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A soproni csapatok Szent
György napján eredeti cser-
készgondolat megvalósítását
mutatták be a soproni inté-
zőbizottságnak és a város kö-
zönségének. Minden csapat-
otthon bejárata fölé cégére-
ket helyeztek el, többnyire a
csodaszarvas és a cserkész-
liliom ízléses kombinációit,
Valamennvi a fiúk munkája

és míívészies kivitelben feje-
zik ki a készítők gondolatát.

A cégérekről gyönyör,ű szép
felvételeket kaptunk, de hely-
(és pénz!) szűke miatt csak
néhányat mutathatunk be. A
gondolat mindenesetre nem-
csak úi, hanem szép és cél-
szerű is. Remélhptőleg sok
csapat átveszi és ősszel meg
is valósítja azt. P. Gy.

Jön a filléres, nagg Maggar Cserkész! Beküldted-e már érte az éai 2 P-t ?

a kitünő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítö és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknál
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

s
Kizárólagosan honi nyersanyagok-

ból gyártja

a FR,ANCI( IIDNR, II§ FIAI RT-
nagJrlsarrlzsat és mo§onszenítáIlo§l trazal g]rárallra,n.
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Motto: Tábor teszi a cserkészt

a mi ftbortüzünQ.
Sejtelmesen sísog rr magy,ar erdő. Métységes sötétkék égen csillagmiriddok uillognak, rűgyogftok |önséges, kiszti,

míthatatlan magasságban. Id,elent illatíól terhes, szentjdnosbogdr-viltigította, bdrsonypuh,tl sötétség.

Ága:k recsegnek. Fények pislannak. !önnek! Növekednek! Szapo,rodnak! Lobogó uörös fáklyák és szeliden sugdrzó

zsaratnokok. Füstösek és rubintvörösek. De valamennyit fitik ltozzdk. ns minden Iiú magyar renténység.

Kiérnek a harmatgyémcintos tisztasra. Egymtisradöbbennek: Hcit te is? Te is? Nemcsak a csonka orszdg fiaí?
Hanem észak, kel,et, dét és nyugat erős, ttíborokon keményedett, izmosodott i|jú népe is. Mind eljöttek: egy uér hajtja

őket. Egy ak.ards vezette labukat. Egy lathatatlan erő gyujttatta uelük,a tüzeket: a Rozdlio tölgyeiből, a Drava-menti

nytirldkból, a fogarasi havasok gyalog|enyű-agaiból, a Kárptit-alja gyertytin|ából,..
r,s hozzók a tüzet a, n,ogy ma§lar tóbortűzhöz!
Egybet,a,kjtik. Szdraz dgat hegyibe! Az esti szellő belekap és magasra tellobbantja, Langja perzseli ,az ,arcokat. A

szentek uörösen fénylenek. A kezek össze|ogódnak. S a négy szélről össesereglett p,arrizsvivök egy gyűrűbe teleped-

nek. A hatalmas, egy-magyor tűz köré.
Ez ,a mi tüzünk pünkösdí tűz! Ltingnyelvei jdtékos gyermekeket ,avatnak a magyor igazsdg elszdnt apostolaivd,

A mi tüztink kouticstűz, arnelynek heuében lep,attogzík rólunk az ősi széthtizás rozsdti:ja és az önként vallalt íegye-
Iem kemény pörölycsapds,ai alatt ntinden magyart egybeíogó abronccsd kovticsolódik az ifjú sereg.

Vildgító-tűz ez a mi tüzünk! Szellő-imbolygatt.ct |énye ébrentartja a lelkiismereteket a hafdron innen. És ébrentartja

a reménységet a határokon túli testvérekben: hogy egymdsr,atalalunk a rtinksz,ak,adt éjszakdban, amelynek a hidegét is

könnyebb így elviselnünk.
Szerte az orszd:gban, erdőn és erdőszéIen cserkészttiborok tüze j,elzi, hogy éIünk. Hogy új szdlftik tdmadnak a vih,ar-

tördelte öregek hetyén. Hogy éber iJjú szemek virrasztanak a mogyor cilmok tölött és riv,algó kürtszóval jelzik a

hojnal hasadtísát.
Cserkészek! ,alnikor tdb,ortüzet gyujttok, gottdoljatok a ltithatatlanul jelenlevőkre és Úgy tábo.ozzatok, hogy minden

óra, minden munk,a és jtiték, minden nóűa és minden őrtdllds közelebb vigyen benneteket az emberebb ember és a
magya.r,obb magy"ar f,elé.

Az alkonyég a boron,gó |elhőkkel
Most olyan, mint ,a gubb,asztó beteg,

A I elhőrésen halavtíny pirosan
Kitetszenek még a Itijó sebek.

A m,agl,ar ég - én Istenem - de arva!
Gondok között görnyed magdnosan,
küzdelmes életének ezer éve

Redős nagy homlokára irva van.

rÁBolrrŰz-ey(IJTÁS.

S visszh,angja támad
Bukó estének drnyai
U j hajnal elé sztill ,az

U j ezredéure új nagy

Ha letekint a setét mogyűr földre,
S pislogni ldt egy-két tabortüzet,
Előtör még a nap halvdny sugdra
A konrcr esti Jellegek között.

Apró |iúk, aprócskc ttiborokban
Aprócska jdtékokat jtitszanak,
De lelkükben az if jú élet sodra
Zúgó győzelmi dall,ammd dagad:

kelő ezrek ajkdn,
al,att:
új imadsdg:
uirradat.

Har,angi Ldszló,
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A tdbor: cserl§ésaúül,ctttt, -

,N. llF,NllLU llEs ,N,. T,N.]lB0)IlRoZ,N.s
Mostanában gyakran eszembejut egy kedvesen szomorú eset.

Valamelyik debreceni öregcserkész mesélte. Mikor mozgótábor-
ban voltak és járták a debrecenkörnyéki tanyákat, ismerkedtek
a falun élő emberrel, gyerekkel, akkor íörtént velük. Egy helyütt
barátkozni kezdtek a tanyai gyerekekkel. Hamai megértették,
megszerették egymást. Hogy kedvében járjanak a kicsinyeknek,
megkínálták ő.ket kockacukorral.

Mi történt errei az egyik kisfiú íogta a kockacukrot és a ke-
zében levő pálcával jól megütötte, hogy messzire repüljön. Mé-
tázott vele.

Valami kavicsnak nézte, amivel labdázni lehet. Furcsa, négy-
szögletes városi kavicsnak. Aztán, mikor a nagykalapos, barát-
ságos fiúk kérdezték tőle, hogy m,iért nem eszi: csodálkozva
kérdezte, hogy meg lelret-e enrri ezt a kavicsot?

Azon a tany,án a gyerekek nem láltak és nem ettek még
kockacukrot._*

Nem véletlenül mondom el nektek ezt és a következőket épen
most, amikor sok-sok ezer ínagyar fiú táborba indul. Ezen a
nyáron megint cserkészruháktól, sátraktól, zászlóktő| lesz színes
a magyaí vidék. A Csonkaország szűk és mégis sok szép fel-
adatot adó határai közőtt a pécsi hegyektől ,a tokaji lankákig,
a bakonyi fenyvesektől a nyirségi tanyákig sok-sok magyar
cserkész költözik sátorvárosba. sokezer kisember kerül el hazul-
ról ismeretlen rétek, erdők és - ismeretlen íaluk, emberek
.l<özé. Ha ezt elgondoljuk, nagy íeladatokra kell, hogy erősnek
érezzük magtrnkat. 

*

A magyar falu egyik kitűnő ismerője állapította meg a közel-
multban, hogy vannak az országban vidékek, ahol egy-egy öt-
hattagú magyaí család napi jövedelme 12 íillér. Tizenkét íillér-
ből éInek öten, hatan a magyar falun. Az egyik legjelentéke-
nyebb magyar folyóit'atban egy öregcser.késztestvérünk,,hon-
ismeretünk borzalmas hiányáról" írt. Ki trrdta közületek eddig,
hogy így, hogy ennyiból élnek családok? Ki tudta ezt nemcsak
közületek, mások közül is? Döbbenten kell ráeszmélnünk, hog1,
alig:a11* tudunk arról, hogyan él ma a magyarság, mik a bajai,
mik a nehézségei, rnik azok a betegségek, amiket legelőbb kel-
lene. orvosolni.'. Széchenyi lstvái száz esztendeje panaszkodott arról, hogy a
legtöbb magyar lálhatára egybeesik a. hazája határával, Ma,
száz év után sem sokba,n javult a helyzet. Sőt azt hisszük, a
,,leghívebb magyar" kissé rózsaszínííen látta a dolgokat. Mind-
úntalan be kell Iátnunk ugyanis, hogy a magyarok legtöbbje,
nemhogy a hazája, hanem a íaluja, a városa határán túl sem
lát. Sőt gyakran nem lát egyebet, mint azt a bérházat, amely-
ben lakik és azt a műhelyt, vagy irodát, amelyben dolgozik.,A cse.rkészetben.tanulunk éles szemmel látni és észrevenni.
Tanulunk 'nyitott slómmel járni, tanulni nemcsak az iskola pad-
jaiban, hanem az utóákon, a villamoson, országítton, mindeniitt.
Sokunknak legnagyobb hibája, hogy ,,vannak-rrgyan szemei a
látásra", de nem vesz észre
semmit. Mi hát a teendő?

eídőket, hadijáték-terepeket, hanem a táborkörnyéki íalukat,
embereket és lőleg a gyerekeket. Képzeljétek el, minden ma-
gyar cserkész ismer néhány magyar falut, néhány magyar falu
öregeit. Az a, sok kis tudomány, ami a Pisl'ák, Lacik, Karcsik
és Péterkék lejében rejtőzik, összeadva csaknem megadná azt
az országismeretet, amelynek hiányát ma annyian és annyiszor
érezzük^ t

Ugy hisszük, ma az a legmagyarabb magyar, aki legalapo-
sabbán ismeri a magyarságot és az országot. A népet és a iöl-
det. Hogyan érhetjük el ezt a cserkészetben? Ugy, hogy nem-
csak ottnon járunk nyitot1 szemmel, hanem a. táboíunk szoln-
szédságában rs. Ugy, hogy a táborunkban nem alkotunk zárt és
e|zárkozott kis sátorfalut, hanem körüln,ézünk a legközelebbi
szomszédságban, a legközelebbi íaluban. Körülnézünk és írgye-
lünk. Figyetlük, hogy miképen él a falubeli ember, mik a leg-
nagyobb bajai, mik a legnagyobb hibai. Hogyan lakik, micsoda
fortelyos dolgokat talál ki, hogy az életét valamennyire kényel-
mesebbé tegye.

Vannak cseíkész-píóbapontok, min1 ipari murrka stb. Van egy
íeladatunk, hogy táborunkat minél díszesebbé, kedvesebbé te-
gyük ötletes tökéletesítéssel. Azt hiszitek, hogy csak mi csiná-
tLrnk ötletes tökéletesítéseket? ötletes tökéletesítés volt máf a
kőkorsza.kbeli ember számár,a az első kőbalta. Ezen a téren is-
kolába j,árhatunk a íalubeliekhez. Bizonyosan kevesen ismeritek
azt a magyar találmányt, amelyet nénrely falubarr az ablakra
szerelnek. Valamelyik régi mesterkedőnet, aki nyilvánvalóan
ügyes cserkész lett volna, eszébe ötlött, hogy a baromfiak loly-
ton rászál\anak a ház ab|akára.és azt beprszkolják. Erre a kö-
vetkező ,,ötletes tökéletesítést" taláIta ki: az ablak elé iölszerelt
egy ,kerek farudat, ezt a kéi végén lorgathatóan erősítette meg.
Máímost: a kakas, vagy a csirke rá akar szállni az ablakía,
tászáll erte a iarúdra. Mihelyt megül a rúdon, a rúd lelordul,
ter:hével együtt. Kernénykötésű kakas legyen, amelyik sok ilyen
reménytelen próbálkozás után megpróbál még az ablakdesz-
kára szállni. Ez csak egyetlen példa, móndhatnék ezerennyit.

Nemrégiben jelent meg u 
^'la'r' 

Magyar Egyetemi Nyomda
kiadásában a ,,Magyarság néprajza" című négykötetes nrunka
első kötete. Ugy hiszem, a tábori tökéletesítésekhez, díszítések-
hez jobb segédkönyvet el se lehet képzelni. Van ennek a könyv-
nek egy íejezete: ,,Mesterkedés" a cime. A tartalma mindaz,
amit cserkésznyelven ötletes tökéletesítésnek nevezünk. A falun
élő, önmagára szorult ember kitalál,ásai, amivel az életét ké-
nyelmesebbé, kedvesebbé teheti. A ház otthonosabb, berende-
zesé, különleges felada,tokra alkalmas eszközök, mind csupa
olyasmi, amire a cserkésztábornak is szüksége van sokszor.

Tehát a feladat: táborunk díszítósében olyán eszközöket kell
használnunk, amelyek nemcsak alkalmatosak, praktikusak, ha-

Irem egybeir nelunk találékony-

Nagyon sok cserkészpapát
hallottam máí panaszkodni
azért, hogy az ő diákkorukban
még nem volt cserkészet.
Hogy, mindaz a szép, színes,
nagyszerű élmény, amelyet a
cserkészet ad, nekik még nem
juthatott osztályiészül. Nekik
nem volt alkalmuk olyan köny-
nyen két-három hétre elke-
rülni otthonról más vidékre,
mint nekünk.

Nekünk viszont nagyon sok
alkalmunk van. Kevese1 mon-
dok: hat-hét táborban csak-
nem minden cserkész részt-
vesz addig, amíg kijut az élet-
be. Hat-hét tábor egy liú szá-
mára az országnak hat-hét vi-
dékét jelenti. Ha valaki nyi-
tott szemmel élt a táboraiban
és nemcsa.k arra ügyelt, mikor
lesz napos, mikor lesz szo|gá-
latos, meg is ismerhette a tá-
bor környékét. És pedig nem-
csak táborkörnyéki hegyeket,

25{)

ságának bizonyitékai. Mert mi-
nek másoljLrnk amerikai, vag1,
éppen zulu mintájú eszközo-
ket; mikor a legközelebbi íalu-
ban kitűnő mintákat találha-
tunk. Használjunk a tábordí-
szítésben lehetőleg arról a vi-
dékről való eszközöket. De az-
tán ne maradjtrnk meg ennél.
Kéró,ezzik meg a falubeliektől
az eszköz nevét és nevezzik
nrindig azon a néven. Kutassuk
ki, mióta használnak ilyesmit
és a táborbontással ne dobjuk
el, hanem díszitstik vele az ott!
hont, vagy legalább is rajzol-
juk be a 1ábori naplóba. A ma-
gyar nép életének sajátos meg-
nyilvánulásai egyre pusztulna,k,
Az otthon készült népművészeti
becsű eszközöket kiszorítja az
olcsó gyári árú. A háziszőttest
kiszorítja a vásáron vett ruha-
nemű. kevés nemesebb felada-
tot tudok, mint a kevés mara-
dékot összegyüjteni, nevét föl-
jegyezni, alkalmazását leírni.
kiscserkészek, ha őrsi kirándu-
lásra mennek, a hike-jelentés-



hez kis növénygyüjternényt szoktak mellékelni. ,Nem tudom,
miért ne érdekóijé ánnyirá a cserkészt az ember, a íalun élő
ember, a maga 

-életmódjával, mint a természet, a növény és
állat. Ugy hiszem, egy különleges, népi találékonyságról es em-
beri ügyésségröl tanuságot tevő házieszkóz van olyan értékes
és me§ismerni való valámi, mint egy ritka bogár, vagy ritlla
levél. 

*

Tehát künn !árván a szabadban, ne csak a természettel is-
merkedjünk, hanem a néppel is. Mert nagyon lényeges, hogy a
íalu bajait megismerjük! Sokak képzeleteben ma is úgy él a
falusi ember, mint akinek nyugodalmas, jó elete van, sőt eset-
leg időnkint csaknem megfullad a saját zsiriában. szándékkal
móndtam el az elébb azt az adatot, hogy némely soktagú falusi
család napi jövedelme 12 íillér. Annyi, amennyibe sokunknak,
városi gyerekeknek a tizóraija kerül.

Pei§ze, a módszer nem az, hogy megkérdezzik a lalusi
gazdától, mit evett ebédre, hogya.n él, mik a nehézségei. A mód-
sze{ az, hogy beszélgetünk velük, szinte észrevétlenül próbá-
lunk belátni áz életükbe. Az életükb,e, ami sokkal íontosabb a
nragyarság számára, mint amilyen fontosságot nekik tulajdoní-
tanak. Ne Jelejtsük el, hogy a magyarságnak több mint a lele
íalun él. Az ő életük színvonalának emelése, a magyarság mű-
velését és gyarapodását jelentené. Az ő bajaik a magyarság
bajai is. 

*

É,ltünk néhányan egyideig egy dunántúli faluban. A fiatalok
alra kértek bennünket, hogy Lehár-dalokat tanítsunk be nekil<
és csa,k ketten tudtak egyetlen népi eredetű dalt énekelni, a
Feher László balladáját. ltt is nagy feladataink vannak: meg-
értetni a falubeliekkel, hogy a már csak egyesek száján élő népi
d,alok mennyivel szebbek, mennyivel értékesebbek, mint azok a
slágerek, amelyet a rádió, Pesten szolgált cselédleányok, sokszor
a cigányok hoznak közéjük. Itt persze megint azt kell tennünk,
hogy minden további nélkül megkérjük a íalubelieket arra, hogy
énekeljenek valami népdalt, mert esetleg a legújabb pesti sl,á-
gert togjuk hallani tőlük.

Meg 'kell hívni őket a tábortizinkhöz, leültetni közénk, mó-
kázni nekik, megnyerni őket, különösen az öregeket és a gye-
rekeket. Aztán alkalomadtán megkérni a falubelieket arra, hogy
mintegy ők rendezzenek egy tábortüzet a csapat számára. Éne-
keljék-a rnaguk dalait, a gyerekek játsszák a maguk játékait.
Aztán mindezeket,tanuljuk, el tőlük, jegyezzik meg és gazda-
gitsuk velük tábortűzi számainkat.- Minden cserkész úgyis hazavisz magáva| a táborból egy dalt,
egy melódiát, meljl ót elsősorban aíra a táborra emlékezteti
mindig, Kérdem: mié{t ne legyen ez a dal arról a vidékről
való, ahol a sátrak állottak. Miért ismerjük csak a táborkör-
nyéki hegyeket, vizeket, játszótereket, miért ne ismerjük meg a
táborkörnyéki emberek ielkét a dalaikon, az életükön, a baiai-
kon, a beszédjükön keresztül?

Föntebb említettem: sokan vannak, akiknek van két szemük
a látásra és nem vesznek észre semmit. E mellé fölsorakozik
még egy nagy hiba. A legtöbb ember, különösen ha elkerül ott,
honról, undorodik attól, hogy ceruzát vegyen a kezébe és meg-
örökítse a maga és mások számára, ami érdemesel lap,asztalt,
lgy aztán számtalan érdekes és leirásra méltó dolog sikkad el
cserkészhez nem méltó ltrstaságon.

Tehát: ismerkedjünk a íaluval és jegyezzük, ami érdekeset, iel-
iegyzésre méltót találurrk. Vegye minden cserkész a táborozást
úgy, mint hog5r|2 egy idegen, érdekes népíaj életébe n5lerne be-
piliantást és erről neki be kellene számolnia. Ha valami nép-
dalt elénekelnek a falubeliek, írjuk le. Ha valami érdekes nép-
szokást találunk, jegyezzik le. Ha valami érdekes beszélgeté-
sünk volt a falubeliekkel, írjuk meg röviden. Vegyük mindezt
kalandnak, barátságos ha,dijátékn.ak, ahol az.,,elleniél", a ialusi
nép terepét meg kell ismernünk, hogy minól jobban behatol-
hassunk közéjük. Ugye érdeklődéssel olvastok könyveket, me-
lyekben ismeietlen, messzi népekről esik szó. Mennyivel_ érde-
kesebb az a nép, amely között élünk és amely, sokak számáta,
bizony nem kevésbbé ismeretlcn, mint valami afrikai, vagy ame-

"Fl#io;'"h.gyek: ne csak ismerkedjünk, ne csak jegyezzünk,
hanem menjünk tovább. Amit lejegyeztünk, írjuk le és küld-
jük el a Magyar Cserkésznek. Hátha íölíedeztiink egy új nép-

a,lapJ a : ömeeűl,emség,

dalt, egy új népszokást, egy új neh,ézségét a magyaí nép éle-
tének? Annak, akiigazán értékes és új fölfedezésekkel íogja gya-
rapítani népismeretünket, a Magyaí Cserkész ezt meg íogja
hálálni. 

*

Mindnyájunknak van egy cserkésznotesze, melybe belekerül
sok.minden. Belekerül a többi kőzött a legközelebbi orvos, a
legkÖzelebbi patika, hogy' a.lkalomadtán könnyen lelelhessünk
még a segítés cserkésztörvényének. Ugyanígy bele kell kerülnie
a táborhelyhez legközelebb eső íalu állapotáról szóló adatoknak,
a falubeliektől hallott népdalokat, a, faluban látott népszoká-
soknak. Vannak köztetek raizo|ni tudó fiúk. Ila valami érde-
kes népi díszítményt látnak, rajzolj,ák le, kutassák ki, mikor,
honnan származott a faluba, a raizot küldjétek el a Magyar
Cserkésznek, ha pedig valahol a következő táborban tábori dí-
szítésről kerül szó, mutassák meg és utánozzák, pontosan és
semmit se változtatva rajta. Ez a legnemesebb utánzás, amit el
lehet kópzelni.

Igy minden következő cserkésztábor díszítései, emlékek lesz-
nek az előző faluból, az előző táborból. Minden cserkésztábor
gyönyörli$dtetrri íogja azokat, akik szeretik a, magyar nepi le-
lek megnyilvánulásait. A tábortüzekben régi cserkésznótáink mel-
lett adiunk helyet az újonnan tanult népi nótáknak. A ,,magya-
rabb magyarság" célkitűzését, mint cserkészek, így valósíthatjuk
meg legjobban. Szép és érdekes íölfedező munkát végzünk,
használunk az összegyüjtöttekkel a cserkészetnek és végül ne-
veljük a magunk izlését, tanulunk és tanítjuk a többieket, a
többi cserkészeket, és tanítjuk a íalu népét is. Kevés ennél ér-
dekeset-lb tanítást lehet elképzelni.

*,
Tehát: a Magyar Cserkész várja a táborban tett íölfedezé-

seket. Várja a táborhely melletti íalukról szóló legszebb cser-
késznoteszokat. Egy nagy pályázaíot írunk ki: táborban gyüj-
iött nápszokásokra, táborban rajzolt népi díszitésekre, íaluban
tanult tábori tökéletesítésekre, a falu életéről gyüjtött adatokra,
falubeliekkel való beszélget'ésekre, minden olyasmire, amit a
táborozó cserkész tapasztalhat. Az lenne eredmény, ha minden
magyar cserkész résztvenne ebben a pályázatban.

Tavaly jamboreet rendeztünk: idegen cserkészeket ismertünk
ós szerettünk meg. Idén rendezzünk egy csöndes, belső jam-
boreet. Ismerjük meg a velünk testvér népet. Ne higyjétek, hogy
ez a könnyebb íeladat. És lőképp ne higyjéíek, hogy ez az unal-
masabb. Minden cserkész ismerjen meg egy íalut és tegyen meg
mindent, hogy tőle mindent megtudhassunk arról a íaluról:. azaz
írja le tapasztalatait és küldje meg a Magyar Cserkésznek.

Legyen ez külön, szép feladat erre a nyárra 
szabó zoltán|

Nelréz sor a naplóírás. Ktlnfalvi felv,

Még mindig nincs Sztrilích-féle
hiaddst a Cserhészboltból. Ara 2.-

Tríborozeisi höngued ? Azonnal aedd meg, uagg hozasd meg a II: bóaített
P.
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,\pnősógo/k lMJPn élíetélbőll
Az istáitólántpa,*

Amcdd;g csak én ncm jtrtottam erre a tisztsógre, addig az
inspektor-generálisok nrindig úriemberek módjára végezték a
dolgukat a lovasságnál. A geneLális, ha szemlére incluit, már hó-
napokkal előbb illendőképen íigyelmeztetett minden ezredet,
Me.gadta a dátumot, amikor évi szemléjét megtartja. Megadta
pontosan, hogy miféle munkában akarja találni az egyes száza-
clokat és elrcndelte, hogy minden tiszt ott legyen a szemlén.

|uy aztán mindenki tudta, hogy mit várnak tőle, s minclen szá-
zacl munkához is látott mindjárt, hogy jól begya16.o1iu a kato-
nai kötelessógeknek azt az egy bizonyos részét, amelybijl vizs-
gáztatni fogják. Igy aztán a dolog aíféle játékká lett, melyben
a századnak igyekeznie lrellett tökéletesen végeznie a dolgát, az
irrspektor-generálisnak meg mégis hibát kellett benne találnia.
Ha ez sikeriilt neki, akkor ő nyirt. Ha nem sikerült, akkor az
ezre<l leti a győztes.

tlát jó. Csakhogy én kapitány koromban kicsíptem inár ezt a
dtilgot, és ítgy gondoltant, hogy tapintatos eljárás, ha az irrspek-
tor-gerrerálist hagyjuk nyerni. lgy hát amikor jött a figyelnrez-
tetós, hogy az én istáLlóimat íogják felülvizsgálrri, rendbe szed-
tem mindent tetőtől-talpig, leteritettem a gyékényeket, a lova-
kat jól teletöltettem vizze|, néhány perccel a generális élkezése
előtt, hogy az oldalukon ki ne üssön a bordájuk s megcseleked-
tem minden más efélét. Amit csak köpdöséssel és dörzsöléssel
ki lehetett lényesíteni, azt mind ki{ényesítettük, Ucy |átszott,
hogy a játék teljesen századunk javáLa dől el,

. Csakhogy én vigyáztam ám, hogy mégse úgy legyen! Egy is-
tállólámpást meghagytam azon pókhálósan, maszatosan, tiszti-
tatlanul, hadd lógjon úgy.

A generális csak járt, csak járt köröskörül, szaglászott, szi-
matolt valami hiba után, De hogy nem talált semmit, amibe bele-
köthetctt v<-llna és esélyei egyre jobbarr íogytak a győzelcmre,
hát egyre idegesebb lett. A tisztek, meg a legénység rs majd ki-
bítjtal< a bőrtikből fesziilt izgalmukban.

lVlár najdnem végigjárta az istállót, mikol egyszerre szemébe
ötlött a iánpa. Most jött aztán a robbanás.

- Az árgyélusát ncki! Mi az ottan? Azt a hétíűzí,áníütyülő
rózangyalát a vaksi szemeteknek... - s más chlrez hasoillóI<
csattogtak végig az istállón.

I-ianern aztán, mlkor jól kiadta az epéiét, lassankint csillapo-
dott a haragj.i, mert betátta, hogy mégis ő nyert. S most ntár a
tiltgylelkíi g)uziej hangján beszeit:

- Bizony nagy kár, édes íiam, lrogy ilyen csunya szógyen-
folt esett az istáliódon. Pedig különben ,rnondhatom, roppant

*tisztességes egy istálló!.Jók, a lovak, jrik az emberck, jó a takar-
iliány is, nreg minden. Csakhát az a |afipa!... az a la}tti]a!... No,
de rnajd máskor: gondcrd lesz arra is, ugy-e?

Azzal az öreg nagy-peckesen elparádezott. lgen meg volt elé-
gedve rnagával és a, győzelnrével. Rajtunk meg, mundeíosokon,
az istáilóban a megkonnyebbülés hutláma futott át, mert érez-
tük, hogy azért mi se nagyon vesztettiink.

A rnuzsikáló lószerszám. .
B. P. szeret iréíálni A mókázásnak, rögtö,nzé'.snek mestere.

Példa rá az a|ábbi kis eset, melyet így beszél el:
,,Sziciliából éppen visszaérkeztem Máltába. Ottjártombarr ér-

dckes ritkaságképen megvettem egy olyan magas réznyerget,
anrinővel a sziciliaiak a lovaikat szokták ékesíteni. Ez a sier-
szám elöl hegyes rúdban végződött, amin egy sol rézgomb dí-
szeskedett, a rézrúd meg egy csomó rézzászlócskát viselt a csú-
csán. Oldalt meg még nagyobb és szembetűnőbb dudorodások
voltak. Az egyik baiátom, nrikor ezzel a furcsa szerszámmal ér-
kezni látott, azt kérdeztel.

- Ali ez? T'alán valamí hangszer?

- Hát persze - feleitem neki -, mi is lehetne más.
Erre aztán megkért egész komolyan, hogy a jövőheti hang-

vefsenyen játsszak rajta. Hát játszottam is. .Ntegbeszélten a zene-
karrai, lrogy egy szép nocturntit játsszanak, melyben én játszom
a magánszólamot a szelu_roionomon. Közben egy szijjal is íel-
szereltem a hangszeremet, úgyhogy a nyakamba akaszthattanr
eliil a mellem fölött. A szájam ele egy papírba burkolt fésűt il-
lesztettem beie, s az előadáso,n ezen a fósűrr át énekeltem vékony
fejhangon. A hangszcremú a zászlócskáinál hangoltam fel, a
hangokat meg az eli.ilső gonrbokon játszottam föl es le jártatva
az ujjaimat rajtuk, s hogy hatásosabb legyen, hol hangosabban,
hol halkabbarr zörögtem, csörögtem az oldalsó nagy gontbokon.
Egy árva lólck se seltette, hogy nem igazi hangszeren játszot-
tam."

* Szenreivénl,eii Lord l3aderr-f'tlwel oLessonsfrom theVaísity of life"
nyvéből.
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B. P. meg a tanulá§.

lskolai óveiről ezt írja: ,,Sajnos. meg kelI vallanom, hogv
sohasem voltam valami na.qyeszű gyerek, setn o1yan szorgalmas
nem voltam, amilyennek lenttem kellett volna. Az iskolai feljeg1-
zósek szelint eleinte elég jól tartottam magam, de később lejjebb
csítsztam.

A minapába,n Péter íiamat akartam keményebb munkára iel-
tiizelni, hogy a tanárai jó bizony,iványokat adhassanak neki az
iskolában. Ezér,t el(iszedtem a régi iskolai jelentéseket, arnik ró-
Iam szóltak. Odahívtam, llogy tlézze nleg. ,,Ide nézz - mondoIn
neki -, nézd meg csak ezt itt| Azaz... hogy. izé, nem is ezt!"
(Ebben ugyanis egyik tanárom jelenti rólanr, hogy ,,Megjárja,
de jobb is lehelne". Hanem ezt itt niI Azaz, hogy ezt nel (Ab-
ban meg egy másik tanárom ,,elégtelennek" minősít, a latin ta-
nárom meg azt jegyzi fel rtilam, hogy ,,nagyon l<evés érdeklii-
dóst mutaf a munkája iránt,")

Mikor ezeknek a kevéssó hízelgő nyilatkozatoknak ellenérc
mégis íeljutottam a hatoclik osztályba, az új latin-görög taná-
rom nagylelkííen írgy nyilatkozott rólam, hogy ,,minden tekintet-
ben rnegfetelő" vagyok, lgaz, hogy a matematil<a tanáronr szern-
beszállt ezzel a megállap,tással, mondván, hogy ,,nyilvárt lemoi-i-
dolt arról, hogy matematikát tanuljon". Megállapítást lryert to-
vábbá, hogy a franciában ,,jobban is tudna, de nagyorr ellus-
tult, sokszor elalszik az iskolában", természetrajzra ,,a legcse-
kél5,ebb figyelmet se fordítotn".

Ugy látszik tchát, hogy a tanár,aim általában nem valami nagl,
vélernénnyel voltak képességeimről. De az igaz,gató minden kri-
tizálgatásuk ellenóre is fel tudott fedezni valami biztatót ben-
nem és tigy nyilatkozott, hogy ,,a képességeinr nagyobbak, mint
ahogy az osztályokban végzett munkám eredményei mutatják,
s ő nagyon meg volt elégedve velem".

A bátorításnak ez a sziktája később a tetterij lángjává gi,ul-
ládt {el bennem, amikor beláttam, hogy igazán szükséges dol-
gozni,"

Baden-Powell házassága.

Arról, hogy miképen házasodott meg, B. P. a következő érde_
kes törtónetet nreséti el:

.,A dolcg így történt. Első számú (katona) életemben elégge
ki volt töltve az tdőm, kevós percem maradt rnég olyan mellexes
dolgokla is gondolni, nint amilyen a házasság. Usipkedctt is ele-
gct a ,,vöíbs Gordon", legjobLr barátom a XV-ds htrszároknál,
llogy nlegfögzött aggiegény vagyok. De mikor all Is nl(,gInUllLl-
tatii neki, hogy csepp kedvet se érzek a házasságra és brztosra
veszeín, hogy senklnek se lenne kedve énhozzám 1önni: csak né-
zett rát,tl hamiskásan egy darabig, aztán nevetett egyet, nrin,t akr
jártas a doiogban és azt mondta: - Majd a nyaxadba szakad
egyszer. öregem, olyankclr, amikor a legkevésbbé várnád!

Hát úgy is lett.
,folikor a rryomolvasás tudományában gyakoroltam magamat,

azt is tanulgattam, hogy hogyan lehet az emberek jetlemére kö-
vetkeztetni a lábuk nyomáböl, meg a járásukról. A bennszülött
nyomolvasók odaát ép olyan jól kiolvasták a lábnyomokból az
emberek jellernét, akar a cselekedeteiket és szántlékarkat. l95,
például aíra az eredményre jutottam, hogy a nőknek körülbetril
46/c-a nagyon kalandos természetű az egylk lábával és igen té-
továzó a Inásiltkal: azaz nagyon is hajlamos az ötletszerű csc-
lekvésre. Igy hát mikor egyszer kivételre akadtam, ez meg-
ragadta a trgyelmemet. Az illető leány egészen ismeretlen voli
elottem, az arcái sem láttam soha, de olyan módon lépkedett,
amely az! mutatta, hogy becsületes szándekír és józan észű, <-lc

egyúttal kaiandos ielküietíí is. Törtónetesen azt is megfigyeltenr
a rryomokból, hogy egy vizsla is volt vele.

