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KEPEK
Legutóbbi szá-

munkban ugyan
Tollhegyi Muki ba-
rátunk elég részle-

^Z 
I NAsxlrÁr-r,ÍrÁs R Ó L.

kereszt-össZekötöi ugyanis valószínűleg kissé útban vannak,haa
kamaszembernek amúgyis hosszú lábszárait el akarjuk hely ezni.

A harmadik kép nem §zoro§an vett cserkészmunkát ábrázol,
amint az elsö tekintetre meglátszik. Leánycserkészek fürge u|jai

varázsoltak itt szép kézimunkákat a holt
anyagból. A fiúcserkészeknek illenék job-
ban megbarátkozni a nekik megfelelő kézi-
munkák alkalmazásával. szó sem lehet ter-
mészetesen csip-csup terítőcskékről, amiket
minden lehetö és lehetetlen dolog alá, fölé
szoktak rakosgatni, merthát már megvan-
nak, hát mit csináliunk velük, De ízléses
függönyt, háziszőttes asztalterítőt, vagy
szönyeget egész nyugodtan bevihetün., az
otthonba. Azzal bizonyára legalább 50
százalékkal melegebb hangulat árad szét
az egyébként rideg legényszálláson. Hogy
az effélére vigyázni kell ? Az természetes !

Dehiszen a cserkész-gyülekezet nem is
bocicsorda s ha netalán ilyenirányú haj-

tesen beszámolt a budapesti tanonckiállítás
tátnivalóiról, hozzávaló képeket azonban az
idő rövidsége és a lap korábbi elkészítése
miatt már nem közölhettünk. kunfalvi bá-
tyátok egész csomó szebbnél-szebb felvételt
küldött a lap számára, azok közül bemuta-
tunk néhányat

Itt láthatiátok például a triállítás cserkészi
részének a jamboreeról megörzött galamb-
búgos kapuiát, amely a maga müvészies
kivitelében és színpompájában kellemes íze-
lítőt adott a cserkészkéz,alkotta látnivalók-
ból. Ilyen nagyszabású alkotással persze a
hétköznapi cserkészmunka aligha foglalko-
zik,ha azonban alkalom kínálkozik rá (csa-
patotthon vagy cserkészpark bejárat), ne
mulasszuk el a magyar motívumok korlátlan
érvényesítését.

A §yakortatban márís alkalmazta a magyaro§ stílus szép- landóság. kezdene
ségeiÍ- az a c§apat, amelynek örsi sarkát ábrázolia a másik úrrá lenni az örsön,
kéiünk. Igazán ninc's értel-me, hogy otthonunk berendezésénél a szép, kimélendő
semmitmondó, gyári tucatárut vásároljunk (legtöbbször kénye- kézimunka csak ió
lemszeretetböl).-A bútorok megtervezésénél ázonban legyünk hatással lesz a
tekintettel a gyakorlati szempontokra is. A képen látható asztal társaságra.
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Az orszógos elnök és az elnökség tagjai ezútan köszönik meg derék csapatainknak táborukból kiildÖtt ÜdvÖzlő

lapjaikat.

a kitünő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítö és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túrákná|

nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

§

. Kizárólagosan honi nyersanyagok-
.ból gyártja

a FR,ANCIí. IilENR, IIí. FIAI R,T.
lragJrl§,alrlz§al éc Eo§oD§zerríráDosl lrazal g'yárailDan-
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Motto : Hazádnak íendületlenül
légy híve,óh magyar!

IFIT.,IKg
Elnézem a pály,audvarokon a tábo,rba induló, táborból

órkező csapatokat. Zöld lombbal, virággal díszített teher-
krlcsik, kürtszó, zászlólengetés, nóta... Lelkesen integetü
papák és jóbarátok, szemüket száritgató mamák . . . S a
fiúk néhány hét mulva visszajönnek naptól barnítottan, tá-
blrtól keményülten, mosolygós ölelésre , . .

És húsz évvel ezelőtt? Akkor nem egyes kocsik, egész
vonatok álltak a zsongó vasúti állomásokon. Az ajtók és
ablakok körül tölgyfalombból, fenyőgallyból, színes pánt-
likákból font füzérek. Vadonatúj csukaszürke egyenruhák
a bircsúzkodók tömegében. Kato,nazene szól, honvédzászló-
i<at lobogtat a nyári szellő. nlénken villcrg a krómsárga
bőrszerelvény: derékszíj,ak, bakkancsok, tölténytáskák...

És a tölténytáskákban a kisujjnyi töl,tényekbe sűrített
Halál! Ebben volt a fő-különbség 1914 és 1934 között!
És a visszaérkezésben. Néma, dísztelen, orvosságszagút va-
gónok hoztákhaza a kevéssel azelőtt d.alos kedvvel induló-
kat. Borotválatlan, fakó ,arccal, ,lázasan csillogó szemmel,
bénán, íongyosan, véresen-.. És hányan nem jöttek haza!

Mert Gavrilo Princip golyója nemcsak a szerencsétlen
trónörökös-pár szívét ütötte keresztül ott, Szerajevóban!
Akaratlanul is felfakasztotta azt a pattanásig feszüli, nrér-
ges kelevényt, amelyet New-York és London, Páris és Genf
tózsdepalotáinak, szabadkőrnűves páholyainak és kültigy-
rninisztériumainak kétszer kárpitozott ajtói nögött koty-
vasztottal< össze önzésből, profitéhségből, uzsorakamatra
I<ihitelezett milliók elvesztésén érzett félelemből és minde-
nekfölött hazugságok iömegéből, dühödt, vak Krisztus-gyű-
löletből az úriembernek öltözött, gyalázatos méregkeve-
rők és tömeggyilkosok.

S a méreg-láva szerteöm|ött áz egész világra. A nagy
Kaszás ugyancsak aratott!

Százezrek pusztultak, milliók szenvedtek rniatta. Nenr-
csak a frontok poklában, hanem a békés otthonok ezerféle
nélkülözésében is.

Szerencsótlen apáitok, egyszerűbb és tanuliabb magya-
rok <ltt verekedtek becsülettel minden fron,ton négy és fél
esztendőn keresztül...

S az eredmény? összeomlás, Trianon és hírsz év lnulva
is - megváltoztatott fegyverekkel dúló háborúság, kifogy-
hatatlan szenvedés, nélkürlözés, bűn, amerre csak a szem

ellát.

Sokféleképpen magyarázták, boncolgatták a háborút
okos és kevésbbé okos emberek, Kitaláltak sz.ázezernyi
mentséget saját maguknak - és milliónyi vádat az ellen-
sóg számára.

Csak az igazi nevén szólították igen-igen kevesen: Isten-
verés !

Nem, nem az ur talá|ta ki és nem ő zúdította ránk a vi-
lágháborút! De tűrte és nem akadályozta meg, ho,gy a sa-
játmaga-íőzte leves alaposan megégesse a gőgös, művelt-
ségére büszke emberiség száját. Hiszen a néprgk gazdag-
sága, műveltsége, technikai haladása: mindez csak arra
volt jó, hogy pusztitson és pusztuljon. Hogy könnyet és
vért fakasszon, hogy ártat|an, egymást soha nem ismert,
egymásnak soha nem vétett emberek életébe, boldogságába
durván belegázoljon.

Ebből a műveltségből mi nem kérünkl Ezt a műveltség-
nek csúfolt képmuiatást nekijlnk kell megjavítanunk! Az
önzéssel önzetlenséget kell szembeszögeznünk, ökölbeszo-
rított kezeket nyugodt szóval kisímítanunk. Gyűlölethin-
tette téves fogalmakat el,oszlatnunk. Kölcsönös megisme-
réssel, megbecsüléssel egymás kezét megkeresnünk... S ez
nem a nagyok munkája és nem a tömegeké. Hanem a
miénk, tiszta szemmelr néző, önmagunkhoz szigorú cserké-
szeké, éspedig minden egyesé külön-külön.

A cserkész híven teljesíti kötelességét, amellyel hazáiá-
nak tartozik s ha - lsten ne adja! - újból kezébe kény-
szerítik a magyarnak a fegyvert, bízvást számíthat mind-
nyájunkra a Haza.

De amíg lehet: a békét építjük. A Krisztust élő, világos-
nézésű fiatalok békéjét, a megértő cserkésztestvériség bé-
kéjét, amelynek olajága ott sarjad a világtáborok talajá-
ban, az egy, aranyliliomos zászló tövében.

Fiúk! A háborús nyomorúságnak és a nyomorult béké-
nek nemzedéke! Valamennyien munkásai és lovagjai vagy-
tok a szebb magyar jövőnek. Azá|tal, hogy becsületes,
csontigható cserkészmunkát végezve magyarabb magya,
rokká lesztek és emberebb emberekké.

Adjon hozzá'erőt a húsz évvel ezelőtt kiontott magyat
vér harmata és a béke Istenének kegyelme!

281



!p- -

Kéabert, a, kctrcl,da,l -

ó, Béke!
Mint hajnalködbe ktibult napimadó,
Vörös szemével Ligy sajog f elétt
Fanatikus, baboneis áhítattal
A háború ttte grongyol t ne tttzetlékc.

OIy végtelen e véres éjszaka!
A hitnek rég kitólttik a szentét,
A szeratet ízekre tépetett;
Mi- uttín kapjon ,f uldokló kezével? -.-
A remény maradt egyfiruga.

A vérző kin, az elzsibbtldt harug
Téged remél, téged kialt,
A koncaféltő tolllaj rettegése,
A bárdnyvéren lizott farkasok,
Az eunuchok és ,a vtinnsok;
I]íin és gyengeség tégedet idéz,
S önnön képére brilványul f arcig.

De mi,
Krisztus Király szelid erősei,
Ktk megvetjük a gyáva öncsaldst
S nem btlrzadunk a bálvdnyistenelrnek"
szente küzé tekinteni:

Mi, a Iehér Ostyaval aldozók"
Akik tt Bcirdny |iui uugyunk
S el nem oltunk Jiistölgő mécsbelet,
Akik tutljuk, ltogy lcLtrddal vesz o lttir-
íis boltlogtlk rt békességhozók: lcio:;,
,,.,_,"::
l? , - ",.,,!í

N ekiink' nem kellesz, almoclott hItllucll,
Inaszakadt idönek istene,
Ki ttég netn is vagy, máris az igazság
F öl né gy elt tet e m én ttiplál k o zol,

a BéQénez
Es a kisdedek elszivott t,ején
Hízik pwffadtra potrohod..

!v/Ii nent szédi,iliink alélt,a,n elébect,
I: e hé r palastLi, v é r e s a,j k ti ist cn,
KL négy vildgrészt n},elnél alcloz-otitak,
l,i o gy zavartal,an örítihess tnagadnol:
Az ötijdiken. Mi nem tiltlozLlttk,
Nent intdtlunk Jaragott képet.

A ttti békénk nem entber-irta bélcc:
Az ember, a csak-ember, átkozott:
}1tisóba tört ,a méreg ös vasa,
\Ián,Lpirju lett az entber önmaganulc,
l]ntber embernek larkasa,
Es a gonosznak nincsen békességt,,

I:,!en békéje, te vag;y tt tnienk.
Neked r.akunk belsőnkben hajlakot.
K.,ettős kőtáblán épült az ,alap,
as |ölötte f ehérlik tt Galamb,
rs a békesség lakik odabent.

Erős tcgyver őrzi ezt a hazat,
.V irrasztó, kardos lelkiösnteret
Fekszik keresztben a hdz küszöbétt,
r,s a haz körüI kettős a sövény:
Kctesztétty önturl,at és kere,sztény aiti-

l ,zut.
IIt, itt a béke! Kinn a hábtlrti,
Ag örók lrurc.' Ortlctstlk ordaslcotl nak,
V titnpirok v érért v érig ntarakLlcl nuk.
Elnézzíik, tttint egy pipás bólcs 1lartts:l
Eresz ttlól az égihtíborLit.

É,s h,a a tiiz eléri menhelyiink,
S követ fognak rank kövez(ik:

.I1egnyiittL iat.iu}: megtörő szenúnk
Az egel:et. [elótt
Es megh,litt;:i- ;_. :r;l,,c,,,, ég t,t,iiink.

Áttt a nli s--(]i,li.ii.'., 3i.::. ',...!.].-.'

AIi nettt eres:tju.::..f. _.]_,_-], 1-. l.,
Akatjuk, es laíe,._,::l:: c.: ]..-,,.:.-.
LIttgy békessig 1eg.l .,: _. ,-, .. _:._ ,

Egyült lakozzék 1arl,,.;_. i: .. . .., .

S szülessik lneg Q s:eI(tL:.

Szélesre tdr juk kapuink elet.ei::
A Krisztus élő sziv,e tag,
llele|ér laz egész vildg,
es a mi szívünk meleg és tiétek,
A lenyeriittkön visszük elibétek.

A békesség u Colgothtin teren:
,4' Kriszttts vére csorgadazza szét.
ó, izleljétek a forrds uizét!
It!, itt a tarkas szolgalni kiván,
A vátnpirból itt vtilik peliktin.
Itt, itt az okositó értelem,
A tajtékhűtő türelenl,
A nér e goldó, atoktlltló
T' e stv ér e s ít ő ke gy ele nt.

u, bekessé g,es Krisz!usnnk !
I1,Iutasd ttteg a Ielhők között ttttlgttd,
Es állítstl Iel inltnár országttd,at,
A békét, unít szontjazunk,
+|tttit igért a betlehetni kardtll,
Atniért sír u jöid egyetlen a jkkal:
Jöjj mtir el, Bél;eszerző! -
Addig, kézben a kLlrddal,
v irrasztunk és itttáclkozunk.

sik stittdttr,

súLyos§zAVú szÁMoK.
A l,ílágháború {olyamán fegyvert fogott összesen 68.3 milli(l ember,, E,lesett 9.2 nillió, nlegsebesü11, vag}, n]egnyomorodott 25.5

millió, hadilogságba keriilt 6.8 millió, Hadikiadások lejében clpocsékoIódott kereken egv billió 'pengő.

országonkinti részletezéssel így alakultak a dolgok' 
,,u,.,u" Elesett Sebesiilt l..goi}, l(öltség

millió ember
Osztrák-magyar
Nénletország
Törökország
Bulgária
Négyes szövetség
Franciao r.szág

9.0 0.9
1 3.3 1.8
2.8 o.4
1.0 0.1

millió P
112.000
2l8.000

2.o
5.6

1.5
1.0

0.4 0,1 i 8.000o.2 0.1 3.000
26.1 3.2 8.2 2.7 341.mo

Anglia

Többiek

L)r,oszország
Olaszország

8.4
8.3

l5.0
5.3
5.2

5.8
3.2
5.7
1.5
1.1

1,4
0.9
2.5
0.6
o.6

0.4
0.9
2.o
0.6
o.2

140.ü}0
240.000
l22.@0
67.00o

108.tx]O
Ántánt
Egyiitt ...

42.2 6.o l7.3 4,1 677.000
.. 68.3 9.2 25.5 6.8 l,c18,8{],]

Ilasonlítsuk ijssze az utolsri század háborírinat< entbetveszteségét a fentiekkel! Krimi háború 1853-56:;5rrri{,t rnber; észak-
ameril<ai szabadságharc l861-65: 332.00O; német-francia 1870-71 : 2l5.00Ö; orosz-törril< l877-7": ]:i1.1 i-l, angol-,búr
1899-1902: 30.000; orosz---japán 1904--5: 165.0ü0; balkán-háború l9l2-13: 30.000.. A népek jóléte, művetődóse érdekében ugyall mikor hoztak ekkora áldozatokat?

És ki számítja össze azt a tengernyi veszteséget és nyomorúságot, anlit a világháború állitrllag,,s .,-..
igazságtalansága zúdított szegény ha,zánkra es szövetségeseinkie? A feldúIt otthonokat, a tönkiri.-: ._.
scrves könnyeit?

Magy4r fiÚ! Nyitott könyv gyanánt álljon.előtted nrindenkor ennek a rnegnyomorított orszá-:_:... .=_-

Iiajtad áll, hogy köieteléseinket behajtsad: elsőbben okossággal és küllöldi ósszeköttetések !:i:.:.t: -
hilsiessegéhez rnéltó áldozatkészséggel.
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- airrcüslffitnk és',itlt úclkopunk.

:-._.:: c,,,t,el ezelőtt nyílt, fakult papírlapok közé préselt virágok. Törekeny szirmokr_rn régi, ragyclgó színek enrléke.

-_ .;;r,ük ltezünkbe, ahogy kegyeletszentelte örökséghez illik. Vérzivataí szaggatta levelek, szenvedésben és áldoza-
:::i:]:]1 gazdag darabkái a ínagyar történelemnek. .,

Ha, majd a, íiull
.. . És kereszt lesz a fejem fölött,
( g), 5z e r Ű, f e hér t enyőf ake reszt.
Lesz rajta egy-két szomorú ddtum
., hogy ki volt,a:m, taldn az is rajta lesz.
És virdg is lesz... sok, sok virdg,
ralaki taldn ram is gondol,
hisz annyi szomorú katonasirra
iiltetnek virágot tavol a hontól

De ha az dgyúk elcsitulnak
s a manlicherek megpihennek,

Cserkészmunka a nagy háború kezdetén.
-. :::lrú kitörése idejében a 4. BIK-nek és az 5. KEG-nek. _ : ]3ráncsnoka volt: a később hősi halált halt Erőss Gusz--. .:,:_ i,lr nlár látszott, hogy a háborír biztosan bekövetkezik,

'- -. l],:sztá\, nagy tanácskozásra hívta össze buclai lakására
_ .:i _:3]át idehaza tartózkodó tagjait. (A nyar:alók nrindenün-,:- 1ij.,j sietve utaztak hazaíelé.f-Voltunk ilagy negyvenen a
- : :-_]:'3an. lzgalma,s, ünnepélyes hangulat! Mindenki érezte
_ -:=., :seínények közeledtét s büszkék voliunk, hogy ezekben
:.::: :eszünk nekünk is lesz! A ta,nácskozásokat tett követte:

:.:::-s:okrtnk lelajánlotta a két csapat segítségét s így indult
-:_ ::,.,Iészt a palyauduarí szolgálat, melynek célja a Budapes-
::, ::]liil]zatlan vidéki bevonulók fogadása és a meg{elelő lak-
:: :.::: r,aló elvezetése volt, másrészt a sebesültszallitdsra
- _ -:.:.,;i:.;s, melynek színhelye a Budapesti önkéntes t\lentő-

:, :s,ll:i \larkó-utcai székháza volt.- - :3.-- _,rús szolgálatra ,,beszervezett" cserkészek nemzetisziníí
l. :::.:.Jr,l viseltek. 

lí

- :_;ii,lknól igen alapos, gondos kiképzésben részesültünk.
: --:iiiS cgf|lttal arra is jó alkalom volt, hogy az akkor ,,már: :-.?.l]rsti csapatok és azok vezetői összeismerkedjenek!
-_ - -_.-:_.. hordágyat szerelni, sebesültszállító kocsiba, autóba-:-::_i lilnét kiemelni, gyakoroltuk ttgyanezt sebesültszáilí-
:,-:. :.:alakitott vasúti teherkocsikkal is. A vizsga ünnepélyes
.,_- i:<c.i közt Ferenc Szalvátor kir, herceg jelenlétében fólyt
: ]:i]_-_cSZcteSen a legteljesebb sikerrel. Most aztán már izga--.-. i,:rtuk az alka|mat, hogy ,,valódi" sebesülteket cipelhes-_'-l: _].. alkalom nem sokáig váratott magára.

*

-. :_-::.,!,Jc§\,€Sület akkori szigorÚ, de amellett jóságos igazga-, :: r:i,ách .\ladár dr.-t, mint iskolánk egykori tanu!óját, kö-
_::::. :zálak lűzté!< az 5. KEG-trez s így frinket jelölt i(i 

'első-
-:.. =:__-áiaira. A szolgálat24 órás volt, a váltás dólután 2 óra-
, . : .]. =enil]egvesület egyik nagy terme volt a hálószobánk,
:_:] : i]]l rakott hordágyakkal berendezve. Egys;lerre körüibe-
- . ] _s::i:sz teljesített szolgálatot. (Később, az iskolaév meg-
.:_ j:j: -:1!.:i. a cserkészek szolgálatr.tk napján fel voltak mentt,e
_ -:-.:is _,._',l ! Képzelhetitek azt az önérzetes ha,ngot, amelly,el
- i:],,]] ::_t::ietiiik az osztályÍőnök úrnak: ,,Szolgálatban vol--.:- F:.-liczcIt az első szolgálat napja. ldegfeszítő, izgalmas
:::., ::>, I-ámpa|áz az egész vonalon. (Nem csak a cset,készek-

._-._..,,: ,_,rákon át semmi sem tör,ténik, kezd elszontyolodnr
, -::-:.á; Egl,szerre csak éles csengőszó hasít bele a csendbe!
:::::- :s:á]lrtrnánvt jeleznek. Pillanatok alatt sorakozunk az ud-
:,, - .].,:: ll,itszon utazunk ki a Keletire. Az érkezési oldalon

haBa,memnelc,..
vajjotl ki fog nótákat irni
a, hazatérő regimentnek'?

S ha majd ők mind, mind lnzanettnek,
lesz,-e vajjon, aki arra gondol,
hogy val,aki, aki velük ment el -rohanó kedvvel, ragyogó szemmel -hidnyzik... hidnyzik a sorból...?

Irta: Egyed Zoltdn, zús;:lós, 19lA-bett.

tiriási néptömeg vá,rakozik. Elhelyezkedünk a perronon. Lélek-
zetét visszatojtva vár mindenki. Végre lassan begördül az első
sebesültszállító vonat. (Istenem, hány ezer jött még ezután|)
Az elsőnek megjelenó sebesült szaká|las, kardiára támaszkodva
sántikáló tiszt. Aztán,a többi. Legnagyobb számmal barnahajtó-
kás gyatogosok. 2-3 szerb sebesültet is hoztak. Illőkép meg-
csodálja őket minkenki. Kint a téren mindig íelzűg az éljenzés,
valahányszoí egy-egy sebesültekkel megrakott autó kigördül.
Az iilni tudó sebesülteket ,,besorozott" magánautók szállítják.
Dolgozunk szorgalmasan. Ritkán esett dícséret oly jól, ínint a
mentőkhöz való visszaérkezéskor Kovách Aladár dr. pár szóból
álló elismeróse! 

*

Egymásután vonultak be az idősebb cserkészvezetők. Bizorly
sok nem lá,tta viszont a, csapatotthont! Ahol,a vezetés egy-egy
idősebb vezető kezében .összpontosrrlt, ott - bevonulása utián --
megszűnt a csapatmllnka. Ahol azonban az őrsi rendszer akkorra
már gyökeret veít, az őrsök életképe§ek voltak - a vezető be-
vonulása után őrsi alapon folyt tovább a munka. A csapatügye-
I<et is az őrsvezetők látták el; ha néha-néha nem is tökéleteserr,
de mindenesetre elég jól. l4-16 éves őrsvezetők képviselték a
csapatot iskolával, szülőkkel, cserkészközponttal szemben! Az
őrsi rendszer hőskora Magyarországon! A Cserkészszövetséget
a háború folyamán ,az úgynevezett ,,Háborús Bizottság" pótolta.
Ennek tanácsLozásai egészen más képet mutattak, mint egy mai
OIB, vagy KIB ülése! Megtörtént, Ilogy egy íontos tanácskozá-
son az q] KEG teljhatalmú megblzottj,a - egy 13 éves segé<l-
(irsvezetij volt! Senki nem nevetett rajta!

I(osárral a korzón.
Húsz év előtt, a világhábor,ú kitörése idejón milycrr más voll

a társadalom, milyen más felfogás uralkodottI Akkor példátrl

- ma nrosolygunk - ,,úri ember" csomagot nem vihetett az ut-
cán. A hordárok fénykora volt ez az időszak.