L.z még akkolioan történet, mikor még a hadseregnél voltanl
ós a Knicxhtblidgé-i barakkok között jártam. 'Iöbbet nem is gon-
cloltam erre. Hanem két ér,vel később Nyugat-Indiába utazván,
ugyarlazt a jáLást figyeltem meg a llajón egyik utitársnőmörr.
Nttxor benrutattak neki, meggyanusítottam azzal, hogy London-
ban lakik. 'l-évedtern! A rlyomozás tóves volt, Dorsetshireben
lakott.

- i\o, de azért csal< van egy barna-íehér vizslája? - kér-
deztt,m.

- Van! - felelte látható megíepetéssel.

- rs hát sohasem járt Londonbán a l{nickhtbridge barakkok
tájókán?

- De jártam, két évvel ezelőtt!
Igy hát elvettem feleségíil és azóta is boldogan élünk.
Ezzel kezdőd,ött az én második, csetkész-életem.

Fordította: néhai dr. Harangi LászIó.
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Egyszer egy kis csapat" mit gondolt magdbon,

Gyalo gsze r rel indult nydri ttibarába,

Mindenki a hatan vitte a cók,mókitit.
Strafszekérre uitték 0 csapot raktdrd.t.

Jött oszt még egy szekér, nyikorgó kerékkel,

Ió két napr,a szóIó hideg élclemmel.

Azttín egy t,aliga, szép sziirk.e sz.amó-rr,al,

Annak kell küzködni a csap,at-konyhaval.

Szólít a síp! Vigycizz! örsvezetők hozztim!
A parnok körülnéz s rcint egyet a sziiian,
Körbejtir a térkép, siklik a ceruztt"

ütközetmenetben, irciny M islte puszta.

Gy,alog él {Iz ózőrs (tiiri-fecskendővel)
Főlőirány az ti_t! Induli bék,ességgel!

Torony irányt ne men.i! Figyelj néha hatrtt,

Ott megyek az élen, vigan dudorászua.

Dereng ntóg a hajnal, üt a toronyóra.
Most indul a csapct hangos ttót,aszóra.

Hosszti menet kolbá,sz: hatv,onkilenc cserkész,
I,{o meg, a kosztszelcér, s o taligcis ,,Iangész".

Most ér ki a csapat a vdros-szegélyre.
Harsan a trombita tizperc piltenőre.
Lekerül a podgytisz a cserkész utilló-tól.
Húsz centi kalbász és sercli a iavdból.

No, ítogtl ínegy ,az üteitt? - kérdik Babuszunkat,
Aki kis leibdval botlik jó nagyokat. -
Nincs sentnti bai, p,ajttis, birom az iramot,

- S ujjeiv,al bök egyet a nehéz kalapon. -
csendesül a menet, ólmos a htítizstik,
Kisüt az öreg nap, most oszt izz,adj, Izstik!
Viharvert ltalapok, viharszijjon !ógna:k,

Gyors jtirat,a uan mdr ct kulacsdugónak,

Saépőűern űdborwmka,ű.

Parancsnok az élről yisszatekint, sej-h,ai!

A roggyant utóvédnisszasóhajt: nincs baj!

ló htisz kilóméter uan a ta.lp,ak núgött,
Csomó Pali talan épp.en ezért nyögött.

Hosszú pihenőre, !inom jó .ebédre

Behúzott .a csapat az drnyas erdőbe.
Lelcerül a poggydsz a cserkész vállóról"
kilenc centi kolbász q nadárldtt(iból.

Csoszog o vén erdő ör,eg kerül(ije,
Mit lát ,a két szetttc? lclöije. 7c lő jje'/

Dc néz is nn91,okat, omintfközcícbb ér;

Mi a csuda, hisz itt esy 
llb 

elnber tnég ól!

-r'/'A többi cllcnbcn sztgfu{zöiicl ltorlttll,
,4 ,kls csacsi is csak banatosan. ltosz:.toí.

Atli Ist,en, cserltász tir! Merre igyekeznek?
Tábort verni, btítya, cnlerre kclctnak!

De ltamar kidültek ettől a kis tittól!

- Szól oz öreg szitty,a a baisza sarkcíbá!. -Csak egy pipaszívtís, oszt mdr ott is vannak,
Csuk jól meg kell htizni lcibukon az_ ittat.

Rikolt a trombito. Toutibb! Soraltozó!
Mozdul a sok balldb. Egelt! _Akcir a só!
Mtiszilc a nehóz zsólt a cserkész vcillara"
Nehéz szívvel gondoí tovabbi titjdra.

Elindul az oszlop zajta\,on nlenetben,
Alvtís utrin menni, rémisztő kegyetten,
Kocsi és taíiga elkezd roskadozni,
Htitizstikok r,a,ja a rtlgót lenyomi.

Végre beérltezett az elhervadt csapat,
De meg is szíint a bt\s, orrlógó hanguIat.
Lekerül a htitzsdk a cserkész vtítltírót:
Két centi kolbosz és alvris a javdbóL!

Pcrsze, a csorsit is ki!ogták a ttritttbó!.
Elindult szótnézni, cs,ak úgy unalomból,
Mosolyogve lépked a kók.{ldtak közölt
S nagyakat irizik a horíyagók íöiött!
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Ielelősséggel, udllalon,ü a, munkdű.
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n,ÁmolR,[ TüIKöIR,
ecles komám! Mielőtt táborba

száilsz, vedd elő ezt a kis tükröt
és tekints belé. A sok között
egyikben talán csak megisme-
red önmagadat?!

{.

Pagacs ]ankó. Az ivővizet ki-
véve, minden vízféleségtől irtó-
zik. Fürdés ideje alatt inkább a
tábort őrzi. Körme gyászol. Ugy-
nevezett fehérneműje sötét ár-
nyalatot mutat. Messziről nap-
barnította arc benyomását kelti.
Ez az illuzió azonb,an az őrs-
vezető keféje alati szétfoszlik.
őrsvezetők! rajtatok a soí, gon-
dozzátok ezt a íaitátt. Reggelen-
kint egy-egy vödör H'O. Külső-
leg!

Lazs,a Mór, jt/lindig van valami
dolga, ha munkár,a kell jelent-
kezni. Ha mégis beosztj,ák, utol-
sónak fog hozzá ,és elsőnek
hagyja abba. Munkaközben na-
gyokat pihen, pihenés alatt na-
gyokat szuszog. Nehéz mun-
kába fogják? Hascsikarásról
panaszkodik! Az ügyeletes men-
tőt ily esetben - munkaképessé-
gének helyreállítása érdekében

- háromszoros adag ricinus be-
adására hatalmazza felI proba-
tum est! Ha nincs rici, val,ami
keserű itóka is megteszi.

Basa őrsvezető. Pléhpofáva|
trónol a|ázatos őrse fölött és
teljhatalommal uralkodik rajtuk.
Alattvalói csak négykézláb me-
rik megközelíteni. P,a.llosjogát
sűrűn gyakorolja, hacsak cso-
koládé, vagy rétes-tizeddel meg
nem engesztelik. Sáros cipőjét,
zsíros csajkálát a ,,köznéppel"
takaríttatj,a.

Bendő Pufi. Már kora reggel
a parancstáblára ki iüggeszlett
étl,apot ,tanulmányozza, nagy
műgonddal és szakértelemmel.
Kakaójába ürárom kenyeret ap-
rít. Csámcsog. Délelőtt folya-
mán többször tiszteletét tesü a
konyhán és megérdeklődi, kész-e
már az ebéd? Csajkáját íé| órá-
val s,orakozó előttakezében tartja
és ha nem kap kettős pótadagot,
éhen hal. Ebéd után jóllakottan,
gőzdarű segítségével tud csak
|ábra ál|ani. De azért szívesen
veszi, ha a hazaiből megkínál-
ják, bár ő a magáéí mindig ti-
tokban, egyma,ga fogyasztja. Po-
cakja a csapat előtt,,csirke-

temető" néven ismeretes.
Nyaldnk Cuci. Előbbinek ro-

kona. A faluba küldött és beszerzéssel megbízott cserkészt
,,cukkedli" vásárlására kéri fel. njjeli őrségen gyakran
inspiciálja ,a konyhasátrat. Könyöke méztől ragadós. Szá-
jaszéle olykor ,lekváros. etvágytalanság gyötri, ha száraz-
bab az ebéd.

Nett Olivér. Régi ismerős. Valamikor bricsesznadrágot
és bőrlábszárvédőt viselt. Most megelégszik az élesre va-
salt térdnedrággal is. Táborba kölnit visz és fürdéskor
fenyőillat-tabletiát dob a patak vizébe. Naponkint és álló
óra,hosszat borotválkozik. Reprezentatív 1átogatásokra
igen alkalmas. Latrinaásásna, kevésbbá

Fahangti Pali. Egyedül sohasem énekel. Csak jól beta-
nulJ énekkarban laput. Ilyenkor a karmester órákat áldoz
Fahangú kiemel,ésére.

É,rchangti FIóri. Mindnyájunk között ő a leghangosabb.
Játék közben nem az ügyességével, hanem hangjával ural-
kodik la helyzeten. Templomban, tábortűznél kibírhatatlan
a szomszédsága, ha csak rendes dobhártyával rendelke-
keziink.

B,alldbti Muki. Zárt rendben többnyire ellenkező lábbat
lép. Persze, mert két ballába van. Vele történt meg, ami-
dőn a parancsnok bakancsvizetet tartott, aíía a vezény-
szóra: ,,ba| lábat fö1!", ő a jobb oldalán levő ballábát
emelte meg. lgy lába a szomszédjáé mellé került, A pa-
rancsnok végig tekintve a2 arcvonalon, csodálkozva kér-
dezte: ,,Ki az az ügyes hólyag, aki mind a két lábát fel-
emelte?" Egyébként többnyire olyant<o,r jön, mikor pont rá
nincs szükség.

L,assú Miki. Muki testvéröccse. A sorban mindig utolsó-
nak marad. Sőt elmarad. A parancsnokság legszívesebben
rossz időért, vagy a halálért küldené. Ha vízért küldöd,
ne várd vissza este előtt.

Sztdr Voldemcír. Igen nagy tiszteletnek örvend, mert
,,magas látogatás" esetén ő menti ,a, tábortűz nivóiát. Kár.
hogy ő is tudja. ügyesen ,,raccsolí'. Egy-egy vers elszava-
lására, szóló énekre, táncra csak ,többszöri kérésre haj-
landó. Frizurája mindig rendezett. Értékének fudatában
felmentést igényel a nehezebb munkák alól.
, ügyefogyott lóska. Két balkezes egyén. Szeret kuktás-
kodni, de belevagdal az ujjába. Kezét leforrázza és pa-
rázsba lép. A krumplit ujjnyi vastagon hámozz,a. össze-
cseréli a sót a cukorral, |a, ,,vegyes gyümölcsíz"-t a cipő-
zsírral. Asztalkendőjét törülközőnek ha,sználja. Viszont a
lábost petróleum,os ronggyat törölgeti. A csapat minden
tagja szívesen bök naj,ta, ámbár egyébként ő igen járnbor
fajta.

Kuli Gyuri. Mindenre kapható igavonó. Állandó helyet-
tese az élelmesebbeknek. yizet hord, szerkocsit húz, fát
vág. Tüzel. őrséget vállal nappal, éjjel. Az ebédre való
,,malék rizst" verejtékes munkával szerzi meg. Szegényke
a tábor végére 10 kilót fogy.*ÉM§deten 

Edudrd. Destruktív megjegyzésévet ,a leg-
ünnepélyesebb pillanatot is elrontja. őt korábban keltik a
kelleténél. Neki ,,butaság" a komoly megbeszélés és ,,hü-
lyeség" a móka. A táborhely összes hibáit nyilvántartja.
tlgyszintén a táborozőkét is - önmagát kivéve. Ebédosz-
tás idején ő hívja fel a csap,at figyelmét legelőször őfen-
sége, a Kozma jelenlétére. Fürdésnél a napsütést, menete-
lésné1 az árnyékot reklamálja. Csak neki poros az út, stb.
stb. Notórius, citrombaharapott játékrontó.

Kticsa Karcsi. őrsi órán, vigyázz-ban, kihallgatáson ál-
landóan locsog. A ,,nagyok" beszédébe beleszól. Minden
lében kanál. Hallgatásra akarod bírni 5 percig? Befogott
orral mondd háromszor, sejtelmesen: háp, háp, háp!

Zöldíülű FüIöpke. űj táboroző. Még sohasem volt távol
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a mama szoknyájától. A fráulein öltözteti odah)aza. Nyitott
bicskát csak más kezében látott. Naív. Becsapható. Nya-
konönthető. Bekormozhaió fényes nappal. Az egész csa-
pat lesi a napot, iamikor éjszakai őrségre vállalkozik. Ilyen-
kor megmozdul az erdő. Jól imitált állathangok törik meg a
csöndet. Fehér lepedős alakok táncolnak az éjszakában.
es ő kocsonyává dermedve lesi a hajnal hasadását. Zöld-
fülű, ne hagyd magad! Lesz még belőled is vén tábori
medve! ) ,

Lubickoló Rozmdr. úszónadrágban éjjel-nappal. Sprin-
tel a faluvégi kacsaúsztatóban. Vizipólóbajnok. Ujjai kö-
zőtt úszőhártya. Amikor a napostiszt véget vet a fürdés-
nek, oda se neki! önfeledten úszik tovább a tó közepén.
Erős különítménynek kell őt a partra vontatnia. S akkor
még neki áll följebb: mi az, csak két és fél óra a fürdés?

- Egyetlen orvosság: aki utolsónak jön ki a vízből, ,meg-
csapatik !

Hortyogi Álmos. Nem a hét vezér egyike. A zenei han-
gok iránt csak rakkor bír érzékkel, ha azok a takarodót és
nEm az ébresztőt fujják. A tábortüzet horkolásával teszi
élvezetessé. Utaljunk ki neki külön sátrat, jó messzire a
többitől. Hálótársul csak megrögZött bűnözőket jelöljünk
ki melléje. Fölébresztés, kopogás, kontra-hortyogás - hi-
ábavaló. Akassz hideg víztől csepegő rongy,ot az orra tölé.
Akkor talán... 

*

No, hogy szuperál a tükör? Magadra ismertél-e valame-
lyikben? Vagy talán többen is? A Magyaí Cseíké§z neln
nevet ki. Nem azért csúfol, hogy bosszantson, keserítsen,
hanem, hogy előre vigyen. Hogy javítson.

F,aragd le a hibáidat, kis komám! Akkor egy-két év

Jó rnunkcl, mél,kü,l, mínas űábon,

mulva te lesze1 a csapatban egyik legjobb cserkész és a
legkeményebb táb,o,rozó.

Végezetül próbáljátok meg kitalálni, hogy melyik rajz
kií ábrázoL Esős n,apon aztán megirhatjátok a diagnózist
a Magyar Cserkésznek!

Dtivid Lajos 5/ö. K. E. G.

Mo_

t\

A tÁm()lR, A TIIIDIID!
Ugy-e, szeretnétl már nagytáborba menni? Nézegeted a nap-

tárt: még két hét! De soká lesz! Már csak egy! Még mindig
örökkévalóság, Legjobban szeretnél azonnal indulni. Vagy le§-
feliebb holnap.

De megálli cs,ak! Indulás előtt csevegjünk még egy kicsit ar-
ról a nagytáborról.

Már tudod a nagytábor helyét, idejét, részvételi díját. Sőt azt
is, vajjon vadregényes erdő mélyén, csacsogó patak mellett, a
csodás Balaton környékón. a gyógyvizű Velencei tó partján, a
kanyargó Tisza_mentén, a Duná'eg]iik csendes kis szig'eténl vágy
a délibábos rónán veritek-e fel sátraitokat.

Tudo{, kinek a birtokán lesz a nagytábor. (Legalább is kéne
tudnod!) A parancsnok úr már meg-G nézte a táborhelyet. Ki-
kutatta, hol le]ret tejet kapni, legolcsóbban bevásárolni. Hova
mehettek vasárnap templomba stb., stb. A főintéző úrék már
várnak. A munliások már kaszálják a rétet. A Szövetségben már
írják a táborozási engedélyt.

Mennyien dolgoznak a táborért! Azért, hogy neked jó tábo-
rod legyen...

De mit tettél eddig Te a táborért? Mennyiben veszed ki a ré-

szedet a tábor előkészítéséből? Mennyiben segited elő a tábor
sikerét? Felkészültél-e már lélekben a táborra? Imádkozol-e a
tábor sikeréért? :

Nézd csak: a sáfuat foltozni kel1, az ásónak új nyél kellene,
mert a régi törött. A mentőládát is ren,dbe kellene hozni. A- cö-
vek is kev-és, a kondért is súrolni kellene... Vállaltál-e már va,
lamit ezek közül?

Ugy-e szeretnéd, ha a tábor kedves, kellemes, szép és igazi 1j
cser[észtábor lenne? Ha a te táborod lenne?!

A tábort pedig széppé, kedvessé és jó táborrá a magad szá-
mára csak té tefieted. s neked kell azzá tenned a cserkésztest-
véreid számára is.

_. Neked kell a tábolt előkészítened, neked kell arra napró1-
"'napía készülni, érte dolgozni, lelkesedni, tetvekét, gondolatokat
hozni, mert csak akkor lesz számodra igazi jó tábor, ha te is
résztveszel annak előkészítésében, minden mozzanatában.

Igy teremthetsz magadnak igazi, értékes cserkésztábort, így
lesi'a tábor valóban egy évi csérkészeted ékes koronája és meg-
érdemelt jutalma' 

Kovtics Gdbor, 42l.

Mert nagyra növünk,
Nagyra!
De mindig beJalazva,
Oh, mindig befal,azua.

Mert nincs hitünk,
Csak csüggedünk!
ölbetett kézzel
Elülünk .. .

SoPÜSt]NI{.
(Maggar zsolícir.)

Sose merünk,
soltse merünk!

Oh, iönn.e cs,Ok egy zdpor,
Verne, uerné minket,
V iharbafogant, tisztitó zápor ;
Kicsinyhitűeket.
Sose folyta,tókat,
Mindig csak kezdőket!

Jobbakka, szebbekké,
Harcba bizóbbakícti
S lennénk: hittel telítettek,"
TeIjesebb magyarrd!

Jó lenne batornak lenni
S mernénk egyszer mar
V,al,amit tenni .. ,, Pusztcl Sdndor,
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A seül,őtc, a asd,püű aa,g?!ona,: sBemű!

A lokomobil.

gyen gőze) s mihelyt. a lenditökerék jól íölgyorsul, vigyázva
rátaszítj,ák a nagy hajtószijjat.
, , A?t, ami összeköti a két gépet? Ami úgy hintázik járás
közben?

- Adi Isten, ifjúr! De
jó,kor felkelt! Nézegefjük
a masinálást?

- Jó reggelt, Pista!
Hanem ne mondd nekem
.,if iúr!" Miöta urazza
égi,it< magyar fiú a mási-
kat? - Egyelőre bizony
csak nézem a cséplést, de
azlán szeretnék valahová
beállni segítségnek, mert
nem szeretek dologtala-
nul ácsingálni, amikoí
mindenki kezén ég a mun-
ka. Csak még nem tudom,

- Azt| Már tegnap úgy állították szembe egymással a mo-
tort meg a_bikát, logy a szíjj se feszes, se laiá ne legyen. A
szíjj elsősorban a dobot hajtja. Az nagy, vasléces hengér, ami
kereszt'ben f,qrog a bika gyomrában. Igen sebesen foróg, men
a szíjjtárcsája sokkal kisebb átmérőjű, mint a lenditókcrék
Fordul vagy 120Gat percenkint...

- Tyüh, de tudod!

- N_.m qagy eset! Elmagyarázta a tanitó úr eleget. Most
jön a .ciírábbia! Az asztagról - villával _ rendre leádogatják
a kévéket az etet,öasztalra. Ott két asszony sarlóval elvágjá a
szalmakötelet (vagy, ahol madzaggal köt-ötték a kévét,'Í<iol-
dozza) _és.odaadogatják az öreg Márcinak. Télen híres primás
a Marci bácsi, de i.lyenkor nincs, kinek muzsikáljon s mesbzeföI-
dön hires etető. űgyesség kell ám ahhoz| Ha keveset dob a
gépbe, nem használja ki kellőleg és károsítja a gazdát. Ha meg
sokat dob egyszerre, könnyen elakad, meg a szijjat is ledob-
hatja s akkor baj lehet a mot'orral...

hol nem voln,ék láb alatt a nagy siirgésben... IOZZa) .eS.OOaaOOgatJaK aZ Oreg _flIaíClnak. _lelen hires primas"'_-T;; 
nég n.n1 is iimÖri, hógián jáf ez a masina? Most 1._.Mu,rgi 

bácsi,,de.r.lvenkor ninc.s, kinek.muzsikáljorr s mesbzeföI-
,nustrárÁátiu-§tőszorr dön híres etető. ü.gylspfs..t"tt ám ahhoz| Ha keveset dob a

_ uEv"van! De ne is magázz, kérlekl Innen oda semmivel gépbe, nem használja ki kellőleg.és károsítja a gry!át..H? T.s
senl to-b-b', rninT onnuÁ-iaét' iz'ert iat,r.rur,.r, Pista ! - Bizony sokat dob 

. 
egy§zerre, könnyen elakad, meg a szijjat is ledob-.

,náit'iato*--Öio.ioi iiv." kozelrbl a cséplőgé'pet. odafenn, Bu-- hatja s akkor baj lehet a mot'orral...
dapesten csak a na§y gépkereskedések kirakatában nézeget- - Miért búg mélyebben a gép, amikor bedobja a kévét?
teá. Persze ti, íalusi §yeiekek, már kiskorotok óta tudjátok, mi , - Berázza! - Attól, mert ákkor lassabban fórog. Szóval a
mire való. " dob nagy-gyorsan .megforgatja a kalászokat, odacsapkodja a

- Az ám, de maguk... vagyís hát tik ott a városon sokkal kosdr-hoz, _a s_zgm kipereg,-a'szalmáI pedig viszi a gép a izat-
többféléket iáttok, amihez me§ mi nem konyitunk még nagy- mardzók felé. Rázás közben a még közie máradt szem-, á polyva,
korunkban sem! Ha akarod, elmondom, hogy dolgozik a gép! por,.törek kihullik belőle és másutt gyün ki a gépből. A poiyru
Aztán be is állhatunk valahov,á dolgosnak. Ném haragszik meg abból a sok vékony hártyából kerüi-ki, amit á bzemről 'a áob
érte senki, oszt te elég erösnek |átszol hozzá. lesodort. A tÖrck az összetört, arasznyi szalma, amit nem lehet

Bertinek jól esett ez az őszin- a rendes szalma közé keverni.

bainaárcű,kesehajú""*'i'J,J:]/PÁZu?,o:..".§o3#.líti.Ti.1í
telmes, barna szemébe.pedtekegyhalomüres,.z:*ífu.ÍffiffiNfli''Jix.T.it?i#.ii''%iT,'ii:
amefr€ a friss hajna
nem hordta a gépben képződött íl ffi \§ szemetet.

mennyire ,megtisztult a közé
- A dolog ott kezdődik, hogy A c§eplogep vagy ,t

amikor a, l-earatott gauőnaiő- ,' 
" ' 

:" _ i3Ö""'iJ:?""u'o "1?if..uu'rÍio,},resztek,odakiinn,meglehetősen megszáradtak - nem.egészen, (szijjra erősitett kis serlegekben) felhórdja a tóilószotóia.
mert akkor kiszóródik, kipereg a. szem jór,észe -, akkor be- - Micsodába? -
hordj,ák az,,életet" igy a..telek tábjába, a_szérűre, amit a gazda _ Tok_lá_szo_1óbal A tol<lász az.a kemény tok, szúrós sza_előzől.eg jól kitakarít a fűtől, cY.olni9l, Vsv '".gik_íli,lo§{ kállcl.arabka, ami rnég iiliá"uun a szemen. Ez otilókopik, kü_elkezdik a horddst. A behordott kévóket ilt asztagba,.ra.Tjál.:^?. tonvátasztotiit<, i,i.,i pe'dig megest reteie r<eriil,'az'osz'iáIyozó_e.zt ügyesen kell ám csinálni, mert kiilönben 

':^q.:lrr:.k:_.l._1T- nengeibi.-Éi'ár'"iörJo ]?a.ioi Á h;;g.;-;;úűb nyílásainlik az egész. S az nemcsak Té.reg, hanem,szégye_1_1^.: 
T_.,ll^r^ö§- kihu-llanar< á tc;iott,-rri'ún}'szemet<, ,ig;-.."á.iók, szepet to.vest hire Tegy a faluban. Azért szépen körbe-körbe rakosgál- vaou mennór< ;.'ilsy"üt '"viraror.'feié: Á r,.ngói-iortiti erős_ják a kal,ászos végivel beleJé, először a szélin, csak aztán szarű tteji-íor"g,..iii'"...i engedi, hogy szemek szoruljanakbeljebb.., a henger nyilásíibá.---"'-"-

- Érdekes, hogy megvan mindennek a fogása!

- Hát ezer es|ÍendeÍe csináliá mar i ma-gyar! - 
persze a , _- Jé! Ezá|tal aztán,.a gabona minőség szerin| szóródik a'zsá-

legtöbb kisgazdának nincs saját cséplőgépeT"Megegvezik hát l<okba!,Jól,dolgozhatik.ez a._gépl mec jq búzája is lehet az
olia,nnal, ak]nek van s aki többnyire'viz§ghzott gEpfiózelö is s édesapádnak,.mert az első zsák.még.most.is alig,van félig, mi.g

ai részb'e kicsépeti neki a gabondját. ?,jóminőségűt egyre váltogatják_..Ps T! av ott..- hápppci!

- Hogy_ho§y ,,részbe"i Hráppci! Sssra,ppci!_- a kuttyafáját neki, de.csik\andozza az

- Hát'"úgyiIrogy nem pénzt fizetnek a munkáért, hanem a orroma,t a por! - Mi az ott hátul, ami a_szalmát hordja?.
kicsépell gáEÓiru .!y iasrei. §Bi i -át*anoi, iörekből is adnak - Cséplés nincs por_és prüszkölés_ nélkiilI Mennyi,Por s^zárad

részt'nóhől. rá a eáb'ónaru hárdm hónáp alatt! A kazalozót kérded? Gyere,

- ié, mi az a törek? nézzüRmeg közelebbről! Aszalmarázókider,ázzák"!r_r:9r:!;

- MeigmonooÁ áináia.t, mihelyt odakerülünk. - Nohát áai.irt.ávályúba, vagy tányérba, alronnan ezek a fogas lécek
elöző este beáll a gép a masináltató gazdához. Yagy maga a
motor, a lokomobil núzi'a iái a",,tiiaF; i"-- Ey Úi,Íiar. t?run ,a^

nfi{,-lffi ,ili'Tfr ,T,#J;*xHll,;:r-,Hít+lt
fiság segit összé, vagy a masinás ember hozza a maga szegő-
dött embereit. Ezek is részért dolgoznak, mert falun igen nehéz
helyt áll ám a pénz. Mindenki léhörpint egy kupica pálinkát,
oszt hozzáíognak.

- Te, okos dolog az a pálinkaivás ilyen dologidőben?

- Okosnak nem okos, de erősen szokás. lgen megszótnák,
aki nem adna,. Meg oszt hűs is van hajnaltájban! No hát be-
gyujtják a motort (a gőzgépet már éjíél előtt befűtik, hogy le-
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szépen fölhordják a kazal tetejébe. Ott már perszé emberek rá-
kosgatják íendre, meít nagygazdánál toronymagas kazlakat ketl
ra,kni s az úgy szep, ha, sima, rende§, de még a teteje is egye-
nes, mint a haztetb, A púpos kazl,at megszóllák ám a faluban!

- Hallod-e Pista, most rengeteget tanultam! Vagyis csak
hallottam. Kicsit kóvályog is tóte a fejem és nem tudnám el-
mondani, az bizonyos. l-.te legalább sejtem a dolgot, mint a
nracska az esőt! Most aztán be is állhatnánk, jó?

- Jó! Elsőbben talán váltsuk iöl a Pétert itt a zsákolónál,..!
'- az igen helós lesz! - szólalt meg a hátuk mogött mosoly-

gós-komotyan a gazda. - Aztán csak töl a kazalra, hogy az
emberek eoedezlressenek. Van oszt a pincében jó hideg aludtej,
Juli néni lriss kenyeret síitött hozzá; ha megszomjaztatok, csak

Úbrr.r. étem, a, 'ltöruéngt.

iárjatok íá! A íizetségrül rneg majd estve beszélünk.., Ertettük?
A két tiú máris ott átlt a bika vegében és Róbi ná,gy élvezettel
meritetté belé a kezét a piros, acelos szemek ,koze. De sok
ideje nem volt az ábrándozáshoz, mert a szetn dólt szakadat-
lanul és máris el kellett cipelni a tele zsákot, míg Pista újat
erósitett a nyílásra.

(}

Táborozás, íaluzás közben nézzétek meg közleről a cséplést!
Kérdezzetek meg mindent apíóía, ha .van ráeró liúpajtás a kö-
zelben. Mert magyar íiúnax iilik ismerni, mikent szúleti.k meg
a világhires magyar búza. 

EIek ba,.

c § ID IP,IK p s z,vnÓ nsÁns
l. A néma c§efkész vallatása.

A tábori őrség egy ismeretlen cserkeszt fogott el a tábor kör-
nyeken. l\,agy diadallal cipehk az ipsét a napostiszt elé, aki
nyomban vattatóra iogja. Ekkor sül ki, hogy az álcserkész
nema. Van azanban egy hegedűje (a hangszer természetesen
változlk az alakitó hangszertudása szerint/, amelyen minden
kérdésre nóta a,akjában tud válaszolni. Ez is megoloás és mind-
iárt megkezdodik a íurcsa kihallgatás. Tessék kitalálni, mit
rclel az egyes kerdésekre hangszeren a néma cserkész? (A iel-
.dotgozott noták a Magyar Cserkész Daloskönyvéből és A i01
"tllagyar l\epdalboi vatok.)

Kt vagy"/ - Userkész trú vagyok, úgy nézzete,k reám...
ttogy nivnak'/ - tsalogh Ádam a nevem...
,Hogy kerültél ide'? - 

'legnap este jöttem meg... Most jöt-
tem Erdetyből. .

Hot laktál? - l,Iincs c§efepes tany,ám... (Esetleg: Kint la-
.kom én Kisperjésen... vagy: 'LőId erdóben kicsi ház..,)

Elnek a sziiteid? - É,desanyám is volt nékem...
J-lány éves vagy? - Huszonegy, huszonkettő,..
Melyik csapatnal vagy? _ Nincs jobb csap.at...
Hot kóborottat eddig'/ - Árnyas erdőben szeretnék...
rlr-rvá akartal ellutni? -- Messze távolba,n vár... (Átalmennék

én a iiszán ladikon.,.)
/Vliért kóboroisz igy/ - Már ezután így élem viiágom...
Van vaiami togiatNozásod? - Beszegódtem 'Iarnócára boj-

tárnak.,.
Hát aztán milyen cserkész voltál a csapatodnál? - Nem va-

gyok, nem vagyok én csapat csúfja...
Sok viszorrtagságon mentél keresztül, úíközben? _ Azért a

cserkészért nem adnék...,
'l-a|á|koztá| útközben más cserkésztábarral? - Tiszán innen,

DLrnán túl.,.

. No és szeretsz-e játszani? 
-nTélen, 

nyáron jó kedvem van...

Ezt a kihallgal'ást tetszés szerinti kérdésekkel tovább is lehet
folytatni, ha a muzstkus ismeri a megielelő nótákat. Végén a
napostiszt kijelenti, hogy maradjon itt, szivesen látják vendégül.
Erre kovetkezik a katonai lelúvo-kürtjel. Végül a Rákóczi-induló
hangjai mellett levonulnak a színpadról.

. Jumbó.

Jumbó óriási indiai elef ánt. Amilyen felelmetes a külseje,
olyan szeiiddé tudják tenni őrének rejtelmes varázsigéi. Még
arra is hajlandó, hogy egy szem kockacukor, mint viteldíj elle-
nében a legvakmeróbo,cserkészt meglovagoitassa a hátán. Per-
sze az ipsenek számolni keil avval a lehetőséggel, hogy Jumbó
hirtelen megrövidíti a lovaglási időt és egy óvatlan prlianatbarr
leröpíti a hátáróL bátor lovasát.

Ezt a, mulatságos jelenetet tábortűznél a következőkép lehet
elóállitani: két íiú derékszögbe hajolva egymás mögé á1l, a má-
sodik kinydjtott kezével mégfogja az eliő csipőjél egy sötét-
szürke tábori pokrócot terítünk rájuk és a pokróc széleit, össze-
varrjuk, hogy hasonlitson az elelánt törz§éhez; egy iserkész-
nyakkendő összesodorva, nagyszerű elefánt farok; egy kiseblr
szürke takaró, tölcsérként ös§zevarrva, nagyon fog hasonlítani
az ormányhoz, ha az első íiú a tágnyílású végét a íeiére húzza,
jobb karját beledugja a tölcsérbe és a takaró két sarkát lülek
módjára a, váiiain kiterítjük. Krétával szemet lehet rajzolni és
élethűen lehet utánozni az eleíánlbőr ráncait is.

Jumbó őre hamisítatlan indus legyén, vagy szeíec§en,'rövid
fehér vászonnadrág és turbán az egész öltözete. Kezében fur-
kósbot, nielyet igen erélyesen használ, Miután a kellő hatás el-
érése végett körülsétáltatta a szintéten Jumbót, íelszólítja a
nagyérdemű cserkésztársadalmat a lovaglásra. A merész lovas

szörnyü bukása aztán r|ár ügyesség dolga. A viteldij cimért
leszuíkolt kockacukrokat aztan a Jumbó-táísulat egeszseggel
ellogyaszthatj a. osszeáttította : .Dr. l|1arai György.

3, T ábortűzi bemutatók.
1Apro mokák.)

Medve.
Igen jól mutat égő tábortűzné! az állatokat utánzó kdmikus

mozgás, melyet rnrnel iöbben végeznek ielvonulásszerűIeg, an-
nál natasosaDb. Ennek lenyege aoban áll, hogy úgy a laoakat,
mint a karokat meíeven kell taítani ]a löldon es így keil a
ma.cko nehezkes menéset utánozni. A Ie1 lazán tendüt á ket kez
között elóle-hátra. A testsúly majdnem a kezeken van. Néha o,-
datt is lephet, va§y szokkenhet a medvebocs. Az öregebb,mae-
kók, mint az áiaíkertt Dörmögő ljömötor, ket lábra alIva, ösZ-
szeütögetett meltsó lábakkat egy kis falatozni vatót is kerhef.
leivonutásnál az ugráló kicsiket kóvessék a vének. Dörmóghet-
nek is hozzá.