Ezzeí a ma szokatlan felfogással kapcsolatosarr jut eszembe
egy kedves cserkész-emlék. Nem vonult be rögtön minden kor-
osztály katónának, csak fokozatosan hívták be őket. lgy egyes
cscrkészek, akik később bevonultak katonának, az elsij
hónapokban kúlönböző ú. n. háborús szolgálatokat végeztek és
ezzel iparkodtak hazaíias kötelességeiknek eleget tenni. Közöt-
tük mi ketten is: egyik cserkésztestvél,emmel, aki nronoklijával
ma is a cserkészet egyik legközismertebb szereplője és vezetője.
Feladatunk abból állott, hogy a sebesülten kórházba került ka-
tonák részére vir,ágokat, - továbbá, hogy ne unatkozzanak --
olvasnivaló könyveket juttassunk. Gyorsa,n és igen eredményesen
ment ez a mutrka, az emberek nent voltak fástrltak és a haza se-
besült hősei részére szívesen és,készséggel adták, amijiik volt. lgy
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Á, cserkés,a ,is ,rllon,uée],í'.

hamarosan nagy kosár telt meg virággal, hátizsákjainkat szín-
ültig megtöltötték könyvekkel. Boldogan fordultunk be éppen
a Szép-utcából édes terhtinkkel a Kossuth Lajos-utc{ba F. ba-
rátunkkal és elmaradhatatlan monoklijával. Minek cilrázzam...
rövidesen olyan csődület támadt körülöttünk, hogy a rendőr is
felfigyelt, olyan szokatlan és különös volt akkor, hogy úri em-
berek, úri fiúk jól megrakott hátizsákokkal és kosárral menjenek
r,égig az ú, n. korzón.

Mit ér egy potrár víz?
Olyan csekélység: valakinek egy pohár vizet adrri ! De ami-

xol az illető i2 vagy 24 órája egy csepp vízhez sem jutott, bel-
seje kiszáradt, nyeive a szájpadlásához ragadl, akkor számára
tz a pohár vrz a legnagyobb 1otétemény. r:zze| a pohár vizzcl
iügg össze a cserkészet egyik igen nagyszabású haborús l;zol-
gálata. 1914 július tttolsó napjaiban és auguszttts első felében, a
több nrint 2,000.000 mozgósított hadköteles kőzlJl száz és száz-
ezer ember utazott,keresztül Budapesten. A Pesten átutazók
elosztó állomása a ferencvárosi pályaudvar volt s így ott csak-
nem minden mozgósitott katona keresztülhaladt. Az eligazitá-
sok, torlódások, stb. miatt a vonatoknak rendszerint néhány
1lercig várakozniok is kellett. Ezt az időt használtuk fel arra,
nogy tikkadt katonáinkat ellássuk a legnagyobb földi jók egyi-
kével: a friss, tiszta yizzel. Heteken át éjjet és nappal soklnl|lió
pohár üditő vizet nyujtottak így derék cserkészeink a katonák-
nak, .mert szegényeknek a vagónokat elhagyniok nem volt
szabad és segitségúnk nélkül igcn nagy szenvedés, nélkiilözés
lett volna osztályrészük az aHkori forró napokban.

De a vizellátási szolgálat íokozatosan kibővült. Rövidesen a
katonák postáját a levélírástól a távirat- és pénzfeladásig is
eselkészeink intéztók. Sőt igen számos esetben közvetítették az
utolsó búcsúzást is, olyan módon, hogy elszaladtak Pesten vagy
a környéken megadott címre és onnan hivták a kedves rokont a
páll,audvarra a vonatához kötött katonához. Megható vo|t az
a bizalc:m; amellyel a katonák a cserkészekhez íordultak, - és
lc ke1l szögeznem, hogy bizalmukban egyszer sem csalódtak.
Ejt nappa,llá tettek cserkészeink, hogy megkönnyitsék a katonák-
nak a hadbaszálíást.

De ugyanczt a szolgálatot nóhány nagyobb videki városbarr
L. elláttak a cserkészek: például Ktllozsvárl,ól, Pozsonyról, Te-
Íltsvárról, Nagyváradról,'Szabaclkáról kaptuni< ityen iiányír 1e-
icntést. Később azután, kiilönösen vidóken, a katonák megven-
dégelésére és apróbb tárgyakkal, emlékekkel való megajándéko-
zására is kitcrjeszkedett ez a szolgálat. - Akkor vésótlött be
clőször, sok millió apró szeretet-szolgálat után a magyar szí-
,,ckbe, hog1, a cserkészetnek kifelé való legszebb megnyilatko-
zása a szolgálat, legszociálisabb törvénye a napi jótettet nr,a-
gáilanfoglaló III. cserkésztörvény,

Az én rrroínárt" legén5reim.

Budapestről, mint itteni születésíí, tisztiiskolát végzett önkén-
lcs szakaszvezetőt kincses Kolozsvárra helyeztek el, javarészben
oláhnak mondott ezredbe, Egy nagylétszámú, hatvanon feliili
szakasznak lettem a parancsnoka es cserkészérzésem szerint
el,iször a kölcsönös nregismerkedést óhajtottam.-összehívtam az
altiszteket, barátságosan kezeltünk, majd a szakasz előtt jeien-
tem meg, bemutatkoztam és elvonultam előttük, minden egyes
cnlbertől megkérdezve a nevét. Akkor még tökéletesen fliss me-
nróriám l,olt és t'udtam, lrogy egyszeri hallásra tudni íogom min-
cienkinek a nevét, ami bizonyára igen jó benyomást fog kelteni.

.\ bemutatkozás ment is egy-kettőnél, de aztán megakadt.
Kérdésemre csak értetlenül néztek rám. Altisztjeim hamarosan
ielrilágosítottak, hogy ezek ,;ománok" és azt kell kérdeznem:
.,kLrmtl:etyáme" (helyesírást ncm tudva" csak fonétikusan. Annyit
jelent: hógy hívnakj. S erre azután kaptam a válaszokat. Gond-
ialan, derüs fiatalságom legmegdöbbentőbb válaszait: Kovács
l1ie (Kovács Illés), Gall .l!1atie (Gáll A'lát,yás), Keresztesán Juon
{ Ktresztes János) stb. Abbahagytam a kihallgatást, mert könny
jutotta el á szemem, bensőm pedig reszketett és r,rint hogyha
siiríí sötét látyolt húztak volna íel ,előttem, amely mögött, bor-
zasztóan bánfó, éles világításban látszott Ihinden: nregláttam
É(J,szcrre az életet..,^a.nla_k 9$y szörnyű darabiát: magyarokat,
:iszta szép magyar fajtánkból, akik egy szót sem tudtak ma-
il,arul, akik, r,,agy akiknek az apáik Isten ,tudja miér_t, talán egy
ni; miatt otthagiták, elárulták magyarságul<at! (es még azt
:nondták, hogy riri el,őszakkal magyarositunkl)

Frúk] Necsak, hogy ne kövesstik ezeket a gyásznragyarokat,
:,kik miatt, irgy érzem, clsősorban vesztcttük el Erdélyt, de min-
jtn magyal vérünkre vigyázzunk, elsősorban,önma,guntra,
h:szcn olyan kevesen vagyunk!

,!81

Gyöngyvirágok.

Tavasszal mentem először a harctérre. Itthon már április kö-
zepén nvílott a gyöngyvirág és menetszázadunkat csodásan fel-
viiásoziáU, még"'a }uska'torkolatából is gyöngyvirág vagy
szekTíí kandikáli ki. De tgv-két nap alatt a virág elhervadt és
az úi benÜomások bizony-6izony mcg a virágok ajándékozóját
is t<iizorítóiták a legtöb6 buksi magyar tiú lelkeből. Mcrí kö-
zeledett a nagy idő-és a szív néha elszorult, ha az ismeretlen
seitelmek képE'elsuhalrt a lélek íölött, A renHeteg rij benyomás,
a hosszú út, a magas hegyek, a Kárpátok, a tisztavizű, sehes
iresvi lolvók és paiakbk niin hagytak helyet az emlékeknck, Iil-
r,áiótt ndnntinkei egy új élet sodra és ha-valami az otthoni tiol-
,,ni.h,1l eszünt<nc iiiott, az olyan távolinak, oIvart valószíttűi-
Ének tetszett. ntintha nem is á való élet. h;l.nem valam; 1,6|iir,
sejtelmes álom emléke volna,csupán.

ns eliött a nagv nap: az első tűz. olyan izgatriarr
or. amiÜor az 

"m6.r 
úiv órzi, hogy a íüle mcllctt (a

ban azonhart mcsszc iöl'öttc) sür,ítenek a golyók,

érdekes
valriság-

Elónvomultunk. A nagy hegyekről mál, sztlitiebb dombokra,
nil[k-, fiáiá töIgyerdőkbé jutÖÚunk. A kis önkóntcs, ati akkor
órr voltam. cgvszerre csak ejcsik. trdekes, megülölte valami,.pe-
;'*';;; ,Óii'iemmi az útiábarr, amikor eleiett és ptl_ha fűrc

"_.Ett. 
Ö- ,ióvlaiiiir, mégis Óegbotlott, - hát íel kell kelni, nent

;;;Ü;d Ú;;iááni u uunáttól|- De olyan jó cgy kicsit hevcrrti.!

- Vatami meleget érez: ejnye, cz vór! Honnan jön'i Eszt,eveszl,
hocv a combiá6rll. Hát megsebesiilt! erdeke.s, ellenscgct _meg
l]iii i. iát"tt' *'marii, má-ris hős, a hazáért vérző, boldog,

bíiszke sebesült!
És ahogvan villámgyorsan átctkkázik mindez a lelkén, egy-

*r-Ő" Ünitiiietetlen,áIenállhatatlan erővel, óriásira nóve meg,-

i.'Ü,k';;';lhugvőtt bttúon Yépe, ?,? anyl.a,testvérek, a j.g.bi.
jitáii.,^ nuiiifir. u sok virág,^ a2 ittat,., Ej, de erős ez az illat|
i<";.iii T.iŰ.Ü-i'róiei a fűr6i és ime ott-mosolyog nasy,19l{
i."eí ̂

iOi 
az otthonl, a tavaszt, a mtrltat és a jöviit, az eletet

jelentő illatos gyöngyVirág...

A fehér bully kutya, a lovam, rTreg én,

l9l6 iúnjtlsaban az oíosz,,güzhenget," áttörie a wolhyriai
rr",-rtli, É;';;-Ö*Ű, ,,rrótiáTtöre.""neu*n vonult be a világ-
6;i'é;;i.m-,b;. Ttizéros2tátyomnak jirtott 

_ 
részben az a le|adat,

r-',"_r'i' űariát" ióieg viss,zavonulá§át fedezze ol1, módon, hogy
'ii,ii 

"ail^á-.io 
i,- eliari jógr áiuán,,].o"t,n.rze a.§tyr lol yó híd_

:an 
^ui.iiáuonuló sereg atkllésének zavarta|anságát,

t-Jtepünk a város szclén elterülő katonai gyakorlótér szélén

arr;üi.i.,,r"sái",r;k sem volt.arról, hogy jollhra_balra tőlünk
;rii;;"'-;.;o"iiestek állanak.' ütegparanóénokom hajnali négy

;;;'k;; l;,iátón- elküldött tereps;émlére. _Délutánra érkeztem

,i§)á. 
"iiiiián 

iaut OrU.n arró1 értesűltem, hogy csapataink már
;;;k;";;['; 

- 

tóuárrlli visszavonulási parancsoi Miilderrfelé elő_

nyÖnrio orr.-rszok látszottak.
Visszaérkezve az ütegállásba, már nem találtam ott senkit és

,.rnÁit. ,ttegis azt gondoltam, hogy tlalán csak .találok ott eset-

i"s ÚrJnet.t] hogv inerre érhéteín-iltol újra az üteget,_Az egyik
i;&;;-;Üii' va136an valami f ehérséget 

'Iáttam. Kcizelebb érlt
i."""nr:our., meglepetésemíe o1t láttam Sz. Á. hadnagy gyön_yörii

feiér"Úa,rcia Uultdogg kutyáját, az egész ü_teg kedvencet, NytI-

i;il"ŰÜg ; gyors "uissraúoriulásban btt íeleitették és a jól ne-

;;ii il,ty;";rf,nrert elmozdulni 1r.ról a helyröl, a,hova leültették,

Füttvbmre nagv Iarkcsóválással mégis elószaladt, Lépés_berr

ina,iiiu'nr, az imrtár mind a négy sarkán felgyujtott Luck város
i;Ú. Á mind magasabbra csapó- lángok irányában a_ nagyterje-
delinű evakorlóté"ren keresztíil- ketten, illetve hárnran baktattllnk.
A kutyál a ló és én.

A ballasó társasághoz azonban percel<en lrclül, mikorra a kör-
nvezó bok"rokból kikirüttünk, igen kellemetlen társak szegődtek:
eÉi.n siuitO puskagolyók, ame-lyekkel mintegy 4-500 méterről
ái-előnvomuló oro§r'gyálogsá§ kezdett megtisztelni, Mindhár-
Áin vagtata,n véltük e]i<erülni éz,eket a kellemetlen kísérőtársa-
t<át, Saj"nos azonban angol félvér 1ovam jobban ,birla az iramot,
rnlnt u"kis tQmzsi kutya-. Már nagyon k_ezdte lóga.tni a..nye.lr,ét,
Mit 

-tehettem "cgvebel :' a liitvörésZŐ prrskagolyók élő céltáblája--r<ént 
m.gárlitotTá,m a lovamát, leszálltam, pilÍanat alatt nyakoLr

rac,adtarii a pihet:Iő kutVtlst, visszapattantam a lovámra, a r,ál-
lafiról lelógó meit. szárnyából bal karommal zsebet formáltan;
ós abba gyönröszültcm fáradt kis barátomat.

Az égő l]uck városán keresztül, a Jelrobbantott hidak meg-
keriilésével, másnap hajnalban 2 órakor,22 órai, csaknem szütt-
telen lovaglás trtán mindhárman megtaláltak az üteget.
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Béke a háborúban.
: -_- j:::.sztri gvaloglás után bakí'atok az első vonalhól-j _-.:i:cit. Kora pirkadás óta rójuk a sziklás lregy-
:, -_ .. :.':. r,ágott ösvénygkg1 s már késő délelőtt van;,:- t .:r.k éggel. A hoszú, egyhangú menetelés elbá--- -_ -]: :ri:g kábultarl izzaclunk az Úton. Egyszerre va-

, _ _ ,-:::: iiti nleg fülenlet:.arra. tekintek, csak sziklát
- " 

* , >]:1 ,,ljra zörren valanli kavics, most máf hanrarabL-l- , ;:::.:.l.-, \em akalok szenrenrnek hinni! Kis gyík tíi-
:-.r,.::en a kövek közt! Figyelem most már az út
: :: s.::kérezik egy másik! Lépteink zaiára az is: :: s.::kérezik egy másik! Lépteink zajára az is

,-1-- , -.,::.lsáqos kis szemét s aztán elsúrran rejt,ekébe...
-- :r{s]i nem láttam már ilyet! Mennyire nem vet-

. _ _ .,-,= S ::., st S!,ön5,61ii.6*.t-érzek láttán! Elíeledtet-j,- --=:,;Iise{et; új erőt, öröml'eIi életkedvet önt be-- ,"- :* : .. -ása: üde, villámgyorsan cikázó mozgása!
- _, -:] .:=,l;nessé, kűlönlegessé teszed, te kis ártatlan-*:-::] Te. ki békében sütkérezel a. szép tavaszi

1{.,-|- :- : ]]: ;alt hallasz, mozgást pillantasz meg, hirtelen
: -,_ ',:,,- -:.aan,,,oclba!...

újra visszamentem sétálni a gyíkocskák közé; gyönyörktjtlrri vir-
gonc ftrtkosásukban, pajkos játéku,$;b,an.

Iróasztalnál dohosodti szobatudósok írjá,k, hogy a ternlészet
mindenki harca minclenki ellen. Az igazság az, hogv Istell terve
a bókc. csak az ember bcló ne kontárkodna!

Akötelességtelj esítés és önzetlenség hőseJ

Töítóllt l9l7 nyarán, a X. isonzói csatában.
Szíik kavernánk bejáratát egy gránát beszakítrltta. 1 t halott

és ttgyana.nnyi sebesült nraracit nyomában. Mikor felocsúdtunk,
világossá,got csináltunk, kötözóshez logtunk. Egy nagybajlrszos
tttpfölkelő honved állt clőttem, beszakított homlol<kal, erősen
vérezve. ,\1iközben kötöztem, nag}rokat sóhajtott és többször
mondta: ,,Milyen kár!" Próbáltam vigasztalni, hogy sebe nem
l,eszéll,es, haza kerül vele. Erre rá,mnéz s mondja: ,,Hiszen netn
is az a baj, hanem ,a. zászlós úr vacsorája kiömlött a csajkából,
pedig szegény zászlós úr tegnap sem kapott kosztot!" S mutatta
a kezében szotongatott i.ires csajkákat.

A hűségnek, önzetlenségnek, kötelességtuclásnak és szeretet-
nek egy örökzöld ága ez a kis.epizód.

D s (. L*-_*y''h

$hi:"i'o,,o,,".,"§

ii.-;*iji
,9- i {Éa-a:]Ia/D((,?^,; ' a,aW
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Jaútani ű magaa,rű ön,ntagunkba,n.

rsten rnadara - €rnber madara.
...EzredtarIalékban vagyunk! Néhány nyugodtabb nap, me-

ll.en még sétálni is lehet! Gyönyörű mele_g napsiítésben iürdik
á kopár, szakadékos vidék; szinte hivogat, Boldogan kelünk írtra,
hogy kiélvezzük a mintegy l00--200 lépésnyi sétaterünket.

Zayarta|an azonban nem lehet sótánk, hiszen állandóan ott
kór,ályognak fejünk íelett a ,,digó" (: olasz, katona-nyelven)
repülők! Ismételten íelhangzik a figye ő-őrszemünk sípja és kiál-
tása: ,,Takarniii !" S ilyenkor nincs kivétel! Megállunk, ahol
eppen vagyunk s lehetőleg íedezéket keresünk. Szakadatlanrrl
repdes fölöttünk a hatalmas gépmadár; olyan, rnint egy prédára
le§ő, magasan keringő sas, Ellen-szenvesI Pedig abban is ember-
:t,sh,ér ül !...

.. Légelháritó ütegeink is munkába állnak. Zizeg, suhog, züm-
rnög köröttünk a levegő a sok lehulló srapnell-szilánktril. Arra
gondolok, hogy mennyivel szebb, mennyivel élvezetesebb volna
ez a szép enyhe, tavasz,i délután, ha - a légcsavarok búgása
szárnysuhogás, a zizegés madárfütty volna, nti pedig csak szám-
játékot iátszanánk, mint otthon, azelött!...

S mintha álmodozásom valóra vált volna, hirtelen csipogásra
leszünk figyelmessé s megpillantunk egy kis csapat riadtan fel-
röppenő madárkát! Vajjon hol bíljtak ,meg eddig, hogy még
soha sem vettük észre őket? Honnan zavar| ki a szokatlan z,ai?
Szegény kis hontalanok! Ijedten szálldosna,k erre-arra, majd hir-
telen íorduíattal nekivágnak az a|konyi szinjátékban pompázó
olasz égnek s mennek az olaszok felé! Utánuk nézünk. Moso-
lvogva hallgatjuk a csipős bakanyelv szavait: .,Talán teiepszem-
lére mentek?" S közben elgondolkodom: kis állatkáim, bénnete-
ket sem hagy nyugodtan az ember! Pedig be sokltal szebb, sok-
kal fönségesebb. volna, ha békés szeretetben.élhetnétek közöt-
tiink, körülöttiink s mi csak élvezettel hallgatnánk vidám csi-
isergésteket !. , .

,.T,akarni!"-kiáltás táz fel; berregő zúgás íejünk felett, Moz-
dulatlanul állunk s lessiik, nríg el nem iíinik az ember-gyártotta
iepmadár!,..

Harctéri napló.
Színehagyott, kopott, bőrkötésíí zsebkönyv fekszik előttem Első|

lapián ez,árll: ,,P. 'L., a 21. honvédgyalogezred hadapródjelöltie,
született Abruclbányán, 1894 augusztus hó 6-án," Hamisítatlan
harctéri napló, húszéves {iatalember gyöngybetíís irásaa. Ime né_
hány kiszakított részlet belőle:

,,... Podhajcén át Siolkóra irányítottak bennünket, Utközb,en
lisszavonuló csapatol<kaí találltoztunk. Feladatunk egy védelmi
szakasz megszállása volt. ahol a visszavonulókat eset'leg üldöző
kozákokat kell majd feltartóztatnunk. Koromsötét ójjel, szakadó
esőben, hideg északi szé,lben foglaltuk el a kijelölt tere,pmélye-
dést, amelynek környékét nem ismeftük. Zúgva csapkod a jeges
eső, elnyom minden zait és lehetetlenné teszi még a közeli meg-
figyg|{31 is, Elfoghatják a jobbra és előre kikütdött biztosítá-
sunkát, Íeadnak egy-két össz-tiizet és máris foglyok vagyunk. -De nem! bízom magamban és katonáimban, a ió Istenben és
töltött fegyveremben: nem adjuk olcsón magunkat! Hiszen ez az
első komoly helyzetiink..."

,,... lelkendezve rolhan egy kiildönc a íedezékünkbe. Harcolnak
a repülőink! Nosz,a, kicsődülünk. Még kattog a gépíegyver s a
hatalmas, orosz Si,korszki-gép meginog, Szabálytalan siklóban
száll alá. A kis fürge ,,Taube" köröket ír le, úgy követi. A Sikor-
szki mégegyszer iparkodik úrrá lenrri a levegőn, de hirtelen va-
lami fény villan: ég a benzinje! Már az egész gép lángol! Most
megtörnek a szárnyak, megfolp,pan a gép defeka, bukdácsolni
kezd s a benneülők egyike kibttkik. Zuhanva lhull alá immár a
lángoló roncs, az égő benzin fekete füstje, mint valami gyász-
fátvol kúszik fel az égre... A.kis Taube is alább száll, lesiklik
a óncshoz,,."

,,... tisztító-honvédem megsebesiilt a fején. Azonnal hozzá siet-
tem. Ujabb dördülós - önkéntelenül leguggolok s abban a pil-
lanatban tenyérnagyságúr srapnell-szilánk vág be a feiem fölött
a lövészárok falába. Honvédeim azt mondiák, hogy biztosan te-
nvakazott volna, ha le nem guggolok..."

.,... megéíkeztek a török felváltó cs,alpatok. Csak törökül be-
szélnek s így jelekkel érintkezünk. en elég hamar meg ttrdtam
értetni magamat velük és mirrtán elhelyeztem őket ,állásainkban,
szakaszomat a zász!őalj álláspontjára vezetem..."