Béka.

lgen nehéz, Kiinciulás a bir,kózó béka helyzete, tehát a test á
Jölonöz iapul, a karok kissé meghajtítva a vállak elótt vannal!
a tést ket oldalán jól föl vannak húzva. Egy pár halk lépest
tesz eióre, majd hirtelen a hátsó |ábaira üI es innen egy beka-
ugr,ást vegez er már eiőrenyujtott kezekre.. lnnen pedrg lassan
ereszkedik le a beka lekvő helyzetébe. Amrkor a levegöben van,
rúgást is vegezhet a tevegőbe. A nézők brekeghetnék közben.
Ket béka esetleg át is ugorhatja egymast.

Kigyóbtír.

A íiúk egymásmögött egy sorban állnak fel féltávolságra,
oldaiterpesztlen, Minoenki a balr kezét az előtte levó lába közt
elórenyujtja, melyet emez a iobb kézzeI megfog. tgy egy láncot
alkotun,k. A céL az, hogy a kezet nem szaba,d, elengeoni s Így
kell a sornak végigbújnt, míg az utolsó első nem lesz. A bújast
elötről a, másodrk kezdi. Amlkor eZ megvan, ugyanazt végezzik
vrsszatelé is.

Erőművész.

Egy jól megtermett fiút párnákkal stb. izmos díjbírkózónak
tómnek ki, akt a ,,porondía" megleszített izmokkal lep ki. Meg-
íeleiő bekoníerálás után 5-6 szinten erős íiú egy tekete lut-
ballt guíit be nagy erőlködve. A művesz azulán munkához kezd.
Paraszíi módon a markába köp és erólködve, hosszú nyögések
után két, vagy iélkézzel a levegőbe emeli a ,,súlygolyot". lVlajd
ugyancsak igy teteszi; (vagy ledobja, miközben a háttérben na-
gyot dobbantanak) és elhagyja a porondot, közben két kiscser-
kesz berohan és rugdosva elviszik a labd,át.

Éjtéli rémek.

5-6 riszókobakot, vagy tököt emberi fej alakjára kimintá-
zunk és belé gyertyá;t helyezünk. Bot végére erősítik, a gyertyá-
kat meggyujtják es a kobak aljához íehér lepedőt erósítünk,
amelyek minél hosszabbak legyenek. Két méteí magasan him-
bálva közelednek a sötéf hátterből és valami búskomol melódiát
fújnak, majd a tábortüz rnellett 20-25 méterre elkanyarodnak
és eltünnek,

Fahengergetés.

10-12 fiú egymás mellé lefekszik a földre, egy kis cserkész
pedig a bal_első négyre ráfekszik keresztben és elhagyja magát.
Jelre az egész fekvösoi jobbra indul és végiggörgetik a tuskót
a h,átukorr. KözIi Farkas Pdl,

)
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Akö sa,JátJút rongd,l,Ja,: esaüeleIül -

__ Magát az ;a,lapg|y.1 nem ismerjük: hcrgyan sikerült
Fulgurn,ak a kozmikus sugarakat felfogni, használható
energiává átalakítania, megosztania, küiönleges munkákra
indítania és főleg rltogyan irányítja őket és függetleníti
valamennyit az összes többitől. Látom a tényeke1 és dol-
gozom a gépekkel, de ra gép lelkét, a benn,e lévő gondo-
lato,t nem látom. Szakképzett elektrom,érnök létemre olyan
értetlenül állok Fulgur gépei előtt, mint egy tízéves kis-
fiú. Mondhatom nektek, F'ulgur lángesze-előtt valameny-
nyien kisgyerekeknek érezzik magunkat!

Kisöcsit nem nagyon érdekelte a tudományos ínagya-
rázat; ő nem a töprengés, hanem a,z állandó aktivitás
embere volt. Míg a többi pajtása a fiatal mérnököt hall-
gatta, ő már végigszimatolta, vizsgálta a nagy gép ösz-
szes kapcsolóit, billentyűit és fogantyúit és alig tudott
ellenállni a kísértésnek, hogy valamelyiket meghűzza, vagy
megforga§sa. Majd meghal1 a vágytól, hogy valami kü-
lönleges dolog történjék csak azért, rnert ő, Kisöcsi, akarja
és akaralát,beleviszi a gépbe. Ha nem tudta volna a hát-
térben Fulgurt, akire nem tudott bizonyos félő tisztelet
né|kül gondolni, bizony, belekapott volna a fogantyúk
közé...

- Miért van az, - szakítoíta most félbe hirtelpn In-
tegrált - hogy ezek a fogantyúk és kapcsolók hat egy-
mástól elválasztott csoportban állnak ,és mindegyiknek
más a színe? Ez valami megkülönböztetés?

.- Igen. Ez a tükrös szekrény három csodagépet egye-
sít mra,gában:,perceptort, traditort és fulguratort. A per-
ceptort már magyaráztam: ez közli velünk a nagy vilá-
gorn történő eseményeket; a .fehér kapcsolók csoportja a
fényhatásokat közli, a kékek a hangulatképeket: az első
a látást, másik a hallást közveiti. A tr,aditorra[ mi magunk
tudunk a föld bármely pontján tetszés szerinti képeket
vagy felirásokat vetíteni felhőkre, hegyek ,oldalára, ,tenger

tükrére ; ezt ezekkel a ha,lVányzöld kapcsolókkal csinálj uk.
A barnák pedig hangot közvetítenek innen ki a nagyvi-
lágba. Ha akarom, a hango,m
úgy zeng Sopron és ra, Fertő fö-
lött, mint egy mennydörgés; de
szól,hatok nyugodt, csendes han-
gon egy utcán menő emberhez,
vagy a m,oltorcsónak utasaihoz is.
Végül a fekete és ra vörös fo-
gantyúk a fulgur,ator szerkezetét
mozgatják. Ez a fulgensek f,é,lel-
metes, kivédhetetlen, fegyvere. A
nagy fekete kapcsolóval a föld
bár,rnelyik pontjár,a derült ég-
ből villámot szórhratok; a vörö§
billentyűk és fogantyúk pedig a
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kaph-sugarakat irányítják, amelyekkel a kozmikus su-
gárzásban rejtett minden pusztító erőt tászabadíthatjuk
a földre. Fulgur ezeket a suganakat erősíteni és gyengí-
teni tudja tetszés szerint. Nézzétek ezt a skálát itt. Ha 5
íokra állítom be és a kaph-sugarakkal végigsöprök egy
területet, ott minden élő: ember vagy állat elveszíti esz-
méletét és jó félóra mulva, tér csak magálloz; a gyenge
kaph-sugár érintése patalizálja az idegrendszert. 15 fok-
nál a sugárzás pillanatok alatt megöli az embert; a 40
fo,kos kaph-sugár pedig megbontja a tárgyak atómrend-
szer,ét és izzé-porrá rombol mindent, amit elér. A vörös
kapcsolótábla nem is kap áramot az ,a,lattunk lévő centrá-
léból, mert Fulgur nsm rombolni akar és nem enged ö,lni;
csak az ő gépe és az ő ruhájába szerelt kis fulgurator
kap állandó sugárzást, úgy, hogy minden pillanatban
használatra készen álljon. Nekem most arr,a van engedé-
lyem, hogy a ti kedvetekért egy-két villámot belevágas-
sak a Fertőbe. Akarjátok? Csináljam?

- Jaj, tessék villámot csinálni! Egy olyan szép cik-
kázó, ka,cskaringóst! (Most már magázta a régi barát-
ját. Nem merte többé te-nek szólítani.)

- Csak el ne találjon pont egy motorcsónakot.

- Hogy fognak a csónakosok bámulni, ha egyszerre
a menykő csapkod körülöttük!

- Tessék engedni, h,ogy én segítsek! Én olyan szép
villámot tudnék csavarintani.

- Csiba te! Hiallgassatok! Kisöcsi, nem mész attől a
kapcsolótól,?! A fulgens első kötelessége az önuralom,
legfőbb erénye a meggondolt nyugalom. Ha Fulgur látta
volna ezt a kelekóla kapkodásokat a fulgurátor fogan-
tyújia, felé, akkor m,o,st már nem volnál fulgens. Kapkodó
gyereknéppel nem játszunk.

Kisöcsi szégyen'kezve húzódott vissza és őszinte bánat-
tal lógatta az orrát. Hiszen ő nern akart rosszat, csak -no igen, Atya is mindig azért korholja, mert meggondo-
latl,an és végtelenül gyerekes. Szíve mélyén szent foga-

dást tett, hogy ezentul olyan
meggondo,lt és komoly lesz,
mint egy 966 éves nagyapa.

Integr,ál közben lassan előre
hajlított egy gaboritkart a tü-
körlap alól, h,asonlót ahhoz.
amelyet az imé,rit a földgömbbe
kapcsolt bele. En,nek a végén is
megvolt a kis fekete doboz és a
belőle kinyuló rendkívül finom,
hegyes tű, amelynek ,hegyével
most a tükör,laphoz közeledett a
mérnök. Ráillesztette a Fertőnek
egy elh,agyott polnfj{1a, mintegy
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Elóre hailított egy gaborit-kart.



kétszáz méternyire attól a két sziget közőíti csatornaszeíú
ágtól, amelyben a m,otorcsónakok hancuroztak Közben
egyre magyarázott:

- Az irányított kozmikus sugarak saiátságos gaborit-
csőből kiinldulva, 180 fokos szögben áradnak két ellentéles
irányba, elméletileg a végtelenig. Fulgurnak kétféle irá-
nyítortt sugara vani az egyik az egyenes vonalú sugárnya-
láb, ramely földön, vizen, levegőn akadálytalanul áthatol ;

áttör a magmán is, a föld izzó belsején és az antipoduson
fejii ki hatását, Ennek elektromosság, rádióaktivitás, rnág-
neses erők hatásterén át.sem,miféle elváltozása nincseíl:
szuverén úr minden földi erők fölött. Ezt a baloldali kart
rákapcsoltam a csiszolt fémtükörre; ezzelbent a csodagép
mélyén olyan irányba fördult a sugarakat rejtő gaborit-
cső,, hogy sugárnyalábja pontosan azon a helyen tut át a
Fertő vizén, amelyet a tű hegyével megjelöltem. Most fo-
gom ezt a másik, hozzá h|asonló gaborit-kart, ugyanolyan
tűvel a végénl; ezt a tűt: is ráhelyezem pontosan az előbbi
mellett a tükörlapra. Ez a jobboldalról jövő kar a m,ásik
irányított sugarat vezeti át a kijelölt földnajzi ponton,
azonban nem a földön át egyenes vonalban, hanem 1700 m
magasban fent a levegő-
tengerbeni. Ez a másik su-
gárny,a,láb a gépből kiin-
dulva áttör a fölöttünk levő
szikla- és földrétegen, át-
hatol a levegőn merőleges
irányban és rnint lálhatat-
lan, lemérhetetlen sugár-
oszlop tör fel 1700 m nra-
gasságig, ahol a föld radio-
aktiv hiatása már megszünt
és a kozmikus sugárzás
ionizációja eléri a föld fel-
színén mutatkozó értéket.
Ez bizonyos kiegyenlítődést
teremt, és magam sem tu-
dom pontosan megmagya-
rázni, hogy hogy,an törté-
nik, de tény, hogy ott a me-
rőleges egy-sugár egy-
szerre 1800-,os szögben ket-
téoszlik és állandóan tartva
a kiegyenlítő magasságot, a
legnagyobb kör vonalán
körülfutja ra, földet és teljes önmagába visszatérő körvona-
lat ad. A jobboldali katral, amikor annak tűjét ráhelyeztem
a Fertőre pontosan a másik tű mellett, olyan kapcsolást
idéztem elő a gépben, amely ezt a második, küa|akban,
magasan futó sugarat ugyanazon a ponton f,ogja átvezetni,
ahol az egyenes sugár is áthatol. Tehát: a lamech-sugár
egyenes vonalban, a mem-sugár pedig körvonalban futva,
talá|koznak egymással a Fertőnek ezen a magános pont-
ján, csakhogy az első a viz telszínét futj,a át, a második
csaknem kétezer méter magasan száguld fent a levegőben.
Amint m,ost ezt a nagy fekete kart lehúzorm és mellette be-
nyomom e2t a fekete kapcso,lót, egyszerr,e megindul mind
a két irányban a sugárzás. Abban a pillantásb,an a le-
vegőben körben futó mem-sugár mentén a 1evegő elektro-
mos töltése megsokszorozódlk; a mem:sugár ugyanis ma-
gához vonzza a levegő elektronjait. Ez a sűrítés eierczere-
sen nagyobb azon a ponton, ahol a két sugár €gymás§al
találkozik. Ott a íöld és a levegő között hirtelen óriási fe-
szültségkülönbség lép fel, amely átcikkáző hatalmas vil-
lámban egyenlitődik ki.

- Na végre elértünk a villámhoz! - sóhajtott fel elke-
seredve Stubi. - Már azt hittem, hogy estig fizika-nyelven
ietszik beszélni, melyből én egy szót sem értek.

- a,hi a nudsét: Jeüleműel,em.

- Kis pajtás, ezt e1 kellett magyaráznom; látod, Gabi
és Laci megértették. Neked e|ég az egészből annyit érte-
ned, hogy mindez a hosszú magyatáz,at a valóságban
egyetlen m,ásodpercnyi akciót jelent. Lehűzom ezt a kart,
benyom.om a kapcs,o,lót s abban a pillanatban levág a vil-
|ám. Yárlatok, befordítom a perceptor hangtárcsáját is!

A hangtárcsa fordul, lehajlik a fekete kar, a íiúk csupa
ideges, feszült várakozás,.most, no most, a fekete kapcso-
lóra ráf,onódn,ak Integrál ujjai. .. Jaj, várni ke,ll, az egyik
motorcsónak túlságosan, közeljárt a tűk helyéhez... No
most! A csónak eltávolódik, a kapcsoló hirtelen benyomó-
riik és a magasból cikkázó, hatalmas sugarú villám vág
bele ,a Fertőbe pontosan ott, ahol a két tű hegye találko-
zik. Hallják a földet megrázó dördülő, csattanó dörgést,
látják a motorcsónakok rémült menekülését, és amint sá-
padt arccal összenéznek, a megkönnyebülés sóhaja száll
el az ,ajkakról, Ez izgalmas volt!

Még öt villámot vágatott le előttük Integrál különböző
ponto,kon, gondosan vigyázva rá, hogy kárt ne tegyen élet-
ben, növényben, építményben. Az első villám megtázó ha-
tása elmúlt, nyugodt szemmel tudták nézni, nyugodt ide-

gekkel kivárni az újabb
lángostorolkat é,s az utolsó-
nál már természetesnek ta-
lálták, hogy €gy fogantyú
elmozdítására és egy kap-
csoló áttolás,ár,a, sok kiló-
méternyi messzeségben, tő-
lük, derüs, ragyogó, égből
villámok cikkáznak, és oda
vágnak le, ahol Jenőke vagy
Stubi az ujja hegyével ki-
jelölte.

Eszre sem vették, hogy
Integrál kísérletein keresztü1
hol$}an edzi és neveli őket
igazi fulgensekké a |áthatat-
lanul is mindig köztük álló
mesterük: Fulgur, az erős.

Ix.
Fulgur elindul.

A D 12-ve1 végzett kisér-
letek után elhagyták a,füg-

gönyös ajtós-szobát és míg Integrál az ajtó kulcsát be-
vitte Komáro,mynak, a fiúk szétnéztek kissé a nagy te-
remben. Kisöcsit újra elragadta a meggondolatl,a,n kutató
heve és az egyik kisérletező aszta|nál megfogott egy
aranysárga f,ényben csillogó ökölnyi gömböt, hogy köze-
lebbről megvizsgálja. A következő pi|lanatban önkénte-
len jajkiáltása végigszállt a ter,men. A kísérletező asz-
talka egyik hegyes csúcsban végződő induktorából hatal-
mas szikra pattant ki és úgy orron vágta a kiváncsi fér-
fiút, hogy még másnap is sziszegve tapogatta. Ugyan-
akkor egy nagyon csendes és nyugodt hang azt mondta:
Második és utolsó figyelmeztetés,.

Kisöcsi berhúzott nyakkal, félve nézett körül ,és meg-
újította félórával ezelőtt tett fogadását. Látszott ralta,
hogy kezdi komolyan tiszteletben taríani Fulgur peda-
gógiai eszközeit.

Integrál most egy, a sarokban m,agában álló géphez
vezette a társaságot. Olyan volt, mint egy gaborit-asz-
talra h.elyezett kisebb méretű dinamó, de igazán egészen
földi volt a fekete acéltestével, tekercseivel, kapcsolójá.
val; a fiúk csendesen'csodálkóztak: hogy kerül ilyen hét-
köznapi masina a Fulgur csodagépekkel teli műhelyébe.

ott álltak előttük Fulgur íepülőgépei
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Bemgeteg allaalorm a, napi, jóűettre t

Nem is sejtették, hogy milyen hatalmas meglepeiést hoz
mindjárt a lenézett kis fekete gép.

- A kozmlkus suga,rak lehetové teszik, hogy egy kis
dinamó közbeiktatás a után belekapcsolódltassunk akár-
milyen elektr,omos áramkörbe,és azt felerősitsük, vagy
lerontsuk. E zzel a geppel adott áramot Komáromy Lászlő
a forrad,almi éjszakan sötétben maradt Budapestnek.
Most pedig egyszerú elienkezó kapcsolással közömbösí-
teni íogjuk par pillanatra a §oproni villanytelep áramát.
§ok kárt n,ent okozunk vele, hiszen a déli órákban a leg-
kevesebb ember használja az áramot, legfeijebb a rá-
oiók fognak megnémulni. Mindjárt 1eientést is kérünk az
eredmenyrcti a városban iakó egyik titkos fulgenstől.

Ujjai végigíutottak a kapcsolótáblán. Hét-nyolc külön-
íéle gombot, billentyút, fogantyút mozgatro;tt meg, azután
a ga,borit-asztal laplán pihenő egyetlen hatalmas kapcso-
lót átfordította a másik oldaiára. Várt egy teljes percig,
amely alátt a kis dinantó csendes zümmögéssel buzgói-
kodott az asztalon:, aztán leny,omva egy b,arnaszínű gom-
bot, halkan azt mondta:

- Harmincnégyes. IJj gépet próbálok ki. Tisztelettel
kérek értesítést, srkerült-e az áramot kikapcsolnom?

Mintha közvetlenül mellettünk állna valaki, csendes
hang felelt a mérnök kérésére:

- Jól van, kedves Integrál. Elszippantotta az áramot
és most félek, tönkremegy az előhivóban íekvő fénykép-
nagyításon. Adjon csak áramot, de hamar.

-- Köszönöm! Már megy az áram!
Ujjaival villámgyorsan végigfutott újra az előbbi kap-

csolókon és gombokon, aztán vídám nevetéssel fordult a
fiúkhoz:

_ sopr,on másfél percig vill,amosáram nélkül volt.
Nem nagyszerű l . . De mi az? Mi van veletek? Hiszen
úgy néztek, min'tha jelenést láttatok volna, Min lepődte-
tek meg annyira?

A fiúk aróán valóban hihetetlen bámulat ült. Egymásra
néztek, majd Integrálra és még mindig nem jutotta,k szó-
,hoz. V,égre Gabi kinyögte: Ez . . . ezt a hangot ismeretn.
Kivel beszélt?... Ki felelt a kérdésére?...

Integrál-szemében megviIlant a megértés §ugara s mel-
lette viharos jókedv csillogása bujkált.

- ó, az egyik fulgens volt, a hetvenegyes szám. Ful-
gurnak a íöldalatti birodalmon kívül is vannak barátai és
szövetségesei.

-" De Ez... ez a kollégium igazgató urának a hangja
volt. Igazán úgy van? Igazgató úr fulgens?
-- Ez ré,m érdekes! Tessék mondani, igazán az igaz-

gató úr volt?
lntegrál komoly ráncokba erőltette az arcát és nyu-

,l (" ":,

godtan felelte: 
. \,, .,

- Ez a 71-es volt. É,szreveürettétek, hogy a Fulgur
hadseregének minden tagia bizonyos rendben következ,ő
számokat visel. A ti ruhátokon is ott vann,ak a számok a
szívetek fölött. A számozás módja nagyon érdekes. Itt
t. i. az egyesek helyén álló számoknak emelkedése jelent
rangsort és csoportot. Az l-es szám ffiaga Fulgur. A leg-
bensőbb vezérkara tagjai az egyesek: 7l, 2I, 31 és így
tovább. A kettesek: 2, |2, 22, 32 rang szerin,t ,a, következő
csoportot alkotják; ezek mind egy-egy nagy ,munkakör-
nek az önálló vezérei, Én a négyes csoportban vagyok
a 34-es számommal, ti pedig, mint a jövő reményei, a he-
tesben. Gabi a 7-es, Laci l7-es, Pursi 27-es, Stubi 37-es,
Kisöcsi 47-es és Jenőke, mint a bandában a legfiatalabb,
az 57-es. úgy-e, így van? Ha aztán hozzátok hasonló
fiatal népet újra felveszünk, akkor tovább emelkedik a
hetesek soroz,aía, fel a három számjegyű számokon át a
négy, vagy akár öt számjegyűekig. erdekes, úgy-e?

- Nagyon. És az igazgató űr ,hányas számú volt?

- Mukik vagytok. Itt nincs igazgató úr és egyáltalá-
ban nincs állás és név. Én, a harmincnégyes, a hetven-
egyes §zámmal beszéltem. ő igazoltq hogy a gépeim jól
működnek s az átamot igazán kikapcsolta ez a kis ma-
sina, Hiba volna, ha más kérdésekkel zavarnátok ezt az
ügyet. Most meg valamit mutatok...

Ebben a pillanatban megszólalt mellettük Fulgur
hangja. Riadtan felnézte*. Ott állt előttük. Megint úgy
jött, hogy nem is sejtették, honnan lépett hozzájuk; egy-
szerűen itt volt.

Pursi agyán átvillant egy érdekes gondolat. Mennyivel
más szemmel néznek erte az emberre most, mikor már
annyit h,allottak íelőle és annyi csodálatos művét látták,
mint akár csak ma reggel is, alig három órával eze\őtt.
Azaz... Ige!, csak három órája, hogy ott ültek a szobá-
jában és az első leckét kiosztotta számukra. úgy tetszett
neki, mintha ez,alatt évek tapasztalatait élte volna ke-
resztül.

Fulgur szólott:

- 
-Most már eleget láttatok, pajtások. Itt hagyjuk a

Fizikát és eljöttök velem messze, más országba, történel-
met csinálni. Integrál, te is jöjj velünk s magyarázd to-
vább a íiúknak!

Megfordult és indult kifelé. Izgatotian siettek a nyo-
mába. Másodpercek kellettek csak ahhoz, hogy a villám-
kocsin elhelyezkedjenek ,és már száguldott is velük to-
vább, ismeretlen, sötét folyosókon. De mennyivel más ér-
zéssel ültek most benne, mint amikor legelőször rohantak
így keresztül a hegy fekete mélységein! Most már ők is
polgárai ennek a tit,okzatos birodalomnak

Boltozatos, óriási csarnok végében álltak. Fulgur már
elsietett mellőlük és a fiúk Integrálhoz simulva, elbá-
mttlva nézték a legalább 80 m hosszú é9 30 sz,éles termet.
Micsoda emberi erő, zsenialitás, kitartó akarat kellett ah-
hoz, hogy a barlangot, sőt repedést nem tűrő kőzetben
ezt a csarnokot kivájják! Végigmentek a csarn,okon s ott
álltak előttük Fulgur repülőgépei.

Juil Krz-z-z-z-mal

(Folyt. köv.)

Reggeli torna.



Á űerrnésaeűísmeret műgu iskoldjáű jd,1,om,

- A ,,Volga-Volga,.." dallamára énekelhetjük tábortííz végén:

Szapo9ít§úí(
a nó t,aKíncs6n Ke,t

Yan a ,,Ktasznahorká'-nak kevésbbé ismert, másik szövege
is. Cserkés2iesebb lenne, ha a szomorú és lemondó eredeti stró-
fák után 3. és 4.-nek az a|ábbi szöveget énekelnénk:

krasznahorka .büszke vdra,
Mienk lesz még valahó.ra.
Tornyok ormdn tavaszi szél,

. Uj áagyar időkről beszél .
Akad vén ídn iíjú hajtds -

. Sose bttsulj csei,kész (kul.uP pajtds!,

Vitézei föIserkennek,
Buidosó fejedelemnek,
Tdrogató harcra riuall,
Ui vezér iö hadaival.
R"ablók ellen lesz nagv haiíds -Mi is ott teszünk majd pajtas!

Tdbortüznél mínden este,
Cserkészajkról szdll a dal: -Pattog a tüz, Iobog a lang,
Szdzaáos, nagy fák alatt.

Zeng az ének, szdll a nóta,
Az éi leole rdnk borul -S a'csíIiagok milliója
Egi ldnzpaként kigyúl.

Lassan clhamvad- a tiiz is,
Felhapgzik a hő ima:
Mi Atydnk, ki vagy a, mennybcn.
Légy ve!ünk az élszaka.

Közli Korbuly Domonkos 3/ö.

Losson

A tábortűz végén.

18. Löczg -csopot.

É-d"" o-ngóm o -do ho-zo- most nit is csi;

Krakoviak.

ó-gyot, Tón en-gom is em-le,ge|,nek,

<>

Falutjaró cserkészek,
ha csak valamikép tehetjük, ne hagyjuk viszonzatlanul a falu népe részérÖ! éIvezett apróbb szívességeket, amelJlekért nem |ogad'
nak el pénzt (éjieti szdtlds, ajándék-syümölcs, szalma, sth,).

Igen ailkatmas és cserkészsz'erű viszonzása az eííélének, hq hasznos, népiesen megírt íilléres íüzetkéket ajdndékozunk. Most jelent

mei pétddul a,,Balatoni könyvttif,-sorozatban a ,,Falusi vendégltitds mestersége", amely gyakorlati jótanacsok egész tÖmegével

mer - re is jór, oli oz ar- dón mii vo-cso - ró l ,
l

Albozsnv to idczi taczi, jdczi taczi, jdczi taczi,
Iöczi t|Íczi vűidczi, chltipczi krakovititzi,
tservena csaiicska, moja kochanyecska!

Ger-kószfú-bor tű-zcrna|,le* szö-no losz oz ó-g!o. ,.i,i;,,1;|XliTilíil;$'"íf"iJamboreenalengyelekhíresnem-
Közli: dr. Márai György. (Megjelent a ,,Magyar Gaudeámus"-ban,)

gazdagítja a nyaralóvendégeket udró íalusiakat.
Akad azonban ilyen lüzet a cserkészkönyv-soíozatban is
Katolikusok között adhatunk egyet-kett,őt a Katolikus

is hasonló füzetes ktadvdnyuk:)

(EIső segéIynyujtds, Liptai-féIe Szakticskönyv, stb.)-

Akció ,,Ébresztő irdsai" közüI. (Bizonydra van a protestáns testvéreknek

persze íotztos, hogy a íüzetek tartalmát magunk ís jól ismerjük és beszélgetés közben szóbahozzuk, megvit.assuk.

nól-hot? Fleg-e -le-ti kis hu-go-mot s el-borrt-jo aL

I
lJ
I

Harciasan.

ls -ten Old - jo.

a

dr. A.
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Késeségesem enged,el,meslted,em.

bizakodó reménységgel és lelkesedéssel
vágtunk neki a hollófekete éjszakának.
Eleinte akadály nélkül ugráltunk regy|f talpfáról a másikra, de
csakhamar széles vízáteresztőhöz értünk és azon csak a keskeny
sinek vezettek át. Az alattunk tátongó tekintélyes mélység lát-
tára meghökkentünk ugyan, de más kiút nem lévén, csúszós,
szöges cipőkkel, mint a kötéltáncosok egyensúlyozva, valahogyan
átevickéltünk a sikos sinek hátán a túloldalra, Nemsokára még
egy ilyen vizáter,esz állta utunkat. Azon is keresztül vergődtünk,
de amikor egy hídnak is beillő széíes padlónélküli részhez értünk,
meghökkentünk és a magas töltésről le kellett szállnunk. A fe-
nyőerdő földig érő ágai között próbáltuk azakadályí megkerülni.
A meredek íe|ázolt parton itt-ott bokán felü| érő vízben gázolva,
a szemünket verdeső galyak között, több mint egy félóráig tar-
tott, míg l,eküzdhettük a nehéz§égeket és is,mét a töltésre felka-
paszkodhattunk. A fáradtságtól kigyöngyözött homlokunk és az
izzadtságtól vízben rlszott az egész testünk. Tovább kellett men-
nünk, pihenni nem lehetett, mert az eső erősödött és a felsőru-
hánkat facsarni lehetett, annyira teleszívódott már vizzel, Még
néhány hasonló vizáterészen'kellett keresztül vergődnünk, mí§
végre halálra fáradtan a Móry-telephez értünk.

Már hajnalodott, amikor megzörgettük a Csorbató alatti kis
tó partján épült szálloda kapuját. Hosszú várakozás után végre
kinyitott az álmosszemű portás és betessékelt minket egy több-
ágyas földszintes s.zobába, amelynek íalai valósággal c§epegtek
a nedvességtől. Más szoba nem volt, a többi már-mind el volt
foglalva. Fogvacogva vetkőztünk pőrére, mert a csufom vizes
ruhákban nem maradhattunk és kiöntöttük a

tett aranybányák mellétt haladtunk el.
:siót. északi iránvban kőtömbökkel bo-Elhagyva a törpefenyő-régiót, észáki iiányban kőtömbökkel bo-

ritott széles leitőn kapaszkodtunk fel. Maidnem öt órahosszatritott széles lejtőn kapaszkodtunk fel. Majdnem öt órahosszat

cipőkből a vizet. A teljesen átázott,,vízmen-
tes" hátizsákokból előkotorásztuk az ilt-ott
száraz f,oltokkal tarkálló tartalék fehérne-
műinket és sietve kapkodtuk magunkra a fű-
tetlen szobában. A meleg papucs és a teve-
szőrmellény áldásthozóan óvta didergő tes-
tünket és amikor a íőzőkészülékeinkben for-
rott az illatos tea, még jókedvünk is kereke-
dett.

A vizes ruhákat és bakkancsokat a portás
a konyhába hordta, hogy ott maid ha tüzet
raknak, fölszáradjanak. DéI is elmúlott, este
is lett, de a ruhák nem száradtak meg, pedig
már egy ízben ki is vasalta a szolgálatkésZ
személyzet. Egész nap a nyirkos, átmele-
gedni nem tudó ágyban kellett tartózkodnunk,
s habár melegített téglákat helyeztek a lá-
bainkhoz, mégis fáztunk, míg végfe harmad-

. nap felöltözködhettünk. Mondtuk is: szépen
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lEgy lkömmyű ltura rrlre/áózsóglert
/rüa; üie&ey /nnre Gó6or

Jóval a háború előtt, amikor még a boldog Nagymagyaror-
szág épségben és erőben oltalmazott minket, amikor a gyenge
keresetű ember is könnyűszerrel utazhatott a vakáció alatt,- a
Magas Tátra visszhangz-ott a magyar szótól és kéthetes túrá a
hegyek_között nem volt, utolérhetetlen vágy, leküzdhetetlen anyagi
teher. Olcsó volt a vasút, olcsók a turistaszállók, a vezetők és az
élelem.

Már kora tavasszal utitervet készítettem. Térképeket tanulmá-
nyoztam. és két társammal megállapodva 'elhatároztuk, hogy a
Csorbatótól a Nagy-Krivánon át a Lengyeltátrába rándulunk ki.
, .4l ,..qti ,gyorsvonattal indultunk, mert társaim elfoglaltsága
késő délutánig tartott és nem akartunk egv napot sem elveszti-
getni. Jóval éjfél után, szakadó esöben &keztÜnk Csorba állo-
F49.q. A fogasketekű vasrlt már nem indult. A helységben éjjeli
fekhelyet nem lehetett kapni. Elhatá-.
roztuk tehál, hogy felmegyünk a Csor-
b,atóhoz, ott majd valamelyik szállo-
dában elhelyezkedünk. A legrövidebb-
nek és legbiztosabbnak látsiott a fo-
gaskerekű talpfáin fölfelé haladni. A
sinek között legalább nem leszünk sá-
ros,ak. Meggyujtottuk az összecsukható
turistalámpákat és útnak indultunk.
Fogvacogtató hideg szél fujta sze-
münkbe a havas esőt, pedig au§usztus
hó elején voltunk.

A vasuti töltés mentén zűgtak a me-
der nélkül szabadon száguldó esővizek.
Már hetek óta zuhogoit a végnélküli
tátrai esö, pedig Budapesten ragyogó
szép,'napsugaras nyári napokat élvez-
tünk. Nem kedvetlenedtünk el, hanem

kezdődik a lúra| - A ruhák ugyan még mindig nem voltak tel-
iesen szárazak. de tovább várni már nem lehetett. A pénzünkkel
is csínián kell'ett bánni. Hátizsákjainkat vállra vetve, {ölmász-
tunk a"Csorbatóhoz és rövid keresés után megtaláltuk régi isme-
rősünket, az öreg vezetőt, aki a rossz idő mi_alt kereset híjján
triiutt ui ivóban] Azonnaí kész volt az útra. Nem mintha a tú-
rink nehéz lett volna és vezetőre lett volna szükség, hanem mint
édzett. tapasztalt ember sok jó szolgálatot tehetett nekünk.- 

Az 'eső 'elállt, de az Alacsony-Tátrát még köd borította. A
CÜitatO feletti Pátria, a Soliákó és a Fuikotacsúcsok erösen
tiia.t"i. Gvenge szél 

'kerekedett, amely íelhőkké sűrítette és
iz'étkergette'a Ösúcsokat eltakaró ködöt.--Dert§ 

hangulatban siettünk a fürgén ha|adó vezető ulán a
Nagykriván ferde orma felé, Eleinté szálerdőben _kapa_szkod-

tunk, iókarban tartott utakon iölfelé.tunk. iókarban tartott utakon toltele.
A vádealamb és a vadgerle búgása
töttötte"be az erdőt. A-Szoliszkó és
Szedilkó tövében elterülő lejtőkön vé-
qig vadul zúgó, megáradt patakokon
át vezetett utunk. Kövekről-kövekre ug-
ráltunk a habzó, kavargó vizek felett.
A völgvek telve voltak élénk, üde szí-
nekbefi' pomp ázó virágszőnyegekkel. A
napsugái kacagva ömlött el az egész
nagysierű panorámán. Joggal hihettük,
hogy vége az esős időszaknak és tú-
ránk remek élményeket rejteget. Fejünk
felett ugyan kavarogtak a száguldó
felhők, de bíztunk a szélben, amely
majd elkergeti őket.

A Kriván déli gerincéhek nyulvá-
nyán, a széles Pavlova háton át csak-
hamar a Mátyás király által művelte-

másztuk meg a 2496 méteres magas csúcsot.
Az idő ismét rosszabbodott. Köd borította a Magas-Tátra völ-

gyeit és teljesen eltakarta az Alacsony-Tátrát, de körülöttünk
á csúcsok mind napsugátban úsztak Fenséges kép volt! Alat-
tunk a gomolygó, vakítóan fehér felhőtenger felejthetetlen, gyö-
nyörű látványt nyujtott.

Csodálkozva hallottuk, hogy ebben a nagy magasságban ked-
ves kis madárkák csipogtak körülöttünk. Lesték az ételmaradé-
kokat. Az örvös rigó (Turdus torquatus) egészen a közelünkbe
merészkedett. A barnásíekete színű sarlós fecske (Micropus
apus), amely erösebb a közönséges íüsti fecskténél, nagy szár-
nyaival szédítő gyorsasággal szelte a levegőt. (A leggyorsabb
Áadár, másodpercenkint 89 métert repül.) Felettünk a köszá|i
sas (Aquila chrysaetus) keringett és a távolból idehallatszott a
mormoták (Arctonys marmota) éles füttye.

Kielégítő pihenés és táplálkozás után már ismét útra keltünk.
A nyugati gerincen bocsátkoztunk alá a Koprova völgy felé.
Néhol kötelet is kellett igénybe vennünk. Leereszkedés közben
észrevettük, hogy alattunk egyik sziklapárkányon egy zergecsa-
lád (Rupricapra rupricapra) legelt és pihent. Gyanútlanul heve-
nésztek, nem vettek észre bennünket. A bak ugyan koronkint
éberen szimatolt és figyelt, de a szél felőlük jött, mi pedig
csendben viselkedtünk és így nem vehettek észre minket. Egy

ideig gyönyörködve szemléltük őket, de
utunk sietős volt és fel kellett kerekednünk.
Ahogy megmozdultunk, a bak figyelmezlető
füttyöt hallatott. Szempillantás alatt talpra
ugroít az egész falka és káprázatos ügyes-
séggel repültek le egy 50 méteres meredek
falon, majd széditő szakadékon ugrottak át,
a másik pillanatban magas, maidnem merő-
leges, síma falon, mint a szélvész robogtak
fel és tüneménysieíűen elillantak. Hallgatóz-
tunk, de zajt nem hallottunk, Néhány másod-
perc után vezetőnk mutatott a gerinc felé,
ahol szerinte óriás távolságban vágtattak to-
vább. Bármint erőlködtünk, a kristátytiszta
levegőben nem táttunk semmit, csak a tizen-
kétszeres prizmás távcsö segítségével pillan-
tottuk meg a mozgő, apró pontokat. Nem
győztük csodálni a mindig szabadban tartőz-
kodó vezető bámulatos éleslátását, Télen íát
vág künn az erdőn, nyáron vezető. A maga



nehéz hátizsákja és kötelén kívül még fáradt társaim súlyos
hátizsákjait is cipelte.

Ezek áz edzett'emberek hihetetlenül kitartók és erősek. Mintha
nem is lennének idegeik. Veszély idején is csendesek és higgad-
tak. Otyan szerénye-k és kedveiek, hogy a zaklatott idegrend-
szerű városi embeiek előtt romlatlan glerekeknek tűnnek elő.

Sok vesződés és íáradság után leszálltunk a törmelékkúpokon
és a majdnem áthatolhatatlan törpefenyő-övön, míg a völgy-
ienékre értünk. Itt már hatalmas fenyőfák kózött, úttalan uta-
kon, a vadul rohanó vizek partján törtettünk előre. Sietnünk
kellett, Jnert a méty völgyek-korán beárnyékolódnak és éjjeli,

M_egbí,ahaűna,Ic u rmwnlcdnnb a,m,

Minduntalan át kellett gázolnunk a jéghideg vizeken. Néhol tér-
dig is merültünk. A völgy feneke nem volt mindenütt járható.
A,pataknak hol a jobb-; hol a baloldalán kellett.előre küzdenünk.
magunkat. Több izben csak kötélbiztosítással lehetett a Koprova
derékig érő rohanó vizeiben átgázolnunk. Igy is kis híja, hogy
el nem ragadott az ár.

Állandóan vizes ruhában és cipőkben jártunk. A vezető éles
szeme rnég idejekorán felfedezett egy rejtett medvecsapdát, ame-
lyet így baj néikül kikerülhettünk, É,vekkel ezelőtt egy vadorzó-
nak lecsapta a lábát az összecsukódó fogas vas és segítség né|-
kül éhen veszett. Nemsokára egy döglött szarvast találtunk,
amelyet vadorzók ejtettek el. Keserves vergödés volt az aznapi
sorsunk. Mintha minden összeesküdött volna ellenünk. Ez a kü-
lönben könnyű túra igen fáradságosnak, sőt veszélyesnek bizo-
nyult. A_ mostoha időjárás teljesen megváltoztatta-a helyzetet.
A pocsolyákkal telt köves talajon a mágas íű bizonytálanná
lgtte 4 járást. Folyton bukdácsoltunk, mégbotlottunk, GödOrbe
léptünk, kövek közé szorult a lábunk. Esvik társam minden eIő-
vigyázaí dacára elesett és egv éles kövdn súlvosan felvérezte a
tábát. Kötszereinkkel hevenyéizve bekötöztük ugyan, de a lábat
rendbe nem hozhattuk. Társunk erősen bicegetii fájdalmai vol-
tak, hamar etfáradt, a láb is dagadni kezde"tt. i\em mehettünk
tovább, vissza kellett fordulnunk.-A hágóra föl nem vihettük és
onnan a Lengyel öttónál lévő menedékházig semmi szin alatt
alatt sem tudott volna menni. Levágtunk i'ét fiatal jegenye-
t9lv.Qt, legallyaztuk. Levetettük kabáTainkat, összegoin6oltirk,
ujjaikon át_betoltuk a két rudat és kész volt á hordág:y. Az erő-
sen szabadkozó sebesültet ráíektettük és felváltva hoátuk visz-
sza a már megtett riton. A rohanó vizeken ezer vesződséssel
kellett újra átvergődnünk, dé az est beálÍta előtt hatálosan"Íi-
rg,.ra!v.a mé_gis elértük,az előző esti táborozásunk helyét, a va-
dászházat. ,Uira fel kellett feszítenünk a leszögezett abiakot. Be-
eme]tük a beteg_et, a_kit most már láz is gyötöit és elhelyeztük a
padlón maradt fenyőgaílyakon.

A veze!ő és másik Tár§am egy, kevés pihenés után leszaladtaka távoli Pod Banskói kir. erdészlakba,'hogy onnan esetleg kÓ-
csit hozzanak, vagy más emberi segítségetl"Én visszamara-dtám
3..,9.1.cq9! .Lázcsillapító szereket ádtaá neki. Megújítottam a
kötést a lábán és bátorítottam,_amire igen nagy szü"kség vott.

Segítségért siető társaink'útja igen- viszofiíagiá§ÓJ"ori.' e
megtalált,_begyepesed,ett szekérúi ho-i a jobb-, hÖt a-baloloálán
naladt a Koprova pataknak, mindenütt hidakon át folyatódott,
csakhogy a megáradt vizek itt is elragadták az összes"hidakat.
Usurom vizesen értek Pod Banskóra, afiol busás borravalók igér-
getése _mellett csak nagy nehezen iefietett négy markos tót-le-genyt felhajszolni, akik kellően felszerelve mÖ§ .az éj folyamán
felkerekedtek a sérült leszáIlítására.
., Társam és a vezető kimerülten visszamaradtak, hogy kipihen-jék a fárdalmakat. Hajn alPa1 ..a, {gy tói ióge;y ;?gé;Ü;;;ii.
Ugyancsak szidták a bojond időt. Cjtírom viásei. volTak ők liszegények..A sebesültet, akinek közben áind-v.sreaermóieúen
1ac?9t. a laba, rendes hordágyra fektették és elindultak vele.Egyldelg.en is velük _mentem, hogy a sebesültet vigasztaliam.E1I ? í.oyld_utat meg át kell szenvednie, de azután Pod Ban§kónmegls koze.lebb_ iuí az orvosi segítséghez.
, A .legelső gázlónál visszamaádtafir és siettem a vad,ászlláz-
noz, ]utnl, ttogy egy-két órát én is pihenhessek. Délfelé jött mega társam a ve-

szállásunkhoz, amely a Koprova völgybe torkolló Neftzer völgy
elején volt, még hosszú utat kellett tennüirk.

Az idő rendkívül hidegre vált. Dideregve haladtunk és alig
figyeltük a vezető magyarázatát, amikor hiúz (Felis lynx), majd
vádmacska (Felis catus) nyomot mutatott. Utközben találtunk
még vaddisznó (Sus scrofa) nyomokat is. A Koprova titkán lá-
togatott völgyében igen gazdag áliatvilág húzódott meg. Gya-
kori a róka (Canis vulpes), az őz (Cervus capreolus), a gim-
szarvas is. A vizekben sok a vidra (Lutra vulgaris), az pusztitja
a sok pisztrángot. A nyest, a nyuszt és hermelin is bő vadász-
zsákmányra találnak. Tetézetül akad medve is (Ursus arctos),
de rendkívül íélénk, kerüli az embert, csak őzekre és zergékre
vadászik.

Magyarázva, beszélgetve elértük éjjeli tanyánkat. Szellős, ro-
zoga faalkotmány volt, minden oldalán nyitott, nagy résekkel,
amelyeken a szé| akadálytalanul fujdogált be. Zsindelyes tetö-
zete korhadt, töredezett, az esö ellen védelmet nyujtott. Nem
messze ettől állott egy földszintes, lakatlan blokkház. Ajtaja és
ablakai zárva és deszkákkal voltak beszögezve. Ezt a vadász-
tanyát valamikor Rudolf trónörökös részére építették. É,vek óta
nem használták. Rövid tanácskozás után elhatároztuk, hogy a
vezető jégcsákányával kibontjuk az egyik ablakot és aio.n ke-
resztül bemászunk a szobába. Szükség törvényt bont. A másik
éjjeli tanyán megfagytunk volna.

A szögeket csakhamar kibontottuk a jégcsákány feszítésével
és bemásztunk a padlózott szobába, üres volt. A konyhában
sem volt semmiféle bútor. Ha már ágyat nem találtunk, legalább
asztalt és néhány széket reméltünk. Még egyszer kimentünk a
konyhába körülnéztünk és a mennyezeten egy nyílást találtunk,
amely a padlásra vezetett.

Legkisebb társunkat vállunkra emeltük és fettoltuk a nyílásba.
A bevilágító turistalámpák fényénél észrevette, hogy a padlás
telve van bútorokkal. Legelőször egy asztalbakot bocsátott le,
azulán az asztallapot és két padot. Ágyak is voltak fenn, de
azokra nem volt szükségünk, mert fenyőgallyakból íekhelyet
készítettünk rnagunknak á padlón.

Megelégedetten foglaltunk helyeí az összeállított asztalnál,
gyorsforralóinkon teát íőztünk és a hátizsák méIyéből előkerült
a sok halkonzerv, szalámi, szalonna, sajt és kenyér. Pompásan
megvacsoráztunk és csakhamar,leheveredtünk a fenyőgaltyakra
es kifáradtan mély álomba merültünk. A közeli vizesés egyhangú
morajlása vo|t az attató zenénk. Néha ugyan felriadtunk a sók
havasi pocok- és patkányzörejtől, amelyek az ételhulladékokon
marakodtak, de azután megint ,csakhamar elaludtunk.

Kora regqel fölcipeltük a bútorokat a padlásra. Gyorsan meg-
reggeliztiink, kimásztunk a blokkház abtakán. rlira'leszögeztük
és-kiléptünk a deres íüre. Az éjiel fagyott, a tócsákat vékony
jé.tréteg.,borította._A füvek és virágok 

-fagyottan 
ropogtak ci-

gjjink sútya_ alatt. Sietnünk kellett, hógv ebtOl a hosszúia nyúlt
Koprova-völgyből még az est beállta élőtt kievickétjünk, Az Íolt
.a.Je.rvijnk, hogy a lengyel öttó menedékházában iogunk meg-
hálni. A terv azonban nem sikerült. A Koprova patati hatatmal
víztömegeket szállított és száguldva rohant lefelé, Az összes hi-
dakat elhordta. A patakba iobbról-balról mesáradt időszaki vi-
zek ömtöttek, amelyek lépten-nyomon feltartó"ztattak bennünket.

zetőve| együtt.
Fáradtak, kime-
rültek és bőrig
vizesek voitak.
A hallgatag ve-
zető is lehan-
goltan rázta a
lejét, Tapasz-
talatokban gaz-
dag életében se
élt még át ily,en
állandó fürdő_
zést. Komolyan
megtanácskoz-
tuk, hogy az elő-
re nem látott,
folvton tornyo-
suló akadályok-
ra való tekintet-
tel folytassuk-e
a t{s,rál, vagy
visszamenjünk-e
a Csorba lőhoz,?
Az okosság su-
gallta visszavo-
nulás helyett
mégis a túra-to-
vábbfolytatását
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Megldűom a, nétna, kérésű.

haíározuk el. A vezető pénzt akart keresni, neki minclcgv volt.
Kora délután útra keltünk abban a reménvben, hoqv a hágón

átkelve a Lengvel öttó menedék-házában éiielezhetünk. Balqa hit
volt. A rohanó hegvivizektőt elárasztott Koprova völgvből min-
denáron ki akartunk kerülni. Ezért a Koprova völggvel párhu-
zamosan haladó Tvcha völgy közé települt magas hegyhátra
próbálttrnk f etmászni.

A. szálfenvőerdőn vató átvergődés a törpefenvő-őv íárasztó
áttörése, a törmelékmezők és a meredek heqvoldal annvira ki-
íáraszottak bennünket, hosv aliq bírtunk már állani. Fönt a ge-
rincen metsző hideg szél fúit és .nedves ruhánkban csakhamat
dirleregni kezdtünk. Ez arra kénvszerített minket, hogv a mere-
dek és kövekkel teleszórt füves leitőn bukdácsoliunk tovább. Az
idő rohamosan mútott és beláttuk hogy az esti sötétsé,T beállta
előtt a Lensvel öttóhoz nem érhetünk el. Az eső i_smét csepe-
resni kezdett. Egv sziklatuskó alá nenekültünk és teát íőz,tünk,
hoey vatahoey fetmelegítsük diclerső tagiainkat, mert a hosszas
menetelés vizes ruhában rendkívül kínos volt. konvakkészletünk-
höz kellett folvamodnunk. Ránkesteledett és még mindig a völsv-
hen iárunk, A vezető fölmászott a hegyoldalra és onnan kómle-
lődött. mert tudomása szerint innen nem messze egy vadász-
kunvhónak kellett tenni. örömhírrel tért vissza. Nem messze tŐ-
lünk a iegenyefenvők között megpillantotta a kunyhót. Egv
fötdbe ásott qödör fölé emett tető volt az egész. Fanyar arccal
szemléltük, de örülnünk kellett. hogy végre
tető alá kerülhettünk, mert halálosan ki vol-

Bántuk is mi, van-e, vagv nincs-e teaíze, minrleneketőtt fon-
tos volt a melegvíz, amelv belsőnket átiárta.. A kiszo'lgáló len-
gvel leánnyal ugyan beszélni nem tudtunk, de etéq érthető ielek-
kel meqmagvaráztuk, hogv mit kívánunk még. A toiás rendelé-
sénél kotkodácsolni kezdtünk. és ham-ham szavakkal ieleztük,
hogv enni akarunk. Na§yon aiántotta a ,,Pivá"-t. vauvis a sört,
die isazi turistákhoz itlően ethárítottuk maqtrnktól. Magasheqv,
Vidéki mászások előtt szeszesitalt semmikéíren sem szabad inni,
mert fárasztia a szívet. A tengyelek ezt a tilalmat nem veszik
olvan sziqortian.

A kora délutáni órákban ióí kipihenve és fölrnelegedve föl-
tánászkodtunk. összefííztük hátizsákiainkat éq barátsásos bú-
csúzkodás után nekiindu'ltunk a zawrat háqőnak. Meredek szer-
pentineken haladtunk fölfelé. Nehéz zsákiaink súlva alatt alapo-
san kihevültünk. Végre föt,értünk a Zawral hás.ő kapulához,
mert annak lehetne nevezni. két meredek sziklafat között kelet-
kezetí szűk résen át kell a túloldalon elteriilő csarni stavhoz
(fekete tó) leszállani. A réstől kezdődő meredek törmelél<kú-
pon a leszállás veszélyes lehet, mert a laz-a. utánasördülő kőzet
könnven'eltemetheti az elővigyázatlant. A lengvelek ez okból a
sziklaíalakba egy szerpenfinutat váitak, amelvet ugyan foqód-
zásra a|kalmas vaskapcsokkal és láncokkal láttak el, de azt ilyen
biztosítás mellett is csak szédiilésmentesek használhatiák. Gyors
leszállásunkat egy íölfelé törtető nagyobb kiránduló társaság-'akasztotta 

meq. A lengvelek kitiinő sziklamá-
szók és tömesésen látogatiák szeíetett hegvei-

tunk meriilve.
Mindenekelőtt gallyakat tördeltünk és kor-

hadt fadarabokat hordtunk egy rakásra. Tü-
zet gyuitottunk a kaliba beiárata előtt és a
nagy tűznél próbálkoztunk felmelegedni, de a
vizes ruhákban ez nem sikeriilt. A tűz sok fát
megemésztett és ezért folyton hordtuk a tüze-
lőt és tartalékot is gvüitöttünk. Két óriás ra-
kás fát hordtunk Ossié, hogv az éijel is éleszt-
hessük a tüzet. A parazsat ételdobozainkban
gyüitöttük. össze és behordtuk a kunyhóba.
pőrére kellett vetkőznünk és a tűz mellé hor-
dott kidöntött.fatörzsekre raktuk a ruháinkat,
hogy megszáradjanak.. Azalatt.mi svédtorna-
gyakorlatokat végeztünk, hogy meg ne fagy-
junk. Ki kellett jönnünk a nagy tűz mellé, ahol
foly"ton forgolódtunk, mert a iűz heve csak az
egyik oldalunkat melegítette.

Alvásról szó sem lehetett. Kora reggel elcsi-
gázottan útra keltünk. Tűztől megpörkölt me-
leg ruháinkban, félig égett cipőkben siralmas
képet nyujtottunk. A fogunk úgy vacogott és
testünk.annyira remegett, hogy azt hittük, soh_
sem fogunk a hágó meredek, füves lejtőjével
megbírkózhatni. Fél órai mászás után azonban
máí úgy kihevültünk, hogy verejtékcsöppek
folytak le homlokunkról. Végre íöljutottunk a
hágó legmagasabb pontjára és elfelejtve a íá- '
radalmakat és a többnapos gyötrődést, gyö-radalmakat és a többnapos gyötrődést, gyö-
nyörködve szemléltük az előttünk feltáruló íelejthetetlenül szép
látványt. A nap is kibontakozott a szágu|dó felhők közül és ba-
rátságos íény és melegség ömlött végig az egész vadul szagga-
tott sziklarengetegen. Gyönyörű, smaragdzöld hegyoldalak 6Ón-
takoztak ki a ködből és a csúcsok között kószáló felhőfoszlá-
nyok hol eltakarták, hol ismét föltárták a sziklavadont. A 1á-
bqnk alatt csillogó tavak hivogatóan fürödtek a napsugárban.
Borús hangulatunk egyszeribe derűssé fordult és az új érőt és
életkedvet öntött belénk. Nem gondolt már senki közülünk a teg-
napra, mindegyikünk csak a holnap felé tekintett. Yágyakozva
néztik a lengyel Tátra nagyszerű óriásait. Előttünk a Swinica
és a Zawrat hatalmas tömegei bontakoztak ki a ködből és sejt-
tették azokat a nehézségeke1, amelyeket megmászásuk alkalÁá-
val le kell majd küzdeni-nk. 

-

Völgybeszállásunk gyors ütemű volt. Valósággal rohantunk,
pedig minden lépésre vigyáznunk kellett, nehogy az utánttnk
gö,rdülő kövek bajt okozzanak. Az öttavi kunyhó meleg szobája
vonzott oly erővel minket. Elgémberedett tagjaink egy kis me-
le,get, egy kényelmes ülőhelvet kívántak, amelyet már napok óta
nélkülöztünk.

'Leérkezve a völgybe, fürgén szedtük a lábunkat és vidám kö-
szöhtéssel léptük át a küszöböt. Bent barátságos meleg köszön-
tótt. A durván ácsolt asztal mellé telepedtünk és teát kértünk.
A.lengyel ,,Herbata" nemsokáfa az aszta|unkon gőzölgött és mi
megelégedetten szürcsöltük a kotyvalékot. Ez a herbata ugyanis
nem más, mint egy marék teának félórai kifőzése. Amikor már
a tea_ ,minden illó olaja elillant és kilrigozódott a tealevelekből
az egész c§ersav, akkor ezt az esszenciának nevezett főzetet ku-
picánkint adagolják egy-egy íazék vizbez.
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ket. Lensyel zenészek is csattakoztak hozzáiuk
és egy-egv pihenö alkatmával vígan muzsikát-
tak, A lengyel hölgvek íélcipőben, napernvővel
a keziikben, könnvű blúzban, hátizsál<ok nélkül
mászták meg a zawrat hágót. Mintha a zug,
lisethe rándtrltak volna ki. Meg is csodáltuk
ezt a könnyelműséget, mert mi, óvatos magva-
rok, mindén eshetőségre fel vottunk készülve.
A Tátra nagyon szesrélves és a nvári hóna-
pokban is igéil gvakori a hóesés, a hirtelen tá-
madó tekintélyes hideg.

A Csarnv stav mély katlana, sötét, komor,
napot nélkütöző meredek és viztől csöpögő fa-
lai rendkívül leverő hatást váltanak ki. Mintha
egy nyirkos pincébe szállttrnk volna le, aiol
megcsáp a hideg levegő. Ugy rémlett előt-
tünk, mintha penészszagot is éreztünk volna.
Körülötte égbetörő falak, amelyek úgv elzáriák
a kiilvilágtól, hogy csak észak felől süvíthet
be falai közé a derm'esztő szarmala szél. A tó
partián épült kis famenedékházból nem nyílik
üclítő kilátás, űgy érzi az ernber, mintha bör-
tönben lenne. Itt-huzamosan csak a menedék-
házőr tartózkociik, akinek a soísa nem irígy-
lésreméltó. Ez az. őr akkortájt egy asszony
volt és amikor megéfkeztünk, egy cseppet sem
fogadott barátságosan. Blénken mutogatta,
hogv minden ágy le van már íoglalva és ma itt
nem alhatunk, összenéztünk és némán meg-

ágyainkba a íal felé fordultunk és a fejünkre húztuk a íakarő-
t<áÍ. Uz a íölényes nyugalom lassan lecsillapította a kedélyeket.
A lengyelek elhallgattak és a még üres ágyakba kettesével ru-
hástól:ieküdtek le és a földre teritett, összetolt matrácokta hár-
man helvezkedtek el. Az üres székeket is összetolták és az igy
rögtönzött ágyakra is lepihent a liatalság. Szent volt a béke.
Kora reggeli§ mindenki aludt. Reggelizés közben összebarát-

epveztünk abban, hogy innen nem megyünk el és ágyban fo-
n-ui,t utuani. Ez 

'a 
he.'lv, vagv menedéiiáz, vagy szálloda, ha

iJnÁaOtnar, akkor a'többi"apos íáradtság után késő délután,
elcsigázva iáeérkező vándort ném lehet, de nem is szabad eluta-
sítanl. Ha százszor is előre leíoglalták a Zakopanei vasútállo-
.aiiOt iae svalosló turisták. Mi Táradtak vagyunk, azok pihen-
tór.. Ár.i iivEi mígas hegyvidéken előbb érkerik, az pihen ágy-
tá,i. NÓ^'szóltun"k semfiit, megittuk a herbatát, megvacsoráz-
tunk. azután se szó, se beszéd, szépen lefeküdtúnk az ágyakba,
Ái ás.rony hiába jaigatott és |árÁázo!t, a mj sztoikus.ny,;,ca.l-
áunkat ndrn tudtu"niÖgzavarni. Rövid idő mulva már aludtunk,
mint a bunda. É,jfél lele nagy zajra ébredtünk, jöttek a lengyel
turisták, akik már jó előre lefogalták az.összes ágyakat. Meg-
áltíak a2 ásvaink eiőtt és felszóÚtottak minket, hogy távozzunk.
Eszünkbe s"eh jutott kibújni az ágyakból. Az asszony v_ádolóan
mutatott ránk és jelezte, hogy ö hiába küzdOtt ellenünk, rá se

hederítettünk és erőszakkal lefeküdtünk. Helyeztünk eléggé fe-
nvesetővé vált. de azért nem hátrá|tunk. A vendégszeretetről tar_
tóttám nekik egy lángoló beszédet, amit etég értelmetlenül hall-
gatiak végig, riért se"nt<i sem tudta, |ogv mi| akal9k,_ hisz senki
Jem tudott magyarul. Látva a tétovázást, kihuzigáltuk ágylin!-
ból a matracokát és leteregettük a földre, azután visszafeküdtünk



koztunk. Mi a Swinicára, ők a Zawraton át a Lengyet öttóhoz
és onnan a Halastóhoz igyekeztek.

A sötét Csarny stav jobb partjári igyekeztünk fölfelé. A füves
leitőn szerpentinekben haladtunk. A Swinicáig hűzódó gerincen
több vaskapoccsal biztosított helyen átjutva, három órai kapasz-
kodás után elértük a 23O6 méter magas Swinicát. A gyönyörű
kiiátást csak rövid ideig élvezhettük, mert ködbe borult az egész
láthatár. Egy sziklafal alá húzódtunk és a jól végzett munka
örömére evéssel és ivással etősítettük magunkat. Hirtelen ha-
vazni kezdett, a szél is mind erősebbé vált. Dermesztő hideg
lett, a hó mind sűrűbb pelyhekben borította' a szik!ákat. Orkán-
szerű szél zúgott a fejünk íelett. összes tartalék-ruháinkat ma-
gunkra öltöttük. Komoly télies idő keletkezett. Hóvihar augusz-
tus elején. A vezető aggódva nézett körül és gondokba merülve
csóválgatta a fejét. Ki is jelentette, hogy amíg a vihar tart, gon-
dolni sem lehet az út folytatására.

ejszakai sötétség borult reánk. A tájékozódás teljesen lehe-
tetlenné vált. A szemünkbe sepert sűrű hóesés is vakított. A szél-
nek olyan ereje volt, hogy könnyen a mélységbe sodorhatott
volna minket. A dühöngő szélvihar elől a sziklafal csak gyenge
védelmet nyujtott. A hideg mindinkább érezh,etővé vált. A moz-
qáshiány miaít íázni kezdtünk. Lábainkkal topogtunk, dermedt
karjainkat lóbáltuk. Svéd tornagyakorlatokkal próbálkoztunk,
guggoltunk derékhajlításokat végeztünk, de nem sok sikerrel.
Szűk helyen, ahol háiman alig íértünk el, egymáshoz símulva,
nenr lehetett szabadon mozogni. Elő kellett vennünk a spiíitusz-
lőzőedényeket, hogy egy kis meleg teával fűtsük belsőnket. A
nagy hidegben és szélben azonban alig lehetett a vizet félig-
meddig felmelegíteni. Amikor már több órája vesztegeltünk egy
helyben, kénytelenek voltunk a konyakos üveget is kibontani.
Egyikünk sem volt alkoholista, de konyak nélkül alighanem meg-
fagytunk volna, Az erős ital újabb reményt és új erőt kölcsön-
zőtt.

Lestük a hóvihar elmúlását, de a havazás és a sivító szél nem
gyengült. A vezetö aggódó szemekkel kémlelődött és vigasztaló
szavak helyett tompa csüggedtségbe merült. Ugy láttuk, hogy
csöndes imát mormol. Mindez nem volt biztató jelenség. Kér-
désekkel ostromoltuk. Igen lemondóan felelt. Az ilyen vihar el-
tarthat napokig. Bizony meg is fagyhatunk. Csak most ébred-
tünk igazán túdatára rieszélyes heftetünknek. Ha a komoly,
higgadt vezető is aggódik, akkor a baj igen nagy lehetett. Ezek
a csendes, derék emberek nem nagyzolnak, nem rémitgetik ok
nélkül a rájuk bízott turistákat.

Már teljes hét órahosszat szorongtunk a sziklafal alatt. Dél-
idő ,is elmúlott és az idö jobbrafordulása kilátástalannak mutat-
kozott. Csüggedtség üIte meg a tlelkünket. Tompa némasággal
viseltük sorsunkat. Ebben a nehéz, lemondást lehelő percekben
úgy véltük, mintha a szél ereje csökkent volna, azután mintha
a havazás is gyérült volna, Tényleg enyhült a vihar. örömünk
határtalan vol,t. Csüggedt lelkünkbe újabb remény költözködött.
A havas jégbörtönből tehát kimenekülhetünk. Enyhült a hideg
is, csakhogy a csendessé vált havazás átváltozott ólomesővé-.
Rövid idő alatt minden talpalatnyi helyet ujjnyi vastag jégpáncél
borította. Csöbörből-vödörbe jutottunk. Ez a körül-nrény még
veszélyese,bbé tette helyzetünket, Csak egy jégcsákányunk volt,
jégvasaink nem voltak, kötéllel nem bi7tosíthattuk magunkat,
mert ha véletlenül egyikünk kicsúszott volna, akkor va'ámeny-
nyien utána zuhanhattunk volna. Nem volt egy talpalatnyi heLy,
ahol ilyenkor megvethettük volna a ,lábunkat.'Íétoiáznunk azoÁ-
ban tovább nem lehetett. Itt tovább nem maradhattunk. Az éj-
jelt itt nem tölthettük. Borús délutáni idő volt, hamar beesté-
ledhetett.

Szögescipőink eze,n a síkos talajon úgy míiködtek, mintha kor,-
csolyák lettek volna. A vezető széjjelvágta n5,akvédő sálját és
a cipőire erősítette,. mi pedig drága teves7őr mellényeinket aprí-
tottuk fel, hogy a rongyokkal cipőink szögeit beiedhessük. A
rongyok nagyobb tapadási felületet alkottak és igy biztosabban
járhattunk a síko§ sziklákon, A vezető szorgalma§an vágta a je-
get, de ez a fáradságos munka nagyon meglassította a járásun-
kat. LépésrőlJépésre óvatosan keliett haladnunk, mert még így
is minduntalan mqgcsúsztunk. Keserves leszállás volt. Nemsókáia
vizszintes, keskeny párkányra jutottunk, amely fokozott óvatos-
ságot követelt. Tekintélyes mélység felett ve2etett, szerencsére
a köd eltakarta a tetljes valóságot, mert különben félős társamat
nem lehetett volna ilyen helyen átvezetni. Hátizsákj ainkat kéz-
ben tartottuk, hogy téstünk §ulypontja mélyebbre juison és úgy
Iépkedtünk, mint a kötéltáncosok. Amikor ezen az akadályón

Erdőbe, réüre d,hí,taüűa,l l,épek.

szerencsésen keresztül, vergődtünk, a vezető megmagyarázta,
hogy most igen jeles munkát végeztünk, mert a nagy mélység
tiszta száraz időben is szédülésmentességet és nagy óvatossá-
got követe|. Kissé megpihentünk és összevissza fagyott, meg-
gémberedett ujjainkat zsebredugva melengettük. A maradék kis
konyakot elosztottam, azulán amennyire lehetett, sietősen útra
keltünk. Csakhamar újabb akadály elé értünk. Egy három eme-
let mély, szabadon lógó láncon kellett lebocsátkoznunk. A !ánc
karvastagságban jéggel volt bevonva, Megvizsgáltuk előbb a
falba illesztett tartóvas szilárdságát, azután én vá|lalkoztam
arra, hogy mint első lecsúszom e7-en a síkos láncon. Csúszás
közben szöges cipőmmel sok jeget lesodortam a láncról, de me-
zítelen kezekkel kellett a fagyos láncba kapaszk'odnom. Ugy
ér,eztem, mintha minden fogásnál a fagyos lánchoz tapadt volna
a kezem. Szerencsésen lesiklottam és mindenekelőtt átfagvott,
saigó kezemet kellett dörzsöléssel és egymáshoz csapkodással
valahogy fölmelegítenem. Nedves kezemet aztán azonnal nadrá-
gom zsebébe süllyesztettem, hogy ismét egv kis étet kőltőzzék
beléiük. Társam szabódott, nem mert az itnak nekivágni, de
véqül - sok herce-hurca után -, amikor már azzal fenyeget-
tük, hogv itt hagyiuk, mégis megemberelte magát, a veze!ő kő-
télbiztosításával utánam csúszott és bai nélkül megérkezett. A
vezető sietett utána és rögtön tovább indulhattunk volna, ha
mindhárman elfagyott ujjainkat nem fáilaliuk. Egymás kezeit
dörzsölgettük és melengettük, míg valahogyan rendbejöttiink,
Alig haladtunk tovább, újra hasonló lánc állta utunkat és ezt
nemsokára egy harmadik követte. Keserves teereszkedés volt,
Ez a három lánc sok időt rabott el.