,,...már a {ejünk fölött hallatszik az otoszok kiabálása. Mire
megindulnánk, már a nyakunkon vannak. Két rajom már sz,tl-
ronvharcot vív, jórészük 

- románok - megadja magát, de
egl,ik-másiknak sikerül kiugrania a gyűrűből, sőt egy sítlyosan
sebestilt honvéd is kivágja magát.,. Embereim bután és megle-
:öclve állnak meg az állásainkba törö oroszok előtt, Nagynehe-
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zen előretöröm magamat a megtorlódott csoporton és ráparan-
csolok egy kitüntetett szakaszvezetőre, hogy vegye'el a mellette
álló muzsiktó[ a fegyvert. Ha oda nem sictek, már mirldnyájan
foglyo.k lennénk. - Megindul tüzérségünk pergőtüze. A harminc
és felesek hatalmas, íekete lelhőket vágnak fel. A tizenötösök
és kisebb kaliberek is eredményesen rníiködnek és századunk
puskatiiz,e is elkeseredett gyorsasággal ropog közbe.,. Gépíegy-
verek kattognak s a tiizelés állandó, leírhatatlan hangorkánná
fokozódik. Az orosz, eszeveszetten rohan a már többször, talála-
tot kapott gyárépiiletb,e, amelybe éppen most vágódik belé egy
tizenötös gránát..,"

,,,., ínár a domb tulsó oldalán haladunk lelelé, amikor az oszlő
ködben felénk figyelő orosz,okat pillantunk meg. Előre küldöm
az élt, _de tétováznak. Nem sokat gondolkozom, biztatgatásra
sincs időnk, előre rohanok tehát, hátha hat rájuk a jó-példa!
Jobbkezemben karabélyt, balkezemben kézigránátot tartok. Meg-
ma.gyaráz,hatatlan, vad elszántsággal rohanok az otosz állások
íelé. Egyszerre három orosszal találom magamat szemben.
A. meglepő látvány meghökkent s a kézigránátót csak úgy fel-
húzatlantú a szemi_ik közé vágom.,. A háránt-gát mögé ligrom
s most már szab,ályszerűen kezelem a gránátiaimaf. Most tiiede-
sem és a többiek is odaérrrek, ők is hajigáln.ak és az otosz. bát.
vlszonozza a tüzelést, tassan visszavontrl..."

,,... a köd már csak igen könnyű fátyolt volr közónk ég az oro-
szok köz.é. Egószen jól látni JöIöttünk 80-100 lópésrryire az
orosz rajvonalat. Kiadom a parancsot: Tüzelni!...'1'

Eddig van
n aplót.

MeIeg

- nincs tovább! P. L. hadaprócljelölt nem írt több

napok az eídé|yi havasokban.
A románokat kergettük ki Erdélyből. Hazai íöldön jártunk.

lstenem, de furcsa is, amikor a házakban sok helyütt magyar
testvérek tesik szívszorongva: hogyan dől el a harc. Nagysze-
bentől Brassóig a termékeny Barcaságon keresztiil az Olt folyó
völgyében felfelé iildöztük az ellenséget.

Mi mindent köszönhettem akkor és mindig a harctéren a he-
lyes tájékozódásnak (nagy tölgyerdőben, éjszaka, patakokon át,
amikor el-elszakadtunk egymástó1), a lopódzkodni, megközelí-
teni tudásnak (iárőrben meglepetésszerű támadásoknál), a tér-
képismeretnek (önálló feladatok megoldásánál különösen), sá-
toi alatti életnek és mindannak, amit a cserkészetben tanultunk!
De a háborús érzések között is nyitott szemmel iárttrk az or-
szágot, mintha mozgótáborban jártunk volna és meg tudtam
csodálni Erdély természeti gazdagságát s a sok helyütt, ktilö*
nösen szász íalvakban igen magas kultúrát.

Yolt a századunkban egy brassói születésű ember, aki mincliq
türelmetlen volt, mindig gyorsabb iildözést kívánt, pedig moncl-
hatom, igen gyorsan haladtunk. Az otthoni rög szeretetének cz
a fanatikus megnyilatkozása, amelyet részérő| tapasztaltunk,
mindannyiunkra igen mély hatást tett és mindenki íelvillanyozva
ha lcolt.

Brassó felé közetedtünk. Előtte való este vidombákon szállt
meg századunk. njléltájt riadóztak és felálltunk sűrű 

_ 
rajv_o_na-

lakban, hogy ha jnalban megl<ezdiiik a döntő támadási. Mert
eddig komol}abb ellenállást nem igen tantrsítottak a románok,
cle Brassót, Magyar61526g cel,ik lcgszebb városát, iobb ügyhöz
méltó lruzgalonrmal védték, Az októberi (4-ei) nap hűvösen, ta.
kón ébredi és a harc máris megkezdődött. Az alapos védekezés-
nek hamarosan szemmelláthat'ó eredményei mutatkoznak szá-
momía: egymáSÜl'án lőtték át a sapkámat, kö,penyegemet, sőt
horribile dictrr - az eglr|ft bakkancsomat is. soha o'lyan erősen
nem éreziem, mint ezen a napoil, hogy az ottlroniak szeretete és
iniádsága milyen erősen védi az embert!

-- Mi van ma velem? Sebezhetetlen vagyok? - gondoltam.
Elfosott a harci hév; menekül a román: utána! Most tttőlag azl
mond,hatom: miért is voltam én olyan ió íutó! Rö-,,idesen mesz*
sze elhagytam mindenkit. Már, a saját tüzórségünk lő. Rakétával
ielt adok.'de mindhiába. Mindegv, csak elóre! Ne szakadjon meg
áz ellenséggel az ér,intkezés. E§v kis mocsáron. átvezetö ösvé-
nverr §zalá.dók már Brassó határában. Egyszerre csak bQrzasztó
eiővel íröccsen rám a viz és a sár, - De csak tovább! Mi ttjr-
tért? Egy gfánátunk csa,pott le mellettem, de a.puha iszapba íú-
rOava iéleftrtladt. -- Majcl kiirrtok a vizenyős'területról és egy
l<őbánya emelkedik előttem. Ugyanakkor egy másik, igen nagy-
kalibeiii Qa-eé) lövedék - amelynek közeledtét különös búgó
h:ngia és hosszú röllpályája miatt elöre is hallani lehet - kö-
zeledtét vi,szem észrc. Csak úgy tudok menekülni, hogy az előzt)
gránátcsapás kiváita, klr. két rnéter mély gödörbe ugrom. Azt
áondják.'nem szokott a gránál' ugvanaíra a helyre kétszer be-
csapni. Hát itt alig volt 6-'7 tépés az első és a második becsa-
pás közötti távolság és valószínííleg szétszakított volna a grá-
nát, ha a gödörben jól el nqm bujok. Késöbb egy dombon, máí



- l- -:-.. ..lllr] eg}, Iaktanya padlásán l<itíinö r,onlán
: _]:: -, rl, ]tatonáitn íele megsebesiilt, l,agy nrcg-
:'::trál-b, hollr, véclettebb helirtrr fcglaliLrnli, :,,:-: : lóttcli tltt át, ahol az e|őz,ö 1lillanatllarl-, ,:, ,\iu]r,scrlcs fájdalorrt itlqott.-1 a nagy 1lLts;:-
:, :1., :lhagvttttnil< érczletr: magan]. Flíisúgcs,

- - '- -': ] :, It,lkcnt e.q,], darallja ntent el. Ante nnyibt,n
- -. _'::. :({íttttenl nekik, e lkiitötte nl r,érzij sthei-- -,, _. ,il solinál ltcm t,oli más lchetősóg, lllint. ,:.] :,,:at. alror.a nlinde n l<atonánt hrlzzátari,.:zti-- ._ll-va és órtcsítcni ijkct a szontorít csenlónt-

*

_ : .-,i.,ll g\,í]ísall tol.ábhhaIadtLrnk a gyöllyöríi
.: Prtdcál felé, I(özben 2 ll nagv lrcglet, :_:i]itt) nlászttllll{ meg, |lttalall utakon, ijs-

]z eiijrehalacjás, 1-1árnrennyii:t nehéz vtlit,":. ll,r.,l,sabban, mint az rrtánptitlás, anti n-riatt
, .:,]: ,s ZaYaíok keletkeztek. É,s ítt 3 IX. cstr-
_:_ :]lt!tal,tása tette ntcQ,int leh.ctővé, hrlg1, a, _ ].. :, llLll;, \iolt ntindig tlgy-két l<cnverem ós llt-, -:, :il. akkrlr éppen boclzalckvárom, amit,- ,::, -1-5 eIe verrgiilt éhtlzőt tudtalrl ez alkalonl-
il: itttt a hegvekben nlóg egy szörrrl,ii nreg*- --::.::'.:. Az aránylag rncleg oktriberi nap trtán-.:. lli',l,ihaLral l<apcsolatrls rettentií lrideg l<clcti. l :::rlnlális.ós ninimális nalli hiirnérsélilct kö-
._:]álrh 35 fol< r,olt. Iiczdett kífogyni nlln-,_ ,,]] .:s i<özelcdett az- üt őrám is, amit clijre- ,,.:,ltiijitlijtt levelemben nleg is iríaIn. Egy tá-" ::, tl;itt átlőttók a bal térclcmet. - Csodálatrls

-::táI-ijsr,ÓrryriÍl, anlelvett éllperl lraladtanl, eg,J
, . - :.l],l lonlán teriiletre akarlant eSi, bol<r;r lnö-- : .rtc iábamat a lövós. Mintha íigyelnleztr:tett
- ' . ';lásót ! Nenr is lépterrl iciegerr teriiletrc, iizt

.'-:.l,.l, r,isszahitzoít az áldott hazai r.ögrc.
: :::, nla§atehetetlerriil, képteleniil rázós hegvi

- - ., ::tk Brassóba, zrz cgyik hadik,jLházba. Citir
,,::.' ::nl, aki 1<iielentette, lrogy 2 lzibamat, antel1,

-:.-r,ságtira rlagadt, nlenthefetlerriil le kelí rllli
_ :]lilél,t nem ál1 ióí. Az. életösztiin is, clr_, a ttr-

. _ 
- 

. _,.ilis éiszakáián voIt sehlázanl, cir-' már ntás-
:ilcitant, lrog1, 3 sebesiilés nenr lehet haIálos), -, :r ii]takoz,tanl czen me.r,olclás ellen és minderr

- 
_ -. .cn,] jártrltanl hozzá az operációlroz. tl,s ha' , . i.,]]es g},Óg-ytllás, rle hála Istenne1< itt .'ag,yo1<" c xl nl-es hegyeket rigy, hogy .ict,tl<i sc.nt sei-

. r,,]i l<ori súlyos sebesiiléscmet. NIár aliktlr is
_ .: tlItn - bátki lett lógl,erl is - lt csch tlent-

,l

_ ,_:-ckt ós nritrt cserkószt 14 ói, nlulva rrlnlán_ - :; j hír,tak. A nagvtáhtlr után Románia ós ]]r-: ].t ós a sinaiai -- tehát azelijtt is ronrán: , .,...'':, .z 1iöze| clvezetett az tttanr a tenlettjbe i_s.- , :: ]i l:özött ós ol1,an iát_r,olos szenlei<l<el cll-' -'., ,. Il.íet feIírásí1 fejiák között a na$lrs7;ilxi1- j 
l(e t nér,tclcn nrag)raí hősneli'', lol 

-,,R .,,i-
_ :]:!\,af hősnck" feliratr;kat. Búkésen oorlad-

. t,, l;ás ntellett 
_ 
l,énlttcJ<, rontánrll< és magl,a-

_. --'; tgvlxást ! OIyan l<'nz 'an nrered fel a 
'kér-

' -. ., :l:.l csak a halá_lban ttlclunk elryek lenni?
::,- - iirlI< ! Szr;tttorú, nagvon szonlorít a hátlclrír-. :szálaq crtdtlcnytclcrr,.,,cllta. Dc ha 6 rrag.i,- ,-.,iiáia mag-r,etés, akkor ennek g.\,iimölciéi-.- z:ti iognal<. Mi r,árjLik ós rcmóljlik czt, clc

_- -:,]-,sitli renróltirk, h:tncrn tegr.iink is, ilrllgoz-

\Iire volt jó a cserkésztudás?
. . ,:: rlaIliárr 1<iilönöselr a körpikczij cscrkósz-- :::,sznát a háborrjr aIatt:

: ., ,,1,1iiás ós rliseíkedós.
, : - ','áratlall hel_vzetel<ben r,alr] célszerií vi-
:.- s.les|ilteknól.

: -_::- :1 nozgciháborÚ_barr (gyors sátorverés,

:
- :, :-._]. :eclrniIi:ri része.

- 
_ - ::,: ts teljesités.

,TokoBni. ű t71,1l,n ltabí,l"ti,sú !

A cserké szv ezetőrnint századp arancsnok.
191t] tt1l trtriián, ttlárcius clsii napjaillirn hat,rrtadszot, inclultanl

l<i a lrarctól,re . Firi jr, isnteritek ti 1918 tavaszát? ! Az inségnek,
a fáradtságn:tk, a l<isltitíí, csiiggecit, stlkszor l,rlsszal<at,atú em-
tlcre l< izgatásainak óve ez ! A lelkesec,lós, amcllyet nóg 2--lt
ór, t,lőtt jclcrrtkcztek l<atonátta1< ós indLrltak ltarctét,l e, teliest,rl
rllegszíínt. Szapclrocitak a katr_rnaszökcvónyek, a hirrctórt,c illdLlirl
rrlánpótlásrlk:lt nlint akktlr hívták: nrenetszázadokat -- tlcnr-
csal< csukrrtt, de lelakatolt vagónoiit]an vittél<. Alert nríg a lrá-
borúr eleióll stlkan lell<esedtek a háborítórt -- hiszen rrcttl tttdták,
htlgy nrilycn nyon]oít, nletrllyi bajt, l,ért, halált és a halálná]
gyi)trelnrcstbLl életct jelent cz a szó: lráborir -,- s önkérrt jelcnt-
keztel< har-ctóri szolgálatia czrctr ós ezfcll, ncnl hacli<titclesck is,
lrtlilig 19iS-birrr hitl,ánr,ós gvár,a eí]l])er(]1( nleí]szö](tek ir \,0nat-
rti11 antelyerr a harctórre vittól< őket tis nli,gszökte]< a iralctóii-iii
is, ha te,hcttók.

Sebesiilóscnr krjvcikeztóbcrl rléhán1, lrrirrallja ntár I(;lrártselle-
sen voitam az it. tl. ptitzászIrialinál, ahcll a katclrlák nlögi)ttes rlr,-
szágbeli hállorús kikópzését \,élleztOnl. Eb'oerr :l megl]izatásbalr
janttátItii.n kaptanr a patancstlt, 1-rog,5, a 1egki)zclellb! nlenetszá-
zatlrlt rnát"citts elsií napjaibalr ntár ón viszem. E 1laraltcsra azzal
a szokatlan kéLéssel fordi-r!tanr elilljeiró parancsnoksáaomhoz,
htlg\, menctczázadonlba önkónt jelelltl<czhessenek I<atorlál<, Mrl-
stllygást váltott ki a naí\r kivánság. de teljesítcttók kértlst:nret és
az erednlért1, az, vcllt, hogy 7()*en jelcrril<eztek rrrás századokilól,
l,,.rre engedél1,,t kórtem, hogl,aki ttt,nl aI<ar jrinni, azt itthorl-
hagl,hassanl az örrl<ónt jelentl<czett lltás századlleli 70 li' crejéig,
Az engedólyt megkalltam, c,lc senkisent jeientkczett, rigy, hogy
tll;rgamnak kt,lIt,lt kiválogatjl()Ill az öregebbcl<et, gyengétrbeket
ús hetcgcst,bbeket. Sokan síLtak, hr-lrry a §záz,atlclmból cl keilett
ntltradnicrk. Köztiil< egy cigánv is, alrit hibás clrvosi r,éleménr,
alapián szinlulátlsnak tartrlttak, nlelt valanlilycn gl,ernlekkoI,i
betcgsóg kilvetkeztóbelr állalrtlriarr r,ízszitrtesrc hajlott {clsiitest-
tel tudott csak járrri. Adclig rimánkrlclott, anríg nlaqrrnlrkal vit*
tiik s a híiséges derék cigálrv hegcclíiiéneI< szép muzsil<ájár,al
századunl< vidámítriia volt,

A{iór,t kell és nriért órcienlcs nlinclczt nregenllíteni és rltt,görö-
kitcni? Azért, rnert akkol,, a háborir r,égefeló ilycn póldátlan
crecimélt\,t clér,ni csal< cser,l<ósz-bánásrirrirldrr1 lcIictett. A cserktl-
szet kópesítctt arra a nragatartásra, anrel.r, a l<atottálran a bajlár-
sat ós az cnrbertestvért látta, éreziette, s ante11, a szeíctcttcl
párosult szigort és 1rai'ározottságot, a konloly bizainrat íoglalt:r
lllagában.

lgen-igcn hosszít vonatotr rttazttttli< egy korzrtavaszi 11?tpl]l,
]<1l. ezer cntberrel az olasz hitrctér,re, Szigor,ú l)aíancs ji;tt, hogy
a vagtinokat le ktlll ólmoztri, hogyha az álIr_rnlásol<on nltilhatat*
1an sziiksógességből le ke1l valakine1< szállnia, azt kót niegbíz-
ll:rtri {egi,r,eres őr kisérje, a 1isztel<ncl< pl:dig ti)ltött rer,o1t,errcl
l<ell a vonat előtt ciíkálni(-rk. Kértenr, hoey az ón századc.,mnál
tt,kirrtsenek r:l etiijl a rendszabálytól.

,-, Szenrólyében lclelijs nlinden egl,es erllbcrórt, lraclrragy úr!

- r,olt a r,álasz.'- Rendben van! Vállalonl!
En ncnr lakatoltarrt 1e a vagrinokat, arnclyekberr ::zázatlonr jött,

siit egyes ,,,árosokban, anlel,re elhaladtunk ós ahrl1 a t,otlatitnl<
hosszállb idcig á1lott, leengcdtt:m olt,anokat, al<ikrrek ott rol<o-
ltiril< lag\, cgyéb elíntóznjvalriik vol1ak. vissza is iött 1riíségesen
nrindenkj. Csak aztrtán eg},szcr baj lett, Szegeclen egyik kato-
nánl nem iött vissza. Bár bíztanr mi|lden embeíbel}, nrégis nteu*
ijcdtem. I(ópzeletemllen nrár 1áttanr, antint íőbelőnel<. A,lcrt ilt,crr
esetben ez volt a bijntetés. Vártam és tr)prengtcnl, az iIlető egyó-
niségét latolgairla 1]lagamba1l; jelefitóst azonban még rrci-ir ici-
tent az esetrtil, nrert , hátha...

Es csakLrgya11 §zatradkán, ahoi 1egki)zeleblr hosszallll irlcig
állott l,onattrnk, ki száll ie egt, menctl,endszerii vonatról, tlint az
i:lt elveszeitnek hitt katonánl. Nagy mcntegetődzósek közepette je-
lcntette, hrlgy Szegedcn vaIanii r,áratlatt akadály l<ör,etkeztóllr.,rr
1ckésett s azónnal jelentkezett az állornáspaLancsrtokságnál, ziho1
l<i)zijlték r,tlc tlollatrtn1< iránt,ítását és a legelsii lonattal sietett
rrtánunk. Az egész század nlegkönrrveblliilten lólekzett {el, mert
nrindettki nagyon sajnált eI]gcm. Lett is víg nótázás! fls a kis,
f crdetestíí cigán1, ol1,,an vígan húzta. Háronr napig 1ltaztunk
nlóg s a hos§zú-hosszú r,onatról, noha - az én százatlrlnrat ki-
r,éve -- leplombált vagónokban utaztak, mégis az úton 15-elt
szöktek nlcg, kettőt szökés l<özben agyon is lőttek. Erl embe-
reimmel hiánytalanui ós jókedr,ííen érkeztem meg a harctóíre, Le-
het-e a cserkészies ncvelésnek, enlbcries bánásmódnak nagyoilh
diadala, mint ez? ltt is beigazolódott, hclgy a cserkészet megteími
gyümölcsét rnindeniitt, tehát a háborirban is.

Nc felejtsótei<, fiirk, hogl,ti is vezetők lcsztck e_q],l{oí s_ 11.a

ltenl is hábor-úban, hanem'bókében, a ti szír,etek-lelkettkneli is
ember-sofsot kell najd formálni,
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,Saíuósabb magga,rt !

Hidegvér.
Vége lett a hálrorúnak. Nekem, az akkor 22 éves tartalékos

hadnagynak jutott az a feladat, hogy mint ütegparancsnok fia-
tal fejjel és hallatlan íelelőssóggel nemcsak a háború ut'olsó ke-
serves heteiben megállanr 2 helyemet, hanem az akkor születelt
háborúellenes, íorradalmi hangrrlattban hazahozzanl Budapestre
az embereimet.

Az akkori honvédelmi miniszter hirhedt kijelentése értelmében:
,,Nem akarok katonát látni!" - a lelkileg aláaknázott legény-
ség arra szökött, amerre akart. Még ma is boldog vagyok, hogi,
2, azaz kettő ember híjján, akik Ujpesten szöktek ki a vonat-
bcll, zárt sorokban vezetlhettem haza embereinret.

A leszerelós után sokáig el-eljárogattak hozzám az altisztek
c9], kis b.eszélgetésre, emlókek felelevenítésére, panasz-szóra.

Egyszer nlegkérdeztem az egyiket, hogy miórt érzil< sziikségót
annak, hogy eljöjjenek?

- Mert nagyon megszerettiik a, hadnagy urat! -- volt a r,á-
lasz.

- Vajion miért?
-- Errbl sokat beszélgelti,ink egymás között és rájöttünk, hogy

a hidegvére miatt, amelyet minden kellemetlen helyzetben ta-
pasztaltunk. Bármilyen idegesek is voltunk, csak rá kellett néz-

rrünk a hadnagy úrra ós láttuk, milven nyugodtan intézkedik,
vagy rágylljt cigarettájára s ez benniinket is megnyugtatott.

Netréz jeladási gyakorlat.
Asiago, 1918. okt. 3l. Az ellenséges ttizérség szakadatian per-

gőtüzében megszakadt nrinden összeköttetés az iitegparancsnok
megfigyelőhelye és az ütegállás között. A két hely légvonalban
egtimástól csak mintegy 800 métern},ire volt, azonban közben
c!ji, sziklás r,ölgy nehány száz méier nró!y szaka,léka tátorrgott.

'A7 összeköttetést a két hely között B-szoros kábeltelelonvezeték
biztositotta. volna. A pergőtűzben mind a n},olc vezeték elsza-
kadt. A háború utolsó napjára virradtj éjjel életkérdés r,olt a
visszavonulásra való gyors ós megbízhatti parancsközvetítés. Az
összes kiildöncök már útban voltak, de kérdés volt, hoglr a fi6|-
latlan ereiií tiizérségi 1íiz-ben akármelyik átér-e a völgyön, Az
ellenség el(jtt minden1<ol leggondosabban íedezett megfigyelii-
helyngI{ további titokban tartása már nem volt életkérdés, hi-
szen a visszavonulási parancs szelint hajnali öt órakor úgyis
el kellett hagyni.

Elő kellett tehát venni az utolsó szalmaszálat, azaz a meg-
íigyelijheIy tedezékéberr óg(i petroleumlámpát és a fedezék te-
teJére kiállva morse útján c,g,v órán kercsztii1 learíni a részletes
visszavonltlási parancsot.

A világháború fontosabb esernényei.

1914. Vl. 28. Ferenc Ferclinánd trónörökös nejével együtt Sza-
rajevó utcáin szerb meréntlők goI}rr)inak esik áldo-
zatul.

l914. VII. 29. Magyarország elrendeli az általános mozgósitást.
1914. VIII. 26. Kraszniki és komarovi csata.

VIlI..23-31. A tannenbergi diadal,
VIII. 26-30, 1. Lemberg-i csata. VIII, 26--lX. 10. LLrb-

lini csata.
lX. 24-30. Harcok a kárpáti szorosokban.
X. 7. Az oroszokat kiüzznk Magyarországból.
X. l-X. 9. Az első przemysl-i ostrom.
X. 13-XI. 2. A chyrowi csata.
X. 21-27. Az ivangorodi csata.
X 13-20. A varsói csata.
X. 29. Törökország hadat izen az ,,antant"-nak.
XI. 16, Az oroszok betörnek Magyarországba, (XlI. 14.

kiűzik őket.)
XI|.2. Az osztrák-magyar csapatok bevonulnak Belgrádha.
XIl. 5-17. A limonova-lapanovi csata.