Pedig nem voltunk túl az összes nehézségeken. Hátra vott még
különböző helyeken alkalmazott négy vaskampó, amely bizton-
ságot nyujtott a nehezebb szakaszokon. Mire végüí a sziklafalak
a|aít a lejtős törmelék-mezőkre kijutottunk, teljesen ki voltunk
merülve. A.szokatlan hideg, a hiányos íáp|á|kozás, a rendkívüli
ideg{eszültségben töltött órák annyira megviselték mindhár-
munkat, hogy amikor a lengyel öttónál a menedékházat meg-
láttuk, végső erőket kellett megfeszítenünk, hogy azt elérhessük,
A menedékház aitaján valósággal beestünk és lerogytunk a
padra. Ugy éreztük, hogy ha még egy télórát kellett volna gya-
logolnunk, megfagytunk volna. Sokáig tartott, míg magunkhoz
tértünk. Szerencsénkre a menedékházban tartőzkodott egy len-
gyel birkapásztor, aki készségesen szolgálatunkra ál|t. Lehúzta
átnedvesedett bakancsainkat, levetkőztetett b,ennünket és meg-
dermedt végtagjainkat dörzsölgette. Majd literszámra hordta
nekünk a párolgó ,,herbateát", amit bőséges pálinkaadagolással
,.javított" fel. De be is fűtött nekünk úgy, hogy alig állva dőltünk
fekhelyeinkre. Atázott ruháinkat és bakancsainkat a nagy tűz-
helynél száritgatta, de azok reggel, amikor löl akar'tunk kelni,
még mindig olyan nedvesek voltak, hogy az útrakelést el kellett
halasztanunk. Dél felé a jól megrakott kályha melege mégis any-
nyira rendbehozta holminkat, hogy felöltözhettünk. Megmereve-
dett és elcsigázott testiink minden végtagja íájt az elszenve-

. dett fáradalmaktól és amikor a ,,herbata" elfogyasztása után
útrakeltúnk, nehezen lépkedtünk. Amint azonban a Swistowka
füves lejtőjén át a Roztoka völgyből átkanyarodtunk a Halas-
tavi völgybe, lépéseink egyszeribe rugalmasokká váltak. Egy
pillanatra gyönyörködhettink az előttünk feltáruló, részben fel-
táruló, részben íelhőkbe burkolt Tengerszem és Menguszfalvi
csúcsokban, de nemsokára ismét vigasztalan ködbe borult az
egész láthatár. Két és félórai menetelés után elértük a Halas-
tavat és megállás nélkül folytattuk utunkat. A túrát mielőbb be
akartuk fejezni. Az egész idő alatt nem élveztünk, hanem csak
szenvedtünk. A Tátra komor gránit világának zordsága teljes
fenségében állt előttünk. Felkapaszkodtunk a Tengerszem tóhoz
és onnan megállás nélkül feltörekedtünk a Tengerszemcsúcsra.
Behavazott szikiák és jeges párkányok közótt vá|takozott nehéz
kapaszkodásunk. Siettünk, a sötét est beállta előtt a Csorbató-
hoz akartunk jutni. A kilátást nem élvezhettük, mert sűrű köd
boritott mindent. Valósággal lerohantunk a csúcsról, mert sűrűn
kezdett hullani az eső. Ebben a vigasztalan időben be kellett
térnünk a poprádi tó melletti Majláth-menedékházba, ahol meg-
háltunk.

Másnap reggel még mindig zuhogott az eső. Lerohantunk a
Csorbatóhoz és a legelső vonattal indultunk haza. Megelégeltük
a 'fátrát.

Pedig szép az, gyönyörű nagyon. Bárcsak újra a mienk lenne!

. A,lisztasdg ra ggészség l A test tisztóntartóstihoz tattozih a röuidre ngírott haj, atígott (és nem rdgott) köröm, becsüIeles,
derekig ualó mosdcis, fogmoscis, különösen éthezés után.

Fehernemüt uciltsunk épen,úg_u, mint otthon. A szennges ruhdt,tartsuk hülön zacskóban, It4ég iobb, ha még a ttiborban ki-
mogsuh, legaldbb naguidból. Nem looagias dolog az ilgesmit édesangdnknak hazaainni|
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ItIR,ÁNvttí,l
_ Nem a ,,coirrpass"-ról van szó, hi-
szen azt úsvis mindnváian ismeritek.
Hanem úibaigazításí ákarunk adni
aíra az esetre, ha valamiben meg-
akadsz. vagy a parancsnok úr a tá-
bor harmaóik napján netántán ki-
adná a p.arancsot: minden őrs dí-
szitse sátra körzetét! Vagy: tegye
lakálvosabbá. otthonosabbá,,lakosz-
tálvái". -'A kismacskáját! most
mii csináljak?" - kérded? Fuss a
tábor köiryvtárosához és kukkants
be a Magvar Cserkész-nek néhány,
ta|án mír rég elfelejtett számába.
Garmadával ta-lálsz bennük használ-
ható anvasot. Ime:

őrsi jóte"tt-fa, XV. évf. 1. szám. 19.
o1dal.

Cvertvatartó XV. évf. 7. sz. címlapon.
Finn §átorszoritó, XV. éví. 9. sz. l79. old.
Sip falevélbő1, XIV. évi. 4. sz. 94, o1d.

Cierkész sótartó, XIV. éví. 6. sz. 136. old.
Á silweli-sátorlab fetverése, XIV, évf. 7. sz. 167. o|d.
Zsi"nórfonás, XIV. évf. 7 .sz. l75. old.
Écvsrerű tábori szék és asztal, XIV. éví. 12. sz.294, old,
ő'Ái csaikatartó. XlV. évf. 23. sz. 548. old.
en" .rii't Ot",,esenek összeerősítése, XIII. évf. 9. sz. 112, old,
Á-íuitaiás. X,ri évf. l0. sz.120, és 1l. sz,135, old.
§r.irrá* nélkül a táborban, XItí. évf. 13. sz. l90, old,
Hűtőszekrónv a táborban. XlII. évf. 13. sz. l96. old,
Ponvvameceiősítés. XlII. old. 13, sz. 198. old.
rÓ"Í,til..;, 

"titui, 
Út tyu, állvány készitése, X.lIl- évf, 13, sz, 198,

ÚÓr.;.Ó.ÓnttOt lítiomós nvakkendőgvűrű, Xtl .évf. 8. sz.__137,.o,

Úi;;;igrá;;unr. i to.rísioglaiásfrál, Xll. évf, 15. sz. III" old,

Földbeásott ebédlő, XII. évl. 15. sz. V- otd .

rUliÓ-r,ásrnattatjuk'a rombusz alakrl sátorlapot? XII. évf. 18,

sz. V. oldal.,--'r rii iievétrnetekbe ajánlom Windhaber Ala jos..cserké.szt§zt
]amboree különlegességek című könyvet és a Sztrlllch-lele l a-
-borozási 

könyvet. lgen jó hasznát vehetitek!)

Csúnva idő van? Esik az .ri a.rrr., őrsvezető pajtásom te

*Ű ÓiOa á f.i.d, hogy mivel foglalkoztassadaz őrsödet? Nincs
.;;.i bai. a Masvar"tserkész 'Ítt is segít! Olvass fel néhány
éiáöíii.'itiáeszet]ísmereti ctkket az állatokról és növényekről,
n. hu-nugyon ,.időszerű" akarsz lenni, .akkor a villámról, vagy
[oarOj, tÜiOOnit nem kívánoml) Tessék válogatni :

Halál és íeltámadás a természetben, XV. évf. 2. sz- 23. old,
Valamit a ködről, XIV. évf. 3. sz. 65. old.
A subacsok reitélve, XIV. évf. 4. sz. 93. old.
ősÖnk sportia'a §olymászat, XIV. évf. 5. sz. 115. old.
Muzsika'kelf a természetnek, XIV. éví.7. sz. 163. old.
Árvalánvhai, XIV. éví, 11. sz. 264. old.
Állathaig-utanzás, XIV. évf. 12. sz. 289. otd.
A levegő-tenger vándorai, XIV évf, 12. sz.291. old,.

Az őzikék, X|II. évi. 4. sz. 44. o|d.
A villám, XIII. évf. 10. sz. 122. o|d.
Szülői széretet a rovarok világában, XIII. évf. 13. sz. 185. old.
Királvnőválasztás a méhállamban, XIII. évf. 13. sz. 195. old.
A csirkék, 15. sz.225. old.
A székesfőváros állatkertje, XIII. évf. 17. sz.252. o|d.
A mufti és a náni, XIII. évf. 19. sz. 303. old.
Turistakaland, XIII. évf. 19. sz. 313. old.
Madárvédelem, XII. évf. 3. sz. 46. old.
Hazánk vándormadarai, XII. évf. 8. sz. 136. old.
Rovarok, - virágok, XII. évf. 10. sz. 168 old.

Lo jás.

Szennefioérnye/k a,]amboree n<nl1anl/egessÓge k",hőn
...Most, mikor már valamennyi cserkészszerű és primitív tűz-

helyformát - nrelyekkel a jamboreen találkoztunk - felsorol-
tuk, nem mulaszthatjuk el, hogy egy olyan érdekességről meg
ne emlékeznérrk, mely ugyan a modern technika alkotása, de
a.mely egy nagyobb táborozásnál a főzés terén ideális megol-
dásnak tekinthető.

Ilyen volt a finnek gőzzel íűtött konyhája: a Teijon Lotta,
mely eszményi főzőkészülék olyan esetben, amikor a létszám
100 íő körül mozog és kevés vesződséggel, sőt csekély hozzá-
értéssel, amellett minimális tize|őanyag fogyasztással s mégis
nagy gyorsasággal, alapos főzést aka,runk végezni. Pótolja és
kiegészíti a tábori konyhát. Az egyedüli főzőkészülék, amely
az éte| megfőzése közben mosogatóvizet melegít, kávét főz, stb.
s közben biztosítja az ál|andő íőzést még akkor is, mikor íriss
vizet öntünk rá. Kizárja az éte| odaégését.

Aminí az ábrán lálható, a készülék legíontosabb alkotórésze
a jobboldali nagyobbik tartály, melyek közi| a belső erős, óno-
zott réz|emezből, a kiilső gabanizált vaslemezből késziilt. :

Míg a belső fazékban főzünk, a két lazék közti tér egy ré-
szét vizzel kell kitölteni. Ezá|tal az odaégés vesz,élye teljesen ki-
küszöbölődik. A Teijon-Lotta minden más iőzőkészüléktől eltér

főzés megszakításával s ezért nem áll {enn a szátazíőzés ve,
szélye. A lazekak könnyen felfordíthatók, úgy, hogy kiürít,ésük,
tisztításuk igen kényelmes.

A tüzelőanyag megtakarítása, valamint a törlőruhák elégésé-
nek meggátlása végett a külső köpeny azbesztta| van szigetelve.
Külső oldalát ezenkívül még korlát védi.

A fedők légmentesen z,árnak, úgyhogy lehetővé teszik a nyo-
más alatti lözést s biztonsági gőzszeleppel vannak felszerelve.
Mialatt a belső lazékban íőzink, a két fazék közti gőztér íátadt-
gőzével mosogatóvizet melegíthetünk, vagy krumplit főzhetünk
egy szabadon ráerősíthető edényben, akár pedig kávét főzhe-
tünk. A készülék iól viseli a használatot s ennek ellenére köny-
nyű. Tömör alkatrészei nincsenek.

A Teijon-Lotta tartozékaival együtt két könnyen szállítható
darabba csomagolható. A készülék természetesen ruhamosásra,
műszerek sterilizációjára, takarmányíőzésre is használható. A
készülékre ruhamosás, krumplifőzés, stb. céljára továbbá vízfor-
raló edényt, serpenyőt, hallüstölőt, stb., lehet szerelni.

Minden,,Teijon-Lotta" készIet állvánnyal, tápszivattyúval, a

kiilső és belső fazékra illeszthető két lábossal, szikrafogóval el-
látolt kürtővel és mindkét lazekat légmentesen záró íedővel
fölszerelve kerül torgalomba.

Halak párolva való elkészítéséhez a szabadon ráilleszthető
edénybe drótháló betét alkalmazhatő...

A könyv, amely renget.* "';" 
gyakorlati tapasztalatot dol-

gozott lel és foglaltak rendszerbe, melyek még máshol nem sze-
repeltek s melyek különösen a táborozásnál szoigálnak könnyebb-
séget és hasznos újítást - beszerezhető az Országos Gazda.sági
Hivatalnál és a Cserkészboltban. - Ára 2.40 P, taríalmaz 180
oldalon 300 képet és rajzot kísérő szöveggel.



Tdboroaok, nenü ?Lqaralole.

A/ko,dfuí7yo@rs@fllly gJőzlháhoru{Ddl/
pünkösd másodnapján 13 őrs állt fel cserkész elszántsággal, összeg.eket igér nekik,.h.a., \oz1ájty\,pártolnak..Bizony minden

hogy résztvegyen ai "Ichthys-tábor hagyományos akadályvérse- .őrs felismeri és lefiileli őkelmét. (6/a. akad,ály.)
nyén. Bizony nagy feladatra vállalkoztak De hiszen azért cser-
készek. 't

Nézzük sorjába az akadá|yokat,
Most jöttek a nehéz akadályok.

Az őrsök vidékről ;gy.t.rn.tl Budapesten keresztül a Btrda- ou?ÍÍ|^',":u'::':"':':]'ten 
ájult emberek fekÜsznek' (7' aka'

fokmellettiHárosfélüg;ii;;-;'_I;hifi'i-uto'tu.".-
inautás előtt megnézik:h;é'yi;;i[-.;.ri;k.eg.. dolgokat és |ály ) Kérdik tő]e nevét: nem tudja. Lakásukat: azt se tudja.

n.m ui*in"k-e íele§leges'holfi"it. Minaentinet< tiÜtii"i rni"- Csak sír a szülei trtán,

dent az összes zsebeiből.-ii, ;kádáir.i Bizony egyik őrs ,elég. cserkészietleniil azt moridta neki:- 
Hogv áinem t<ertitt elő'a zsebet<tíőí? Volt ott harisnyától és .__T_uth.u 9emryi! se tudsz, akkor maradj ilt|" Azzal tovább áll-

levált-óipőtalptól ,a köröÓ;ga;lÜig-áilű." 
|1lr.lr"oTr'u3,]§É,.u,o"oun 

más véleményen volt és bizony le-

Amint Pest felé közelednek az örsök, az odaláíszó gyárkémé-
nyer., rrá.ornizogótesi eplimé"ver. iauóriaguit rr.órriTú'áóg. M.g 

"_.,!_.9: 

u\ud4ly.) Gázzal. elárasztotl területen sebesült katonák
r,órl'7riápit""""€ 1;!vT;ór. áiry ,n.irió-uunnur.'i8itir.. iZ, ár.u-- ll|1l:rruu. De_ nem akármilyen, 1ran9nt 

^!9l9,1y 9s_ |oryRlikált
dály) N+g' tu',gul-,iukbá" ógv halialmas r"',áÁásj,lgái i. n?:?i'..,.r.5Jf/j*i:l.u*.,,1'J,i"€?,,Tü á[HitJ.iáff":.,"#j:megbecsÜlik' _ * csúszott gázmaszkka|, gránátnyomással, hónaljlövés, lefelé és

Tovább haladva, morze-zász|ő jelzését veszik észre. Fel kell hátra fi_camodott.kar, ePilepszi,á1 91'q,_1Tb9l; , _
u.nni u j.ádóii .i'ouóg"t. ij.;t"háir.' a .róv.g,-,Joaaiu i, ,_lqy q., 2-2, katonának nyujtott elsőse_gélyt. Természetesen
eioon iejieti áttitota§.,, '-ö' 'tJ'"-'-' -'- ígazi .gázmaszkban. Itt _lehetett. tanulni. Ugyanis. minden aka-

dálynál elmagyarázták, hogy mit kellett volna csinálni.

A naptót magamnah írom, de nincs benne tithom, hiszen cserkész aaggok, Egg napon sem haggom el a
naplóírdst, Lelkiismeretaizsgdlat az !

§i#ir,ryr-"*i",'i,iüs,}:: n í#.§t;^j[.r:c #táxbombázott területen. ö

áthatolni. (a.- akadály.) ' Y ,r'li.l§ I* 1,& I meg is izzadtak bele.
Nem volt a legkellemesebb §*i,}§&* rS.§lP P *

mulatság, az biztos. Volt őrs,

co1taőketaszederinda,meg-;;:[^-x"hidakate1pusztította.Köté1hidat
csipkedte a csalán, de ügyesen q"*§ /r§#i i.;í::',.;,,l.r?Jfu;;. kell verniök és azon az őrs egy
kúsztak. -r'i"l:re3 -qÉ!:;i."- tagjának át kell kelni. (l1. aka-* .. rlálv.)

Az Erzsébet királyné-úton érkeznek Budapestre, Hataimas
plakátok fogadják iiket. ,Ki_ Á A pánik alkalmáv.al megőrült
i<irt a lanor"ti! Az ellenség"Bu_ ffi embei támadja meg az-őrsöt
ílr].lt, felet_t. van! Cáztáln;adást ffi egy,.hatalmas., d.gronsq3l_, J,|P.iniéztek a főváros ellen. Ellen- %' .i* akadály.) Az őrsök megismerik,lnteztek a lovaros ellen. trllen- *\sffi ;_ , aKaoaly,) 

^Z 
(]rS{JK meglslllcrlK,ségeskémeku.-.u.'u'u:3ő.§,filx.*.€'§flti:i'#;'ÍiJ.]T,l.t'úá::

rázdálkodnak! sok a
polgárok és katonák között is. _-ek;&S' ffi,{litffi_ffi Vry*ffiY után.Á1lándóanropoga*uo§§ily.''€§§^áulu,!fÍYjt|.o".'f.?,,.§Jl"-'''-
pánik az epész íővárostPánik az esé§z Jőváío§oiÍ5*", .. "J*f,1."'|r§'oll't'§.:'"1i::csalánnal és szedeCsalánnaT és ",o,"#i)3] * 

rí-e,".r**í,-í,.r*;T"S.trl"ilj
benőtt sűrű erdőn (a íel
rint Városligeten)' ketl rejtve 64-

Az Áttatt<erÖot az összes Kérek tizér íagylaltot! dálY,)
Meglátszott, hogy az őrsök

vadállatok kiszabadultak. Me- nem igen szoktakkötélhidatver-
nekülni! Nincs más mód a menekülésre, csak a táramászás. ni. Bizony volt, aki alaposan belelógott a vizbe. Annyira.enge-
(5. akadály.) dett a köiél. A iegtöbb őrs azonba,n áz átkelést ügyesen csinálta.

Ezt látni kellett volna, Igy mászni, tán még a majom se tud.
A vadállatokat apródok játszották. Rá is szolgáltak méltán a" A Horthy__Mikl_ós-úton mennek tovább. Br"rda{okra. Ilt egY

,,vad" jelzőre. Épe,i nem kimélték áldozataikat. fi,iog á ],atról i. csónakon liell az őrsnek a Dun,án átkelni (12. akadály) és egy
le akaiták ránci§álni a megrémült cserkészeket. Eg"y őrsvezetőt embernek a csónakot visszahozni.
pedig a rerogo k'öierévól a íához is kötözték. A h*"djri.';;it.;Ó: Egyik örs bejtltott a Du,na közepéig. (ez.má,r az ,igazi Duna
tes iolt. LáTtátok volna, aÁiió.-egy roue.ett8i tsiiÖ- 8i;-l;i- voltJ, de ott se elöre, se hátra, de qég. oldalt se tudott jutni.
vesztve megfutott előlük. Csak- evezett össze-vissza és állt egy. helyben. Nagynehezen si-

A vadállatokkal történt, hogy a sok ordítástól és izgalomtól kerÜlt visszaérkezniÖk a kiindulás helyére,

fiffi,'Jftia'Í3!ríj'i|,Í"ái:i"i',T#:ri$l 3,5,"á;'"'ffT:ffi Az ellenseget lev,erték. t nqi,q t9c,q.zült Az.őrs _megélkg.
i..roeii iórnoií'üiinl.- jott ö§y ors r.úrácsór<r<al,'mit ;.. *jt;Ó. zelt a prln]<öidi ta.!o1ba. Eg],énenl<éntlüzet gyujtanak és teát
Nosza, .áitíi'nóirióriiótfat-iit<et a íákra. Nem-ii'űgóaté"t É íővyek,"(13._akadály.) Sok-őrsnek jó lett volna csajkát, még
onnani mig minden vizüket ki nem itták. * 

többnek gyufát vinni.

Ennvi kaland és izgalmas ielenet után, átélve egy gázháború
,,rómségeit", a vállaliiozó öróök megmutatták, hogy nehéz fel-

Kiérve a Városligetből, áthaladva az Andrássv-úton, a Kál- ádatokb'an is nregáltját .a.lrelyüket. \em rias.ztja,vissz'a Őkqt
vin-térhez közelednök. Itt martalócok fosztogatjái< a lakásokat. semmiféle akadá|y,,a kitű1őtt céltól.,BebizonYitottát, hogY .az
Ártalmatlanná kell tenni ők.i. (o. a,tuaaly.)-A martalócok közt erős a.karat, vá|lálkozási készség, bátorság,_kitartás és tudás
.it.nrégÓ. tem.ieitoiif. E;- árilási; iiíría bírni őket. Súlyos eredménye csak a siker lehet. - Kovdcs Gdbor, 421.
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Takarélcoskod,om, a komghd,n, cLB a,saűa,l,ndl, -

TYíít táttarn az ínas=kíátLításoít ?

nyomogat'ta is szorgalmasan. Erélyesen rászóltam, mi,re ő ré-
mülten el.

Az ipari betegségeket csak úgy fLttólag néztem meg, mert az
csöppet sem volt szép. Persze arra kellett gondolnom, hogy a
valóságban még so,kkal csúnyább és főképen veszedelmesebb,
fájdalmasabb lehet mindez. Milyen borzasztó, hogy annak az
iparosíiúnak muszáj megbetegedni a munkájától, Még jó, hogy
van levente, meg cserkészet, ahol egy kissé ellensúlyozzák a
betegségeket.

Most pedig gyerünk a cserkészotthonokba! Hát azokról nap-
hosszat írhatnék. Mit mondjak el? A Márton Lajos bácsi gyö-
nyörű képeit: a Kis Jézus őrsi órát tart az egyiken, a másikon
a íöldgömbön trónol és minden íéle népfajbeti gyerek emeli a
glóbust. Nekem az indián fiú tetszett a legjobban, mert pi.ros-
végű tollak voltak a hai,ába tűzve.

Látnivaló: - rengeteg! Itt izléses őrsi sarok, ott érdekes fal-
lestmény a csapat családfájával. Amott a tanonccserkész napi
elfoglaltságát rajzolta meg tizenhat képben órák szerint a
317-es Virrasztó-csapat valamelyik mestere.. Bizony valami sok
játékidőt nem találtam rajta. Szégyeltem is magamat, amiért

annyival kényelnresebben élek,
mint ők,

A virrasztók különben csuda-
szép kis piros autót is kiállítot
tak, ami karácsonyi ajándéknak
készült. A 913. Don Bosco-ék
kedves otthonában rádiót lát
tam, amelynél a hangszóró ,,ab-
lakán" ,szép tábortűzi jelenet
van. A 465-ösök égszínkék
anyagból készítettek kis sátor-
modelleket; a 153-as Mátra-csa-
pat icipici-zászlódíszes táborár-
bóca is nagyon szép. Remek da-
rabokat hozta|< a 13. Ezermeste-
rek, a Ganz-ék is, - de ki ttrd-
ná valamennyit elsorolni...

Stop ! Most meséli mellettenr

Gyönyörűszép kis mozdonyo-
kat láttam. Odasiettem volna,
de adtam az előkelőt és szak-
értő szemmel nézegettem a fa-
lakra függesztett grafikonokat
és statisztikákat, amik mind a
szegény, jó inas-testvéreinket
forgatták hun előlről, hun hátul-
ról. Nagyon érdekesek |ehettek,
mert nagybajszos bácsik egész
csoportja tárgyalt és mutogatott
elöttük. Gyerünk a mozdonyok-
hoz! De mi ez? Micsoda tolongás! Ké-pes-ség-vizs-gá-ló ál1o-
más! Tyüh, az valamí nagyon ravasz dolog lehet. Mindenléle
rejtelmes alakú ía- és fém-műszerek sorakoztak a pultokon, de
én pucoltam onnan. Mert egyrészt riporteri képességeimen már
nincs mit megállapítani, másrészt meg hátha nem csak a muzsi-
kaszó hazudik, hanem azok a műszerek is és engem, mint iga-
zoltan tehetségtelent, kinevetnek a srácok.

Láttam a kis mozdonyokat| Valami csuda ügyesek. Szinte
sajnáltam, hogy csak diák vagyok és könyvből tanulom a gé-
peket. Inkább csinálnám! - Odébb gyönyörű kis szekérkéket
láttam, Egyiken még a vendégoldalak is rajt voltak. No, iszen,
ha öcsi látta volna,! Hat bivallyal se húzták volna el onnét.,.

A Kati hugomat meg a babaruháktól, amit a női iparostanonc-
iskolák fülkéiben fölfedeztem: a szombathelyinél, meg a dom-
bóvárinál, A kanizsainál egész garderob-gíeklényke. Sőt baba-
hálószoba berendezés is, igazi tükörrel, Ae igazat megvallva,
sohasem tartottam valami nagyra a lányokat, d,e azt el kell
ismerni, hogy tudnak. Rajzolni, tervezni: kalapot, írizurát, cipő-
felsőrészt, ki-ki a maga mestersége szerint.

A pécsi iparostanonciskola vil,ágoskék színíi magyaros búto-
raiból olyan őrsi sarok telne ki, hogy még.,. Csak az a bai,
hogy egy bácsi odébbküldött, mert íényképezték azt a fülkét.
Hej, ha tudta volna, kit küld el onnan! Mennyivel többet ért
vo|na az a felvétel, ha a Magyar Cserkész saját tudósítója is
rajta van! Fogadni mernék, hogy úgyis eltörte a lemezt előhívás
kőzb,en, amiért olyan írígy volt! É,s jusztis láttam később pont
ugyanolyan őrsi sarkot! Meeee! A 307-es Esze Tamásoknál.
Meee !

A Világítástechnikai-állomás hét kiilön babaszobát állított ki.
Csak meg ,kellett nyomni egy gombot és bent, a pici szobában

. kigyult a lámpás. Egy kis farkaskölyök elmaradt a többitül és
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A t. szerkesztőségnek még élénk emlékezetében van az a szen-
zációsan inegírt riport, amit a Nemzetközi vásárról hoztam,
cseppet sem csodálkoztam tehát, amikor ma délután a mar-
komba nyomták az Országos Tanoncügyi Kiállításra szóló kék-
színű belép_ési i_gazolványt. A száma 367. Azonnal íöljegyeztern
a noteszembe. Jegyzetpapírt, ceruzát markolni és rohanni'a vil-
lamos íelé, egy perc műve volt.

lparcsarnok, §agyogó napsütés, A Városliget olyan szép,
amilyen csak júniusban lehet. Befordulok a nagy épiilét elé, hát
épen akkor zendit r,á a cserkész-zenekar. Nem 

-tudbm 
biztosan,

hogy a sajtóhatalmasságot tisztelték-e bennem, vagy amúgyis
rákezdté_k volna, de_ mindenes,etre megnéztem az egJik pikuÍrás
kalapszámát: 1B.! Persze, a Lóczyak7 Szép tőlük,-hogy diat-
csa,pat 1étükre eljöttek ide, hogy a2 iparosfiúk ünnepónék a kó-
zönségét szórakoztassák! Szerettem volna egy hatalmas Brávól-t
megereszteni, de aztán eszembejutott riportéri mivoltom és je-
gyemet lelmutatva, nagypeckesen beléptem a hatalmas csár-
nokb.a.

Az első, amit észrevettem, a - meleg
levegő a vasvázas fatetőzet alatt. Nol
De nem azért küldtek, hogy saj-
nálkozzam. körülhordoztam
sastekintetemet, rrert nem tud-
tam, hol togiak hazzá és akkcrr
láttam, hogy nagy, méteres be-
tűk jelzik az egyes osztályokat:
Cserkészet, Budapest, Levente,
Vidék, Műhelymunka. Nagy ön-
megtagadással nem a Cserké-
szet-nél, hanem a Műhelymun*
ká-nál kezdtem. De nem bántam
meg.

volt. Csak úgy izzott a
szegény .szolgálatosok!

@Áqt. egyik cserkészbácsi a másiknak,*Ői'-' hogy a gyöngyösi Hertelendy-
csapat három cserkésze reggel

ltt a hazait háromkor íölkapott a pléhcsikó-
jára, bejöttek Pestre, elkészítet-
ték, ralzokkal díszitették a fül-

kéiüket és hiába marasztalták őket, hogy legalább az éiszakát
töitsék ott: este 9 órakor ismét föl és haza. Mert csak egy napi
szabadságot kaptak és másnap reggel munkába l<ellett állniok.
Megtettek kétsz,áz kilométernyi utat és még csak nem is lát-
hatták, hogy gyönyörködik a közönség a munkájukban. Fiúk,
ez már valámi, úgy-e?! Szervusztok, Hertelendyek!

De voltak mások is igyl Az Ezermestereknek egy csoportja
az utolsó napon éjjel fél kettőig dolgozott. Persze csak gyalog
meheltek haza és másnap hétkor munkába álltak. Azt hiszem,
mi, diákok, tanulhatunk tőlük!

Jaj, hát ezt még muszáj elmondani! A Mártonka bácsi nagy-
szérű ialíestményét: ,,Amig az inasból cserkész lesz." Balfelől
móg csúzlival dolgozik és macskát nyaggat az inasgyerek. Ak-
kor megismerkedik egy cserkésszel, aki megmutatja neki a
Cserkészkönyvet. Kedvet kap ő is és most már dalolva ková-
csolia a vasat. Majd felcsap cserkésznek s mosi már az egyéb-
ktínt oly félénk mókuska is odamegy melléje. Az egykor növényt-
pusztító pasi liliomot ápol és az itjú Jézus is testvérének fo-
gadja, aki ácsinasi minőségben a saját keresztjét megácsolta.
Hát ez a legszebb az egész kiállításon!

A terem sarkában igazi cserkésztáborok vannak. Egy bala-
toni és egy m,átrai. A mátraiban igen érdekes vo|t az ,,irredenta
fa", amelynek a törzsére útmutató nyilakat erősítettek és mind-
egyik egy-egy elrabolt városunk irányát jelezte. Fiume, Kassa,
Kolozsvár, Temesvár,.. No, ezt megcsináljuk mi"is a táborban!

- A táborok fölött (igaz, hogy kivételesen kötélen!) ott lebeg
a Karakán, meg az új vízi-vitorlázógép. Ezt a ,,vizit" motoros-
csónak-vontatással röpítik a magasba,

Végre fölkereshettem a levente-osztályt, Ennek persze más
a ,,jellege" (hogy előkelően fejezzem ki magamat!) Nagyszerű
kis lőtér-modellek, sportielepek, miniatűr levente-táborok, sőt a



budapesti leventeuszoda ácsolalla is látható itt háromaraszos
hosszúságban. Sok-sok ezüst-serleg sorakozik a polcokon, jó,
kemény munkával kiha,rcolt győzelmek emlékei.

Néztem volna tovább is, de már mennem kellett. Belebotlot-
tam egy nagyhangú nénibe, aki olyan szépen kínálta a jégraké-
tát, hogy vettem egyet. Mielőtt hozzákezdheltem volna, meglát-
tam egy inaslorma testvért, aki szontyolodottan támaszkodott
a fal mellett, Megkérdeztem: Hát te nem örülsz ennek a, sok
szépségnek? Azt felelte: örülni épen örülök, csak az bánt, hogy
három lrónap mulva szabadulok...! Te, hisz airnak örülnöd kel-
lene! - Igen ám, de ha nem vagyok inas, a gazdám menten
kiteszi a szűrömet, mert,ő segédet nem tart. Az neki drága! -

- ae ételplooséIsol,ds sBocö,ú,l,is bűn t

Majd hanyattvágódtam, Ilyet még nem hallottam. De borzasztó
is lehet az ilyesmi ! Mit tehettem egyebet, odanyomtam a mat
kába a jégrakétát és elloholtam.

Hazamenet, úgy éreztem, hogy ma nem elég egy napi jótett.
Helyet csináltam egi tanoncf iúval (az egyik ujja lélig hi-
ányzott|), hogy szembeülhessen a haverjével, azaz a barátjá-
val. Jött egy néni, úgy néztem, hogy az ő fia is inas valahol,
átadlam neki a helyemet. É,s a jó lsten azonnal fizetett ezekért
a semmiségekért: az úton gyönyörű piros rőzsát ta|á|tam, még-
csak poros se volt, Hazavittem Anl,xsnuk és hatalmas puszit
kaptam érte. - Vége, pász!

ToIIhegyi Muki.

Unne,p étseő hbo etúze,K
ünnepélyes tábortüzekre általában sztilök látogatásakor, a tá-

bornak a közönség számára megnyitásakor, va,lamelyik hazafias
ünnep, vagy külföldi cserkészek vendégeskedésekor kerül sor.
Természetesen ilyenkor a megszokott tábortűzi műsor kibővül
azokkal a számokkal, melyek az aktuális jelleget kidomborítják.

Az alábbiakban három olyan ünnepi tábortűz műsortervezetét
mutatjuk be, melyekre á|ta|ában minden t'áborba,n szükség van
es kevés elókészületet igényel. Az egyes műsorszámok íajtáibó1
azért említünk fel többtéle megoldást, hogy ririnden táboríűz-
vezető a rendelkezésre álló anyagnak legjobban megfelelőt vá-
laszthassa ki, Egy-egy műsor ideje álta|ában másfél óra, mert
ennél hosszabb program már könnyen íárasztóvá és una.lmassá
r,álhatik.

l. Tábortűz a közönség sámára. l. Cserkészinduló. (zník-,
vagy zenekarral együtt enek, mindig kellő ünnepéIyességgel.)
A User.készindulót nem szabad lejáratni, mindig tisztelettel keli
enekelni.

2. Közös cserkésznótd.k; Még a zászlón csak szelíd..., Nézetn
az eget..., Cserkészfiú vagyok.,., Bér,ces l(árpát ormán..,, Fel,
barátaini..., stb,

3. Komoly szavalat. (Lásd Sík: Magyar Fiú Szavalókönyve
és a Magyar Cserkész számait.)

4. Kialtdsok és cserkészmóka. (Ktáltások: Sziú- Vízi-csatakiál-
tás - Ilá-rá, - Dán - B.-P. csatakiáltás - Big Ben csata-
kiáltás. - Cselkészmóka: Indiai maílaradzsa, Drinápoly ost-
roma, Rakéta, Dongó, stb.)