1915. I. 23-Ill. 20. A kárpáti téli csata.
Il. l2. Az első komoly légi harc. (Taube egy angcl

f elderítő gépet iesz ártalmatla,nná.)
ll. lB. A búvárhajó-háború kezdeie,
Ill. 20. Három Zeppelin bombázza Párist. (18 mázsa bonl-

bát dob le.)
1,1l. 22. Przemysl elesik.
IIL 20-1V. 25. A husvéti csata a Kárpátokban.
V. 1-5. A gorlice-tarnovi áltörés.
V, lJl, Egy Zeppelin Londont bombázza,
VI. 3. Przemysl visszafoglalása,
YI. 22. Lemberg visszafoglalása.
V. 23. Olasz ha,düzenet.
VI. 23-VlL 7. Első Isonzo-csata.
VIL l8-VIII. 10. Második Isonzó-csata.
VllI. 18. Kovno elfoglalása.
VIII. 26, Breszt-Litovszk elfoglalása
X. 15-XI. 3. Harmadik Isonzó-csata,
XI. 9-XII. 4. Negyedik Isonzó-csata.
X. l2-XI. végéig. Szerbia leigázása.
Xl|.27. Kenyér, zsír, hús, vaj, burgonya, tej, stb. csak

jegyre (utalványra) adható ki a polgári lakosság_ re-
szére.

l!}16. l. 8-26. Montenegró meglróditása.
I. 23-II. 27. Albánia meghódítása.
Bruszilov-féle csaták :

Luck-Olyka (VI. 4-15.) (A lucki áttörés.)
Okna (VI. 4--l7).
Kolomea (VI. 23_VII. 5).
Kowel (VIl, 28-VIII. 20).
Stanislau (VII. 28-VIII. ll).

?8E

Zlota-Lipa mentón (VIlI. 13-15),
YIII. 27. Az oláhol< betörése Erctélybe, (Kiverése IX. 3-

X. 9,)
0láhország meghóditása:
(xI. l1-XII. 31.)

Nagyszebeni csata IX. 26-28,
Brassói csata X, 7-9.
Persányi csata X. 5.

Xt. 14. Áttörés a Szurdoknál.
XI. 16-17. A targu-jiui csata,
Xl. 23. Nlackerrsen átkel a Dunán.
XII. 6. &lackensen bevonul Bukarestbe.
Xll. 21-27. A rimmnicul-satat-i csata.

l9l7^ I l()
l. :]1

. 0lánország meghódítása bcfe!ezóclik-
, A központi hatalmak kihircletik a korlátlan bdrvár-
hajó-háborút.

lIl. l4. Orosz íortadalom.
l5, A Novara Horthv sorhajókarlitá!]J, vezónylete alatt
22 őrhaiót, 2 rombolót, 3 szállítógőzöst és 1 rcpúlő-
gópet elpusztitva, az otrantói ellenséges záróvonala1
áttöri.

VI. 25-VII. 16- Kerenszki tá"madása (orosz),
VII. 19-\/III. 10. A zboroli áttöíés, Galicia és I]trkclvina

felszabadítása.
Vlll. 6-1X. 3. Az Okrra-Focsany csata, áttörós a Ptt,ttta

. és Susita fol.vi;knál.
A tizenegyedik Isonzó-csata VlI. 1[J -,IX. 15.

A tizenkettedik Isonzó-csata X. 24-XIL 1,

(Az olaszok visszaszoritása a Piave rnöge!)
Karfreit-tolmeini áttörés (X. 24-27).
Xt, 2l. L Ferenc József meghal,
XII. 7-15. Orosz ie$yvcrszünet meglrötés.:.
Xlt. 30. IV. Károlyt magjral királlyá koronázz,á|c

t918. IIl. 21. A némel. ,,nagy támadás" l<ezdete.
IlI. Békekötés Breszt-Litovszkban.
V. 7. Békekö'iés Brrl<arestben.
VI. 10. A Szent lstván-csatahajót az olaszok elsijllt,csztik
lX. 29. A bolgárok fegl,y6lrriin.'et kötnek,
IX. l1. A nómetek fegJlli,eí§zünetet kötnek.
X. 1. Károlyi Mihály elrendeli a fegyverletételt.
X. 17. Gróf Tisza lstván kijelenti a képviselőházban, lrog1

a háborút elvesztettük.
X." 3t. Tisra István grófot megölik.

19i9. VI. 28. Versailles-i szerződés (Németország).
VIII. 4. Az oláhok Bud.apesten,
IX. 27. Neuilly-i bókeszerződés (Bulgária).
tX. 10. St, Germain-i békeszerződés (ALrsztria).

1920. VI. 4. Trianoni békeszerződés.
VIII. l0. Sévres-i .békeszerződés (Törökország).
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:, :-:p szál, emberséges bosnjlák volt. Főbüszk,:-

, .:.:.zóií cliószinúre cserzett arcának. Pedig csak
, -::.:iSc;|€t uzöti a tiszaparti nagyvárosban €S a

-.:]:,rrisarege iegszívesebben náia vasárolta a fagy-
. -. ., s ,iiszor mérg,e,skedett és azt mondta: Ham,
" - _,,:: arra kérték, hogy jól íetézze meg az ada-

: :]] ,.-legis bokezúen kente az ostyára a szivár-
-,:- :Zineben 1ündöklő fagylaltcsodákat.

: .: ] ílifldig mosolygott és hibátlan fogsora jó-
:, .:...:li1 ki ajkai közül. Vasárnap este, üzlet ide,
_, - :-.csukta a boltját és iegszebb fezét kackiásan
-:_] ..:. sctáini ment. Szülővárosa, a zúgó Narenta-
, :..l: :,_:iJtt ilyenkor az eszébe. Vadregenyes csem-
. .,'.;ledek sziklafalon kigyőzó, tenyérnyi ösvé-

-._,:.. ,;z_,k a finom kis verekedések! ]Vla boga! Az
- _ _ ' ::,zi ! Hgy-két megiékelt koponya minden hé-

: .i] nern lehet eféléket művelni! Ha összeakasz-
-.. , -'. ?.z ember, máris ott a rendőr. Pedig ! - Ám-

, - . .,: egyéb örömök, az igaz! Az Erzsébet-liget-,, . :;,aikozik hazai ismerős, aki hétköznap török-
,: -. ", ag}, pipaszárat árul, de vasárnap este mind, : ::] j-,. zenet hallg,atni, sörözgetni, vagy cirkuszba,

- 
-.. ]= _, szép nyári napon nagy riadalom támadt az

" ]; t:ön-nőtt a zaj, legények nótáztak, éljenez-
. , _s:ság végül barátunkat is kicsalta boltjából.
._ : :: csoportosult a tömeg. Mehmed is közéjük

_ ,- :i :agolva olvasta a hirdetményt:- ] .;^
", .jz. háború van!... - Mehmed úgy érezte,,:]:],i mennyország leszállt a földre. Hát most

: , -:,. lii:§át tisztességesen, büntetés veszélye nél-, ._.iencséje van, medáliát is kaphat érte. - Zsi-
_ - . . s:] l Eljen ! Jaj neked, szerb !,..,:. ]:.;.gy Óra s a fagylaltra éhes gyerekek má-r
_ : :,luzott redőnyét bámulhatták. Mehmed vona-
. :: : :,jl,áros fele és lelkesen fújta a nótát a be-

":.--.._:,:ették meg Mehmedet. Másnap, már nagy
---:].: 3 kaszárnyában a gulyást. Mérte-rnéregette, , _ :_,snyák legényeknrek, míg egyszerre megle-

- borult örömkiáltással az e|őtte álló nya-
- : 

,: 
_ , ] _ tt az öröme, amikor Hatit háta mögött a, _ _ ..=:r,etespajtását, a vigyorgó Juszufot fe-

a

, .;J.zteve1 valósággal röpült a konyha küszö-
:. i=belbarátaihoz. -örvenderue 

veregették egy-
. ., :1a,,,_,kat kacagtak. A beszélgetés erÉdménye-

,-- ., ..:ilallgatásra je.lentkezett és kérte, hogy osz-
: --:..tszázadba az ,,enyém kedves pajtások"
- -:_.a.: teljesült. Bár nem került azonnal szer-

_ : - _ :. - Hármasban együtt járták neg a harc-
-l ]:. ,:i z,. l<rlzákot, tengelyt akasztottak az o|asz-

_ : :_. :armadik nyarán Albániában kötöttek ki.
, - :'.:,hán1,. ki tizedes, ki szakaszvezető és csör-

_1 s,,,k kitüntetés. Meg is érdemelték, mert
_ - ,.=:rkedtek nég mindig, mintha az imént

:.. ] ]l] r,alamelyest elfáradtak, mert három na,

" : _ :" "_ zi,t-r és a szerb had egyvégtiben loholt há-
: ,,, :: .'szaka, mígnem elérte jóelőre eikészített

állásait a valona körüii dombokon. Mit volt mit tenni? őlr
is beásták magukat a hegyoidalban és vártak. Yártak az
utánpótlást - es a meieg ebédet. Mert biz a trén 1ócskán
elmaíadt mögöttük. Addtg a kenyérzsákba pakolt kincs-
tári hideg eledelre szoruitak. Hiszen egyideig megteszi a
konzerva is, kiilönösen, ha feketekávé-kocka is akadt kö-
zöl,te.

Nem is történt voina §emmi kalamajka, ha egy bíborosan
aikonyotló esten a sós tengeri szelló neín sodor feléjük
iriss süttkukorica szagot.

,Víehmed orrontotta meg elsőbb, amint a megfigyelő
posztlán kikandikáit a lőresen.

Jó, édes illat volt. Érzett belöle, hogy frissen törött tejes
csóveket sütöget valamilyen hadfi. I3átran sütögethette,
hisz a szemközti árok mögött, macskaugrásnyira egész
kukoricaerdő díszelgett.

Meh,med szájában összefutott ,a nyá1, mikor arra gon-
dolt, hogy a bocskoros ,micsoda élvezettel haraphat a t<í-

vánatos eledelbe. Aztán vészeset kordult a gyomra és az
is eszébe 1utott, hogy immár két napja túlságosan keveset
mozog. Ket napja múlt, hogy utólszor rugaszkodott ro-
hamr,a. Még megalvad vére a hosszú pihenoben.

Addig-adciig törte a fejét, míg felváltották. Helyrerán-
totta drerékszilát és nyomban közölte Juszuifal, hogyha
nem ehet sültkukoricát, hát - Allah ne adja! - belebe-
tegszik! Kéne hozni három-négy csövet, onnan a szerbek
mögül. Gyerekjáték lenne. Este van, még hozzá sötét este
és a szerb nem bagoly, hogy a vaksötétben is lásson.

Juszuf kedvet kapott a sétára, ám volt egy bökkenő -a hadnagy úr.
A hadnagy úr nem látta ilyen rózsás színben az esetet

és haragosan mordult reájuk:

- L,lment az eszetek?!
Gyámoltalanul bámult egymásra a két behemót legény.

- No, sültkukorica, befelliegzett neked. - A csalódás szo-
morúsága ült tekintetükben, midőn feszes tisztelgéssel sar-
konfordultak, hogy négy,kézláb kimásszanak a földbevájt,
gyertyapislogásos, szűk kavernából.

A hadnagy úr rövid gondolkodás után, megenyhülten
szólt utánuk:

- Hát nenr bánom... menjetek! Csalánba nem üt a
mennykő! De ha bajotok esik, vissza se jöjjetek, mert
kiköttetlek!,..

Vigyorgóra íerdült a szájuk, köszönték a jóakar,atot és
miután komor felhők íátyolozták be az éjszakát, hónuk alá
csapták a puskát, zsákot, majd óvatosan kimászlak a mell-
véden. Szempillantás alatt a hgmályba vesztek.

Feszülten figyelt a lövészárok népe, követni próbálta út-
jukat, ámde ők nyomtalanu1 eltűntek a kutató tekintetek
e|ől. Az odaátról fel-íelszökkenő világítórakéták sem tűz-
ték reájuk áruló fényüket, a bokrokkal, szikladarabokkal
teleszórt lankáson. Néha céltalanul roppant egy puska,
csak úgy mutatóba, nrintegy figyelmeztetésül, hogy nem
alusznak a szerbek.

Teit-múlt az id,ő, vékony ködréteg kezdte megülni a völ-
gyet, a virradat előjele. Messze, künn a tengeren, az ég
alját egyhangúan söpörte végig újra meg újra egy íény-
szóró halvány sugárujja. Szokatlanul csendes éjszaka volt.
Hatif a mregfigyelőben semmi olyat nem észlelt, ami arra
mutatott volna, hogy pajtásai akadályba ütköztek és mé-
gis,,. Türelmetlenül topogott e§yik lábáró1 a másikra. lcleje
lenne, hogy visszaérkezzenek! Másíél fua alatt akár hason-
csúszva megjárhatják az uíat és ők már vagy négy óra
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Hdbarút ap önpés eül,en

hossza odavannak. ,Töprengés közben megszokott nroz-
duiattal nyúlt a rakéta-pisztolfért...

..:Bum..,bum,,.bum... pak.,.pak...pak! Yáratlanul. sza-
bályos gyorstűz keverte íel az éjszakát közvetlenül a fe-
dezék előtt. Hatif látta a feléjük cikázó fegyvertüzeket. Fél-
kézz,e| vállgödrébe nyonrta a puskát és cifra, kacskaringós
áldás kíséretében húzta meg egyszerre a két ravaszt: a
pisztolyét, meg a manlicherét.

- Alaaarm! - futott végig kiáltása egyidejűleg az.át-
kr rJ1.

ti sztari magarac!... -- károm-

a szerkezet s mire két szalagra való töltényt megevett a
gép, összeomlott a támadás, még a fedezék előtt.

Később népszám,lálást rendezett a hadnagy úr és amikor
Mehmedhez ért, csunyán ráförmedt, Nem volt benne valódi
harag szemernyi se, hisz a két kószálónak köszönhették,
hogy nem lepték meg az árkot észr,evétleniil a izerbek.

- Ugy-e megmondtam, gazíickő| Baj lett a kukoricá-
zásból! - Hogy keri|thozzád a három szerb?.., Beszélj!

Mehmed íélbenhagyta bokája kötözését, vigyázzba egye,
nesedett:

- Jelentem aláss,an, zsákot
- Hijnye... Hatif ...

kodta el magát valaki
éI<es bosnyák szóval a
tűz a|á vett terepen.

Közben már. szerte-
szórta vakító fényét a
rakéta - hát, uramfia,
Juszuf áll ott szétveteit
lábbal, mint egy bál-
r,ány, markában szapo-
rán csattog ,a fegyver és
rohanó alakok buckáz-

sarzsi nem cipelhet, meg mi
csak ketten voltunk és
három a zsák. Fogtunk
hát a kukoricásban há-
rom rácot és hajtottuk
őket a holmival errefelé,
csendesen... Hát itt az
oldalban rajvonalba

nak fel lövései nyotnált. (t

Mehmed meg tán két lé-
pésnyire botlad,ozik az
á rokperemtől, kezeügyé-
ben három, zsák alatt
görny,edő rémült, szerb
katona. Puskaaggyal
löki őket a fedezékbe,
ordít, ahogy a torkán ki-
iér:

- Angriff ! Tánadásl
Maga is beugrik, Juszuf utolsót |ő, aztán szintén bero-

han. Mennydörög, villámlik már közel-távol, gyorsan ke-
lepelnek a géppuskák. Fütyül a golyó, kézigtánát is szórja
pokoli magvát. Kérdezgetésre nincs idő, nem is lehet,

Mehned a gépfegyverálláshoz száguld, vaskézze| r,a,
gadja ki íészkéből a ntasinát és a dekkung tetejére vágja,
nrelléje veti magát. Juszuf segít neki, kerreng-kattog máris

} bot,lottunk! Kígyómód
csútszott fölfelé ,a sok
nihaszna rác. Átjutot-
tunk voIna kis,ebb zaj-
jal, de okoskodni kez-
dett a három zsákos, el
akarták dobni a krrko-
ri cát.

Mondok Juszufnak,
a kukoricát hagyni
nem lehet. Puskát ne-
kik! Alarm! Te menj
neki ezeknek, csináli za-
vart, én majd áthajtom
a foglyokat. Lőttünk

rnind a ketten, kiáltottanr is, hogy meghallják idefenn. De
Hatif, ez a - tiszteletlenség ne essék, nem mondom nli-
csoda! - riktig a lábamba trafáit.
, Hajnalban az egész század kr_rkoricát falt, pirítgatott
aprócska tűzön. És Mehmed, nreg Juszttf, a két nagybélű
jómadár, kikötés helyett újfent medáliát kapott.

sz. Szentivtinyi lenő.
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Zsigmond királyunk egyik híve úgy vélekedett, hogy minden
ellenséget ár,talmatlanná kell tenni.

- Némileg igazad, van - felelt a király -, Okosan cse|ekszik,
ki legyőzött ellenségét elteszi láb alól, mert a megholt ellenség
többé nem árthat; de inkább más utat választok ehhez. Midőn
kiméletesen bánok legyőzött ellenségemmel, akkor is megölöm
ellenségemet, mert barátommá teszem.

.*
Lichtwer költeménye: Egy apa azt mondta fiainak:

- Ezt a drágakövet az kapja, aki közületek a legnemr:sebb
hősi tettet viszi végl-rez.

A három fiú világgá ment. Három hónap mulva megjelentek.
A le§idősebb így szólt:
- Idegen ember ránr bízta vagyonát, megőriztem.
Az apa válaszolt:

- Kötelességed volt.
A második igy szólt:

- Szemem láttára egy gyermek a vizbe esett, kimentettem,
.{z apa válaszolt:

- Tetted dicséretre méltó, remeknek mégsenl mondható.
A halmadik így szólt:

- Utazás közben felértem egy szakadék szé|éra. Ott aludt az
cllenségem. Lelökhettem volna,-de inkább felkeltettem és így
ntcgmentettem.

?9o

Az apa így válaszolt:

- Tiéd a gyémánt! 
,.

IX. Pius pápa egy alkalommal végigjárta a Vatikán termeit.
Az egyik teremben íeltűnt neki egy fiatalember, aki elragadtatás-
sal slemlélte Raíaelnek, a híres festőnek, egyik képét. A pápa
megállt és figyelte a fiatalembert, akit művésznek gondolt.

Amikor az itjú, akit Johnson Györgynek hívtak, a pápát ész-
revette, mélyen meghajtotta magát. A pápa megszólította:

- Ugy-e, fiam, ön festő?
A feleletből megtudta, hogy a fiatalember azért jött Rómába,

hoqv festővé legyen, de nincs hozzá pénze, hogy a festőakadé-
miáia beiratkoizék. A pápa megigérte, hogy fedezi a tanulás
költséseit. A íiatalember tiltakozott:

- De szentséges Atyám, én prote.stáns vagyok!
A pápa mosolyogva szólt:

--A- fesfészefi ákadémia önt. ezért nem tr,tasítja vissza!

Hugo Victor írancia költő, valahánysz,or ismerősöket hívott
aszta|ához, egy üres karosszéket állított oda, ezen felirattal:

- A távollevők itt vannak
Erre a §zékre senki sem ülhetett. Barátai eleinte babonának

tartották a költő szokását, de később megtudták ennek mélyebb
értelmét. A költő ezáltal elejét akarta venni m,inden megszólas-



:-,.:_-::;. Talán a pogány Horatiust követte, aki azt-] ,..:,. _ barátját megszólja és nem kél védelmére, nli--:_:: ]:i: komisz ember.
*

" , -- ].; :: kirá11, egy délután kamarása kíséreilében, :;]:_i E:1, kis utcaból váratlanul gyá§zmenet közeli--: :_r,tt haladt a pap és a sekrest}rés, a koporsó

, -. -..-:. ::eltó embel; senkije sincs, aki rá gondolna
_-:-:: _i:serne.

."_.:-'át es hajadonlővel követte a koporsót.
- : ,:i:ii czt látták, csaklramar százávaI csatlal<oz-

: - :: : :.: :1ig volt temetés, melyet el(koIa népsokaság

", ",: ::tr uiaZáSai alkalmáva1 felkereste Crommel an-- ,:- :. .\mint a tengerparton sétált, hirtelen nagy
_- -:.,,:_::. Eg1, Morrles nevíí kádár a vizbc esett es

" -. :::-_.s krralynő azonnal kérdezősködött a szet-en-
: _ ] _ _:. :.i"l es tudakozódott lakása után. Elment a
:, ,:,,:ji,hcz| aki ép akkor osztotta gyerrnekeinek a_ :_ .::

, l: . :sszon1,| Önt nagy SZeIencsétlenség érte. Talán
::... há a magyar királynő szájából hallja, nrintha-:,:_ _:'sá_golná önnek. Vizbefult szegény ura. lnrád-,: _,:cil c.s gorrdoskrldjék kicsiny gyernrekeilől.

.- -:]:1.;S penzösszeget nyutott át neki.

'l.
, , ,--_ _:::,készen állott 1841-ben Toulouseban, midőn
. --]:> '.1cnt nteg előtte és negköszönték, hogy eglliii: : . ,.oelntét nekik adta. Sajnálkozásuknak adtali, 

_ _.- -;,_,n\,öríí zenéjét nem hallgathatják, de nekik
a'" 'a .--
,-:-_ : <:JI] elhalasztotta tltazását, munkás-hangver-
,l_:]- _:-1-ben, anrikol, ilyesmi még ncm volt szókás-

=,, 
ki vagyok, bizonyára nenl í}eít volna hOz-

.:idu vagyok,

].]rntktzttek zárdánk ajtaján, nent kétdezzük,
:sidó? De ha biztosalr tudnók is, htrgy zsicló,
,.-issza.

t-.,!lt a hatása. Rotscjriid'nagy összeget aján-
,.:lgerte további segélyezéstiket is.

_, ::,.,izek voltak, mert nagy esőzések íolytán meg-

}tdborút ű saennedéigen el,ieli, i
Az bizony eleinte nem jó rréverr vette az új kenyérpusztítót, de
amint az addig alvó kicsi felébredt és sírni kezdett, megszánta,
kivette a kosárból és tiszta pólyába ra,kta,

Amint levetkőztette, a gyermek mellén levelet talált, melyben
10 darab 1000 frankos papírpénz volt. A levélben az á|lt, ltogy
enneli fejében két évig gondozzák a gyefmeket és két év nrulva
intézkedés történik a továbbiakró1. Azt a kérelmet is tartalmazta
a levél, hogy a gyermek gondozói, jelenlegi helyükről el ne tá-
vozzanak.

Az erdész szerencséjét az egész vátosban serlki sem iríeyeltel

1809-ben, az Aspertr melletti csataUan Károly íőherceg látta,
arnint egy huszár egy kegyelemért esdő, két kezét óg feté tartó
íranciának kezeit levágta. A hadvezér a csata után maga elé
hivatta az ilíető httszárezredet és így szólt:

- Az a hős katorra, aki a kegyelenlért esdő írancia katoná-
nak mindkét kezét levágta, lépjerr elii, hogy hősiességót megju-
talmazzam.

A huszár azonnal jelentkezett. A iőherceg így szrilf:

- Hősiességedért kapsz két aranyat. De, hog5, egy kegye-
lt,mért esdő katona liezet levágtad, a börtönőrtől íogsz nléltó
bi-intetésben részesülni.

A huszár kegyelmet kért, A hadvezér azonban így rlálaszolt:

- Lelkiismeretlenség volna olyannak megkegyelmezni, al<i
11yomorult felebarátjának nenr kegyelmezett!

1916 íebl. másodikán u rn.In). tol,kolatánál leltjttél< az L. lg,
Zeppelin téghajót. A rajta levő 30 német katona, kiket a meg-
fulladás veszedelme lenyegetett, kérte a ,,King Stephtn" halász-
hajó legónységét, hogy' rientsé ki őket.' Azo-nban'Mar,rin nevíi
angol hajóskapitány elhaladt mellettük.

A németek, anrint ezt később a norvég parton talált üveg-
postából megtudták, megható búcsírt vettek egymástól és hósi
halált haltak.

Az angol kapitányt hamar utólérte a végzcte: 19l7 február-
ban üldözési mániában halt meg. Ugyanez év áprilisában a
német flotta a ,,King Stephen" nevíí gőzöst is elfogta és legény-
ségét Nérnetországba szállította.

XV. Károly svéd király meghívta aszta|ához a követek házá-
nak egyik kiváló tagját, Sven Missont. Az illető úr azelőtt ci-
pész volt.

Ai aszta|ná| egy grót is ült. A gróí lekicsinyelve kérdezte a
követtől:

- lgaz, uram, hogy ön azelőtt cipész volt?

- lgen, igaz; de, nenrde gróf úr, ön nem volt az?

- Mit akar ön ezekkel a szavakka|? - kérdezte bosszankodva
a gróf.

- Csak azt akartam mondani, ha ön cipész lett volna, akkor
bizonyára a mai napig is az volna.

A grói ajkába harapott, a követ elhallgatott, a király lelka-
cagott. 

*

Amikor egy éhinség alkalmával 1'olsztoj gróí scgélyakcitit
vezetett Oroszországban, előszobája nap-nap tItán zsúfolásig
mr..gteIt kérvényezőkkel.

Egyszel az egyik térdl,c borrrlt eliitte.
E rre Tolsztoj is letérclelt:

- Miattam így is beszélgethetiink, ha nel<ecl térdclve kényet-
ntesebb - mondta nyttgodtan.

( Folylat juk,)

:: ci-,ie 1-Cndi szerzetes
,, i.e is. Odafordult
1: rázta a fejét:

alamizsnát gyüjtött. 13e-
egy vagyonosnak látszó

ts kiöntött. Némely helységet oly mértékben
. ' .:: aívíz után r,ájuk éem Íehe"tett i§melni. Nem

--,.:.: k,jzségben a kárvallottak részére gyüjtöt-.. _-. :zc{úll},özvegy házához értek, ki tltt eit npró',: : beléptek a házba, az egyil< gyüjtő igy szólt:- ::_i .cnl szánríthatunk semmire. Hisz ennek a
_.',:.: :incs egyebe, mint egy csomó gyel,meke.
-::],'i,azonban 40 fillért adott nekik és mondá:
:-. :.:] l,an szobácskám és ágyaim a gyernrekek
._.-, .:árosultaknak pedig semmijök sTncs.
,.: .: ::ár kiléptek a lakásból, az egyik kislányka
:: _:,]l l11Ofldtá,:

- . -:5 2t) iillért; ezt is odaadjuk!

_ -_. i]:,, ltitki Eupenben történt: Egy kocsmában-._-._ :_lrözésnél. Eközberr megállt a fogadó előtt*..,,b,,;l e91, úr szállt ki, kézében taltott egy
| :-:|.| a kocsmába és kért egy iiveg söLt, a kézi-

-: .: !ctte le egy székre. Gyorsan kiiirítetie, ki-
,_ ,.. ,;thag1,1,án kosarát'.

_-, :1: s !-S a Yendégek észrevették a kosarat, ki-
. , ._,:-.al-,t hasztalan kiabáltak .utána. Az autó,

-:_.:i<iesiikre el volt fedve, eltűnt szemeik elől.-:- , 
._,, mit tat,talmaz a kosár. Mennlrire csodál-

::, :.:JŰn abban eg1, alvó gyermekct találtak.- :,,r:gnjék a gyeintekkel? Senki sem akart

. ..,,,:l.. "gr eiáeii 
"tOaiiioi 

lÁr'.;lii '-
- t_:.l] tzt a sleImeketl Kilenc gyermekem

: - _.:,\:k. ott a tizedik sem hal éhen,
: ,, ,_ ::::trket és hazavitte. Egyik ismerőse velc
, - .. . _,:, hog}, mit szől hozzá az erdész felesége.
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Edborttt a, üest mehéBkedése ellem t

A IK[s sZÜp.tKID NoTI§sZ
lrta: Noszlopy

Az árnyas táborra leszállt a csendes, lantyos_ nyár,i este. A
jriliusi kék égboltról derüsen mosotyogták le )"csillÍgok az aplró
cserkószsátrakra. A zászlórúd előtt kacskaringós, vörös nyel-
vekben lángolt a tábortűz. A magyar erdő száraz íája muzsikált
a csekészlelkeknek. A tűi ténye megvilágította a nyírfakeresz-
tet s enyhe nyári szellő lebegtette a para,ncsnoki sátor ..ajtaját",

A tábortűz mellett, apró legénykék iildögéltek, arcukon a jól
eltöltött tábori nap boldog emlékeinek nyomával,

A cserkész vidám! - Daloltak.
A cíacos kurucnóta hetykén harsogott a hatalmas akáciák

alatt:
,,Szarkaorrú labanc
Yiszi az irháiát,
Lőcslábú, vén gebén
Békanyúzó nyársát.
Rajta kuruc, rajta!
Vágtassunk utána!
Tied a lódingja,
En,yim a puskája!"

A parancsnok úr kilépett a sátrából.

- Ki a soíos ma a mesemondásban? - kérdezte.

- A segédtiszt úr! - íelelték kórusban a fiúk.
A parancsnok úr letelepedett a tűz mellé:

- Halljuk!
Árvay Feri, a segédtiszt, egy kis szürke, pepitanoteszt lrúzott

elő a zsebéből. Bizony viseltes volt már. A lapjai elsár,gultak s
amint olvasta a reg 6eleirt soíokat, sokszor megakadt áz olva-
sásban, nem mintha nem tudna hozzá, - hiszen két éve érett-
ségizett, !ane41 azok a betük valahogyan el,homályosodtak a
szemei előtt. Nem csoda, Hiszen könnyezett.

- Ma július 28-ika van. Húszesztendős íordulója egy nagy
napnak, amelynek jelentősége fölött ez a kis tábor sem'halad-
hat el az emlékez,és rneghatódottsága nélkül.

A kis cserkészek tágranyílt szemékkel íigveltek.

- Egy kis szürke naplót'hoztam magammál a táborba. Aján-
dékba kaptam az édesatyántól. Két esztendeje, amikoí sikerrel
leérettségiztem. Ebből olvasok fel ma nektek, kedves cserkész-
testvéreim apró töredékeket. Jó ember írta, iiatal szép, délceg,
magyar emb,er. Magyar honvéd, Magyar hós, Hallgassaiok csa'ii
ide !

1914. júIius 28.

Izgatottan várjuk a lapokat. Nagy események vannak készü-
lőben. Mióta Serajevóban a gyilkos szerb Princip Cavrilo golyója
leterítette Fereni Ferdináná- trónörököst és felesógét, áttánáO

A kis fiam, Ferkó már hat hetes. Apró kis kezével bol-
do,ga"n ha_don{czi\. Ec mosolyog. Határozottan mosolyog. Vagy
ta.lán csa.k mi látjuk így, akik egy verőfényes jövő bolOÓg záio-
gaí nezzuk benne?

- -:_..- Ede§ kisfiam, büszkeségem, csak érted és jó anyádért
aggódik apád.

Július 29.
A város utcáin nagy embertömegek ácsorognak a plakátok

előtt. Az ösz király üzent népeinek:

- Mindent megfontoltam és mindent rneggondoltam|"
A háború elkerülhetetlen. Itt a mozgósitá§i

Ma reggel egy kis. áíváltozásonmentem r..,.rrtÍT ::':;rT
nál korábban keltem. Sietve b;eretválkoztam. Futtában reggeliz-
tem. Felvettem a tartalékos hadnagyi egyenruhámat. Bizony ki-
csit szűk és naftalinszagú. Taval/vrlt"iajtam utoljára az" őszj
gyakorlaton. Aztt!án ,mindén óvintézkedés dacára itt-ott kikezd-
ték a molyok, Dlága jó feleségem tegnap késő éjszakáig stop-
polgatta._A kis fiam még aluszik. Meg sem merem csókolni, né-
hogy felébredjen. Ma kell jelentkezném az ezredemnél.

Augusztus 11.

líegható volt az eskütétel a gyakorlótér,en. Háromezernégy-
száz, vadonatúj csukaszürkébe öltöztetett katona emelte eskiiie
a kezét: ,,Becsülettel élek és halok! Isten engem úgy segéljen!"
Az ezredesünk gyönyöríí, hazaíias beszédet mondott, Zász|őnk
alatt, zeneszóval vonultunl< be a kaszárnyába. Az ezred útrakész.
_ - Még itthon alszom, csehdes, boldog kis családi
fészkemben. Azaz csak aludnék, ha álom jönne a szememíe. -Mi lesz ezekkel a drágaságokkal? Áldott, jóságos asz-
szonyom a napi munkában kimerülve, nyugodtan aluszik pátnáin.

- . l A Ferkó! Egyetlen kis fiacskám, minden remérrységem
gondtalanul szunnyad a pólyában. Jaj, de meleg van! A szem-

Aba Tihanúr.

telen legyek unos-untalarr rászállnak a kis rózsaszínű orcájáLa.
Elkergetem a gonoszokat! Ne zavarják a kisíiam álmait, - -

Augusztus I8.

Jó öreg királyunk születésnapja. Nagy ünnepségek. Délután
a századná| hazatias ünnepély. Nagy négyszöge1 íormálunk.
Erős férfihangok szállnak az ég feló: - Isten áidd meg a ma-
gyartl A katonák szemeiben könnyek gyöngyei csillognak:

- Megbűnh{idte már e nép a mtrltat s jövendőt|

- A kisfiam ma nagyon nyugtalan. Sokat sir. Nem
akar elaludni. A feleségem a konyhában bizalmas beszélgetésbe
mélyedt a, tisztiszolgámmal: - Aztán János, vigyázzon magára
is, de vigyázzon az én jó irramra nagyon! ő a mi íenntartónk,
gondozónk, kenyérkeresőnk !,..

A becsületes kún fiú mindent megigér, - Mintha a bolond.
golyóbistól meg lehetne őrizni azt, aki a golyók között szalad-
gál? !

Csomagolnak. Jaj, de kicsiny az a tjszti táska. Most ez, ma!d,
amaz nem fér bele, pedig mindenre szükség van! Egy kis hazai
azért belepréselődik a tetejébe, hogy útközben hamarosan hoz-
záférhessünk. - A kisfiam csendben elaludt.

Augusztus 20.

A vonatunk csupa zászlódísz és virág. Búcsúzunk!
Sírás, rívás. A mellettünk levő rrrarhakócsiban egy cigánybaka
nem fér a kijárathoz. A rácsos ablakon integet csókot a ielesé_
gének és a kis rajkónak. Az asszony fetnyLrjtja a szurtos kis
morét. Az apa össze-visszacsókolja a rácson keresztül és öm-
lenek a könnyei. - - A kis fiamat a karomban tartom. Nem
sírok, csak befelé. Tegnap óta századparancsnok úr vagyok. ---
Flőre,! .- {ujj? u zászlóallkürtös. lndulás. - Utolsó csókok.
Búcsúzás! A viszontlátásra.

Október 24.

A Strij folyó partján nyomulunk előre. Egész na,p meneteltünk.
Előttünk nem messze dörögnek az ágyúk. A mi tüzér,eink. Es-
tére odaérünk - - Ma levél jött hazulról. Jól vannak.
A kisfiam fényképét is elküldte a feleségem. Már öthónapos.
Ejnye, de szép fejlett kölyök, a teremburáját. Ez is katona lesz,
mégpedig huszár. A fiú vigye többre, mint az apja. Az apa
baka, legl,en a fiúból nyalka huszár. Az apa csak tartalékos had-
nagy, civilben tanár. Legyen a, fiúból tényleges katona. Tábor-
nok! No, persze, hogy persze! 

október 25.

Tyüh! A kutyafáját! Baj van. Szegény huszáraink csizmában,
nyakig sárosan, gyalog ereszkednek le a hegyről. Cyalogharc-
ban voltak a kozákokka| Már itt jönnek. Csúpa vér mindégyik.
/\Iellettem a segélyhelyen kötözik be őket. Most mi §ie-
tünk előre' 

október 30.

A Sajó hadnagy megsebesült. Láblövésf kapott. Hordágyon
viszik a segélyhelyre. Kiss Gábort, az öreg hadiönkéntest is meg-'lőtték, Yérzik a karja. Balkézzel tiszteleg és kórdi, mit üzenek
haza? A tábori lapomat beledugom a zubbonya zsebébe. -Yigye haza, öreg! Csókolom a feleségemet, meg a kisfiamat a
Ferkót"' 

December 6.

No, én ugyan szép Mikulps-ajándékot kaptam a cár atyuska
valamelyik szakállas fiától. Meglőttek. Meg bizony. Már íel is
kötötték a balkaromat. Most aztán mehetek haza. Négy hóna-
pot szenvedtem, éheztem, láztam, Galicia sáros útiain baktat-
tam. Itt állunk már a Kárpátokban Uzsok körül. Szent föld ez
már. Magyarország. Boldog vagyok, hogy itt, a kárpáti fenyők
alatt kaptam a sebet a hazámért. Most repiilök haza. Yár a
kisfiam és a feleségem. Bn leszek a Kriszkindli! No, de útköz-
ben veszek ám valami csecsebecséf, kis nyuszit, meg csörgőt a
komának| 

December I0.

Bizony nem kerültem haza. Egyenesen Brldapestig vitt a se-
besüttszálíl'ó vonat. Hála Istennek a saját lábamon megyek a
kórházba,

A pályaudvaron vöröskeresztes karszalagos cserkészfiú áll
elém:

- Metyik kórházba tetszik?...

- A honvéd helyörségib'e.

- Elkísérjem a hadnagy urat?

- Köszönöm, majd megtalálom.

- Balra a Köztemető-lrton, Orczy-úton át a Haller-utcába, az

qof)



A békénele ös uamnalc hőseö t

"*..::,.,:a a Szent István-kórház mellett a Gváli-útra. A- - :_:', '.,,bbra! - magyaráz a kis cserkész i<atonás rö-
_ -:- _ :] Derék íiúk vagytok! Nekem is van egy kis íiam.-, - :s cserkész lesz. Persze, csak ha megnö!

December 24.
_ - _,: 

-:z,:iska! Oi,önl,örű karácsonyfát díszítettünk. tr{ár,, : ::.-.élenl. en még nem tudom használni a balkaro-
-,,. ::-:.:, i.s hálát adtunk a jó lstennek, hogy hazahozta
:- ,l,* :. kisiiam is összetette apró kis kezeit. Ugy-úrgy
_ :---:,.:]]. csak imádkozz! Most'még nem tudod, mi az, -_, :. :,.,_;rögni a megtámadott ha,záért, az otthonért, a
-: ,..:|l -\laid megtudod egyszer Te is! - - - A Kár-

-:-,:] segélvcsap,atok jöttek, meg törökök. - No, a
- , : _ :1]:1,rk talán csak hamarosan elintézik a háborút., .,-, _::-.iI A német is íegyelnrezett, jó haLrcos. Hát a: -_ .i :,zián hősök! Hej, Tarcali őrmesl'er, én jó baj-

- -, ]. .i nem esel mellettem! - - - 1915. januar 30,

_ _ - : : sebem. Ujra bevonultam. Jelentkeztem. Beosz-' -'1::száZadba' 
Februar 6., _ _ , :atunk ószak felé. Zemplénben nagy harcok dírl-,, . ]: ismét elválni. Istenem,. ítgy-e, segíteni fogsz?

, :* - :-r:]\,szer látrri a mi kis városunkat, az enyémeket,
. , - -.:: :,.z átlijtt kezemmel. Szeretném, ha megérném az
, _. :i :.:likor az ellenségek egymás nyakába borulnak
_ ., *-,,]: ós a nemzetek urai megbékélnek a zöldaszta.l

- :< : ]::,rndják: - nem kell a másé! De addig mennyi
_,- _:]lr..rll,ni! S ha meghalunk ahazánkért, vajjon fel-

-- . - :.::kat? Vaijon gondolnak-e az elcsett katonákra?
- , .-- |-.z enlékünket?

,: ::le gondolok, elszortrl a SZÍVem. Kis fiaml É,letem
,-: - :,.,-r le nem íelejted el az édesapádat?

Február I8.

Ellenségtől kőrLi|zárva egy égő faluban várjuk a szabadító
csapatokat. Körülöttünk gránátok csapkodnak, srapnellek rob-
bannak, Előttünk géppuska kattog. Tőtiink keletre a
gyalogság visszavonul. Mi lesz velünk? Egy ép házba menekülök
katonáimmal. Szerencsére az orosz tüzérség röviden lő. - ---
Jön a segítség, Egész zászlőalj! É,ljen a Haza|, Mindjárt ideér-
nek, Akkor azután lángokon, üszkökön át, lobogó fáklyafény
mellett indulunk tohamra,.. Nem tudok nyugodtan írni, hiszen
percek kérdése az élet, vagy halál. Soha még ilyen nehéz na-
punk nem volt. - - - Elteszlek kis szürke naplóm. Nincs idő!
Vajjon írok-e még íehér lapjaiclra s olvasom-e egykor jegyze-
teimet a kisfiamnak meleg szobában, hosszú t'éli estén, - vagy

lstenem! Fiacskám! Edes jó Fe - -Nincs tovább. Árvay Ferkó kezéből kiesett a szürke notesz.
A segédtiszt fejét a tenyeróbe hajtva zokog. 1915. íebruár 18-án
elesctt az édesapja. A sziilke notesz, a zsebóra, a távcső és
más apróságok kerültek csak haza. A hűséges János kopogott
be azokkal egy havas március-eleji éjszakán.

A cserkészek komoly arccal iiltek a tábortűznél, A parancsnok
úrr felkelt és Ferkóhoz lépett. Szelíd, de viharvert arca mosolyt
sugárzotf a nagy fiúra:

- Ferkó! Köszönjtik Neked ezt az ajándékot ezen a feledhe-
tetlen, emlékezetes évfordtrlón. Jó atyád hős volt, a nemzet nagy
halottja s mi büszkék vagytrnk, hogy egy h(ís magyar derék iia
a mi isapatunk érdemes tagja. en is ott jártam, ahol a ha]ált
osztogatták. A doberdói sziklasírban sok kedves bajtársam pi-
hen s-magam is súlyos sebbel kerültem haza. Atyád legyen a
hazaszeretét, az önfelálcíozás és köielességteljesítés példaképe
ezentúl e kis csapat előtt, Szeressétek hát fiúrk baitársakként
ecvmást. tiszteliétek ió sziiteiteket, akik élnek, ne sirassátok a,

tróéOt<et, de ne js,fele'itsétek el őket. Zárjátok a szívetekbe azo-
kat, akik érettiipk s hazánkért estek el.

f DR. KoRoMpAI JózsEF.
" :.:,.,:i-ii€t jellemző vágtató, rohanó életünk megállást

, *, ;,:: -.],3l, egy percre vigyázba merevedjen az egész
]T -" ;- .=-.:.sztársadalom.

:-- .:-,:i. majd késő-tib a l20. sz.Pázmány öregcserkész,

. , " " ,-, :. iiorompai Józsefet szólította magához hosszú
, _:; :::: az Uristen., , . :: : 1|-,-a a háború alatt került a Regnumba és itt ismer-

íőoásztora a bécsi pazmaneum élére állitotta lelki vezetőnek.
ltt'veszi át azakkor még2. sz. Pázmány öregcserkészcsapat
vezetését, azt nagyszerúén megszervezi s a csapatnak. lendü-
letes programmoi, tii irányt ad. Fáradhatatlanul dolgozik kora
resseitől*késő éjszakáig, szónokol, nevel, ír s ezaz emberfeletti
mín-ka aláássa egészségét, Két évvel ezelőtt váratlanul, munka-
közben agvvérzést kapott. A nehéz betegséget megadással,
lstenbe ve"tétt alázatos hittel viseli s az ébredező munka kész-
séeével úira munkához fog. Cserkész, aki még betegségében
sem tágít a kötelessége mellől.

Korompai atya krisztusi cserkészlel,._ . cserkészettel. Az akkor- : :,: , :::ke csapatot bizLák rá,,::: -ecskéket, mert hi-
.:.:- : ] -=: fecskék akkoí már az

.:, ,:, .láildostak. A fiatal csa-
l :-:. :ittanárban egy odaadó,

::. s és fanatikus vezetőt ka-

kére iellemző az alábbi beszélgetés.

- Főtisztelendő úr sohasem kesereg ?

- Hálátlanság lenne ha.megtennér.n.
Hisz sokkal rosszabbul is tehetnék. En
csak béna vagyok és néha görcsökben
rángatózom. De vannak akik á.llandóan
óriá-si fájdalmakat szenvednek. És elvég-
re .33 éves koromig egé.szséges voltam !

Sok örömöm volt. - Es hozzám még
mindig nagy'on jó az Isten ! Mert hányan
vannak, akik betegek és nincs meg a
mindennapi kenyerük, nincs rendes fek.
vöhelyiik és nem tudiák rnagukat keze',-
tetni, Erzik, hogy mindenkinek útjáb n
vannak és környezetüknek csak me3-
könnyebbülés lesz, ha meghalnak. . ,

Korompai József parancshok sírjá,ál
nem szabad könnyet ejtenünk, Az Ő szava
az ó élete tiltja ezt nekünk. Jóságos,
megértő szeretete, örökké vidám, bol-
dog moso'lya, hősies imádságos lelke itt
maiadt közöttünk, ha ő maga el_ is köl-
tözött legfőbb parancsnoka elé. Es ez az
ó öröksége a mi részünkre.

Magyar cserkészek, maradion ő
továbbra is valamennyiünk vezére és
példát adó parancsnoka.