5. Tdbortíizi mese. (Iiövid beszéd, melyben megemlékezünk a
nap jelentőségéről, vagy pedig rövid történelmi mondát, vagy
hangulatos eseményt mesélünk el a fiúknak. Forrás: dr. Csaba
Jeno cikkei a Magyar Cserkészben és vitéz Faragó Ede: Cser-
készjótettek.)

6. Vig magyar és cserkész,nótdk: Tizenhárom ezüst pityke,
Nagy taborba indulnék, Már ezután igy élem világom..., Ci-
nege, Daltól hangos..., stb.

7. Babszinhalz, vagy cserkészjeleneí: Rádió duplex, Tábori
mozi, A tőr, stb.

B. Hangszer-, vagy énekszóló: hegedű, tárogató, gitár, trom-
bita, harmónika.

9. Anterikai vastaps és a Brdvó, brdvissimó. (M. Cs. 1928.
|2-13" szám.)

l0. Kdnon: Messze fönn a hegytetőn. (Ezt lehet jelenetezve
is előadni, úgy, hogy az egyes szólamokat ala,kitó csoportok
megfelelő kosztűmökben a szövegnek megfelelő mozgásokat vé-
geznek, Megjelent: Walter: Gaudeamus-ban.) Hej, sárelő, vagy
Béres, vagy Hajmási. (Az egyes fordulóknál lehet a fiúkat
mozgatni: lcguggolrri, felállni, féllábra állni, stb.)

1l. Tűzek az éjszakdban Mikor egy kissé hamvad a tűz lángia,
és l<ellő mértékre elsötétül a_ környék, a íiúk vezényszóra meg-
gyujtanak egy szál gyuíát és íeltartják. Igazi tábortűzi játék.

12. Kézfogds, melyben a közönség is résztvesz. - Ének:
Szellő zúg távol... (1Ol Magyar népdal) és a végén ,,Jó éj-
szakát !"

-II. Magyaros tábortűz. l. Hívogató. T;árogatós, klarinétos,
vagy trombitás egy alkalmas nótával a tábortűz köre gyüjti
a c,serkésznépet. (Alkalmas a közismert: Eredeti R,ákóczi nóta.)

2. Közös ének: Este van már, Ránk borítja íátyolát, Csend lett
már, A gyimesi havas alján, Tiszán innen, Dunán ttil, Esik eső
szép csendesen.

3. Tábortiizi rege. (Forrás: Gombos Albin és Cabányi Zol-

tán, valamint dr. Csaba Jenő könyvei; magyar mond,ák
szok, népmesék.)

4. Kitíltás: magyar csatakiáltás - üsd-vágd - Hát

- Piros-íehér.
5. Tabortűzi tréfa: Rakéta - Futballmeccs - Vitézi pár-

viadal - Jumbó.
6. É,nek-, vagy hangszerszóló. F.urulyá, tilinkó, tárogató, kla_

rinút, szájharmonika.
7. Kuruc nótak:'le vagy a legény - Török bársony siive-

gen - Rákóczi imája - Rákóczi kesergője - Nagymajthényi
sikon - Gyonge violának - l{rasznahorka - Szól a kakas
már - Csínorn Palkó.

8. Tdbortüzi jelenet: Pásztoríiú meg a királyleány - A vár-
kastély. _ A néma cserkész vallatása,. (Lásd ennek a szátn-
nak más helyén!) - Nagy emberek - Árnyjáték.

9. Tréfds, uagy hazafias szavalat. (Minden táborban teremnek
aktuális stróíák, melyben eseményeket és egymást tréfálják meg
a tiúk. Ez is kell!

10. Hazafia,s énekek: Nem lesz mindenkor igy - Legyen úgy
mint régen volt - Járjatok be minden - 

'l'avasz elmúlt ,-
Erdélyországban - Csíkországi fenyvesekben - É,desanyám
sírját - Imádkozzunk a hazáért-- Nádi veréb.

|1. Kdnonok: Egyszer esik esztendőben - Mi cigányok *
Megy a gőzös - Száraz i'ónak - Kuruc riadó, (M. Cs. 1928,
óvi.'l2-13. sz.)

12. Kézfogás: Edesanyám odahaza... (Ezt a tábortüzet befe-
jező éneket ennek a számnak nrás helyén közöljük,)

III. Nemzetközi tábortilz, 1. Magyar cserkészinduló. - Nem-
zetközi cserkészinduló. (Lásd Jamboree Magyar Cserkészben.)

2. Közös ének: Cserkészfiúké a jövő 
- lci-pici csapatunk -Forrjon össze - Nincs jobb csapat'- Árnyas erdőben szeret-

nék.
3. Tdbortűzi tréfa: Az éhes cowboyok - Siegfrid és a sár-

kány - Sóhajok lridja - Kakas _ Növekvő angol.
4. Megbeszélés. (A megjelent külíöldi cserkészek üdvözlése.

Előadás a jamboreek nevezetesebb eseményeiról. A cserkészet
története. B. P.)

5. Kidltdsok: Sziu - Lengyel - Hollandus - Norvég __ An-
gol - B. P.

6. KüUöldi uendégek szereplése, (Ha valóságban nincsenek is
idegenek, igen jó trükk a iiúk közül néhányat kinevezni és be-
öltöztetni valamely nemzetbeli cserkészek egyenruhájába és meg-
iátszatni velük a külföldit.)

7. Nemzetközi nóóák: John Brown (Lásd Jamboree M. Cs..)

- 
(jiovinezza 

- Angol himnusz - Ich hatt' einen Kamera-
den - Die Wacht am }lhein - Krakowiak (Lásd ennek a szám-
nak más helyén) - Lengyel himnusz.

8. Tdbortűzi jelene,tek: Árnyképek - Skót zenekar - Ame-
rikai riporfer - Cirkusz - Hipnotizálás - Cserkészhiradó.

9. Hangszer vagy énekszóló.

lO. Nemzetközi kánonok: Clementine - London - Aluette -Ein Hund kam in die Küche - Csingála - Hajmási Péter.
11. Magyar népd.alok: Nincs cserepes tanyám * Ej, haj,

gyöngyvirág - Diridongó - Télen-ny,áron jó kedv,em van -üres a fészek - kondorosi csárda mellett - Áttal mennék én
a Tiszán - A jó lovas katonának.

12. Kézf ogds - Testvér, testvér, testvér! - Himnusz.

és épo-

a nénéd

összeállította Dr. Mdrai György.
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ŐsBintén beua,1,1onl,, hct, kd,rt osínd,lta,m,

Emlékszel, pajtás?
ültünk szorongua. o rddió mellett
és érezted, hog;y a kezed reszket
a tdrcsdn.
Figyeltük a hireket Anslidból:
Nagyb,eteg Bi-Pi!
usy íait e két szó, h,a hallottult
és imddkoztunk:
,,Uram, gyógyítsd meg ót,
A nekünk oly drdga szenvedőt
És vígy életet Neki!"
Fohtiszkodott ezernyi ezer
firugyqr gyer,ek
s kulcsolódtak ezer kezek
Isten fel,é.
És remegtünk egy életért.
És remegett ezer Hanzi
Ott túl a Laitdn
És .a Szojna partjdn
Ezer Pierre és le,an,
É,s ott tenn ezer szőke ddn
És kékszemű hosszti svédek,
É,sztek, finnek és norvéegk,
Hegyes hazdjú sutijciak -

Nlhlkan lE,JPit lbeteg1 oolht . .

És r,emegett Egyiptom, Irak
Sok-sok cserkészfia.
Es nem szabad meghalnia,
elni kell Neki,
Ezt rebegi
Totn ott az Államokban,
A Hudson partján
S br,azil P,aola is
rs figyel Fokföld és l,apdn
És millió szív íélve dobban,
Imridkozik egyre iobban
Érte.
És szorongó szíuvel leste,
vdrta a híreket minden este
Az ezernyi liliomos gyerek,
Bánatos,ak voltak a szemek
É,s halk voít a szó.
A sok.est közül az egyiken
Lljból ültünk. Igen, igen
És szólt a radió:
,,Bad,en Powell főcserkész
Az Edw,ard-kórhdzb,an ..,"
Akkor te megremegtél
És én is úgy remegtem,

Csak nem katasztró|a, édes Istenem?!
Cikktizott a gondolat agyunkon
as folytatta a rddió: ,,meggyógyult."
S e szóra légbe lódult
Millió sóhaj
rs q szívünk olyat dobbant,
úgy kclapdlt, majd szétrobbant,
körültáncoltuk a szobtit
És örültünk úgy, hogy nohdt ...
És ócedntóI ócednig
Most semmi, semmi m,ds nem szdmít,
Csak az, hogy él,
Csak az, hogy él...
rs uittük szét a hírt, a jót,
Zengett szivünk hurrdt, hahót.
S nevét, ha halljuk azóta,
Ajkunkon megcsendül a nóta,
És ragyogók mo,st már a szemek,
Nem bánatos szdzezernyi liljomos

gy,erek,
Nem bdn,atos szdzezernyi liljomos

gy,erek,

Irta: Csillag Ldszló.

Aggódó, könnyes
kék szemeddel,

Ragyogó szép
tekinteteddel

Te jdrsz eszembe,-
jó anyám,

csak most szeretlek
igazdn...

Apróságok Bi-Pi étetéből

B. P. legelső törvényeiből.

Nyolc éves korában hozzálát: Az én törvényeim, ha nagy le-
szek! című íeljegyzéseihez s 1865 február 26-án ezt iria:

,,Azt akarom, hogy a szegények is olyan gazdagok legyenek,
mint mi vagyunk. (Amivel peísze nem sokat mondott, hiszen öz-
vegy édesanyja tizennégy gyermekért küzdött és ielnevelte őket
becsülettel!) Nekik is éppen annyi joguk van a boldogsághoz,
mint nekünk. Mindenki, aki átmegy egy útkeresztezésen, adjon
pár, fillért a szegény utcaseprőnek s adjon hálát Istennek azért,
amit tőle kapott. ő alkotta szegénynek a szegény embert és a
gazdagot gazdagnak. es azt is megmon<lhatom, hogy miképen
lehetünk jók: lmádkozz lstenhez, amikor csak teheted, de csak
imádkozással nem lehetsz jó. Hanem igyekezned is kell kemé-
nyen jónak lenni."

csatakiáltások.
A finnektől tanultuk az alábbi érdekes és hatásos kiáltásokat:

H-y-v-á, hyvá, hyvá, hyvá!
K-i-v-a, kiva, laiva, kiva!.

Kiejtése:
Hóó-ii-vee-ee, hive, hive. hive!
Kóó-ii-vee-áá, kivá, kivá, kivá!

(Jelentése: hive : jó, kivá : vidám.)
A finnek így tudják a ,,csikalika"-kiáltást:

Hassisi, hassisi, heh, huh, há,
Csigaliga, csigaliga, ram, bum, bá,
Csigaliga bumalaga, cin, con, cin,
Krá, krá, kráááá...

A mi ,,rakétánk"-ra emlékeztet az alábbi:
Ásssáááá, ussssiiiii, sirrrr - bom! (taps),
Ahááá| - Kukkúúúú!

Az angolok ilyesíéleképen szokták tábortüzeiket befejezni:
(nagyon halkan): Night! (olv.: nájt: éjszaka, vagy éjszakát),
(halkan): night! night!
(rendes hangon): night! night! night!
(erősen): night! night! night! night!
(még erősebben): night! night! night! night! night!
(ordítva): night!
(barátságosan) : good night! (: *uo nuj'i.j|,,i.i"Éí!á*r.pr"r.

A legutóbbi őrsvezetői táborban kihirdetett iegyzetpályázat
eredménye.

A pályázatnaL< közel ötven résztvevője volt. A pályázók kózn|
jutalmat, illetve dícséretet nyertek az alábbiak:

I. A masolt jegyzetek pdlydzói közüI:
10 P-s díjat nyerte: Szőts Pál, 91l.
5-5 P-t nyertek: Péteri Róbert 18. és Horváth László 7.
Könyvjutalmat kaptak: Csendem Miklós 979, Hejemann Fe-

Ferenc 47, Horváth Boldizsár 50, Schwarz László 18, Szabó Ist-
ván 2O9, Magyar Kálmán BB9.

Dícséretet n,yertek: Véssey Tibor 199, Kaszás László 473,
Kispál-Kovács'Péter 683, Hörényi lstván 199, Márkus Pá| 14,
Szent-Iványi Miklós, Torontáli Lászlő, Jámbor Lajos és Metz-
ger Ernő.

II. A ttiborban készitett jegyzetek pályázói közüt:
5-5 P-t nyertek: Erdélyi Ferenc 183 és Gajzágó Arisztid 26.
Könyvjutalmat kaptak: Csonka László, Berger Jenő 206,

Prurrkl László 552, Rózsa Andor 208, Velter lmre, Komsa Ká-
roly 245.

Dícséretben részesültek: Benedek Tibor 15, Kubinszky ,:Ti-

bor 939, Polgár László, óbudai István, Puiz István 431, Buócz
Zoltán 8Z, Czemiczky Károly és Matzka Ferenc 91.

A jegyzetfüzeteket és jutalmakat postán kiküldtük a nyerte-
séknek.
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llHlt il --]r @) ]r (C) lR]ll llE N llE ]r E
A morze-gép kattogása hirtelen elhallgatott s ijesztő csend

borult a szobára. Hi-'lo fáradtan dőlt hátra s mozdulatlanul
bámult a szinte ólom-sulyúnak tetsző levegöbe.

Hi-]'o fáradtnak érezte magát,
evek hosszú sora óta volt már a mandzsúriai táviróvonal l37.

számú reléállomásánál táviróhivalalno,k. É,vek hosszú sora óta
élt egyedül a sivatag egy eldugott pontj,án, hogy szolgálja a
hatalmas távolságokra nyúló hiradó-szervezetet s ezen keresz-
tül szolgálja az eszmét, Nippont, az acélemberek cseresznye-
virágos hazáját. Napokon keresztül nem zavarta a csendet
semmi, csak a távirókeszülék egyenletes kopogása,

Négy-öt naponként pár emberből álló karaván látogatta
meg a sivatagi állom,ásokat s elhozta a postát élelmet s ivó
vizet. Ez nyujtott rövid idóre társaságot Hi-Tóna.k.

No meg ta|án ,az a teve, amelyik az állomás melletti kis házi-
kóban élte napjait s talán jobban únta m,agát, mint a gazdáia,
nem lévén érzeke a Kelet nyugodt filozófiál,ához. Jobban szere-
tett volna valahol a sivatagb,an száguldozni a sivatagi rablók
gyönyörű állata,i között.

De ezen a napon, mintha Hi-Tot is cserben hagyta volna a
filozófia. Fáradt volt és egyedül érezte magát. Pedrg ez a nap
sem volt mozgalmasabb, mrnt a többi. Néha-néha megszólalt a
készülék s repült egy-egy hír keletről nyugatra, vagy nyugatról
keletre.

Talán nem is fáradság volt, amit Hi-To érzett. Csak az egye-
düllét volt ma vaiahogyan lerhes. A karaván előző nap járt Hi-
To-nál s egy díszes nagy levelet hozott Goto úrtól, a császár
legkegyelmesebb miniszterétől, amelyben a nagy úr megdícséri
Hi-Tot azért a nagy §zolgálatért, amit Chúen-Li városának tett.

Akinek öröme van, rnég ha keleti ember is, szereti elmondani
azt másoknak. De kinek meséljen Hi-To? Kinek rnondja el,
hogy hogyan ván,szorgott be az állomásra íélholtan az az öreg
kereskedó, akinek sikerült a sivatag rablóitól elmenekülni? Ho-
gyan vesződött vele Hi-To, amig sikerült a törődött embert ma-
gához téríteni? S kinek mesélje el a rémületet, mikor az öreg
töredezett szavakkal elnyögte, hogy a rablók meg akarják tá-
madni Chüen-Lit, hogy legyilkolj,ák és kirabolják a lakosságot.
Alázas segítséget, amivel kereste a 13&os állomást, hogy ha még
lehet, időben tigyelmeztessek a várost. Sikerült is a dolog s a
város íelkészülve várta a támadást.

S most íme, Goto úr megdícséri szerény szolgáját.
Az álmodozást a morzegep kopogása szakította meg. Hi-To

fára.dtan íigyelte a futó papírszalagot. Aztán ő kereste a követ-
kező állomást és adta tovább a hírt.

Ismét csend, csak talán a fáradság nagyobb. Aludni, aludni,
áím,odni - támad fel a vágy Hi-Toban. Hiszen hosszú évek óta
nem volt egy nyugodt éjszakája. Aludni - álmodni szépeket
Tokióról, a cseresznyevirágzásróI -, ha már nem lehet ott a
n,agy ünnepeken.

Aludni?! De,mi lesz a táviratokkal? Eh - mit? Egy éjszaka
igazán nem ,a világ. Éjszaka úgy sem történik semmi iontos.
Mi történ,hetne,' ha kikapcsolja magát egy éjszakára a vérkerin-
gésből? Majd reggel érde,klődik a 13&osnál s továbbítja a fenn-
akadt táviratokat.

Egy pilla.natra még küzdött benne a kötelesség. Első esetben
akart róla megfeledkezni. A keze megremegétt, mikor a kap-
csoló felé nyúlt. Már-már majdnem gyozött is a samurai harcos
ősök kötelességtudó vére, de az utolsó pillanatban erősebb lett
a vágy. A készülék elnémult.

Hi--l'o eloltotta a lámpát, végighevert gyékényén s lassan
álomba szenderedett.

Ha,sBnd,la,t uűdn nxindent, a, hel,glére !

gét s^azok_nagy,fegyveícsörgés között vágtattak ki a sivatagba
a 10O mórföld távolságban lévő táviróállomás felé...

,,Tiszteletreméltó testvéreim: Nipponnak és az egész löldnek
olyan emberekre van sziiksége, akik a kötelességről egyszeí
sem íeledkeznek el.í' Léva:i Alajos.

, rJl-To nyugtalanrrl aludt. Ncrn álmodott a pompás cseresznye-
yrágzásról, hanem gonosz sárkányo,kkal viáskodott sztintelén.
Egyet-egye1, sikerült _legyőznie, de ininciig új támadt a régi lre-
lyett s a l<üzdeiem írjra kezdődött.
_ Az álom harci-zaja_kPzé hirtelen valami élesebb zaj vegyiilt.
Ez mái nem álom! Hi-To felriadt és rémiilten nézett" kör"iil. A
szobában. marcona, állig felfegyverzett emberek átltak, arcukon
ördögi gúnyos mosoly.

,,- No kutyák fia,-kutyák unokája, itt az utolsó órád!''
Es Hi-To ltrdta, hogy nincs meneki-ilés.
...A süket csendben álló távirókészülóken megcsillant az ab-

lakon bekandikáló holdfény.

_Hajna.lra járt az idő, mikor a fcgyvercsek elf rrlladó tevóiken a
l37-es állomáshoz órtek. Közbelr figyelték a vezctéket, de nem
találtak semmi hibát. A rablócsapatrják sem látták nyoáát. lgaz,
hogy egesz ,ójjel fújt a szél s bi2ony a íutóhomok fuinaen ri}ol
mot eltakart.

Leugráltak tevéikről s rohantak a kis ház felé. De a küszöbön
|i?üun _ torpantak meg. A nyitott ajtóban ráiuk vigvorgottHi-To levágott teje, § a copilán valámi írás: Öoio ú-r'dí§zes
leveIe.

Szegény Hi-To egyszer szállt szembe a köteiességgel és ncm
táthatJa többé a mesés virágol<at, amiket oly pazarul szór a
tavasz a cseresznyefákra.

]a-Ma, a l36-os állomás távirásza a keleti embereknél szokat-
lan izgalommal futott a készülékhez. Gyorsan íelhívni a 137-est,
amíg nem késő. Ho-Li, az öreg sivatagi csavargó, aki sokszor
volt Ja-Ma vendége, most hozta a íémes hirt, hogy a Chüen-
Linél póruljárt rablók az éiszaka rajt akarnak ütni Hi-Ton,
hogy bosszút ,álljanak az árttlásért. Ja-Ma ismerte a sivatagi
rablók szokásait és tudta, hogy ha Hi-Tonak nem sikerül tevé-
jén gyorsan lakott helyre menekülni, egy fejjel rövidebben ta-
lálja őt a hajnali napsugár. É,rthető tehát az izgalom, amivel a
137-es hívójelét adta. Izgalma még növekedett, amikor az á|lo-
más nem jelentkezett. Mi történt vajjon, hogy Hi-To nem je-
lentkezik? El nem menekülhetett még, mert akkor előbb hírt
adott volna.

Talán a rablók elvágták a vonalat? Gyorsan felhívni a
138-at! A gép kopog, felel a hivásra. Gyors kérdezősködés. A
l38. is próbálja, hívni Hi-Tot, de hiába.

Ja-Ma nem tétovázott sokat. Fellármázta a városka helyőrsé-



Bemd a lelhe rú,mdemn,elc !

Ugy kezdődött ez a nap is, mint bármely másik. nbresztő,
mosakodás, reggeli ima, napiparancs és.,. No de ez már nem
történik minden nap!

A ,,van valakinek valami jelenteni valója?" kérdésre előáil
Csöppi, a ,,vizesek" vezetöje és jelenti, hogy a gurulóüléses csó-
nakunkból eltünt a kocsi.

Hát ez hiba, mégpedig öreg hiba! Még a kár a legkevesebb,
de gurulóüiéses csónak guruióülés nélkül: lekvároskenyér lekvár
nélkúl. Pedig az öregek másnap akarták felhúzni a csónakot
Pestre. Már most honnan szerzúnk kocsit? Olyan ügyes ácsot
ugyan nem találunk a faluban, aki össze tudria nekiínk egyet
f anrikálni.

Már pedig kocsi kell. De kocsi csak egyetlen egy van a faiu-
ban,. az, amit tőlünk elloptak. Ezt kell tehát megxeríteni, ha a
íöld alól is.

En vállalkozom rá.
Etőször is lássuk a tényállást. Mikor voltak tőlünk utoljára a

csónaknál, a Tebe torkolatánál? Este 7 órakor jött fel az utolsó
iirség.

Mrkol vették észre a lopást? Reggel 7-kor,
Tehát ebben az időközben, de minden valószínűség szerint este

7 és 9 között lopták el a kocsit. Ugyanis közvetlenül az öböl
partján egy házitó áli, ott pedig a nem éppen barátságos ku-
tyukát c§ak a madzag tartja vissza, hogy a talu szabóinak nagy
hasznot ne hajtson. trstére nyugdíjba kerül a madzag, éjjel te-
hát aligha merészkedett oda tolvaj.

Mire leértem az öbölhöz, 10 óra volt. Több mint félnapos
nyomon kellett tehát eiindulnom, de szerencsém volt (ha ugyan
ezt szerencsének i,ehet nevezni), Az öböl melletti ház egyix la-
kója, egy apró kis magyar, látta a tolvajt.

Hozzátogok, hogy kivegyem, mit tud'/
* en láttam mikó egy gyerök - mondja a kis lurkó - az

este odament a ladikhó, oszt kiszette belüle a kocsikát.

- Hát aztán miféle gyerek volt az? lsmered?_ Nem.

- Falubéli volt?
-- Lehet, de én ltem ismerem.

- Beszéltél vele?

- Hát csak mikó láttam, hogy kiszette a kocsit, oszt eesza-
latt arra felé (feimutat a patak mentén), utána szótam, hogy
micsinyá? Aszonta, hogy viszi a Mariskáhó kocsizni.

- Hány éves lehetett az a gyerek?

- Nem tok én még számóni - válaszol szinte sértődött han-
gon.

- Hát volt akkora, mint te? (Nem lehet több öt évesnél a
kis kölyök.)

- Vót.

- Nagyobb is volt talán?

- Nagyobb is vót,

- Tán csak nem volt akkora, mint ez itt - szólok Csöppire
mutatVa.

Nagy komolyan végigmustrálja Csöppike alig kétméteres
termetét és kijelenti, hogy akkora nem volt, hanem ,,olyan ma-
gamforma lehetett".

- Le tudnád-e írni, milyen ruhája volt?* Hát sárga leventesapka volt a iején - mondja különös
ismertetőjelként.

Többet aztán nem is tehetett kiszedni belőle.
Visszamegyek a csónakhoz. Az üiést tartó vaspánt íel van sza-

kítva. Bizony a tolvajnak legalább 7-8 évesnek kellett lennie,
hogy az ülest kiszakíthassa.

A nyomozás támpontjai tehát: Keresendő egy 7-8 éves su-
hanc, akinek sárga leventesapkája van és vágy a családban,
vagy a szomszédságban egy Mariska nevű ki§lány legyen.

No !e hány leventesapka és hány Mari van egy eklióra falu-
ban? Főleg, mikor a toivaj a környék tanyáiból is kikerülhetett,
sőt még ez a legvalószínűbb, mert a falubéli gyerekek mind is-
nrelik egymást, a mi útbaigazitónk pedig nem iimerte a tolvajt.

Ujra előszedem a gyereket.

- Kiket ismer a tegnap délután a Tebénél fürdők közül?
Hátha volt még tanuja a lopásnak?

Felsorol néhányat, majd előkerül az anyja is, aki olyanokat
említ, ahol a családban Mari is van.

Elindultam tehát felkeresni a falu Mariskáit.
Rögtön az első helyen kiderül, hogy téves kapcsolást kap-

tunk, mert ők nem iürödtek tegnap a Tebénél, de úgy tudják,
hogy a komáék, akik a szőlőben, a fau végén laknak, Ótt voltak

tegnap. Hát ebben igazuk is volt, de .a kérdéses familia 4 óra-
kor már eljött. Hanem a sógorék akkor még ott maradtak...

ns így ment ez tovább. Nagyban akadályozott bennünket a
falusiak működésbe lépett fantáziája. Mindenkinek meg voit a
maga vélemenye, mind tudott valamit és nekünk az összes ada-
tok hclytelensegeről meg kellett győződnünk. t\lert vaiamennyi
nyom hantis volt. A gyanusitott ,iviariskák között akadt 17-1E
eves is, márpedig azok nem igen szoktak kocsikázni. Az egytk
lurkóról meg voltak győződve, hogy ő a tettes, ,,mert olyan
nagy kópé az kérem, nogy mindenben benne van a keze". De
hát ebben nem volt benne, mert tökéletes ,,alibit" igazolt.

Déifelé egy sereg adattal a jegyzőkönyvemben, de minderr
pozitív eredmény nélkül érkeztünk vrssza a táborba. A íél határt
oejártuk, de hátra volt még a másik fele.

Ebéd után folytattuk a nyomozást ott, ahol elhagyiuk. A szá-
lak a faluba vezettek. Itt végre akadt egy gyerkóc, aki látta a
a ,,Józsit" a hóna alatt ,,valami négyszögletes deszkávai" haza-
iele íutni.

- Miféle Józsi volt az? - kérdem tőle.

- Nem tom, csak az oskolába' Józsinak híjuk.

- Van sát,ga leventesapkája?

- Mindég is abba' szok járni.
-- Hát Nlariska huga van-e?

- Van.
No, akkor ez a mi ember,ünk! Ehhez elmegyünk!

- Hol lakik?

- Nem tom pontosan, csak hogy a íaluszélén lakik valahó.
Végre sikerült egy ,,oskolatársat" találni, aki tudta, hogy a

,,Csordanyom"-ban lakik. Hogy az merre van?

- Hát csak errefele tessenek mindég kifele menrri a faluból.
A mutatott irányban kiérve a faluból, egy libapásztor fiúra

akadtunk, aki nemcsak a Csordanyomot, hanem a házat is meg
tudta mutatni. Eiképzelhetó, hogy ez a hely, amelyet még a fa-
lusiak sem mertek utcának csúíolni, hol lehetett. Elég, ha annyit
tnondok, hogy itt már alig egy kilométernyire voltunk a lakihegyi
adótól,

A kérdéses ház elé érve, én még nem tapasztalhattam semmi
különöset, de Csöppi, a felsőbb régiókbói szcmlélve az ügyeket,
a kerítésen át már észrevttte, hogy egy'öregasszony a mi guruló-
ülésünkön kocsikáztat egy kislányt.

- Megvan! - kiáltással beugrott a kapun és én már csak
annak a jelenetnek voltam tanuja, amint Csöppi a madzagra
kötött kocsit magasía tartja a csodálkozó vénasszony orra elött,
a kislány pedig a töldre huppanva csücsül.

- Jaj lelkem, cserkész úrfiak, hát ez a kocsika a maguké? -jön meg nagysokára a hangja, Én bizony nem tudtam. Az a
gazember Józsi fiam tegnap egész nap kujtorgott, oszt este ezzel
állított be, hogy aszongya, tanáta. Most sincs itthon a gazember,
pedig kékre-ződre vertem tennap.

Hát a kocsi csak meg lett volna, hanem az alája szer.elt rög-
zítő ládikó, amit pedig a kölyök szintén elvitt, már nem volt
rajta. Az asszony nem is akart róla tudni, amikor azonban csend-
őröket, meg kártéritést kezdtem emlegetni, menten eszébe jutott,,
hogy a íia hátul van a kukoricagóréban, további kapacitálás
után pedig az is eszébe jutott, hogy hova dobta a ládikót.

Igaza volrt a kis libapásztornak, amilior iigyelmeztetett: ,,Ne
higgyenek annak az oláj asszonynak, úgy hazudik, mintha
könyvbű óvásná",

Az alma nem esik messze a fájától!
Délután öt órakor már vi.gan siklott csónakunk a Dunán.

Vörösváry Istvan 31. cs.-cs.

p

csetkész detektíomunka
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A munka,: mnlmlsa,, a jd,űélc: Jd,ték !

lLt[twám ris/ko/o
Nem állarni intézmény, nem pompás épület a ,,litván iskola'.

A íorró hazaszeretetből, a törhetetlen híiségből, a semmi erő-
szak áltaÍ.ki nem irtható szívós nemzeti érzésből született meg.
Mert jaj, a litvánok éiszázadok óta Lengyelország rabságiiPa_n
senyvédiek. Hogy Lengyelország lelosztódik,_ Litvánia is kétfelé
szakaá - a térképen: íétét Németotszág, lelét Oroszország fog-
lalja el. A litván hép sorsa itt is, ott is ugyanaz: kegyetlen el-
nyÖmás. Litvántrl netn szabad tanítani az iskoláb,an, litván köny-
vét nem szabad kinyomtatni, litvánul beszélni bíín!

De a hős litván nép - csak egy maroknyi mindössze - akár
német iga, akár oro,sz járom alatt, egyformán hősiesen meg-
marad litvánnak. Az édesanvák titkon tanítiák a (vermekeket
litvántrl, A rokka 1rergése mellett nem hallaiszik ki: az tItcára,
az otosz pribék lülébe a lilltán sző.

É,s megőrízték a litván nők a csodálatos szép litván népmű-
vészetet.'Ragyogó színekből szőtt szalaglaik, kötényeik, terítőik
nem hasonlítának sem az orosz, sem a lengyel népművéSzethez.
Nem láttátok a jamboreen a litvánok kis kiállítási sátrában? A
litván cserkészek elhozták nemzeti kincseiket, hogy megmutas-
sák a világnak.

A litván legények-leányok nem énekeltek st, Iengygl, se ofosz,
se német dait. Hiszen vannak csodálatosart szóp-l,dainos"-aik,
népdalaik, amelyeket sokszáz éve énekelnek Litvárriában. Es a
litván féríiak mégőrízték iísi faiaragásukat, különös, csodálatos
gazdagságú népműr,észetüket. Minden kicsi íaház mellett, min-
den útkerisztezésnél áll egy-egy 6-8 méter magas takereszt,
melyet valamelyik litván §arisztgazda faragott ki ezer apró

Tábori ittemszabrilyok. A táborban is cserkész vagy és kultúrember. _ A magyar cserkésztábor nem vademberek .tanyája.

- Köszöntsd illő módon az idősebbeket (reggel, este, .stb,). - I,égy szolgálatkész a kisebbekkel szemben is. -Étkezz ízlésesen
csajkából is, bicskával is. - Tiszteld a más-tulajdonát! (Kerékoárlrasználat|).- Légy szerény! (Haza}_csomagok!) - Mások
sátiát, fekhelyét tartsd tiszteletben! - Kerüld a durva hangot, a fölösleges kiabálást és veszekedést. - Társaidnak és..a csapat
{ölszeielésére ügyelj kettőzött gonddal. - Ha idegen lép a_tábor területére- akárrnllyen egyszerű ember is - köszöntsd tisz-
tességgel és vezéld-a napostisztllez. (Szemelvény az 5. K. E. G. cscs. Táborozási fiizetéből.)

REl{oRD

cirádával, az Isten dicsőségére, meg a maga gyönyörűségére.
Ahány keresz,t, anrryiféle minta,, ahogy ép a csinálója kigon-
dolta. A litván cserkészek gyönyörű albumokat, tudományos
könyveket hoztak magukkal a keresztieikről. Elhozták, mert tud-
iák iól, hogy nemcsak a nye|vében él a nemzet, hanem sajátos
ktrltúrájában is.

A litvánok 1386 óta nyögnek a rabságban, öt és fétszáz esz-
tendő idegen elnyom,ás alati - s ez a hősi néP mégis meg-
maradt litvánnak,'nem nagy hadvezére kősiessége, nem nagy
államférfiak bölcsesége folytán, hanem gyermekeinek törhetet-
len hűsége, a mindennapi dolgokban való kitartása által.

Magyar fiítk, erdélyiek és felvidékiek, bánátiak, burgenlan-
diak:. nézzelek a litván fiúkra! Tanutjatok tőIük m,áma hősies-
séget és lássátok meg, hogy a kitartás előbb-utóbb diadalt arat!
A kis litván nép öt és íélszáz év szenvedése után vívta ki ma-
gának íüggetlenségét. Most a háború után egyesültek újra az
elszakadt részek - de nem mind. ősi fővárosuk, Vilna, ma is
idegen kézen van, mint a mi Poszonyunk, Kolozsvárunk - s
épp oly reménytelennek látszik, hogy valaha, visszakapj,ák -mint ahogy lehetetlennek látszott 191S-ig, hogy Litvánia újra
feltámadion, De a litvánok fanatikusan hisznek ma is abban,
hogv egyszer még litván lesz úira Vilna, s addig hűséggel, ki-
l'artással teszik magtrkat naggyá, erőssé. Keressétek meg a tér-
képen a kicsi Litvániát, s az orosz uralom alól lelszabadult fő-
városát, Kaunast, a haidani Kovnó orosz erősségét és merítse-
tek hitet, bizalmat az ő példájukból.