. : -.. : :den gondolata aziíjúság
.. - _:: az ifjúság. vidámságát,

j- , - _] .: ,'úság illuzióit, megismer-

.. :egvalósítani magunkban
_:, :nbert.
: ]:::s a Regnumot is szét-
..=::= erről a fiatal papról
:i - Je ő nem esett két-
.-_= ::.,, lelkével villanysze-
:: :i_í kereste meg a min-
-. --:=:. úgy szolgálta az Ur
:: -: tta Óssze nagy titokban

:::::,

Kosch Béla.
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Talamdü megérűeni és köuetmi,: mern mimdegg !

llB lll nKAvllt lN llD lNlll
Amint átléptem a spanyol határt, türelmetlenül vártam az első A bika támadásána,k pillan,atában a zene is erős tust adott,

alkalomra, hogy a spanyolok legjellegzetesebb szórakozásán ami még íokozta az általános zűrzavart. Az emberek felugráltak
résztvehessek, Megtudtam, hogy a n,a,gy bikaviadalokat, ,,corridas helyeikről, kezzel, lábbal hadonáztak, kiabáltak, fiityültek.
serias", ahogy ők mondják, -, áprilistól októberig tartják, így A bikától felszabadrrlt picador közben ieltápászkodott, a meg-
hát még várnom kellett. sériilt vérző lovat is íeltámogatták és a picador ismét harcra

Végre megjelentek a már messziről szembeötlő, rikító színü készen nyeregbe iilt. Ezzel a derék viselkedésével a közönség
plakátok s a legközelebbi vasárn,apra hirdették az első bika- harsogó tapsait érdemelte ki. lsm,ét megtámadta a bikát, ezútta|
viadalt. már valamivel szerencsésebben, mert sikeriilt a pikát a bika há-

Igyekeztem azonnal jegyelszerezni,ittazonban rneglepetésért. tába szúrni, Ugyanekko,r a bika ismét beledöfött a ló lágyékába
}Iegkérdezték ugyanis, hogy árnyékban, vagy pedig nápos he- s azt erősebben megsebezve, a. másik picador felé fordult. Köz-
lyen akarok-e ülni. Erre a kérdésre nem száinítottam, dé kelle- ben a mi barátunk alatt megtántorodott a sebesült ló és össze-
mesen érintett,-mert fényképezni szerettem volna, így tehát spa- rogyott. Jellemző a most lejátszódott jelenet'ben a közönség_han-
nyol-francia-német nyelvkeverékkel gulata. A picador ugyanis ismét
igyekeztem elmagyaiázni, hogy a ]-::].].,.. ].]",, . -l kezdte ösztökölni lovát, hogy keljen

nehezen megértették kívánságomat, . . :, '

es taptam igy ;;ái"yóF#;i:'#ii; *ípiij,*íl,§ir§t§id,jiilli,korán indultam el otthKoránindu[támelotthonró!'l3áÜí"T;.."-'jáiüii.f,;'áá:lii'l"i*[
le ne késsem a fél ö,tkr
nagY eseménYt 

ffi%,:#§}; k*if:t'#;i1l*}iií.};,."J,.,$ u:
Mikor kiértem, már t

séget találtam. A szakér
nagyizgalommal társva|ffifi§*; 

ir#q;lfi:,§f#l#:**iböző bil<aviadalon lejáts
ménveket. A beiáratnálménYeket A beiáratnál ülr'P,á,mját 

$';ffii{#flffit,ki;t
béreltem, majd némi küz
a nagy tolongáson átjut
tam a helyemet. Az a.rén
nézőtere ha'marosan "-,i'dhtJml l Fi,á.j*'dí'r*tl,,i,§if :^"líft§ka csipkés öltözetű span
gek ós a napbarnította,

Pontosan félötko; 
-felcáendtllt a 

^ ^:^^Á^_,}* a lévő szalagokkat díszített, kb. 60

r:;i.,lmil :;,n:,ttrgs *ni*l 
A Picador támad, .1n tross,riivegútön _szig_onnyal _el-

látott botokat 
-,,banderillo"-katAz elsö sorban kocsin.jött a három,,matador",,vagy,,es- - a bika hátába szúrni és ezzel felingerelni. Az aréna egyik

pada" íestői tarka öltözetben. Utánuk bevonultak a gyalogos szélén álló bika figyelmét az aréna közepéről a banderillok eg1'-
,,banderillero"-k. Ezeket követték a lovas ,,picador"-ok,- va,siag máshoz verdesésével vonták magukra. A bika lassan megindult
takarókkal védett, rémséges gebéiken, hosszú pikákkal'felfegy- a banderillero felé, majd mindinkább felingertilve, teljes ere-
verkezve. őket kísérik a-gyalogos,,mono sabio"-k. Végül [Ó- jéből támadásra iramodott. A banderillero eközben a bikát ál-
l,etkezik az,,areneío"-knak'és,larpintero"knak, az arénáttisz- iandóan figyelve, hátrafelé szökellt, egószen az ar,éna széléig.
tító személyzetnek tarka hada. A menetet, öszvéreiket vezetve, Itt hirtelen megállt, kiegyenesedett és a rárohanó bika leszeg-
az e|esett ikát és lovakat kivo,ntató ,,mulillo"-k zártákbe. zett feie felett á banderiilokat erős lökéssel annak hátába szúrta.

A menet háromszor mcgkeriilte az arénát, üdvözölve a viadal Az így hátulról jövő támadásra a bika hirtelen megtorpant ,és
elnökét és közönségét. Utána az a rendkíviil ügyes és hidcgvérűa rendkíviil ügyes és hidcgvérű

banderillero testét szarvaival szin-
te surolva, dühösen hátra kapta'íe-

deiilleíok. A személyzet többi része, §ffi;§L jét, hogy a vólt új ellenségnek tá-

aréna, belső körében elhelyezkedtek
a picadorok segítőikkel és a ban-

valamintarendőrökés'riporfetekirradjon.4lÍg,u,télekjelerrtétet,'és
az aténát körülvevő 'Íi:í,tl;!ji 

i-[:lrÉil,,.m,iJ"lJ"t.l'fr#;3li
magas palánk és a .néz
lévő biztonsági gyűrűb

mellékajtókinyílott*,,á1"to,"..'É*"Píl;o",szabá|yaiszerinthárom
szökdelés-sel kirohant a t
rohanta az arénát "'-*i,T-ih? 

itt,"{jjliLfr+*§i'"ííJü1llpant az egyik picador e
alacsony, zömök fekete
nyaksziiÍjébekisszigonnyalhá-'ségében.Abanderillohátraszökde-

kezdtekel.Akózöióég'::í.*:gíÍ-|"?j11'1Íu;f"3f,:.#"';'1'jii.j*.?j]
lemm.el várta a bi.kát. Mt

rómpánilika(piros,Tetréi"áijÍ],],..1i.},"u'oo#';€Ü?fii?ÍqL1t*:;.-""
volt tűzve. Mint később\'oIttüzVe.M1ntkeS0bbili-'TsT[:j§:1fxTl48f.*íiií'iÍu94Ju.!lot.
e három színnek az alka

Apicadorazonna|támadásbalése'köáen'm'egftrtamodott.Ügy9s
ment ?t és bekötött szemű lovát ugrással átlendiilt a palánkon és it1
|,lgv mA.lA minf segérlie erősen ösz- A ledÖfÖtt bika ÖsszerogY, már biztonságban vétte masát. A
ment ?t és bekötött szemű lovát ugrással átlendiilt a palánkon és itt
úgy maga, mint segédje erősen ösz- A ledÖfÖtt bika Összerogy, m-ár biztonságban vélte 1dgai Á
tdtitlte1i előre. De*a §ebe - rnint- bika azonba,n nem is lrederített a
ha csak érezte volna iesztét _ nem mozdult. A bika közben le- többi banderillero eltériti:si kísérleteire, lranem a gyáván meg-
hajtott fejjel, támaúásra készen várt. íutarnodó után iramodott és.egy lendÜletes u,grással szintén át-

igy telt'el'néhány kínos másodperc. vetette magát a_palánkon. A tomboló_ ar.énában _egy.-pillanatra
V?"gre á ló megúozdult és a p,ioador előre hajolva lándzsáiát sírí_ csend támadt, amelyben_.csak a. íeltápá.szkodó bika.rugdo-

a bik"a hátába aliarta, szúrni. Uivanakkor a biká is támadásba sását és a fejvesztve menekiilő íotoriporterek és rendőrök zaját
ment át, a ló alá nyúlva irtózat-Ós erővel belevágta szarvait az lehetett hallani. A bika a részére időközben elkészített Úton is-
állat lá§yékába úgy, hogy a ló lovastól felíorduli. Ebben a kri- m,ét visszatért az arénába. A1 ug1{9..közben megsebesült ban-
tikus piTÜnattan itÍlÍtet<áunkába a körülötte álló banderillerok. derillero csak na_gynehezen.t,rdott Íelállni, A közölrség csendeseit
.r uitát vörös palás'tjaikkal ingerelve elterelték áldozatától s így figyelte, vajjon féiveszi-e új,ra a küzdelmet,.de._az embe_r ájultan
megmentették á picádort a tÖvábbi tám,adásoktól , Az a|ig i6- haúyatlott vissza.. A rnentők hordágyon, vitték. l<r. a közönseg
háfi pillanatig tártó jelenet a közönséget hihetetlen izgalómba 1ú.lnyomó részének fü.tyülése és gúnyolridása..közben. 4. gés
hozia.' " hátíe rcvő két banderillQ1 igen ügyesen sz(lrták a bika hátába.
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,, _t: tls a barrderillerok segítségóve! hozzálátott nrLltr-
: :. :.il lgvekszik a bikát kilárasztani. ügyes o1dalugrá-
. .::,_::i a nregvadult állat szörnyíí támadásait. Egyj.g,,

- :1- ,,,erét a közÖnség szűnni
:: ::.pssal jutalmazta. A já-

. ,,:iktze tt a viadal legizgalmasabb, Lrtolsó ltat,rnacla, a

- -._,: rázenditett a Carmert-incltrltlra, miközben a hatal-
. -,, lc burkolt matador bevorrtllt az, arénába. Köpenl,ót

sz,llgáknak rldavctve, móltrisáutcIjesen ijdvözölte a
-.:.s fr;gadta annak 1'apsát. Ezután átvette a tőrt ós a

::.PSsal .]utalmazta. A .la-. -rize]lén egyszerre csak
:..:ier roha.n le, átttgorja
: .,s kabátját paIástnak,
. i(rallotját tőrnek hasz-
'],-,rrt a |:ikának_ Az iz-- s:]:lll],Ol ifjúság eleven,- j_r:11lreSZállni a poron-, . :.,,,:1 magával ragadta.

-_t (7t a minden hikavia-
- :::-]lt|tIijdő jelenetet nagy
- -,:. i;sérte. A veszeclelem
- -.::i:t,iil nagy. A személy-
.- i:szi a jeldiihösödött bi-

:'i::tlni, másrészt a nem, :.:]]atott fiatal hőst l<cll,-:t:,:k átadni, A mostani
:tc:] iigl,cs iegény volt

. ,-,-itt táltradását köny-
. . r:]:I:e, amiórt a köZiin-

: _ :. i j,:]ssál jtttalmazta. Vé-
_ - - ..:rLllt a hivatlan mat,a-
] :- !s a közönség tekinté-

Jó m,u,mkdtnba,n kanta,toails a hősök uére,

arrl,ja erélves közbelépésórrck volt köszönhelö, hogy nenl sza-
ladt nlaga is le az arénába. Mikor a betolakodó ifjirt kitcssékel-
iók, élénken tiltakozott, és láthatrilag lehangolta, elszomorította
aZ eset.

A l<özbe jött incidens után a r.iacla! fol1lt2f[6611.,A sok bra-
vtrros íélrevezetéstől a bika kifáradt ós már l1ehezen tánradt a
matador ingerléseire. Feiót leszegve, szemét köriilhortlozrla tá-
maclásra készen megállt. Ezt a pillanatot várta a natadoí. l,áb-
ujjhcgyre ágaskodott, a bika föló hajolt és egyetlcrr er(ítelics

döféssel beleszúrta tilt,ét a nyak
csigolyái kőzó. Az állat mint egy
nehéz zsák, minden torlábbi nlozdu-
lat nélkül f elfordLrlt. Az iigyes és
biz,tos szírrás hihetetlen lel]<csedóst
r,áltott ki a rlézőkben. A nlatadoti
lcll<esen éltettók. Elismerósiik jelóijl
a legkiilönbözíibb tárgyak egész
garmadáját zítdították lc az aréná-
ba. \'-rllt ot1 kabát, kalap, iilóspárna,
ticska újsáe és nlirrdtn, anli az eni-
berel< l<ezeiigt ébe akaclt.

Az óváció lecsillapttlt ós berlonu[-
tak a fehérbe öliözijtt, pirosöves
nLrlilltik. Feldíszített 1rárnrasfogatíi
ijszr,éreikkel kir,ontatták a leszirlt
i,il<í1 ts az elesett 1,1t,rt,

A viadal még i)tszór, ntegisnlétl(i-
clölt a mál leírt izgalnlas ós ór,de-
kes jelenetek tarka változatálal.

Elondolkozva néztenr a l<özrinség
izgatott lelkescdósét, vad tombolá-
sát és szeszélyes ítéletót. Magl,n1
embeí, de 1őképen cliel,készembeí

A bikát kivontatiák.

-.-. ::ltal<ozása ellenél,e az aíénábtil kitessókelni. É:r-,*,--:igvelni a mellettenr iilí', kb. 12-13 él,es fiír vi-]. ient ktizdő liős láthatólag legfőbb ideália volt.-. .:,rl és 1ell<esen óltette, csak a nlellette iilő édcs-

l]\,o1,1lra nclnigcn veszi bc czt a virtusos állatkínzást, anrcly ba-'jósan 
egyezte"thető össze a sokszor dicsért nyugati nríiveltséggel,

A'li rneg"llecstiljiil< állatainl(at, anltl},ek lrten r-cndr:lósc szeíint
nregköni},itik 

"a munkánkat. Wittvitldits Tibor,

:, í:,=:-<pigramma. A Kárpátokban állt valamikor egy enléken az.ilábbi ielirat. Ki tt,tclja, áll-e még?
.',-'-.,.it.lt', vedd siiv,egetl s itttasztivtlt ollj nleg u helynél: - fent, a tcttitt /t.l,t/!§,zlk száztíz ltős tlalio!
-.]--] o röB, lnelyen ollsz, hottvéd-vér vette meg Lijril - S jászktin zny(ik lttjttn)lt: százszor lnegíizcté."

Cserkész-ábécék.

fr |A.z összes használatos cscrl<ész-iriis-
jeleket íelrajzoljuk egy közös táblá-
zatba, l1,1ogy állandóarr egyiitt lássuk,
r,rktatásnál, tanulásnál erc,dnlónyesen

fclhasználhassuk őket. Mcllékeiten táb-
lánkbtil pár betíít közliink, sajnos, csak

egy színben.
Masclilcr Gyula,

364, Scarbantia cs.
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Történt egyszer, hogy egy kisfiú, meg egy kisleány szépen,
rendesen, ahogy illik, együtt játszottak. Egy hosszú szalma-
szá|on át szappanos vizet szippantottak fel és aztán szép, csil-
logó szappanluborékot fújtak a maguk ,mulattatására. epperr
a fiúcska tújt, az arca kigömbölyödött a buzgalomtó|, a sza|ma-
szál végén már megjelent a szappanbuborék és nagy gyorsa-
sággal növekedni kezdett. Hamarosan olyan lett amilyet eddig
még nem láttak. És amint rátűzött a nap sugaía, hát csak ítgy
csillogott, villogott ezer színben. A kislány boldogan ösapta
össze a két kezét:

- Jai, de szép! Jaj, de szép! - kiáltotta. - Biztosan ez a
szappanbuborékok királya.

A szappanbuborék pedig már elszabadult a szalmaszál vé-
gérőt és lassan, méltóságosan emelkedett íelfelé a légben. Most
meghallotta a kislány szavait és nyomban nagy büszkeség töl-
tötte el.

- Király vagyok, király - gondolta és végignézett magán,

- Valóban úgy is nézek ki, ahogy királyhoz illik. Királyi a ter-
mefem, alakom, nagyságom, szinem, tehát király vagyok.

És büszkén emelkedett tovább íelíelé. Megíürdött a napsu-
garakban, a gyenge szél a hátára vette és lássan ringatta. Fent
összetalálkozott a verebekkel:

- Hü, milyen különös veréb ! -megpillantották. - ltililyen gömbölyű
t,an !

Azzal csipogva körülrepülték. De
mélt,óságának gőgjében ügyet sem
szállt tovább a gyenge szellő hátán.
el a színes mezök, nradárdalos erdők,
boglyák. Ha egy-egy fecske elröpült
csodálkozva kérdezte':

- Ri ez a különös légi utas?
A szappanbuboréknak mindez nagyon

mondta:

- Szép ez az é|et, nagyon szép... És
1enni.

tetszett. Megelégedetten

különösen ió királynak

Hanem az utazás sem tartott örökké. A szél jár,ása meglas-
sult, ereje gyengült és lassankint leeresztette az ölében ringa-
tózó szappanbuborékot. Az előbb megijedt, hogy még valami
baja talál esni.

- Ne íélj - felelt a szél -, óvatosan bánok l,eled. Ol},
gl,engéden foglak a földre helyezni, hogy csillogó burkodnak
még egy hajszálnyi kis helye sem horpad be.

- Ezt szeretem - mondta, a szappanbuborék -. De hisz így
is illik egy királlyal szemben.

A szellő szép kert kellős közepén szállította te a szappanbtr-
borékot. A kert igazán csepp volt, egy szegény embernek meg
a derék íeleségének legnagyobb kincse. ők ketten nagyon sze-
génl,ek voltak és ez a kert volt a legnagyobb örömúk. 11,t aztán
a legszebb virágokat ü|tették, a legjobb vízzel őntözték és a
legszebben éneklő madarak fészkeltek benne. A kert kőzepén
;leckes karóh oz támaszkodr/a csodaszép rózsa állt. Körülötte
liliomok, d,áliák, gerániumok, szekfű, viola, ibolya és nem is
tudom elszámlálni, hányféle virág. Olyan volt az a kert, hogy
messzeföldről a. csodájára jártak.

Ide helyezte a gyengéd szellő utasát. Amikor a geránium meg-
pillantotta az égből lefelé potyogó kövér szappanbuborékot,
iiedten kiáttott fe1:' 

- Jaj, nézétek, mindjárt milyen ves/edelem esik a nya-
kunkba!

Erre az egész keít a szappanbuborék íelé íordult. Annak na-
g-],on tetszett, hogy a közfigyelem rája terelődött.

- Lám - gondotta -, király vagyok és ahol csak megje-
lenek, feltűnést keltek.

,\zzal a szellő gyengéden lehelyezte a földre, nem messze a
rózsatőtől. Bal szomszédja a liliom lett, jobboldalán pedig kis
!bol1,a illatozott. Felette, egy orgonabokor sűrű ágai között, a
iürj fészkelt.

Az előbbi geránium kényeskedve megkérdezte:

?g6

- kihez van szerencsénk?

- É,n vagyok a szappanbuborék-király - íelelte a jövevény
kevélven.

-"Király? ó, király! A király! - suttogták csodálkozva a
virágok .és egyszerre mind arra fordultak, hogy jobban lát-
hassák.

- |gen, király vagyok - beszélt to.,,ább a szappanbuborék -,még pedig a javából! Nézzétek meg a királyi alakom, királyi
l<iilsőmet !

- Kicsii kövér vagy - mondta neki a rózsatő peckes ka-
rój a.

A geránium meginí közbe kotyogott:

- Itt már van egy királl,nlí. Ugy bizony, nagyon előkelö
társaság vagyunk mi! Nézz csak a rózsára, ő a virágok ki-
rálynéja !

A rózsatő eddig nyugodtan állt, de most elpirrrlt és ez még
szebbé tette piros bimbóját. Nem szerette, h,a róla beszélnek.,Nagy szerénységgel viselte királynői méltóságát és soha, de
soha sem kérkedett vele.

A szappanbuborék {eltekintett a rőzsára. De az olyan magas
volt, hogy tekintete nem ért fel egészen a tetejéig, a szép bim-
bójáig. Csak a zöld leveleket láthatta, meg a barna ágakat.

- Oh, ez is királynő - mondta kicsinylőleg --. Fliszen ez
vagy zőld, vagy barna.. Nézzétek meg az én csodás színeimet!

Most már a liliomok is közbeszóltak:

- 
\ili nreg igazr kirát5,i hercegek vagyunk - mondták -,úgy bizony, királyi hercegek. - es kecsesen hajtogatták fehér

koronás íejiiket jobbra-balra.

- É,n meg király vagyok, még pedig a javából 
- ismételte

a szappanbuboíék - és nincs párom sehol a világon. Nézzétek
meg a termetemet, színeimet. Ugye, milyen szép vagyok?
A szappanbuborék megérkezóse nagv lelfordttlást keltett a

kertben. A geránium többre tartotta a szappanbuborék király-
ságát a liliomok hercegségénél és ezen összeveszett velük.

A dália a rózsatő peckes karójával kapott össze, szintén a
szappanbuborék miatt. A dália azt igérte, hogy mindjárt kika-
parja a karó két szemét, a karó pedig azzal íenyegetőzött, hogy
nyomban kelcsztülnyársalja a dátiát.

Este a szappanbuborék nagy mesét mondott a királyságáról.
Hallgatta a szekíű, az orgonabokor, a dália, az ibolya, akit
jósága és szerénysége miatt mindenki szeretett és még sokan
mások. Ezek mind csak úgy lesték a szavát: hiszen valóságos

, királyt hallgattak. De a liliomok, fneg a rózsatő peckes karója
elvonultak a kert másik végébe és hátat {ordítottak a szappan-
buboréknak, hogy még látniok se kelljen őt.

Másnap megint mesélt a szappanbuborék és harmadnap is-
mét. De akkor már únni kezdték a virágok, hogy folyton csak
a maga királyságáról beszél ós íolyton azt hajtogatja:

- en pedig király vagyok, még hozzá a javából. Nincs hoz-
zám fogható sehol.ezen a világon. Nézzétek meg királyi ter-
metem, királyi szépségem!

- Hm, unalmas ez a filese, meg ez a folvtonos öndícséret -gondolták a virágok és lassankint elhagyták a szappanbuboré-
kot. Harmadnap este már kevesebben hallgattak a meséjére,
hegyednap már alig voltak néhányan, ötödnap egyedül a kis
ibolya, aki olyan jó volt és szíves, hogy mindig mindenkit meg-
,hallgatott.

A szappanbuborék tekintélye egészen elveszett. Előbb a szekíű
békült ki a liliomokkal , aztán a dália, meg a peckes karó is
összecsóko"lóztak. Mert már se a szekfű, se az orgonabokor,
se a dália- nenl hallgatta a szappanbuborékot. Sőt, még csú-
íolni is kezdték.

A szappanbuboréknak ez nagyon íájt, Nagy keserűség gyűlt
össze szívében és ha a többiek nem hallották, nagyokat só-
haj tozott :

- ó, nát ilyen az élet?... - Hanem azért a gőgjéből nem
engedett semmit.

Egyik napon a szegény ember, meg a derék íelesége lejöt-
tek a kertecskéjükbe. G/önyörködve szemlélték a íenget€

gondolták azok, amikor
.és milyen csillogó színe

a szappanbuborék királyi
vetett ráiuk. szállt, csak
Alatta sorra maradoztak

apró patakok, nagy széna-
mellette, utánaíordult ós



-i_::] \,irágot és az
_ .:::_ltctt fel:
. . :,.. :íí szép ez a
_ -. ?n\.jukom?-]1 l,agYOn SZeP- ., :...sege -. Ha-
.-: 1: .3ragudj, édes
.: :.:_:r nlégis csak

::,-.;l \ézd meg- -::_:, peckeS karÓ-, .. :, ::i:jére kellerre
_ !: rl] ür,egdísz,

- . :.':a, iényesked-
_ _. . :, -\ kert leg-

_ 
] ::. lcnne ilyen

-. s-:.:panbuborék
,-,-. :tyrlmban az

,:.::_]:3dt:
: _ t,:::,nck kellene
_.] :: kelléne tró-
- -:]:],l peckes ka-

, :.:S] kert köze-
:-:1 :.]3}' a nap-- _ -'3nak íajtam
..:_:l_. ragyogjak,

. _ -.- ;iirál),i mél-

' ]::l'.eie fi Váfl !

- _. :.]. hívogatta
, _ ---::: Iparkodott

.- .. De a sze-
,, :.= a felesége" :i.::...\ szegény

Jóűeűtel, hódőűok,

íadságuk, hiába igérte a
peckes kafÓ, hogy katonás-
dit fog vele játszani, a íiúcs-
ka csak sírt tovább. Ekkor
a szappanbuborék, akivel
máí c§ak a szerény, jóságos
ibolya állt szóba ós aki ed-
dig csak csöndben figyelt,
most nagyon megszánta a
síró embercsöppséget.

- Ejnye, ejnye - gondol-
ta -. Meg kellene vígasz-
talni, mosolyt kellene vará-
zsolní az ajkára| Mert úgy
szép az embeícsöppség, ha
mosolyog...

Avval nagyot ugrott és ki-
pattant a zöld pázsitra, a
csöppség elé. Ott csípőre tet-
te a két kezét és elkezdett
iobbra-balra táncolni. Libe-
gett, lobogott, ugrott, per-
dült, íordrrlt, nagyon vidám
volt a tánca, A csöppség tát
vamaradt szájjal nézte az
ugráló gömböcöt és úgy tet-
szett neki ez a tánc, hogy
nagy gyönlörííségében még
a sírásról is egészen megfe-
ledkezett. A szappanbuborék
most felugrott a levegőbe,
ott fent kettőt perdiilt és
úgy esett vissza a földre. Ha=
nem ez már annyira megtet-
szett a cs.Öppségnek, hogy
hangos, édes kacagásra nyi-
totta sz,áját. Olyan szép dal-

-, ]i :S ig1, szólt:
.:,,,',:kom, ilyen

__ - - :,j volna. De, ha nincs,
_ : :,a{J,on öriil majd neki!

Yigyázzatok a

hát az se baj ! Kis

-, .: :_:]itfl eltár,oztak anélkiil, hogy a csillogó szap-, :-_::\,tttók volna. Az búsan sóhajtott:, :-]:< eszre! Pedig ott lent, a karó tetejón igazán
.. ., :,iskörtil nrind, valamennyi vit,ág csak engent

-._ -: ::]tgjelent a szegény ember a Íeleségével és-,., :. iiacskájukat is. Ez afléle karonülő csöpp-
_ .:. szemmel és szőke hajjal. A szegény cmberek
. ..:-.:lzepére Ós Így szóltak a virágokhoz:, -- : .. : iiacskánkat! Nekiink el kell mennünk mun-, - .szajör-iink, gondjaitokra bízzltk. De aztán vi-

- --,1n köriilvet'ték a csöppséget és a rózsa rög-" ,:,]t:. Aztán a lilionrok játszottak véle, a fű-
_:.::ák, a dátiák ráhullatták szóp virágaikat.

-._:=< mindez nagyon tetszett és nagyon jól mu-- ] _sa mindig mosolyra nyiló ajkára pillantott,- , 
=], 

királynőhöz illik, a töb'bi virághoz:
- :- ,,-:'!\lok elégedve veletek, nópeim! Igen szé-, .- ., : ;;xg_skát. A szegóny emberek biztosan meg-
: : ]ii.

_ -. :]_l.dta ezeket, az embercsöppség nindig vi-
_ -::::: cibortllt. A nevető szája legörbült és nyom-

.:-- - ]1, jc ol5,2n keservesen, hogy az egész kert

".. :,:1.orék, de talán maga a íiúcska sein. De
. -s ji,rDsóg: maga sem tudja, miért sír.

-..:.lrő ós két orcáján felcsillanó könnyeit- - ._. nagvon .megijedtek. Mindnyájan aría
_ - : sz,llnal< majd a szegény emberék. Azok jó

. :_..:llálták őket és ők pedig még a íiacská-

" .. ázni. ,\Iegpróbáltak riindént, hógy valami-
..: :i.,j(\,senl sikeríilt, Hiába volt minden fá-

lama volt a kacagásnak, hogy végigcsengett-zengett az egész
kerten. Meghallotta a szappanbLlborék is és egyszerre olyan jó,
ódes érzés lepte mcg a szívét, amilyet eddig, biiszke királyko-
dása alatt még soha sem tapasztalt.

ps ettől csak még jobban nekividámodott a tánca és a csöpp-
ség móg édesebben kacagott, Nemsokára az orgonabokor is ka-
cagni kezdett és egyszerre csak az egész keít, minden virág,
mirrden madár táncolt és kacagott és versenyt táncolt velük a
fónyes napsugár is.

Nagyon jó mulatság volt. Egészen addig tartolt, amíg bele
ncm fáradtak. Akkor megálltak és a szappanbuborék megtörülte
kimelegedc,tt homlokát.

- Lám - szólalt meg a rózsa -, nen is tudtam rólad, szap-
panbuborók, hogy te ilyen derék, jószivű legény vagy!

- Bizony - mondották a liliomok, a valódi hercegek -, ki-
rálv korodban mindezt nem mtttattad

- Hanenr csak a szappanbtrhorék-ol,szágról bcszéltél, nreg a
l<oronádról - tette hozzá a dália -. Azt pedig nagyon unalmas
volt hallgatni.

- De jószívű embert mirrdig érdekes látni - tódította a
geránium,

A szappanbuborék pedig ol1ran t,o'Oo* volt, mint még soha
életében. Nem tudta, ki felé hajlongjon.

- ó, az én királys,ágom rógcn volt - mondta -. Talán igaz
Se Volt, lrogy én akkor olyan gőgös voltam.

É,s akkor csodálatos dolog történt: a szappanbuborék szép,
nagy, színes iil,eggömbbé változotÍ, a jóságos szellő felkapta a
hátára és felrepítette a rózsatő peckes karójának a tetejérc, Ott
szépen elheíyezte a rózsakirálynő mellé, épen ítgy, ahogy azt a
szegény enlberók, meg maga a buborék is tegnap elképzelték.
Ol1,2n sr'n volt ott fennt, hogy a napsugarak táncoltak rajía, ő
fényeskedett, íagj,ogott és köröskörül, az egész kert minden
virága, ága, madara csak őt bámulta nagy dicsősógében.

Krémer lanos.

íiacskánkra !

- Ditnamenti táborainkban annyi volt
: :. ,g}, jutott volna belőlLik fölösleggel
: :serkészeknek. Nem csoda, ha a szít-
_.. szllnvogadomák is bőven " íakadtak.

- n,,ndja az egytk fiú -- ,,nit gon-
- . i 1ehet itien?" Pista, miközben na-
. : :zI tttrlndj,a: ,,1,999,999!'' - ,,Na, ak-
:- ,. ketnilliót is!" - ,,Hát nem láttad,

hogy a kétnillionodikat ópp most csaptam agyon!?"
Akiben van'igyeltezef. - A szabacl,őrs céllövészeti gya-

l<orlatról tér vissza a táborb,a. A táborbarr lóvők érdek-
lődve tudakolják tőltik az eredményt. Karcsi azt mondja:
,,Az én eíedményem két kilen,ces, hárotrr nyolcas kör és
négy levól|"- - ,,Hogy, hogy?" -- kérdik. - ,,Hát anríg
a Soíonra Vártam, negírtan négy levelet." Pék(i,
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Cserkésafi,uké a jöuő.

,,VfRIBUS UNITIs"
(V éndidk-emlékezés.)

Viribus unitis... Nem, nem a régi monarchia.büszke csa-
tahajójáról, a ,,Viribus unitis"-ről van itt,szó, amelynel<
emlékezete is már-már elmerült a történeiem örvénylő, vég-
telen vizeiben. A ,,Viribus Llniti§" nevet egy szerényebb va-
lami is viselte. A mi csapatunk.

A csapat... A világháború második évében alakítottrrl<
meg kedves, kicsi vidéki városunkban. Azt, hogy kit illet
a kezdemény,ezés és a név kigondolásának dicsősége, nem
tudonr pontosan. Hatan, vagy heten voltunk a megindulás"
kor s köztük, mint ,,primus inter pares" magam, mint c
sorok szerény írőla, a ,,íővezét". Csaknem mindnyájan vi r-
gonc harmadik gimnazisták.

Akkoriban rnég talán hőskorát élte nálunk az azóta gyö-
nyörűen kifejlődött cserkészet. Kedves fővárosi diákla-
punkból, amikor leérkezett, rnindig irigységgel vegyes é1-
vezettel olvastunk a zsendülő cserkészmozgalmakró1, tá-
borozásokról, Szemünkben megcsillant a sóvárgás: Bár-
csak mi is... nálunk is,..

Ez az aggodalommal elegy,es vágyakozás megokolt volt,
rnert derék, öreg, jó igazgatónk még a régi pedagógiai
elvek alapján gondolkodott és cselekedett:

- Mire való a cserkészet - mordult zordon, őszülő sza-
kállába, amikor egyikünk bátortalanul megkockáztatta
előtte a dolgot, - Az ifjírság üljön a könyv mellett és ta-
nuljon... Cserkésztek, kóricáltok, meg csavarogtok anélkiil
is eleget... Nincs sziikség még újabb ,,institutum"-okra...
Megmr_rndtam !

nrthetően elszom,orított minket ez a szigorű válasz, cle
nem oda Buda... Addig-addig, míg az osztályíőnök írr ha-
tásos közvetítésével, sikeriilt megszerezni az igazgtttőság
,,hallgatólagos, bele,egyező elnézését" a jövendő csapattal
szemben, Természetesen megfelelő biztositék mellett.

Igy alakult meg a csapat, Istenem,.. Pest messze vÉtn,..

Kihez, hová forduljunk? Némi tanakodás r,rtán elhatártlz-
tuk, ,,saját szakállunkra" csinálunk mindent, ahogy jónatl
lá 1jtlk,

Nem, nent volt szabályszerű cserkészcsapat a rnienk.
csak ,,ahhoz hasonló". De, őszintén és tárgyilagosan meg-
állapítva, ihasonlított is ám a mintájához!

Mintha most is magam előtt látnám az egészet... Ott
tartottuk a nevezetes megalakuló gyűlést Pál Sanyiék mé-
he*ben. Pál Sanyi édesapja tanító volt, ezenkívül méhész-
kedett is és pompás kertjét ,,dijmentesen" engedte át a
csapat céljaira, Ennél alkalmasabb táborozó helyet el seirl
lehetett volna képzelni, Szabad volt hancúrozni, fáról gyii-
mölcsöt szedni és a gyakori gyűlésezések alkalmával min-
dig kijárt uzsonnára a kasbó1 frissen sz,elt, bőséges por-
ció lépesméz, jó, friss, barna kenyérrel. Ezért bizony ér-
demes volt ,,Viribus unitis"-tagnak lenni.

Ezért, de nemcsak - ,,ezéít"|. Csunyaság volna megvá-
dolni akárkit is, hogy ez uzsonnaméz és járulékai csalr,i-
gatták a ,,Viribus unitis" táborába. NemI Enné1 kemé-
nyebb fábót voltunk faragva, aíni az ,,ideális jellemet" il-
leti. . .

Alapszabályainkaf kérlelhetetlen szigorúsággal alkottuli
meg és mindenképpen ragaszkodtunkhozzáj uk: Csak szor-
galmas és jó tanulók lehettek a ,,Viribus unitus" tagjai. Vá-
sott, hanyag szekunda-lovagokat nem tűrtünk meg magunk
között. A jó tanulás, szorgalom és magavis,elet előfeltétele
volt, hogy valaki sorainkba álljon! A ,,Viribus unitis"-nak
csakhamar neg is mutatkozott a jótékony hatása az inté-
zetben. Ezt nrég pedáns igazgatő urunk is elismerte.

Beszéljek többfelé ágazódó tevékenységünkről? Mi senl
jellemző jobban erre, hogy a vezető (már mint jómagam).
,,elnök'l, ,,főszerkesztfl(( {g - a háborús iclőkre, meg - last
not least - az utcagyerekekre való tekintettel ,,tábor-
nok" volt egyszemélyben. Gyógynövényeket gyüjtöttünk.
,,kereskedtünk" és a,,jövedelemből" frissítőt, gyümö'lcsöt,
cigalettát, csokoládét vettünk a sebesült katonáknak. Bá-
tortalanul szólogattunk neg égy-egy mellettünk elballagó,
fehérrel bepólyázott fejű, vagy felkötött katú, torzonborz,
borotválatlan hőst:

- Yitéz úr, úgy-e, nem utasítja vissza?...
A vén népfelkelő csont reánk nézett Bagószagú száján.

érdes, keresetlen hangon kicsurrant a hálálkodás:

- A jó Isten áldja meg, úrfik.,,
Egyetlen nagyobb harcászati ténykedésünk és ,,sike-

rünk" a Pap-kertben zajlott le. Előrekiildött őrsünk utcir-
gyenekekre bukkant, akik túlnyomó számukban bizakodr.a
megtámadták a mieinket. A lappangó és most kirobbant
ellenségeskedésnek a hagy,ományos diák-utcagyerek tor-
zsalkodásokon kívül íőoka az volt, hogy a ,,Viribus unitis"
lovagjai nem tűrték, hogy az utca kódorgói kipusztitsák a
városkörnyéki erdő madarait. Most is nagy kéjjel eg},
kővel véresre dobott, eltört szárnyú csókát kinoztak a ka-
maszok, amikor elébük toppant a kéttagú ,,előcsapat',.
A túlrerő elnyomta őket. Foglyul estek. De egyikük sipitó,
éles fütty-jeladására villánrgyorsan ott termett a főhad,
Yezéri minőségemben tüstént kiadtam a parancsot:

- Tűz|
A magunkkal,,hadgyakorlatta" hozott zöldszilva-muni-

ciót ttobáltuk el. Az utcagyerekek hozzájuk méltó lovagiat-' lansággal, vastag göröngygyel, sőt kődarabokkal viszonoz-
ták a ,,tüzet". De ilyen barbár,,dum-dum harcmodor" elle-
nére is rajtavesztettek és azontúl békén marad'tak...

FJová lett azóta mindez? Y,ajjon hány ,,bajíársunk" vál-
totta valóra a cserkészetben a "Viribus unitis" elveit?

Mihdly Ldszló.
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rlnd,d,ItoBawnk a lla,adérű t

A \ZIt HtAIR,
i : . _r:ln sziklái tövében, erdőtől ővezett pompás tisz-

]ii .,-r]i:i a huncutul bujkátó patak mellett barátságosan. | -] - :_:'< konl,hája, - hajnalban ástuk.
,] l : : ::loldalban a szálas bükkfák alatt lelkes örömmel

,,_ -,._:]]:,-rlt.
l,,,i l" :: :]almasan sokat igérőt. Boldogok voltunk, hiszen

i] f"",i" ..._'.:i Pompás, nehéz munka volt a sátorépítés. Meny-
I i-: ".i: ilért az is, hogy csak nyolcan vagvunk minderr

- ")-,: ;:jtkessé tette a helyzetet, hogy mi hárman egy
:- . -: isapat cserkészei vagyunk 8-15 éve, rrégy paj-

.l, , i:j * ;lonpás, szélesvállú iparosfiúk - néha bizony, _ ]-" : l .l:,ak némelyik fÖr-

gyoísan íűzni a.sátrakat! Fenséges hang . . . ide hallik a Bélkő
§;ikláit csapkodó zivatar... most közelebb jön... no molst... máí
itt is van... látni is alig lehet! Miyen jó, hogy én vagyok a
táborparancsnok és be kell menjek búcsúzni a faluba az erdő-
mérnók úrhoz. Elő a szögest, fel a vilrarkabátot és máris élye-
zettel cstiszkálok a sárban lefelé, az igaz, hogy látni nem sokat
lehet a felhőszakadásban.

Végre újra otthon! Felejthetetlen kép. A tábor alszik. - A
paranlsnolii kis sárga sátrat kivilágítja a benne .égő, lámpa-
Milven barátságos ai a kis kivágódó fénysugár, a rajta átsuhanó
köliér esőcseppét<t<el. Ejnye te kísértet, ne bolondozz ott a fény-
ben, hiszen ú§yis tudom, n'*u 

T,1[,oiT,1'.T?& ".;1%'íiii,:"§,1]
nyát. Jó paitás az éjszaka, mi,
kölcsön adta első szóra? Gyor-
san be a sátorba! Milyen meleg
otthon tud lenni ilyenkor egy
sátor! Hát még az a pompás
szalonna, ilyen vacsorát sem ad-
nak mindenütt. Rövid ima, kis
trécselés Bélussal és már at-
szunk is, pedig ugyancsak vilá-
cít a villám odakünn," szörnvű recsegésre éhredünk.
Mi az, ósak nem a G, H. sátor
diílt össze ugrunk ki a vil-
lanylámpár,al. Arcunkba vág a
zápor, irtózatosan kavarognak a
magasban a faágak, komoratt
tornyosodnak a bükkfák, szinte
nehéz a ragadó sötétség. É,szre
se vesszük. hogy ingben állunk
az esőben, fűt a rémület. Mint a
dárda repült át a levegőn eg1,
óriási faág, gyenge kétaraszra
sátrunk mellett beíúródott a
földbe, meginog és roppant sít-
lyár,,at recsegve dőt - óh jaj 

-egvenesfl a Vili sátrára . És
ekkor kitária keblét a sátrunl<at
őrző Mária-képes bükkfa és tes-
tével fogva fel a ztrhanó óriási
ágat, ez pedig hatalmas villás
ágával recsegve öleli át az öreg
óiiást, Megkönnvebbülve bujurrk
össze Béluisal. Most tátiuk csak,
hogy az ing,. a csuromvizes ing
egészen ránk tapadt. Vili pedig
alszik békén, fel se, ébredt. -

- Te Béla, ha ez a mi szent-
képes fánk nincs itt, akkor a
Vili reggel nem kelne fel!

- Bizonv, Feri bá'!
Régen mbndtunk olyan meleg

,,üdvözlégyet", mint akkor utá-
ra, a vizes inqgtl, vaccgva, ösz-

, _,, -: : :ái.orkalrut. Meg-
- l.:] ::::.:s fatörzsből rótt

" : : :: ,!,.-ina harminc 'em-
-- "-i :_i,alítja meg Sanyi

_ : Tanácskozunk Vi-
t , :_- ::: lehetne még csi-" ,::.:iS:. \'égre meg\ran-: i<riilahátizsákom

., 1, - .: ]asz cserkészek bá-
" , : :] _:_lia. Sugárzó Ma-
- ,] ; :,: ..ál térdelő cserké-,]::.: :_ ,lisztaság forrásá-

l,:-;, ::kadó r.izet és boi-
_ r" ,.,:_]szír-ják a lilio-- : _ ,- .,::át. .\ Vili és az én
],-, ]TT , . l:l izmos bükkfa

]i ," -:-: ":]-ji. Faágkeretet, ké-
, ,- .! - ",:: _\iája pedig kalap-

_ ];i_. -:_ll,iból szerkesztett,-, *:_.li] \o még a Mi-] - "l.- :Zcd eg1, csokor vi-"'_ - '": ::,
_ - nem is állhatia

, l :__,-sség" láttán,

; ],]"l " - .: ::',.r. pedig de szép" : -::. kis felderitij-ki-
: -i, i{ . -.,:_,l sziklamászások,, :. : -,-akat hozó félnapos,;--"':,:s.,k a réten. Milven

, ^ ; _--. : i, amikor egy ka-_ -]:-: i;rcut kis paraszt-
-:-.::,,,a bennünket ru-
.- - r :óban és ráadá-

,] l - j -...i kör-et is cipelni,: "-. :. siói:, , *_ --" .z teszi maguknál
_ :j-_:

Szálas bükkfák alatt építettük a tábort. ..

l : - :_ci r-olt, amikor a Bélával kettesben végigrohantunk
_ ::i] -, :11, hatórás portyázást és az esti szürkületben lélek-
" ---:' :,,a. dobogó szívvel lestük a hatalmas kopasz fenyő-

._ : l, _:_rázn krs sólymot!
: rt:r '-,i: ,,,ége! Reggel bontjuk a tábort. - Délután meg-

L rlL.- ] 3elk,l. Rohanva közeledett a vihaf pompás hangver-

,,- t,:,::s2 . . máf fejünk felett is sírva recsegnek az ágak...

A sportrulrá jelentősége.
, ]_-: Testnevelési Intézet megvizsgálta, hogy milyen be-
i -:l z,:. l ruházat a testnrozgá-§t követő elfáradásra. Meg-

: -l" ..',]ásg},ermekeknél tornaóra után a 1élekzetr,-ételt, ér-
-,*- :} ::.,-i,]mást elős,zör a rendes ruházatban, azután a sza-

-,,-_:-:jarLrhában.
l -: :j:ák. hogy az első esetben:

]Élekzetvétel 32,
.n-eíéS 124,

, r,érnvomál 124

szebuiva a takaró alatt.
Reggel pedig, amikor a szélesvállú pajtásaink hiába rugasz-

kodtak nelii há}man is az ágnak, az csal< nem mozdult, akkor bi-
zony ők is melegebben nézték azt az egyligyíí kis ,,kegyes"
építményt a bükkfa törzsén.

;l.

A kép most is az ágyam fclett lóg.
Krisz Fcrcnc 4. B. I. K.

Tornaruhában viszont:
lélekzetvéte1 24,
érverés 102,
vérnvomás |17.

Ezekből a szániokból egyértelműen |átszik, hogy a meg nefil
felelő sport- és munkaruha sokkal nagyobb erőpazarlást_éLs, a
testnek^sokkal erősebb etrhasználását jelenti, mint az, ame|y a|-
kalmazkodik a növekvő hőveszteséghez.

Bizonyíti,a ez a körülmény ait ii, milyen helyesen járnak el
a cserkészék, amikor cserké§zkedésük közben a könnyű és szel_
lős cserkésziuhát haszná|iák s erösebb menetelésnél vagy já-
léknál gallérjukat kigombóljráJ< és ingujjukat íelgyűrik, Sz. P.
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A béke e|,\emsége a,a önpés,

A jóság fogalma lassan lefokozódot't a köztudatban. Beszél-
tünk okos, nagyszabású, kemény, szép, stb., stb. emberről el-
ismerően, de ha valakiről csak azt tudtuk mondani: jó ember,
ez egyenlő volt a szánakozó lekicsinyléssel, a jóságot egyenlő-
ségi jellel kötöttük össze a gyengeséggel, gyámoltala,rsággal.

Az a győze|mes ujság, melyet a cserkés,zet hozott a világnak,
ialán legrövidebben ebben foglalható össze: visszaállította a
Jó§ág, mint legnagyobb emberi érték tisztelet'ét. l\Iegnrutatta,
hogy érdekesebb minden kártékony huncutságnál, hogy több
keménységet kíván minden törvénytiprásnál, hogy nagyszabá,
súbb minden tagadásnál, hogy nem lágy maga-elhagyás, hanern
diadalmas háború ezer izompróbáló lehellőséggel és veszedelem-
mel. Nagy kalappal, hegyes bottal, körgallérral öltöztette fel,
motze-zÍ§zlót, lasszót, térképet adott kezébe, utcákon menetel-
tet'i, sátorba küldi, versenybe állítja, ,körülveszi a romantika és
a gyakorlati élet legsajátosabb keverékével, de ez mind csak
szolgálattevő eszköz a jóság központi uraltna körül.

Cserkósz vagy?
Végezd el napi jótettedet!
Ismert dolog, hogy az amerikaí cserkészet kivirágzását egy' névtelen kis angol cser,kész egyszerű napi jól'ette indította meg.

A londoni ködben eltévedt idegent igazítoti útba, nem fogadott
el szolgálatáért sernmi| mert neki ez csak napi jótelte volt.
Evvel felkeltette az érdeklődést a cserkészet iránt, elvezette
Baden-Powellhez a kérdezősködő újságirót - és ma? Mittió
amerikai fiú él boldogabb és egészebb életet jótette nyomán!

Mi a jótett? Szabad elhatározásból véghezvitt cselekedei,
mellyel többet végzünk, mint amire kötelezve volnánk. A lecke
megtanulása még nern jótetil, de ha ,keressük, hogy mivel le,he-
tünk tanítónk segítségére és azt felszólítás nélkül megtesszük,
már jótett. Papírt, rongyoka1 nem szórni e| az útcán, kötel,esség
és nem jótett, de felszedni a heverő üvegcserepet, narancshéjat,
ez már iótett.

Nehéz is, könnyű is a jótett kötelezettsége. Nehóz, mert külön
érzéket kell rnagunkban nevelni rá, hogy észrevegyük az alkal-
makat és még inkább, hogy le_győzzük a belénk gyökerezett ön-
zést és véghez is vigyük a szólgálatot. Nehéz, mert mindennap

, új és új kötelezet|tséget jelent, de épen ebben van ,a könnyűsége
is, mert a napi gyakorlás készséggé fejleszti, szinte szokásunkká
teszi,

*

Az amerikai cserkészet épen azéri., mert létezését is egy jótett-
nek köszönheti, nagyon lelkiismeretesen foglalkozik a jótettel.
Külön könyvük is van erről, mely sok hasznos útbaigazításon
kívül rengeteg megtörtént jócselekedetet sorol fel.

Lássunk száz i|yen jótettet az amerikai fiúk, őrsök és csapa-
t:k életéből, Bizonyosak vagyunk, hogy sok ezek közül idehaza
is megvalósítható. Jó kiegészítése lesz a Cserkészkőnyv száz
egyéni jótett felsorolásának, a Gyakorl,al\ őrsvezeiő őrsi jótett
gyüiteményének és vitéz Faragó Ede ,,Jó munkát" című köny-
vecskéiének.