özv Ha|rangtné, Boros Vilma dr.

hordozható
táskagép,

-I

igen ízléses, szolíd kivitelű, műbőrrel bevont íaház,

ban. Ideális kiránduló készülék. Finoman nikkele-

zett veretekkel, legújabb kígyós hangkarral, kényel-

mes, ferde felhúzású csigamenetes szerkezettel,

fedett duraluminium tárcsás különleges llangdoboz-

22 cm átméretű luxus lemeztányérral.

Méretei: 35X26X12 cm. Súlya: cca 4 kg.

Ánn : p 56.-

Részletár 7 hónapra
Á, Előleg Havi részlct

62.- 9.50 7.50

Legújabb slágerek mindenkor ODEON lemezeken!
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Twd,od, m,ibe keriil,ű a, stí,űra,d,?

Besámotó az 1934 április 28-május
'Iavasszal, ha eső után

járom a csendes erdőt,
úgy érzem, hogy nő az
erdő, ritmikusan pattan-
nak a rügyek, ébred föld,
fa,, minden.

Amikor naplóitokat ol-
vastam, akkor ugyanez
volt az érzésem. Éreztem,
láttam csillogó szemete-
ket, kipirult arcotokat,
szinte hallottam tüdőtök
egészséges fujtatását,
amikor mélyre szivtátok a
friss levegőt. Azt.is kiol-
vastam, beszámolóitok-
ból: úgy éreztétek, bör-
tönbő1 szabadultatok ki,
szerettetek volna futni,
rohanni, játszani. Türel-
metlenek voltatok: pótol-
ni akartatok, ki néhány
hetet, ki néhány hónapot.

Szorongás is erőt vett
rajtam, hogyan ítéljem
meg, ki milyen munkát
végzett. Látnom kellett
volna külön-külön az őr-
söket, hiszen ha ez p|.
olyan diákokból állt, akik
ebben az esztendőben ta-
nultak növénytant, akkor
szigorúbban kell meg:
íté|ni, mint azt a lakatos
inasokból álló őrsöt, ame-
lyik talán most hallott
először arról, hogy a tu-
dós embereknek erre i§

.)iÁentir. van. - Avagy hogyan rrasonritsáÁ'-Oii".-u iánító-szüksésük van. - Avagv hogvan hasonlltsam ossze a tanlto-
képezd?sek szép irását -(külön- tanulják!), annak a földműves
ifiinak a betűvetésével, aki előtte való héten is esetleg szán-

21 -i,,Országos őrsi-portyázás" -ról.

I. cserkészkerület. (Budapest.)

1. (3), 5. (7), §. (a); 7. (2O),9. (3), l1. (3), 12. (6),
15. (10),1B. (16),27. (3),32. (6),38. (6),132..(1),148. (6),
158. (9), 160. (l), l74. (l), 199. (7), 2a5. G), 209. (3),
210. (1), 221. (5), 242. (l), 252. (9), 254. (t), 281. (3),
293. (4),3o4. (2),3o7, (2),309, (1), 311. (l1), 314. (10),
315. (2), 323. (3), 347. (iI), 42o. (B), 42l. (5), 426. (3),
427. (2).

lI. cserkészkerület (Miskolc).

19. (6),36. (4),45. (4),99. (1),106. (6), l27. (4),134. (7),
154. (6), 156. (4), l94. (5), 2o2. (2), 2l2. (4), 213. (9),
234. (5):, 237. (2), 238. (7), 248. (5>, 2S4. (5), 750. (6),
75l. (2), 752. (3), 754. (2),, 755. (4), 757. (4), 760. (6),
763. (2), 764. (3), 765. (3), 767. (4), 768. (1), 77o. (2),
777. (2), zemplénvármegyei csapatok parancsnokai (1).

ItI. cserkeszkeriilet (§zombathety).

48. (11),49. (3),50. (l3),52. (6),53. (4),54. (4),55. (1o),
56. (3), 57. (3), 58. (2), 59. (4), 60. (3), 6l. (1), 62. (5),
63. (3), 64. (7), 65. (3), 66. (7), 67. (5), 69. (6), 70. (5),
71. (6), 74. (4), 75. (2), 76. (3), 79. (2), 80. (3), 348. (3),
354. (1), 355. (5), 356. (4), 3M. (6), 365. (5), 37l. (7),
374. (2)),, 376. (2>, 39l. (l), 393. (1),

IV. cserkészkeriilet (Székesfehérvár).

35. (5), 39. (3), 42, (7),85, (5), 98. (2), 125. (2), 126. (4);
159. (5), l88. (5), 20n. (2), 204. (2), 227, (4), 240. (1),
26Z. (4), 27g. (3), 283. (5), 288. (3), 450. (6), 451. (5),
45g., (4), 460. (3), 46l. (3), 462. (8), 463. (l), 466 (5),
473 (2),475.(4), 478 (2),479. (6),480. (1),

V. cserkészkeriilet (§zeged).

82. (9), 86. (1), 92. (6), 111. (4), ll2. (3l), l23. (2),
l24. (1), 130. (4), l57. (2), 180, (4), 183. (6), 184. (6),
201. (3), 225. (3), 22s. (5), 236. (5), 239. (5), 275. (8),
282. (3), 289. (4), 290. (4>, 291. (1), 551. (3), 552. (2),
,553. (5), 554. (8), 555. (4), 556. (4), 557. (4), 563. (8),
564. (2), 565. (2), 567. (3), 568. (6), 569. (1), 57l. (2),
5T2. (3), 579. (4), 580. (l), 581. (2), 584. (3). 585. (2),
586. (2),595. (3), 597. (1),598. (4),599. (2).

VI-Vll. cserkészkerület (Pécs).

- VIII. cserkészkerület (Kecskemét).

110. (6), l19. (5), 72lo (2),144. (2),152. (6), 196. (8),
215. (4), 2l6. (3), 2l8. (l), 298. (5); 850. (6), B51. (2),
852. (6), 856. (1), 858. (2), 862. (2), 865. (2), 868. (3),
877. (2), 879. (1), 881. (2).

lX. cserkészkerület (Debrecen).

HAHÓ! míkor lesz ísmét?
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ifj vetésével, áki előtte váló héten is esetleg szán-
ttitt, avagy ésózott, kaóált. - Ugy-e, nem lett volna igazságos
esvforma mértékkel mérni?esvlorma merTeKKet merlll í"Volt más nehézség is! Kaptunk olyan növénycsomagot, am_e-
lvikre csak az, volt iiva ol. hosv: Ki§s Pista. őrsvezető küldi. 'filvikre csak az volt iiva pl. hbgy: Ki§s Pista, őrsvezető küldi.'fi
Íi+"lál+átnk volna. hosv melvik cserkészcsapat. milven nevűtiitaláltátok volna, hogli melyik cserkészcsapat, milyen nevű
örse küldte?-- lr.riiii Mi sem' tudiuk. Az a szerencse, hogy ez csak két-
három esetben forduli elő, annál gyakrabban az, hogy az ör;
neyéí kevesen irták ki. (Ezért találtbk olyan sokszor majd a fel-
sorolásban ilyeneket. l. sz. : az e|ső,számű őrs. l|l/15.,: har-
madik raj őrse, avagy W : az őrsvezető nevének kezdőbetűje
sl,b.)

Van egynéhany olyan dolog is, amire külön is fel kell hív-
nunk fig!élmeteliet. i. Hogyan higyjük e| azt, ho^gy magyartrl
is tud a7 illető, amikor nem tud helyesen írni?! (Sok a. helyes-
írási hiba). 2. A menet-teljesitményt nem a legnagyobb, hanem
az őrs leggyengébb tagjához kell mérni. (4.,5. törvény!) 3. Er-
tékesebbÖk--a naplók, Ái,nt az ú. n. ,,jelentések". T. i. némely
,,jelentés"-ből azi is meg lehet tudni, hogy hány teleíonoszlop
riiellett ment el az őrs és-h,ányszor ittak vizet, de az őrs egynapi
életéből nem mutat be semmit. 4. Ugy írjatok naplót, mintha
pajtásotoknak mesélnéiek e| mi is történt veletek. 5. Napló-
ié§zlet a megíigyelésrő|: ,,útközben migden kocsinyomról azt
hittük, hogy ÍitjéÍ, eltenben az útjeleket-egydltaldn nem vettük

" észre.t' Jd'lesz' még lagyo1 sok3zor kirándu,lni, nehogy vele-
tek is megessen! 6. Több őrsnél nagyon kedves volt,._hogy_a
kirándulásiól virágot vittek Édesanyjuknak. 7. Egy másik napló-
ból ,,...Az egész'úton viddmak vóltak, min,denütt engedelmes-
kedtók, mert-az őrsvezető nem pandncsolt, hanem irónyitott,.és
maga'is dolgozott".8. Nagyon kedves volt, hogy az egyik őrs
minden tagját lefényképezte s képeiket csatolta, azonb,an allg
akadt olyaii kép, amelyik az őrs,'avagy a nép életéből elleselt
pillanatoi rögziiett volda meg, Pedig ez lett volna az értékesebb.
O. Meg kell-tanulnunk rajzolni! Mit gondoltok, í,9m jó l^enne

megkéinetek a Szerkesztő Bácsit, hogy nyisson a Magyar Cser-
készben rajziskolát???

A portvázáson a, következő csapatok vettek részt. (A második
szám' azi jelenti, hogy hány Orss'et.) Minden csapa! amelyik a
portyázáson résztvett, emléklapot kap.
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10. (7),40, (9),47. (9),104. (1), l05. (3),141. (3), l55.(2),
168 (9), 178, (6), l79. (7), 206. (5), 207. (6), 217. (9),
259. (8), 278. (l), 60l. (3), 6O2; (3), 604. (3), 652. (2),
653. (1),655. (2),656. (4),657, (1),658. (4),663. (3),
665. (B), 668. (4), 669. (3), 673. (6), 675, (2), 685. (2),
686. (2), 687. (2), 689. (4), 690. (1), 692. (3), 699, (5).

(2),
(2),
(l ),
(4),
(3),
(3),

43. (4), 88. (3), 89. (3),
l7z. (9), 176, (5), 1B2. (4),
287. (2), 951. (2), 952. (6),
961. (2), 967. (5), 97l. (2),
983. (3), 985. (1), 986. (2),

l39. (3),167. (3),17l.
189. (3), l90. (4), 244.
954, (2), 956. (2), 958.
975. (3), 977., (2), 98o.
991. (1), 994. (3), 999.

(5),
(1),
(3),
(2),
(2).

X. csorkészkerület (Budapest környéke).

8. (2), 14. (6), 28.
l45. (8), l85. (7),
266. (6), 2s6. (4),
8l7. (3), 823. (1),
911. (5), 01q, (3),
926. (3), 929, (5),
945. (2).

(7), 83. (2), s5, (10), 96. (7), l14.
192. (3), 245. (4), 26l. (6), 264,
801. (6), 802. (4), 810. (1), 813r.
825. (5), 827. (l), 830. (1), 90B.
921. (1), 923. (2\, s24. (1), 925.
930. (1),935. (4),939. (4),943.



A, következő őrsök naplői tűnnek ki a többi közül, részben
leirásukkal, részben pedig azzal, hogy belőlük meg lehet látni
az őrs szellemét, életét.

I. cserkészkerület: 7. cscs. IVll. sz. IY/2. sz., Y/3. sz. -9. cscs. Vadgalamb. - 12. cscs. Mind a hat jó. - 15. cscs.
Daru. - 32. cscs. öregek,. -,38. cscs. Fecske. - 132. cscs.
Szamos. - 158, cscs. Turul. _ 2O9. cscs. Mókus, Rigó. --
254, cscs. Sas. - 304. cscs. 1.sz.:3ll. cscs. Medve, Tigris,
Sas, Fecske, Sirály. - 314, cscs. Farkas. _ 323. cscs. 'Sólyom.
420. cscs, Turul,

lI. cserkeszkedilet. 36. Vércse, Harkály. 127. Sólyom. 134.
zerge, Rigó, Sas, 154. Aranymálinkó. 156. 1. sz. 2l2. 5. sz.
213. l. sz., 3. sz. 234, Turul, Csodaszarvas. 238, Sas; 248. Sas.
2S4. 3. sz. 75O. 3, sz.754, Sas. 76O. Kakas. 764. Pipacs, Vad-
disznó, Vadruca.

lII. cserkészkerület. 48. Bagoly. 50. Sas. 52, Zerge.-5í. 4. sz.
62, 2. sz., 4. sz. 64. Zerge. 67. l .sz. 7l. 4. sz. 74. Farkas,
Vadgalamb, 1. sz.79. 1. sz. 364. l|/4. sz. 374.2. sz.

IV. cserkészkerület. 35. Csodaszarvas. 39. Párduc, 85. Sárga-
rigó, Sólyom. 98. Róka. 125. Tigris. 126. Bagoly. l59. l/3. sz.
188. Sólyom. 227. Turul. 262. Turul. 450.2. sz.6. sz. 451. Sirály.
460.2. sz.46l. Fecske. 466. 4. sz. 475.2. sz. 479. Héjia.

V. cserkészkerütet. 82. Kakuk, Sas, Sirály, Sólyom. 92. 4. sz.
1l1 .Vadgalamb. 1l2. Sirály. 124. Holló. 180. l. sz. 183. Mókus.
184. Rigó. 20l, Fecske. 236. Turul. 282. Bagoly. 290.2. sz.4. sz,
29l. Gerle. 552. Galamb. 553. Fecske. 556. 1. sz. 4. sz.568.2. sz.
58l. Rigó.

Vt-Vil. cserkészkeriilet. 10. Daru, Fecst<e. 40. Fecske, Só-
lyom. 47. Fecske, Zerge, Róka. 168. öreg, Apród. 207. Rigó.
2l7. Cinke, Rigó. 259. Bagoly, Turul. 602. Sólyom.,604. Ba-
goly. 653. Daru. 656. Ka,rvaly, 663. Fecske, 665. Vadgalamb,
668. Róka. 673. Mókus. 692. Sólyom.

VIII. cserkészkerület. l19.2. sz. l44. Sas. l96. Valamennyi (8).
2t5. Bagoly. 298. Bagoly. 850. valamennyi (6). 865. Zerge.
88l,. l . sz,

lX. cserkészkerüet. 43. Rigó. 89. l. sz. l7I. Bagoly, Sirály.
l72. 2. sz. 4. sz. 1O. sz. 176. Vadgalamb. 190. 1. sz. 952. 7. sz,
956. |l/l, sz. 971. Mókus, Turul. 977. Turul.

X. cserkészkerület. 95. Kolozsvár, Máramaros. 261. |/l. sz,,
|/3. az., ll/2. sz., I|/4. sz.296. Fecske, 1. sz.,2. sz., Vadgalamb.
802. Vadgalamb. 825. Sirály. 91l. Fecske. 923. Sas. 925. Cinke,
Rigó. 926. Vadgalamb. 929. Sas, Sirály. 945. 1. sz.

Nagyon sok szép növény érkezett be. Több növényt elhelyez-
tek a Nemzeti Múzeumban. Ime a névsora. ezeknek az örsöknek,
amelyek beküldött csomagja úgy a csomago,lásával, valamint a
megadott adatok helyes felsorolásával tünt ki a többi közül.

I. cserkészkeúlet. 7. I|/3., |I/l., V/3. 12. Daru, Kakuk, Pa-
csirta, Sas, Vadgalamb. 15. Pacsirta, Sirály, B/1., B/2. 18. |/4,,

|l/t., II/3., llil/l., ill/z., IV/l,, lV/4.27. Fecske, Sas. 38. Só-
lyom, Pacsirta. 148. 2. sz. l58. Sas, Turul. 2O9. Galamb. 254.
3. sz.28l, Fecske, 309. Sólyom. 311. Fecske. 314. Sas, Sólyom.
347. Sas, t\lókus. 42O. I/2., Il/7.

Il. cserkészkerület. 36. Sirály, Vércse. 99. 1. sz, l27, l. sz,,
7. sz. l34. Sólyom. l54, 3. sz,,5. sz, 194. 1. sz.,2. sz.,3. sz,,

Eesaőtőköűelek kö"t nem kergeüőpörm.

4. sz. 2O2. Szarvas, Vadgalamb. 2|3. 3. sz., 6, Ez.,8. sz., 9. sz.,
lO. sz.248- l. sz.,2. sz.75l. l. sz.754. ]1. sz. 760. 1. sz.

lII. cserkészkerület. 48. Sirály, Daru. 50. Daru, Sólyom, Vad-
galamb, 53. Daru, Sas, 54, 2. sz,.55.8, sz., 10. sL. 57. Farkas,

Jeladók, Róka. 58. Harkály, 3. sz. 59. Bagoly. 64. Pacsirta, Zerge,
Vércse. 65, 3. sz. 67. 1. sz., 4, sz. 74. 4. sa 75, t. sz., 4. sz.
76. l. sz.,2. sz. 34B. l. sz.,2. sz,,3. sz.354. Sólyom, 356. Fecske.
364, Hunyadi. 371, 5, sz. 374.2. sz.376. l. sz.,2.. §z,

IV. cserkészkerület. 35. Galamb, 2. sz., 3, sz., 4. sz,, 5. sz,
42, 6. sz.85. Kakuk, Kutya; Sólyom, Sárgarigó. 126. 1. sz. (Igerr
szép!) 159. l. sz.,2. sz.,3. sz.227. Turul, Sólyom, 262. l. sz.,
2. sz., 3. sz., 4. sz, 279.. Szarvas, 45l. 1. sz., 3. sz. 460. 3. sz.
463. Fóka (Igen gondos!). 466. 4. sz., 5. sz. 475. 2. sz., 4. sz.
47B. 1. sz. ,479. 1. sz.

V. cserkészkerütet. 92. Fecske. 11l. Sirály. ll2. l||/2. sz.,
Y/l,sX.,Y/2.sz.,Y/3.sz, 180. 1. sz. 183. Párduc. l84.5.sz.,
6, sz.,7. sz. 225. 1. sz,,2. sz.275. Sas, Vadgalamb.282.2, sz.,
3. sz., Bagoly. 289, 2..sz,, 4. sz. 29O. 2, sz., 3, sz., 4. sz. 553. Ga-
lamb. 554. 1. sz, 563. ll/2. sz.568. Sas, 2. sz. 580. l. sz. 595.
Sas (ügyes csomagolás), 2. sz. 598. Daru. 559. Rigó.

VI-VII. cserkészkerület. 10. Daru, Fecske, Róka, Farkas,
Kakuk. 47. Fecske, Róka. 206. 4. sz. 259. Róka, Fecske. 60l.
2. sz., 3. sz. 656. 5. sz. 663. l. sz. 665. lf2. sz., ll/4. sz. 673.
Fecske, Sólyom. 699. Fecske.

VlIl. cserkészkerület. l44. l. sz. l52, Fecske. l96. Jaguár,
F-arkas, Harkály, Párduc, 4. sz. 216. Farkas. 2l8. t. sz.29B. Sas.
865. ltókus, Sólyom. 868. Zerge.

lX. cserkészkerüleí 88. Gébics, Sirály, Fecske. 89. 2. sz.
171. Kopó, Fecske, 2, sz,,5. sz. 172.2. sz.,3, sz.,8. sz,,287.
4- sz.,956. 1. sz.,2. sz,.96l. 1. sz, (Gondos munka.) 971. Turul.
975. 1. sz.,2. Ez.,3. sz. 980. Sas.

X. cserkeszkerület. 14, l/2. sz., ll/5. sz. 28. Móktrs, Róka.
96. Kakuk. l45. 1. sz.'3., sz.,4. sz. 185. l. sz. l92. Fec'ske, Si-
rály, Sas. 26I. |/l. sz., lf3. sz,,,lf4. sz., II/2. sz,, ||/4. sz,
264. Sólyom. 266. |I/3. sz., Zerge. 296. Fecske, Vadgalamb,
1. sz., 2, sz. 801. 5. sz. 825, 4. sz. 827. Mókus. 908. Rigó.
9ll. Fecske (Szép felirat), Bagoly, Sas. 924. Mókus. 925.3. sz.
926. Galamb, 3. sz. 929. Harkály. 930. IIl1. sz, 935. L (szép
préselés), K., W., B. (igen szép). 939. l. sz.,4. sz.

A felsorolásból senkit sem hagytunk ki szándékosan. Ha'elő-
fordult, közölje az Országos Yozetőtiszti testülettel, hogy a hi-
bát javíthassuk, Ha pedig valaki nincs azok között, akik napló-
jukért, vagy pedig növénygyüjteményükért emléklapot kapnak,
ezt ne igazságtalanságnak tekintse (a cserkész mindig elsősor-
ban magában látia a hibát), hanem igyekezzék iobban. felké-
szülni.

Minden őrs, amelyik a portyázáson résztvett, egy kis szala-
got kap a Magyar Cserkészszövetségtől emlékbe, ame|yet az
őrsi zászló rúdfelőli alsó szélére kell felvarrni! A szalagok és
emléklapok kiosztásáról a kerületek gondoskodnak.

Ez az őrs részére ne csak emlék legyen, hanem újabb jó mun-
kára való buzdítás!

Rdczkeui Sdndor.

275



§dűor aB él,es sBers*d,moü -

MENCZbF., GUszTÁv tisztító, 
íE|$lr",§§ü. 

évi iótálással

Budapest, II., Török"u, l0. Telefon: 50.4-93. Irgalmasokkal szemben.
Vidékre is szállít. - Gallér, frackingek, ruhák tisztítása vezet.

APIiÓ rrIBEI{.
Nyári repülő-táborok, A .nyári szünidőben Gödöllőn két 16

napos tanfolyamot rendezi.intr< állandó tátborozással, íolytatóla-
gos kiképzéssel. A táborok ideje: I. július 26-augusztus 11-ig,
II. auguszl'us 13-augusztus 29-ig.

A táborban résztvehef minden 16. életévét betöltött igazolt
cserkész. Tandij: egy-egy tanfolyam dila 25 P.

Részvételi d.íi : A tábor részvételi díia (15 napi élelem) 20 P.
Áltoldnos tudntvalók: Egy tanfolyam keretében az első, két

l'aníolyamon a másodíokú képesítés szerezhető meg, rátermett-
séc feltételezósével.

Felszerelés : Rendes tábori.
Jeíentkezés: Szóban és írásban jírlius 10,ig a Cserkészrepü-

|ijkhöz lntézendők (Bp., V., Nagy S,ándor-u. 6.), válaszbélyeg
mel!úkr:lésével. d jelentkezés rrtán rnindiáirt elküld|ük a íószle-
tes_tudnil,alókat. orvosi, szülői beleegyező, stb. ürlapokat.

Csapatközi tábor. Isméielten felhívj,.lk a íigyelmet a óél-
apatf,alvai csapatközi tdborra. (Rendezi az 552. és 5B5. sz,
cs.-cs.) A 14 napos tábor részvételi díia 22 P. Vasírti költség-
ről és kedvezményről minden csapat maga gondoskodik. Jelent-
kezéskor megirandó: Név, kor, vallás, milyen próbás, hányszor
táborozott ,az ilIctő. Bővebb felvilágositással szolgál: lachan
Ignác káplán,^ cs,-cs.-t., Szeged, Temesvári-krt 6. (Válaszbé-
lyeq!)

Nyári repülőgépmodellező-tábor, a repülőtábor helvén és ide-
ién (Gödöllő, július 26-aug. 11ig, aug. 13-aug. 29-ig) kerüi
ntcgrcndezésre.

Részyételi dij : 20 P (15 napi élelem).
Anyttg dija: 8 P. (A modellépítéshez nyefsanyagot a táboí-

parancsnok ad.)
A tábor végén a táborban készített modellekkel modell-ver-

seny. A versenyen résztvehetnek azok a cserkészek is, akiknek
nem volt módjukban a modellező_táborba jönni, de ezek külön
ncvezósi dijat, gépenkint 1 P-t tartoznak fizetni.

különfélék;
A gr. Andrálssy Mih,á,ly adományál-.ól épített vízi vil'orlázógép

elkészült, Eg),előre a budapesti (nópszigeti) vízitelepen helyez_
ték el.

A, debreceni repülőnapon Rotter Lajos öregcserkész vezeté-
sével ismét résztvett a karakán.

Pestvármegye tíz'napos népnrűvelési 1anfolyamot indít, amely-
nek előadásai között a cserkészet is szerepel,

Az Országos Kaszinó megfelelő helyiséget bocsájtott rendel-
kezésiinkre a cserkészkaszinó céljaira.

A ráclió igazgatósága a cserkészek részére havorrkirrt, a nagy-
közönség számára pedig időnkint műsorába iktat egy-egy csCr-
kósztársvú előadást,

Rádióadatok. Felkérjül< azon csapatainkat, akik még a június
tr-i 1<örlevólben ielsorolt adatokat nem itrl'tattáik volna el hoz-
zánk, szíveskedienek az adatokra vonatkozó pontos válaszokat

- a csaoat érdeltében - mielőbb bekí_ildeni. A levélen kérjük
a ,,rddió" jelzést alkalmazni. Annak is kérjük egyúttal szives
közlését, hogy van-e a csapatban, aki percenkini morseval 60
betűt vesz? Egyszerűség okából a kérdéseket is megismételjiik:

1. Van-e a,csapat otthonában rádiókészülék, ha igen, milyen?
(cletektoros, ill. hány lámpás). Ha nincs, miért nincs?

2. A csapat hány tagj,ának van rádiókésztiléke saiát lakásán,
_3. Van-e a csapatnak rövidhullámú leadásra, illetőleg vételre

alkaímas rádiókészüléke? Ki ,ennek a készüléknek a 
''kezelője

és nlilyerr hullámsávot foghat, (5, 10, 15, 20)?
4. Yállalkozna-e a) a csapat rendes rá.{iókészülék felszerelé-

sére, b) rövidhullámúr rádiókészülék íelállítás,ára?
A sajtó- és rtidiócsoport.

Cserkészfélóra a rádlőban A táborba indtrló csapatok tudo-
mására hazzuk, hogy.július 13-á.n 15.30 órakor a rádió műso-
rában ,.Cserkész félóra" címen e!őadásl, rendezünk, melyen a
Szövetség nevóben valamennyi táborba induló cserkészünkét bú-
csúztatjuk. Előre késziiljünk ezen alkalomra, hogy akár már
a táborban., aká,m még a cserkészotthonban lehetiíleg minden
cserkész résztvehessen ézen a búcsúztatón. Ez alkalomúal jelez-
zük, hogy a további hónapokban rendszeresen havonkint egy-
szer l5.30 perces időponttal ,,Cserkész íélóra" címen, kiképiő
rádióközvetítést adunk, melyen hasznos és élvez,ei'es cserkész-
dolgok előadásával nemcsak szóra,kozrtatni akarunk, hanem, in-
kább a csapatok munkáiát akariuk előmozdíiani, - Az erre-
vonatkozó részletes progíamot úgy a körlevélberr, mint a csef-
készlapokorr keresztül idejében közölni fogjuk.

MINDEN CSERKÉSZ

sCHMoLL-PAsTÁ-T
HASZNÁL.

MAGYAR GYÁRTMÁNY !

rüxöRCsEREpEK.
Jelentik, hogy számos csapat cserkészei még most is olyan

cserkészigazolvánnyal járnak, arnelyet a folyó évre még nenr
írjítottak meg. Nagy rend! 

,6

Multkori számunkban ezen a helyen szóvátcttük bizonyos köt-
csönsátorok visszakézbesitését. Az érd,ekeltek nyotnós okokkaI
igazolták, hogy nem igen járhattak el másként. Tehát a meg-
t,o,1,ást nem érdemelték meg. - Az eset azonban tantrlságnak ió,
mert hiszen általános a panasi', hogy cserkészeinknek a kőz-
vagyon megbecsülése iránt nem valan-ri sok érzékük van. Epllen
ezér,t hihettük könnyen, hogy. ismét ilyen esettel állunk szemben.

Egyik cserkészkeriilet ,,régebbi tartozások" jeiében 488.34 P-i
követel 50 különböző csapattól. A tartozások közül hét 20 P-nél
magasabb, viszont hútsz van 5 P-n alul.

Irva van, hogy a cserkész híven teljesíti kötelességétl Már
nedig a hivatalos tartozás és minden más fizctnivaló becsület-
beli adósság ám| 

*

- Szerkesztő-bátvám, megfeleltek a multkofi rajzok? - kérdi
egyik leghűségesebb munkatársrtnk.

- Hoqyne, mint mincíig. csal< éptlen,., s itt elmondtam néhány
lényeotelen észrevételt a iövőre nézve.

- Iqen, belátom, de tudod, az .-. eskiivőm napján készíiltek
a rajznk és.,.

- Micsoda? Az esküvőd napján? Hát hogy voltál képes ilyet
csel ekedni ?

- Akkorra tűzted ki a határidőt és'előzőleg igazán nem volt
rá időm !

Ilven cserkészek, ilyen munkatár,sal< is vannak. Ha nem is igen
sűrűn. Ez,ért aztán szívesen lenyel az ember egyet s mást, ami
szintén velejár a lapcsinálással.

*

F. Gv. fómárugyáros alábbi sorokat intézte egyik csapat pa-
t,ancsnokához:

lqen tisztelt Tanár Uram! Engedie meq, hogv ismeretleniil
sratulálhassak ahhoz a nagvszeííí szellemíí neveléshez. meíyben
kis cserkészei részesi,ilnek" Biztosra veszem uqyanis, hog.r ne-
veltiei mind olyan kis viLéz,ek, mint amelyikről jelen sorainrban
emlékezem meq.

Máius hó 21-én, héríőn a.z úioesti Weiset-csónakház égés-é-
nél - ahol mint szintén károsult vnltam ielen - 151.6 felhe-
tijen sesédkeztem a tűzvész elhárításában és közben könnvebhen
meqsérültem. Eg], N. R. nevií kis cserkésze olvan szolsálatké-
szen és önfeláldozóan állt rendelkezésemre és segítsé.qemre. hogy
nélrlaképül lehetne állítani minden cserkész-csapat eló, stb. --
Aláírás.

T<öNrrvEsTÁsI{A.
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete. Iövő nváion |esz_ száz

esztendeie. hogy megszületett Herman Ottó. a legismertebh és
legnépszerűbb magvaí természettudósok egr_,ikg. A Kirá,vi Ma_
gvar Egvetemi l"{vomcla ebből az alkalomhól a sokoldalú és re-
gényes életű tudós életraizát megiratta tanítvánvával. I-ambrecht
kálmánról. pltlszkv Ferencről. kassai sámuelről. közli kossrrtlr
qénv, ametv elmondia, hogv lett az.eevkori qéptakatosból világ-
hírű természettudós és etnosrafus, hoqvan iutott be az eqykori
dalmát határőrvidéken öt évig bakáskodoit névtelen senki a ma-
gvaí Darlamentbe, amelynek minden oldalról szívesen hallgatott
dehattere volt.

pókászat és rovartan, madarászat és halászat rnellett beszá-
mol az életraiz Herman Ottó úttörő néoraizi kutatásairól, érde-
k,es aoróságokat iegyez föl kortársairól: Semsev Andorról, Szilv
Ká|mánról, Pulszkv Ferencről, assai Sámuelöl, közli Kosqrrth
Laios két, eddiq ismeretlen levelét és érdekes szövegképek kap-
csán állít méltó emléket a ragyogó tollú lángelmének, aki élete
alkonyán elsőül ismelte föI háiai Jöldön az Ölykoron'itt élt ős-
ember nyomait, A könyv a könyvbarátok kis-könvvei sorozat-
ban jelent meg 264 oldalon és 45 szövegképpel. Ára 3 P B0 fillér.
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- §eersad,rn a, ha,rtmű,toü men,l, spéretö.

ke zdődi k a tá boro zás
A jő cserkész gondosan válogatia össze fel-

szerelését, melyet a táborozásra magával visz.
Ennek a felszerelésnek elmaradhatatlan darabja a

KoDAK 616 IUNloR
fényképezőkészülék. A táborozás képei, tái-
képek, a tábor részei és nagyobb csoport-
képek legjobban a Kodak 616 Junior készülék
61/z\ 1 1 cm alakú képeire készülnek. Ezen mé-

retű képek a legmegfelelObbek a cserkész számára.

A Kodak 616 Junior készülék kezelése egy-
szerű, percek alatt elsajátítható. FÓlszerelése
tökéletes, Kodak Anastigmat F 7.7 lencse, pil-
lanatzára háromféle pillanat- és kétféle idő-

felvétélt tesz lehetővé. két kereső.

A készülék ára
csak49 pengő.

Kapható Mrmely
f otoszaküzletben
Nézze meg még ma.
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Őrségem aögydaok a, üűare.

REJTVIÍNYEINI{.
Rovatvezető a 64. sz. Szent Asztrik-csapat.

(Minden, a rejtvényrovatot érdeklő levelezés, megfejtés a
csapat címére: Sopron, Bencés-gimnázium - küldendő.)

Tudós teszi.
Afrikai sóstó.
Egylet.
Két e.
Fontos vá|tozás a Magyar Cserkésznél.

l, 24,
3, 20,

32,,39,
34, 41
1-44

9, 11,25
3l, 5
14, 2l

Mac Donald. Légy cserkész

5. Beküldték a 18-as Galambok.

^ tizedesr atya a:e2p,

Nagyoknak.

|, Keresztrejtvény.-Bekildte: Biró Zsolt, Budapest. 3 pont.
Vízszintes sorok: 1. A c-dúr 8.,6.,4. hangia, 4. Firenzei szüle-

tésű tengerész. Több utat tetf 1499 utan Amerikdba,7. É.n -Vergilius nyelvén, 8, Stannum, 9. Kürtjel, 11. Ilyen a kalitkába
,zárt madár, 13. Vigyáz az alvő táborra, t4. A kürtös ,,jó éjtsza-
ktit"-ja, l6. Egyiptomi napisten, 17. Az U jpest labd,arúgója, 19.
Rudyard Kipling könyvének főf,arkasa, 2O. Arat szélső'betűi,
22. Rhenium vegyjele, 23. Aleppo (Sziria) mdsik neve (vagy'
kót állat), 26. Ha ez uesz erőt az örtdlló cserkészen, gondoljon
arra, hogy ,a cserkészre Isten mosolyog a sötét égbolt ragyogó
csillaga'in at, 3O. Az őrs megünnepli tagjainak ezt az ünnepét,
32. Kecske teszi, 33. Kael, 34. Inúríat targya lehet a pogányolt-
ndl, 36. Direktor rövidítése, 37, Erre hajtja le a cserkész álomra
a íejét, 39. Készpénz, röv,, 40. Olaszországi íolyó, 42. A piros
a szemator jelzéseiben, 43, Járda, 44. Virágról-virágra iz,á|l,
46. Az 1924. Jamboree dllama, 47. Arsen vegyjele.

Függöleges sorok: 1. Egérhang, 2. Ezen dalol a madát,3. A
cserkész,éIetre való elszdnós küIső kifejezése, 4. A kvarc csíko-
zott vtiltozata, 5. Takarmánynövény, 6. Leánynév, 7. M, 9. Nem-
zet, lO. Orosz folyó, 71. A vizicserkész is ez, 12, Adriai szél,
15. Tesz, 18. Mézgyüjtő, 20. Szabad ott a szabadban..,21. Az
elsö magyo'r főcserkész,24. Ebből lesz a fű (névelővel), 25. Áz
I. próba anyagdba tartozik,27. Köszöntésünk, 28. S, 29. Kossuth
születési helyének mássalhangzói, 31. Hangnem az éneklésben,
34. Cserkész..., 35. Fém, 38. e'desapa becézve, 39. Kicsoda?
41. Az óbudaiak hires sportköre, 45. A szégyen jele az arcon,
46, Nóta,

Csak a dült betíis meglejtést kell beküldeni!
2. Gyerekek, talán nem árt meg egy kis ,,számtan" sem ebben

a boldog, táborozó vakációban. 3 pont.

Kicsiknek.

Beküldle: 643. cs. 3 pont.

Lóugr,ds-rejtuény. Talá|játok meg a kez-
dő betűt.

Heiyes megfejtése híres magyaf em-

bert ad.

Ha jó helyen kezdjük el, mindig

szabályszerű kihagyással nagy ma_

gyar költőt kapunk.

kék szivattyú
u:o dagály Duna

Beküldte: 668. cs.

5. a) Ki tud a világon minden hangot utánozni? 1 pont.

ó/ Hol láthatja a balszemed a jobbot? 1 pont.

Helyes megfejtések. A Dugó Jani-féle őrség felállását hely-
szűke miatt óránkint adjuk. Sorrend: felső, alsó, bal, jobb. i1
óra: 2, 16; 16; 16; 2. 12 óra: 4, 14; 14; 14; 14,4. 1 óra: 6,
12; 12,6; 12; 12.2 óta:8, 10; 10, 8; 10; 10. l3 óra: l0, 8; 8,
10; 8; 8. 4 óra: 12,6;6, 12;6; 6. 5 óra: 14,4; 4, 14; 4; 4.
6 óra: 16, 2;2,2, 16;2;2.7 (lra: bal felsij és jobb alsó sarok-
Lan l8-1B.

A júttius 1. szam helyes megfe jtései:
Nagyoknak: 1, cukor, csokoládé, zsemle, barack, rétes, má-

koskifli, narancs, dió, mogyoró, torta. - Hiányzó betíik: Rózsa
S,ándor.

2. Bekiildte: Katona. l(ánosnay úr kitüntetése: kormányta,ná-
cSoS.

Kicsiknek: 1. Hetedhétországon, 2, időjelzés, 3a, lyuk (vagy
gödör), b) hat, c) szívverése, 4. Nagytarcsa.

üzenetek. Mindenkinek! Font,os!! Legközelebb helyes megfej-
tés a szept. 15-én megjelenő számban lesz. A jelen számtól
szeptemberig közölt rejtvényeket egyszerre is beküldhetitek. (De
el ne felejtsétek ám!) Szeretettel kérürrk bennete,ket, gondolja-
tok ránk is a nagytáborban. Minden jó öl'letet küldjetek be hoz-
zánk. ]ó mrrnkát. - B. G. Kiskúnhalas. A térképváz|at hibakere-
sésóhez gra,tuláltrnk. Szép munka volt. - 23B. Hódok- és min-
den érdeklődőnek. Ugyanazon fjrs résztvehet a Nagyoknak és
egyúttal a Kicsiknek rovat fejtésében, de csak akkor, ha való-
ban ,,kicsi" fejti a kicsiket. Az első ilyen beküldést lát'ta.moztas-
sátok a Pararrcsnok ílrra|, aki ezze| bizonyítja a helyességet. -A többinek később.

Szőzat2rn i

örömnr,el értesülünk óla, hogy a cserkésztáborokban már ré-
gen közismert és nagy népszerűségnek örvendő Franck pőt-
kávét bevezetik a nagy üzemekbe, kollégiLrmokba is, mert meg-
győződtek a,rról, hogy ízletes, tápláló volta mellett rendkívül
olcsó és mindenekí.elett magyar földnek terménye, magyar mun-
kások késztíménye. Ha a magyar cserkésztáborokban kávét esz-
nek, az Franck pótkávéból késziil.

lp.5.

1p.1p.
4.

8, 33,28, 17
10, 1l, 35, 41
27, 2,38,29,
43, 6,20, 4,

16, 40, 23
12, 36, l5, 13

Válogatott csatárrrnk.
Amerikai egyetem.

19 Angol író.
lB, 44, 7,22 A tanl'usszal együtt újra divatos

|ett a neve.
Határozőszó.
Van ilyen villamos- és gáz_,

l
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rÁnonl EsETEK.
Jóska és ,a gulytis. - A csapatnak egy délelőtt el kel-

lett távoznia a táborból,, csak egy őrs maradt háfta. A
főszakács a lelkükre kötötte, hogy mire visszajönn,ek, a,z
ebédhez mindent készítsenek elő. Az őr,svezető, Jóska, fo-
gadkozott, hogy nemcsak elő lesz készítve minden, ha-
nem már meg is lesz főzve az ebéd. A csapat ezt nagy
kétkedve hallgatta s tényleg, mikor visszatértek, a kony-
hán n,agy volt a csend s Jóska a szakácskönyvbe mélyedt
alaposan belé. ,,Na, |nol az ebéd?'' - kérdezik. Jóska fe-
leli: ,,Várjatok, ebben a vacak könyvben sehogy senr ta-
lálonr meg, hogy kell a gulydshoz a rdntdst készíteni!"

Kati és a ,,harmt,dik".kuty,a. - Egyszer Kati (K. Józsi)
volt őrs,égen és megesett ve|e a nagy szégyen, hogy el-
aludt. Mégpedig a szersátorban, ami a tábor egyik tá-
voli sarkában volt. Mikor regge,l szóba került a dolog,
többen csodálkozásuknak adtia,k kifejezést, hogy kati nem
félt egyedül a félreeső szersátorba menni. Kati erre azt
mondta: ,,De hiszen nem is voltam egyedül, mert ott volt
a szomszédék Bodrija, meg még egy harma:,dik kutya is...!"

A rendes íiú. - G.-i kétnapos próbatáborunkba csak este
érkeztünk ki,és már éjfél felé járt, amikor nyugovóra
térhettünk. L. bá azonban még ennél is később tudott csak
lefeküdni. Azonban alig szunnyadt el, íelrázza egyik fiú:
,,J,aj, L. bá, hol van az úszónadrtígonQ . . }'

Csekély különbség. - Ujonc-csapat korunkban közös
tátrorban részivettiink egy akadályversenyen. A jó egy
óráig tartó verseny után összegyültünk az eredményki-
hirdetésre. De sokáig kellett várni, míg megjött a döntő-
bíróság. es még tovább, míg a kihirdetés megtörtérrt.
Elúntuk a dolgot és megkör,nyékeztük az egylk döntő-
bírót, mondaná meg az eredményt. ,,A második helyen
vagytok!" - mondotta. N,agy lett erre az öröm, de nenr

§Bóuesen, trort a maptómaü !

Fejíájásl megszünleíik
és meghülésnél

gyors iavulást
eredményeznek az
Aspirin tableitak.

De a valódi
Aspirin íableíták
legyenek a
BAYER kereszííel

gyógyszertárakban kapható.

sokáig. A hivatalos eredmény szerint ugyanis a 11-ik he-
lyen végeztünk a 12 csapat között. .- Mikor az előbbi
döntőbírónak a felültetésért kis szemrehányásfélét tet-
tünk, az vállat vont: ,,Hát nem ,a, második helyen vagy-
tok! - Hdtulról!"

Riadó. - Egyik csapatközi táborun'kban a táborpa-
rancsnok többízben kifejezését adta elégtelenségének a
csapatok pontalansága és fegyelmetlensége miatt. Igérte
is egyúttal, hogy ha továbbra is így marad, majd'szerez
egy kis meglepetést. - A beígért meglepetés hamaiosan
el is jött: egyik éjjel riadó r,eri fel bennünket. A fiúk á1-
mos szernmel, hiányos öltözetben gyülekeztek a főárbóc
körül s részben ijedten, részben kíváncsian kérdezős,köd-
tek, hogy mi történt. A vála,sz rhamaro.san megjött. Az
egyik tiszt kihirdette: ,,A táborparanc§nok úr mosakodás-
hoz menet elvesztette .a fogkeféjét! Meg kelI keresni!"

Péka.

R'eííelrne§ éjsza.l§a-
Komorsötétség borult a városra, Nehéz, ólmos fellegek

egymást űzve festették szürkére az eget. A csatakos, kö-
dös utcáko,n íázósan, kabátjukat összehúzva siettek haza
az emberek. karcsi a cserkészotthonból szintén hazaíel,é
tartott, - ahol az őrsi megbeszélés nagyon hosszúra nyú-
lott - még a kapuzárás előtt szeretett volna hazaérkezni.
Még most is az összejövetel igen érdekes megbeszélésén
gondolkozott s nem tudta elképzelni, mi lehet az a külö-
nös feladat, amit a paráncsnok úr a legközelebbi őrsi ver-
senyen ráluk bíz, Ha sikerülne előbb megtudni, akkor a
többi őrs előlt már nagy előnyük lenne, vaiószínű, hogy
ők nyernék meg a nagy díjat, - a oéllövőpuskát.

Karcsi lassan ,a, város végefelé ért, amerre szülei lak-
tak. A szél kísértetiesen zörgette az úzletek cégtábláit s
a gyengén világító gázlámpák fénye meglöbbant a sötét-
ben. Akánmilyen bátor volt is Karcsi, mégis megrezzent
egy-egy hirtelen szélroham nyomán. Ebben a pillanat-
ban, mintha a földből nőtt voln,a ki, az egyik sötét kapu
rnélyéből egy torzonborz, ijesztő külsejű alak tünt elő s
nirtelen Karcsi elé toppant. Karcsi bátor fiú volt ugyan,
mégis a torkában érezte a szívét dobogni. Az útonálló
megszólalt rekedt, mély hango,n:

- Adjon egy kis tüzet a fiatal úr!
Karcsiba visszatért az élet. Alig ment azonban pfu 1é-

pést tovább, erőteljes siető lépteket hallott maga mögött.
Hirtelen hátra fordult, de nem látott a sötét éjszakában
egy lelket sem. A legközelebbi keresztutcába Lrirtelen be-

íordult; ebben ,a, pillanatban újból hall,o ta az őt követő
döngő lépteket. A közelálló gázlámpa f,ényében mintha
egy pi|lanatra árnyékot is látott volna. Miután még né-
hányszáz lépésre volt a lakástól, futóra fogta a dolgot,

- de a háta mögött hangző lépések is meggyorsultak,
mintha ,az az ember, aki őt követte, szintén futna utána.
A házak kapui zárva voltak, mert 10 őra már elmúlt. A
legl<özelebbi kereszt-utcánál újra jobbr,a fordult s ebben
a pillanatban összeütközött egy erős, vállas emberrel, aki-
nek felhajtott kabátgallérja és lehajto,t kalapszéle egé-
szen elíedte arcvonásait.

Valószinűleg az előbbi csirkefogónak a cinkosa - vil-
lant át Karcsi agyán -, talán a zsebp,énzét vagy az órá-
ftt akarja elszedni. A következő pillanatban a §zemben-
álló alak hangra nyitotta ki a száját s valami fehérség
megvillant a sötétségben.

- Hiszen ez a Béla, - derült föl hirtelen Karcsi, aki
mindig csodálta Bélának ,hófehér, ragyogó fogsorait, hi-
szen többször büszkén hallotta tőle, hogy azétt olyan
szép a foga, mert KALODONT-tal tisztítja.

Karcsiból a megkönnyebbülés sóhaja szakadt ki, ,ami-
ko,r kezet fogott rajvezetőjével.

- No, most egypár boxütéstől menekedt,él meg Béla,

- mondta az újra bátorságra kapott Karcsi - ha meg
nem ismerlek a sötétben fehér fogaidról. Ilyen életvesze-
delemtől nrentett most meg téged a KALODONT íog-
paszta.
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Igémgüel,emség, üestuéri,ség t

örsí indulónk.
(,,Lányok, l,ányok, lányok a faltIban" dallamára.)

Zergék, zergék! Megjöttek a fecskék,
Gyerünk fiúk, menjünk ki a szabadba!
Erdőt, mezőt bejá.runk,
Mosölygunk, ha rnegázunk;
Felérünk ám egy-keitőre
Akár,milyen hegytetőre,
Mert mi vagyunk, cserkészpajtás, a zergék!

Kratof iI B éla, 9t. Prohászka-cscs.

A magyar Cscrkész ott ül minden cserkésztábor tüzénél. Veletek nótá-zik,_nektek mesól..,É.s magában megállapítia: azt is, ezt is tőldm tanul-tátok. Aztán eltűnődik: hány csap_af tari rirég most js a dániai jamb'orce
tan_ulságainál! Mintha azóta_ megállt volna a-világ kereke. Pedi§ mennyi
érdekes és értékes anyagot hordtunk össze az évek soránl De ha-nem oi-
vassátok a saját lápotokatl Nem hallgatjátok leghíVebb barátotok szavát!

Szeptembertől úgy-e másként tesz'/ -

MoSt pedig halljuk a szép szót! Ki mit hoz a köZösségnekl
komárom ijzelnl Az ottani szent Benedek-rendl katotiku§ gimnázium

cserké,szcsapata a magastátrai nyáíi táboíozás javára jubilárii ünnepsé-gct rcndezett a gimnáziunl udvarán felálIított iáborban. Volt zcrIéd ús
énekes ébresztő a városban, _ íelvonuIás a városon keícsztül, zltszló- és
csefkészavatás. A híres diófák alatt fclállított csefkészkonvliák kóstolótadtrk a naByközönségnck. (Kitíinö ételek!!!) Délután résziirt a nyilttériszlnpadbn, íészint az arénán bonyolódott le a váItozatos, szórali<lztltő
muSor.

A hcím;namezől íóm, kat. ezyilázköziég 135_ös Turfll cs. cs. 18 újon-cot, 1.5 Il. osztályú és 6 L osztalyr cserkészt avlatott, azonkívúI 24 ailro-
dot. A szervezőtestület elnöke kiragadta aZ apíódók igéretéből azt a golr-
dolatol, ,hog.y.,,mindennap igyekszcm valami' jót ten"nr.. és azí |tallíndó
val_ami _i:j, jóinrlulatú, emberibb és krisztusibÍr kor előjelének tckínteni.A fogatlalmat az alapitó paíancsnok vette ki a fiúktól. -- A vizesek sé-szérc kétpárevc7ős,,kieIbootot'' szeIlteltuk _ (no cS,ak úAy száraZon|),
utána iigycsen össz€ál|ito1l míisorral szt)rakoztaitik a iragl]jzámu közüá1
iéq_"t. A, z.enét a jólrírnévnek örvenrlő VIL keí. levente7Ónekar szolgál-
tatta. tcstvéri alapon. 

- 
Ugyanők sikeres, látogatott cserkészkiállí-tást is rendeztek.

.. l p9.]i. izíaelita hitközség Zi2. sz. Kiss Józscf cs. cs. újonccscrkészcij.'niuS l7-éII trttek fogadaImat a Hösök tcinplornában.A X, kef. Szent Lá§zló reálgimnázlum 24. sz. Akaíat cs .cs, nyári
Lá.borozási kó_ltségeinek részbeni élöteremtése céljábó1 únnepétyt rendeátt.
Előadták többek köZött a Rádió-amatőr-t es ai ldeális taboíi.koíyhá-t,
valamint Gyula-diáknak,,Panaszkodnak a magyar szeIek'' cimíi szávaló]
kó ruSát-

A, §oproni cseíkészvezető,k. Szent György napján kölcsönöSen megláto-
gattá} á csapatok otthonait és a szervezőtestúietek tagiait, miáltal; iö-vendő jobb cseíkészmunka alapjait vetették meg. 

- 
á áOZ. sz, TÓth

Antal si,ketnéma cs. cs. az intéréttől szép, magyáros"ZászIót kapottJ amit
ugyancsak a látogatáS Iolyarttált adtak át a fiúknak.

Június I7-én taította a Bpesti Fasori Ref. Egyház z70, sz. Hainal
cseíkészc§apata immá1 11-ik kerti fogadalomtételi--ünnepélyét. Délelőtt
ünnepélyes istentisztelet és apródzászló sZentelés után ciapatszemle volta parochia udvarán, ahol sátorverést, tűzhelykészítést, moriét, kenyér- és
sZalonnasütéSt mutattak be a nagylétszámú közönségici<.

.Délután fogadalomtéte1, vizicserkesavatás és az-apródok igérettétele
után gazdag.- proglammq műsor következett. KülönöSen'a palotá§tánc ara-tolt nagy sikert. Több Ichthys cserkészcsapat is képviseltétte magát a jól
sikerült ünnepélyén.
^ .Or. Teleky,Pál tb, íőcserkész és dr. Papp Antal orsz, elnök iúnius hó
3-án D€brecenben jártak a YékeIy Társasíg zászlóavatasi únirepélyén;
ugyanakkor meglátogatták a Cserkészparkot ii, arneIyről a tb. íöc;cíi{ós;
Iegnagyobb elragarltatással nyilatkoZÓtt.

A debreceni kérület intéZőbizottsága tartalmas beszámolót taított.
amelyen megemlékeztek a ker. segédtisztitáboríól, a cserkósz- és al)ród-napról, valamint a ker. és országos céllövövcrseiyről. Egvúttal iiíölnmel
üdvózölték a kerület elnökét súlyos betegségből v.aló {e-i!yógyulása al-
kalmából.

A Magyaf csertészszövetség Eszperantó ogakorlóköre részletcsen be-
számolt 1933. évi munkában és sikerekt]en gardag lnüködéséíől.

A MAGYAR CSEIIKIÉSZ POSTÁJA
c, Bercl, Bpe§t. cikkedet alkalo,madtán hozom, de a köZeljövóben

nem igérhetem. Nem akaíom az alig lecsillapodott i(edélyeket lelzavaíni.
Ha nem akarod itthagyni, jelezd és visszaadom. 

- 
Noszlopy, Kapos-

vár. Köszönöm a leVelet és a cikkct. A Kísértet az aug, számban iön.
Nem kaphatnék. VíI/l5-ig valami lrábcrri':s apró§ágot'/ 

- 
W. T. Budápest.

Efdelresi cikkedet köszönöm, szemtanú tollából aligha olvastak eííélét
a liúk. A képeket megpróbáljuk nagyítani, hogy a;főszereplőt" jobban
leheSSen látni. volt-e Valami kilogásod a tolytatásos cikked elleni'(El_
tekintve teímésZetescn cgyes íövidítésektól, amit a tördelés miatt nem
lehetett elkerülni,) Máskor kérünk inkább kisebb rajzokat, azt lehozh.at-
juk. 

- 
Péka, Jó gondolat a ,,Nyitott szemmel", de sokkal több ,,écát"kellett volna beleuolgoZni. A besZéIgetés így valószerű ugyan, tle sok-

sok {iú számára íIt cl|(kben nem eiégedhetúnk meg két-háron gondolattal!
Dönpinggel kell dolgoZnunk! Abbót aztán csak megntarad kettő-háíorn.
EltesZem szeptemberíe s akkor majd csinálunI( vele Valamit, ió? - 

K,
lmre, Esztefgom. Jelentkezésednek örúlök. Látod, mit tesz a cserkészsajtó
lapozgatásal Mennyit veszítenek azok, akik a lapokba, könyvekbe össze-
hordott kincseket |(iaknáZatlanul lragyják. Azért is csinál,iuk meg a íillé-
rcs Magyar Cserkészt, hogy mirrden Jiú kezébe eljusson, Akkoí lesz csak
szrlcskorű cserkészclct! L]kked tartalma jó, de nteg kell szol<nod a liús
ha|got, az eleven, rlportszeíű togalnazását a komoly dolgoknak is. Pat-
toglon az a gondolat, mint a táboftűZ lángja! Az logl Ne vegyék észre,
hogy,,no most tanitani akarnak engeml" cikkedet hozom, ha nem iS az
eredetl loímájában. Milrdenesetre varom egyéb írásaidat is. Es imádoz-
zatok a M. Cs. nagy terveiért. j- ,,Esto vir, Eger. Koszteí Atyától öíö-
költem a Bi_Pi-versedet. Jó vers az nagyon. Máskof is keress íöl ilyeS-
mikkel. Ha kinevetnek ,,gyerekeS" lelkesedésedért, oda se neki! Ha ilyes-
mire adnánk valamit, egyctlen cseíI(észvezető sem lenne a világon- É,ppen
az a vicc, hogy valaki meg tudja őrizni a lelke hamvát lérlikorában is.
Nem áruinád el egyszef, hogy ki vagy? 

- 
sZ. zo|ten, tsudapest. Amint

látod, a cikket IroZtam. örülök neki, rncít SZociális vonatkozású dolgokat
al.g kapol(.Ha vlsszajövök a táborbó1, részletes terVet dolgozunk ki eZen
a !é,eil is, l0/ - 

(). s. §oírr§ály. Versed nem rossz, bár oleg Sokat kell
tej,ődnöd, l(ltmuSod, rimeid, de mcg vcrselé6ed technikája is cSiSzoláSra
§zoIul. Egycs l(itejcZéseidet ncg kellctt VáltoZtatnom, hisze[l, hogy nem
liaragszot efte, ha megláiod irasodat a lapban. Azért csa!( lrj máskor is!
Netricsak vcfset, hanem egy klS l]eszalnolót a csapatod életéból. 

- 
sz, l.

42l. verseidből látom, hogy olvastal modern költöket, de nem eleget. ÉS
nJm mélyedtéi bele a tanulmányoZásukba. Kezdő költőnek szóról-szó_ra,
sőr sZótagr0l-SZótagía meg kcil Iágni az olVasott költeményeket. Fölfu-
deZui a ritilluS vezcítonalát. A rírnek, vagy gondoIatok öSszecsendülését.
11a a rövitlség aZ érthetoSég rUvaSara lncgy, Vatsy nodoIosággá lajul,
az már ncm ruúvészet. lrj nleg tobbet és olvásgass szorgalrnasalr; hiszcrn,
tlogy, előtted áll a lejlődés Útja. 

- 
pötyt bá. Nincs mit visszaküldenem;

nr-rt ciKl(c|d jók, elevenek. A l!adijátékos ailgusztusra, yagy szeptenbeírc
tlarad, de az akarlályversenyt lnost hoZzuk.'l'anulhatnak belőle a csa-
patok. A bétyges borirékbán Sz. l. VcrSeit küldöm vissza. 13íztastl, }togy
ne csüggedjen el az első próbálkozás balsikeíén. Ha neki nincs, szeIez-
zetek valanonnan számára igazán jó versesköteteket olvasásra. A fény-
képei most nem tudtam hozn!, de talán még sorla kerül aZ is. 

- 
Domi.

l-evelet iS írok a táborból, de máf itt jelzem, hóEy az örmény-irredentás
cikk jöhet, ha nem lrosszú és ii.iúknak ífódott. Máskor ne igérj cikk-közléSt
Senkinek, hiszen nem rajtacl múlik igéreted teljesítéSe éS na nem sikerül,
te maíadsz a sZaltban. A lelsoíolt cikkek mindegyike jölret, hiszen szep-
tembertől sok anyagra leSZ szükségünk. A Svájci könltvrröl másoknak más
a véleménye, Én még nem olvastam, talán hagyjuk békérr. Utóvégre sza-
bad a vélemény-nyilvánitás és jó ne,lra keVéSbbé hízelgő dolgokat hallani
magunkról. Határidőt adni nem tudok, meft nem egészen tőlem lügg,
hogy mikor hozok egyes dolgokat. irjad csak szép nyugodtan, itt ncm
megy káíba semmi sem. 

- ,rmet', szeged, A Mester látogatása igen jó
ötlet és alkalmaS beállítás. De alkalomadtán Visszaküldöm átdolgoZas .vé-
gett. A hangulatos beVezetéshez képest aíánytalanul rövid és szegényes
az IJr szereplése, Ne gondold, hogy a iiú ,,nldözi" az UIaí| Legtöljebb
megbántia, szonorítja. Sokszor nem iS egósz szándékosan. Viszont a
,,soha többé" nagyon merész igéret, ilyent az {]r !ézus, a legnagyobb
emberismerő, aligha kivánt volna íiúktól. Ellenben megtanította volna
őket a lelki harc, az akaratedzés fogásaira, Ilyesvalamit dolgozz belé, test-
vérkéml Aztán óVakodjunk a kenetteljeS hangtóll olvasd llyen sZemmel
az t]r beszédeit. Milyen egyszerüek! A vers nem a mi lapunknak való.
Küldd talán a ,,Mária Kongregáció"-nak, v'agy a ,,Jézus SZíVe Hiínök"-
nek. 

- 
K. L, Rákospalota. A levelet a lap másik helyén hozzuk, már

ahogy a nyitv[nosság előtt lehetséges. Cserkészliad jó munkájához ma-
gam is szlvből gratulálok. 

- 
D. Tibor, Bpest. Attila uíunk mál az

iIlusztráló műv;ész keze köZött van. A művéSzettörténelmi cikkSorozatot
aligha tudom beleilleSzteni a lap kefetébe, amelynek aZ lrodalmi bizott-
ság hatáíozata értelmében kifejezetten cserkész-§zaklapnak ke1l lennie.
De azért ne tegyük végképen hidegfe a gondolatot: meglátluk, hogy ala-
kul ki a lap szeptembeítől kezdve. S ha lesz elegendő,,öreg" olvasónk,
akkor megindulhat a kétségtelenül hasznos soíozat is.,,Angyalokkal"
máskoí ne javíttass sajtóhibákat. Nenr tudnak hozzá| Jő Vakációtl Szere-
tettel üdVöZöltek. r- B. A.552. Szeged. A légi térképészésről szóló cik_
kedct a Ilivatás,os térképészek nem ajánlják közlésre, meít ,,hozzáéítők
kiíogásolhatják, a laikusok viszont téves nézetekre tesznek szert, Fontos
és érdekes részleteket nem emlit" (igaz, valőszínűleg a rövidség oká-
ból.) Rajzaidat s a cikket válaszboriték és bélyeg elleneben kíVánságodra
visszaküldöm. 

-.Mlndenkinek, 
munkatársakn.ak és olvasóknak kellemes

nyaraláSt é.s jó táboít kivánok. A M. cs.-t ne íelejtsúk el, s a {illéres lap
píopagandáiát ne hagyiuk abba csak azéít, merl neleg van. 

- 
A szer-

kesztő nem áll ki a munkából, csak háíom hétre táborba mcgy. A póstáját
azor|ban ott is megkapja. Nagyon sürgő,s leveleket alábbi címíe küldjünk
(ViI/l5-ig): V. E.,,Farkasgyepü, u. p. Városlőd (Veszprém megye) 

-K. E. G. cserkéSZtábor.
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FÉNyKpp-
pÁl,yÁz^TAINKrróL
A Magvar Cserkósz tavaszi fényképpályázatára

lO pályíió összesen 46 képet küldött be. Ha a
száú nem is 1tils,ágosan nagy, mégis órömmel je-
lenthetjük: a képek javulnakt SzigoLú bizottságunk-
nak nem kis leitörést okozott, míg a sok kedves
tavaszi kép közöit ítóletét meghozta. A témakör elég
tág volt: bármily tavasszal kapcsolatos képet lehe-
tet-t beküldeni. Pályázóink e lehetőséget ki is hasz-
nálták, sőt meglepétésünkre a változatos anyagban
nvári,'őszi, de-még téIi képet is találtunk! Ez fiár
aiután túlságosan szabad értelmezése a íeltételek-
nek, olyannyira, hogy néhány képet kénytelenek
voltunk- egéizen íélre tenni! Általában,jelenthet-
iük, hogy -a témák megválasztásában elég ügyes-

séget látunk, eredeti gondolatokat tiszta, gondos munkával párosulva, Másoknál v_ls1o1t
a technikai kivitel kö;ül - előhívás, nagyítás - hibák, hiányok mutatkoznak. Pályá-
zatra m:indig fényes, f ehér-f ekete mdsolatól, illetve nagyitdst küldiünk. Matt, vagy pláne
színes képek ilyen célra nem alkalmasak és ma egyáltalán kevéssé használatosak. A
nagyításo^k egy- része rossz, élettelen, aminek rossztil' megválasztott, állott papír, alkal-
matian hivó -áz oka. Foltokat is láttunk, melyek nem kilogástalan tiszta sötétkamrai
munkáról tanuskodnak. Nem hagyha,tunk azonban szó nélkül egy ennél sokkal szomo-
rúbb doigot: a pályázők nagyobőik része az öregebbek (öregc§érkészek, segédtisztek)
köréből került ki. Hol maradtatok ti fiúk? Ezt a jövő páIyázaton okvetlenül pótolni keli !

Ma épp ezért a fiúk csoportjában csak dícséretet osztunk, pedig milyen szivesen adtunk
volna akár több dijat is!

A 18 éven felülieket a következő sorrenben dícsérjük meg:
,iÁj. Slmon Jáno§ cs.-tiszt (Kalocsa) képeiben megvan a tavasz hangulata és a megörökítéshez

szükséges technikai készség is. Virágai közül a rózsák talán legszebbek. Kitűnő kép az egyedülálló
nyárfa és a hid is, kedvesek kis kacsái. A,,tél a tavaszban" témája érdekes, de megoldása kevésbbé
sikerült. övé az első dtjként kitűzött íényképezőgép. (Kodak Ltd. aiándéka.)

Jakab Dez§ő s.-tiszt (Befettyóújialu) kitűnő megíigyelő. A 3 ió pajtás hangul4ta derüs, beállított-
ságot sikerüIt elkerülni. Kocáia és kacsái szintén örömöt okoztak, de másik két képe gyengébb. öl,é
a másik Kodak-gép.

dr. Valiczky Pál ö.-cs. (Budapest) balatoni hangulatképei közül is közlünk egyet. Vi§szaadnak egv
daíabot a tavasz hangulatából, de nem a tavasz mozgását, életkedvét.

ifj. Atliquander ödön ö.-cs. (Budapest) már régi ismerősünk, Képei a Cserkészparkot mutatják 
-n,em is mindig éppen tavasszal 

-, 
de inkább csak sikeiült

emlékképek. Lótuszvirágai szépek, bár nem tökéleteserr
élesek. Egyet közlünk,

Eglis lstván ö._cs. (Esztergom) képei reményre jogosi-
tanak. Vannak meglátásai, báí azok inkább csak utánér-
zések, Kár, hogy nagyitásai gyengék és a képkivágást nem
mindig választja meg s2erencsésen, mert ezekket a képei-
vel is lehetett volna már jobb eredményt elérnie. A jövő-
ben Tőle még sokat várunk!

A li,]:k közül:
Vitéz Ernő (Pestszenteízsébet) 908. cs.-cs. két kedves

Eglis István íelvétele.

Alliquandcr ödön felvétele.

Vitéz Ernő feIvétele.

ifj. Simon János íelvétele.

tavaszi, virágos képe közül az egyiket közöljük és
megdic§éíjük. Tőle bizonyáia látunk még jobbat is.

Lányl Tamá§ (Mezőkövesd),,gátépítője'' való-
ban nem üti még meg a mértéket, de reméljük,
hogy igérete szerint rövidesen a Magyar Cserkész
legszorgalmasabb pályázőia lesz íényképeivel. Azt
azért már most is láttuk, hogy a kis Baby Box
gépet és a lix nagyitót egészen jól tudja kezelni.

A többiről, reméljük, a legközelebbi pá-
lyázatnál már,sok jót írhatunk, így most inkább me§ sem émlékezüit rólut.

logy.e.z bekövetkezhessék, itt-hiídetjük nyári nag"y tauori fenyképpályázatunkat,
melyen_Dlz_onyaía mar a kepek száza|val kell megbírkóznunk. - Ez alkalommal
díjazni fogjuk:

I. A leghangülato§abb tábori képet. Lehct
akár ielenet, akár hangulatos táboííészlet,
de íejezze ki a magyar tábor hangulatát,
belső életét.

ll. A legmulat§ágosabb táboíl jetenetet.
Számitunk beállítottság nélküli ötletes, tíéíás
pillanatíelvételekre.

lll. A legérdeke§ebb teímé§zetmegfigyelést,
Ehhez irjuk meg íöviden a felvétel történetét,
módiát is.

lv. Az ezen c§opoftokba nem soíolható jó
táborl képek közüI a legjobbat.

Határidő: szept. ?8. A legjobbakat díjaz-
zuk, de az aíra alkalmasakat mind közölni
Íogjuk a kép€kben gazdag, ősszel induló, ki-

Jakab Dezső íelvétele. bővült, új Magyar Cserkészben. dr. Valiczky Pál fetvétele.
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lránytű
Síp
§ípzsinor
pénztárca
Térkép
Térképtartó
Térképmérő
Mentődoboz
cserkészkés
Kötél
lfisásó
Csákánybalta
Vihartámpa
Villanylámpa
viharkabát
Nomád sátor
oldalzstik
Málhaszíjjak
Takaró
Weekend-párna
Cipőzsír
Cipőolai
Cipőkete
Körgatlér
örsi könyvtár
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Portyáá-csajka
Kulacs
Evőeszköz
Atuminium pohár
Gyorstőó
patent ételcsesze
Al. ételdoboz
Só- és paprikaszóró
Aluminium tányér
Vajdoboz
Hőtartó palack
szerszámtár
Ijj és nyíl
Ill1orzezÁszló
stukktabda
krinolin és zsákár
Hátizsák
Hátizsákzacskó
Gyékény
cserkészbot
Bumerang
Borotvapenge
Cipő
Harisnya
Jelvények
Kalapszám
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