I. A közért végzett jótettek.

1,Elszaporodott patkányokat egy városkában teljesen kiirtottak.
2. Behavazott utat kilapátoltak.
3. Ecy mocsarat lecsapoltak.
4. Tűzo|tásnál segédkeztek.
5. Városkájuk idegenvezetői munkaköfét ellátták.
6, Egy közfürdőt rendben tartottak.
7. Utcajelzőket készítettek, hogy városukban könnyebb legyen

a tájekozódás.
8. Utcájukból a sZögeket és ür,egdarabokat összeszedték, me-

lyek sok autó gumiját kilyukasztották volrra.
9. Egy fozoga hidat kijavítottak.

10. Tűzesetné| a tűzo|tókat élelmezték.

II. Vallásos jótettek.

1. Az egyházközség meghívóit a fiúk,széjjelhordták és ezáltal
az tetemes postaköltséget takarítotf meg.

2. A templom lépcsőjét megjavították.
3. őrséget vállaltak a templomban.
4. A templom környékét rendbehozták és befásították,
5. A templom takaritását és díszítését elrlállalták.
6. Templomi gyüjtésnél,segédkeztek.
7. A templom zászlóit körmenetnél vitték.
8, A templom egyes kegytárgyait újra zománcoztatták,
9, Egyházközségi vacsora rendezésében segédkeztek.

10. Télen a templom fűtéséhez fát vágtak.
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III. Jótett áltatokkal szemben.

l. Télen mad,aíakat etettek.
2. Elesett lovat felsegitettek.
3. Besínezték és kezelték egy kutya eltörött lábát.
4. Madárházikókat és madárfürdőket építettek.
5. Ecv kutva taloából kivették a szálkát,
6. A-i,árosÍlgetbÖn 40 mókusházat épitettek és egész télen ke-

resztül dióval etették a mókusokat,
7. Csavargó macskának otthont kerestek.
8. Eltemettek egy országúton talált elhullott ku15,i1.
9, Megakadályoziák, hogy durva embefek áltatokat bántalmaz-

zanak.
10. Segédkeztek az állatvédő egyesületnek.

IV. TéIt jótettek.

1. Egv öreg házaspárnak a közdri eídőben tüzelőíát gyüjtöttek.
2, Béiee ember háza előtt eltakarították a havat.
3. A városka tűzcsapjait a hó alól kiásták és ezáltal tííz esetére

lehetővé tették az oltást.
4, Gyengélkedő embereknek tüzifájukat felvágták.
5. Betakartak a hidegben felügyelet nélkül hagyott lovat.
6. Veszélyes korcsolyapátyán kötelekkel és létrákkal felszerelve

állandó őrséget tartottak, hogy a bészakadtat kimentsék.
7. Az ulcai lefolyó csatornákba fagyott jeget felcsákányozták.
B. Korcsolyát, sit és szánkót adtak kölcsön olyanoknak, akik

ilyet nem tudtak beszerezni.
9. síkos és meredek úttestet hamuval felszórtak.

1 0. Nyilvánös tűzjelző á|lomásokat a h ótöme gből k i szabaclitottak.

V. őrsi jótettek.

1. Helyettesítették a beteg takarítóasszonyt,'hogy bérét el ne
veszítse.

9.

i0.

Egy öregasszony kertjében kidőlt nagy fát összehasogattak.
Egy ágyhoz szegezett szegény asszonynak bevezették és
fenntartották a telefont.
Elvá|la|ták egy öreg házaspát gondozását és minden nap
más tagja ment el az őrsnek a ház körüli nehezebb ,inunká-
kat elvélezni,
Hónapokon át minden vasárnap felolvastak egy beteg iiúnak,
Egy nyomorék gyereknek bevezették a rádiőt.
Felszedtek egy megszökött íiút, lelkére beszéltek és meg-
váltották a vasútjegyét s hazaküldték. Az illetőből :seíkész
lett és hamarosan kiváIó őrsvezető.
Ha az iskola épületét vasárnapi gyűlésre vették igénybe, há-
rom fiúból álló különítmény helyettesítette a portást, hogv
neki is legyen pihenőnapia.
Veteményes kertet csináltak s az azon termett zöldséget a
szegények között osztották ki,
A gyermekkórház egyik kórtermében felszereltek és karbarl
tartottak egy rádióállomást.

VI. Csapatjóteítek.

1. Egyik fürdőben állandó mentőszolgálatot láttak el.
2. A városkának azt a tizenhét távirópóznáiát, melyen tűzjelző-

készülékek voltak, íeltíínő színre beíestették, hogy baj ese,
tén mindenki könnyen megtalálhassa.

3. Kis gyerekeknek korcsolyapályát rendeztek be.
4. összegyüjtötték és fenTtartottak egy nyilvános könyvtárt :r

város legszegényebb negyedében.
5. összegyüjtöttek .száz megfelelő gramofonlemezt és azokat

egy iskolának aiándékozták.
6. Vállalták vakok és nyomorékok kisérését, ha azoknak or-

vosi kezelésre kellett menniük.
7. A csapat szegény tagjai részére rubázati felszerelést össze-

adogattak.
8, Egy csapat öszeszedett, átlestett, kijavított és szegény gye-

rekeknek kiosztott 1500 játékszert,
9. Két megszökött közveszélyes őrültet kinyomoztak ós ártal-

matlanná tettek.
10. Nyilvános könyvtár 500 kötetét hurcolkodás alkalmával új

hélyiségbe száilították' át,

VIl. Rendőri jótettek.

1. Az I. osztályú cserkészek egész éven át szolgátatot teljesí-
tettek olyan iskolák előtt, ahol a nagy forgalom miatt veszé-
lyes volt az átkelés.

2. Yállalták az autón templomba érkező közönség gépeinek
őrzését.
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', ,..:,s iinnepségeknól r,égezték a rendfenntartást.- _., .,,zirkedési szabáIyok terjesztésénél segédkeztek.
:. :- ]:iitk a közbiztonságra ,n,onatkozó irociálom könyveit., :-:-ics] statisztika összeállítása céljából a város helyén

: -_ -_:::! r,cgezték az elhalacló járművek számolását.
:t-]:-::.!i és visszavittek egy holdkórost egy km-r,c a vá-

.-:.:_'s:abálvozták a r,áros rakoncátlarr gyerekeit, kikkcl
, :.-._ :.ei nem bírt.
.-,::_] irs glereket hazavittek.: :-]:i] iverekek é§ emberek felkutatásábarr a renrlőrség-

: . :: - rdlcZ€t nyujtOttak,

VIII. Jótettek a szabadban.
" -,:. - ,lltlr,eken tnások áítal otthagyott szemetet összc-
_ _ ] l:i ci elégették.- ::* :,cIl elszórt domború fenekű iivegeket iisszegyiijtöt-

.:]:_,gY a nap Sugarai azokon átsÜtve, erdíitiizct okoz-
..

:, _ : ,:l:.st kitisztítottak és kiköveztck.
- : _ ::r'i.lákat készítettek.

, : ,-, ::ást i,Ógeztek.
: :-:-::-É1 terjesztő szúnyogfélók telepeit gyökeresen kiir-

:_,:]iÉk a növényzetet a kirándulók mohtiságától.
:_- :..::rokkant, bénalábút kertész helyett a sazt kiásták., .: _ iüzelében tenyészű kártékony 

-növcnyéket 
írtOtták.

:-., . .:,l.,hell,re vezető utat rendbehoztak.

IX. Nemzeti jótettek.
: : _ .t.sek megelőzésére és oltására íelkészültek, mert ame-- ,:._ :eg1,év alatt 160.0ü] erdőtűz volt.

A napi jóűeüt: a,jdndélc a nxagaarsd,gn:a,k.

Nenrzeti nagyjaik tiszteletére emlékfát ültettek.
Végezték ós terjesztették a madarak vódelmét.
Csatlakoztak és népszetíísítették ,,etsij a biztorrság" moz-
galnát,
Felvilágosítással és propaganclával harcoltai< a tuberkolózis
ellen.
Segítették a köpködés elleni mozgalmat.
Harcoltak az alkoholizmus ellen.
Segítői voltak a l<ülönböző.nemzeti tal<arókossági nlozgai-
maknak.
Járványok al]<alnrával segédkeztek a hatóságnal< a leliiizclés-
ben.
Hazafias mozgalmal<nak segódkezet nyr"rjtottai<.

X. Rendkivüli jótettek.

Karácsonyko,, nyilvános karácsorryfánál st,gédkcztek,
A város környékén 15.000 fát ültettek el.
Szeretetadományt kiharcoltak.
Árvíznél segédkeztek.
Hadirokkantat gondoztak.
A környék méíges nör,ényeit nóhány kirakatban kiállitották,
hogy a gyerekek megismerjék nlitől kell óvakoclni.
RiadórendszeLt készítettek, hogy elemi csapások alkalmá-
val azonna| készen legyenek.
Drótkerítésbe akadt tehenet kiszabadítottak.
Egy szegény asszonynak tehenet vásároltak.
Kőbányát drótkerítéssel elkerítettek és ezáItal a gyanútalan
embereket a veszélyre figyelmeztették.

Dr. Sztrili,:h Ptil.
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,Vizes nuócas", a
nagg iónöh

[ úrödhetnék tndma,
Ám a hdeg aíztól

borzad
Hoss zti, ué holtt1 ldba.

Töprenhedoe lesi,
ud7a.

Nulla főlölt háng
íola ? -

,,Ujjé, csak húsz!,'
sóhai: s érzem,

Ma fúrödni nem
íog, , ,

Dudika tábori katekizmu§ából.
Hogyan szerezheti meg a cserkész a táborozási l<öltséget? .-

Ugy, hogy egész nap a manruska nyakán lóg!
Mit kell szem előtt tartania a táborhelykeresőknek? - Hogy

van-e a közeli helységben cukrászda!
tr,lelyik egyik fő követelménye a tábornak? - Hogy naponta

1egkevesebb ötször legycn cves.
Mehet-e csapat táboíozási igazo|vány nélkül táborba? .- Igen!

Ez esetben ugyanis nem lesz visszafelé l,asúti költség, mert a
csendőrök fogják hazaszál|itani,

Mi a tábor legrragyobb áldása? - A repeta. (Etel újrázás,)
Szabad-e a kiscserkésznek a táborban lesülnie? - Nem, mert

ha lesül, bat,na lesz, a barna pedig az öregcserkészek szirre.
Kinek kell a tábor legkedveltebb tagjának lenni? .- A fő-

szakácsnak.
Mikor fognak a iáborban jól alLrdni a fiúk? - Ha lelolvasol

nekik a tábortűznél. (De talán csak nem a M. Cs,-ből?! Szerk.)
Mely háziállatok szoktak a tábclrban leginkább előfordulni?

- A szúnyog, meg a 1égy.
Mit tegytink, ha a táborban esik az eső? - Várjuk, míg

eláll.
A hat, vagy a hétórai íelkelés a jobb? 

- A nyolcórai!
Milyen érzéssel kell hazaérkezni a táborból? - Azza\ hogy

,,Hála Istennek, megint itthon vagyunk..,"
E|-|este: Péká.

I{utya legyek !
_ : -,ndonl, hanem a Jó Egészség című tartalmas f olyó-

. "" : _ iamutat arra, milyen kevésbe Úeszik általában a házi-. _::1 \-cszedelmet. A szúró legyektől még csak félünk- ], _.:i. de a házilégyben inkább csak a kellemetlen ós* :- ,,.:. szobatársat utáljuk, nem pedig a veszedelmes ba-
-, . -. -:1okost. Holott e-gy-'esy légyeniarminchárom nrillió: számoltak. Bélrendszeiüktrén állandóan hemzseg a, . - .. amelyeket aztán ,,légyköpés'' alakjában adiak

- -. ::<tnek.
: légy főtéppen o|t tartózkodik, ahol táplálékot,, .. ,atott például l,asüzletben legyet?) _ e1 k^ell von-1 ,.. :_inde;] táplálékot. Hogyan? Úgy, hogy nem tíírünk. ,-.]:.dékot morzsát, szemetet. Ai-ételűműeket vagy

_: _r_-:an, 
vagy sodronyhálóval, tiszta tüll-ruhával le-

_ _-r_.ztitasa nenr ellenkezik a cserkésztörvénnyel ! A
_ _::: ;at méltán selejtezték ki apáink, hiszen á szét-- ,__ -.,:l1ák még csak fokozták a-fertőzés lehetősését., ..::rtók a íagacsos lógypap,írok, csak síírűbben [el-
, ^-.._:i. ha nagyobb a légyjárás. Igen hasznosak és-.- ::ijködntk a különbözö permeteászerik is.,]- .-:, résen,,cserkészbarátom és ne'hidd, hogy ártat-

, _ . .l:. aki a légynek sem vét, Ha jó munkát a[ársz vó-, -:]] tudod, mi legyen a napi jócselekedet: irtsad a- ".:]] .kiiogás, h9gy hiába irtom, jön egy helyébe száz
, : :. 1cgvilko.lt legy.ek miltió és mlllió iv"adéká mégsent- - -.:cenki olj.an lelkiismefetesen gondoskodnék a"légy-,,: .lctőségeinek_a_megszüntetéséről, mint ezentúl [Ó,,,__: ::iint.nyugodtabban_ alhatnék a szegény cserkésá-,,l. akár pedig odahaza.

Bajos ám u kccskót
Meg|ejni, "

Ha nem akar önként
Te jelni.

Gyere édes kecském,
Mivelünk!
Nd,Iad ndkül mit is
Miuelünk?

Húzhatja a szakacs:
Nem megyen
De a reggeli most
Mi legyen?

ó csak a,dd íe most a
T e jedet,
Hozunk érte szénat,
S levelet.

kc cs kót
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Ildtrdt járua Tdűrdról, ál,modwttlo,

Valn,e a szőrmo/krrlra/k lrnnógií/kus @r@jülk ?
Ha a címben foglalt kérdésre felelni akarunk, ma már azt

mondhatjuk: Nem, a számoknak nincsenek rnágikus erejük.
l\{indazonáltal, ha figyelruesen elolvassrrk e tanulmányt, .érde-
kes megíigyeléseket tehetiink. Sorra kerül a 13-as, a 7-es és a
többi ,,szeíencsés" és ,,szerencsétlen" számok sora, azok törié-
nete. Mennyire igyekeztek eleink a számoknak mágikus erőt tr,r-

lajdonitani, mily érdekesek bizonyításaik és okoskodásaik,
Régmúlt évezredek vtlága ez, arrrikor a tudattalan ember a ter-

mészéti jelenségeknek sem tudta természetes magyarázalát adni
és azokat természetfölötti hatalmak munkájának tulajdonította.
Voltak azonban minden időben olyanok, akik azt állífották,
hogy az ember bizonyos eszközökkel és mesterkedésekkel hatal-
málla kényszerítheti a természetfölötti rejtelmes erőket. Ennek
a mesterkédésnek már az ókorban valóságos tudománl,a szüle-
t€tt meg, amely mágia néven ismeret'es.

A mai tudomány az emberi lélek eltévelyedésének tartja a
mágiát, anrelynek azonban még napjainkban is sok híve van.
A tudonrrány álláspontjával szemben azt vitatiák, hogy a ,,va-
rázsvessző" csodálatos képességét is csak ,,mágikus" hatások-
kal lehet megfejteni, Látszatra csakugyan nem mondható termé-
szetes dolognak, hogy a ,,forráskutató" kezében tartott íapál-
cika magától a föld felé hajlik, amikor vivője földalatti viz-,
vasv érc-ér fölött halad át.

fi'em lehet eltagadni, hogy a varázsvessző sok esetben bevált.
Se szándékos, sem ,öntudatlan csalásról szó sem lehet. A két-
ségtelenül elismert térryeket az elfogadott és elismert természeti
töivénvek keretébe ke]lett tehát beilleszteni. A tudományos ál-
lásponi szerint a íöldiáramok elektromos erőterének megválto-
zása a varázsvesszö lefeléirányulásának oka.

A mágia hívei szerint ezzel a magyarázaItal csak látszólag
sikerült Úgyan a mágiái h,áttérbe szorítani és a tudományos ál-
láspontot dia,dalra juttatni, ,meft a valóságban a löldáramok
megváltozásával ép úgy nem tudrrnk mit kezdeni, mint általá-
ban az elektromosság fogalmával, amelynek őseredeti lényegét
eddigelé még senki nem volt képes megmagyarázni.

Annyi bizonyos, hogy olyan művészet, amely bizonyos 
_ 
esz-

közökkel a térmészetíölötti erőket hatalrnába tudja keríteni,
semmi esetre sincsen, viszont az is kétségtelen, hogy a szolgá-
latukra álló erők némelyikében még ma is jóval több a titok-
zatosság, rrrint ahogy azt sejtenők,

llyen például a számok birodalma, amelyben a mágia, rejtett
módon bár, de még ma is ott lappang. Gondoljunk csak az ős-
idők óta ismert ,,mágikus négyszög"-rej amely keleti eredetű
s a kínaiak évezredek előtt ismerték. A mágikus négyszög 9 me-
zejében 1-9-ig terjedő számok akként vannak elrendezve, hogy
a r-ízszintEs és függőleges sorok összege egyformán 15-öt tesz
ki. Ugyanez áll mindkét átm(rőjére: 4, 5,6, - 2,5, B, - mind-
egyiknek l5 a végösszege.

fetső jobboldali sarkában nagyobb mágikits négyszög van. A ti-
zenhat mezőből álló négyszög vízszintes, függőleges és átlós
soraiban elhelyezett 16 szám mindig a harmincnégyes számot
adja összegül,

A ,középkorban a Inágikus nógyszög titokzatos jelentőségót
lassanként a csillagászati tudományra is kiterjesztették. Igy pl.
az ősrégi 9 mezős négyszöget (a legkisebb l,évén) a legtávolabb
lévö Satul,nus csillaggal hozták összefüggésbe.

A Jupiternek szentelt 16 mezős négyszög - a ,,tabula Jovis"

-'annyiban is érdekes, amennyiLen itt betekintést nyerhetünk
a kabbalisztikus tudomány mesterkedéseibe. Ez a négyszög
ug}lanis soronként négy, ,összesen tizenhat mezőt tartalmaz. A
n,égyszög valamennyi számának összege 136. A legutóbbi szám
ezeníelül mélyebb jelentőséget is nyer. A ,,Jophie!" - Jóvi-ei(Jovi : jupiter) név betűi ugyanis, mivel a héberberr minden
betű egyúttal számot is jelent, pontosan a 136 számot eredmé-
nyezi. Ezen alapul a kabbala, a zsidók mi,sztikus tudománya,
mely a VII. és XV. évszázad között fejlődött ki. Elve: minden
szám egyútl'al egy szót és minden szó egyúttal egy számot
jelent.

A kabalisztikus módszerek rendkívül bonyolultak és fantasz-
tikusak. Belőle íejlődött a középkorbarr a számokból való ig,az-
mondás, az úgynevezett arithmomanthia. Nettesheim Agrippa
ezt a különös elj,árást így írja le: ,,Ha tudni akarjuk, hogy va-
laki melyik csillagzat alatt sziiletett, elővesszük ,az ő, valamint
szülői ner,-ét és megállapítju,k az igy nyert betűk számértékét.
A kapott összeget 9-cel osztjuk s ha 1, vagy 4 a maradék, Úgy
ezen számok a Napot jelentik, mint az illetőnek csillagzatát. A
2-es és a 7-es a Holdat jelenti. 3 a Jupitert, 5 a Mercurt, 6 a
Vónuszí, B a Saturnust és 9 a Marsot. Ily ,,csalhatatlan" módon
folyik azután a számolás tovább.,"

Ilyen és hasonló képzelődések Jölött ma mosolyogni szok-
tunk. De bármi jogos a gúnyolódás, nem szabad elfelejteniink,
hogy a mi ereinkben is még mindig babonás. elődeink vére fo-
lyik. Nem íog-e el bennünket ma is némi borzongás, amikoí a
szállodás éppen a 13. számú szobát tal.á|ta számttnkra kijelölni?
Vagy nincs-e meg bennünk ma is, habár a tudat alatt, a pén-
teki naptól való idegenkedés? A hetes szám is sokak szemébeíl
megőrizle mágikus jelentőségét. p,rdekes mindenesetre, hogy a
mágikus magyarázatok néha ellent is mondanak egymásnak.
Áll ez éppen a tl,zenhármas számra, inely az északi népeknél
L,,alrlégzetűnek számit, míg a délieknél nem is tudnak náláná|
,alkalmasabb védelmet bármily baj ellen. A nyakban hordott
szent tizenhármas szám nemc§ak baj és betegség, hanem még
szemverés ellen is ,,biztosan megvéd". A ,,hét gonosz" kiíeje-
zése mutatja, hogy a 7-es szám szintén nem mindenütt örvend
jó hírnévnek.

A görög filozófusok között különösen Pythagoras követői
(Kr. előtt 50 körül) tulajdonítottak a számoknak természetfó-
lötti erőt. Megkülöntröztettek hím- és nőnemű számokat. Fér-
íiasak, erősek voltak a páratlan, nőiesek, puhák, változékonyak
a páros számok. Nagyjelentlisegű volt a 4-es szám, az úgynevc-
zett tetraktis, mert az 1-iől 4-ig terjedő számok összege 10. É,s
10 volt a régi számrendszer első ,,végállomása".A m.ai idők embete,már nem igen tudja megérteni a régiek
erőlködését, amellyel minden dolognak és számnak titokzatos
és mágikus jelentőséget igyekeztek adni. De rrem szabad elfe-
lejtenünk, hogy ebből a látszólag za§aros gondolatmenetből tu-
dott csak a lmai tudománv - sok bukdácsolás után - kiala-
kulni. Közelebbi vizsgálatnál a látszólag nevetséges törekvések
mögött mégis komoly értelem rejtőzött, amelyet az akkori idő-
Len csak kevesen sejtettek. De a beavatottak hallgatagon és hí-
ven őrizték a ,,nagy titkot". Valahogyan derengett már bennük,
hogy kell lenni a természetben egy mindenható törvénynel<.
Ezek a f'ogalmak természetesen nálunk is, követőiknél, a kabba-
listáknát is elég zavarosa.k voltak, amikor a ,,nagy_ titok" birto-
kában terrnészetfölötti tettekre tartották magukat képesekrrek.

Á vegyi képletek mai tudománya (a hideg, józan számok trr-
dománya) a legjobb akarat mellett sem'nevezhető természet-
fölöttirrek, a középkor alkimistái azonban még az an}ragok ,,há-
zass.ágáró|" beszéltek és bizonyos számcsoportoknak a legna-
gyobb jelentőséget tLriajdonították. Ve|ük egyúttal mestersége-

Ffl
s IroIrr I u I

Fr;r;ralm4il

Ugy mondják, hogy a mágikus négyszögnek ezt a sajátossá-
gát Salamon király is ismerte. Ez a titokzatos nógyszög állító-
lag b,ele volt vésve híres pecsétgyűrűjébc. A monda szerint ha-
talmat biztosítoit a szellemek fölött, amint azt 1egalább az arab
mesék ,,Ezeregy ejszakájából" tudjuk. És éppen a zsidókra kel-
lett ennek a számokkal való játéknak mély benyomást tennie,
mert a héber nyelr.-ben a számokat is betűkkel jelölik. A titok-
zatosan mindig visszatérő. 15-ös szám a héber ,,jod" és ,,he"
belűkből tevődik össze. Ezeket viszont az Isten nevének pótlá-
sára használták, mert Isten nevének kimondása a zsidóknál tt-
los a tízparancsolat alapján. (Jehova, Jah-ve.) nrdekes, hogy
négy betűből áll, lstennek neve többek között a latinban (Deus),
a görögb,en (Theos). [Megjegyzendő, a ,,íh" (théta) a görög
ábécében egyjegyű], a lranciában (Dietr), az oroszban (Boga),
a spanyg|$a1 (Dios), a kínaiban (Fo-je) s a németben is
(Cott).

Sok-sok nemzedéken keresztül öröklődik az emberiségre a
mágikus négyszög ismerete. Ábrahám ibn Ezra (tudós zsidti
pap, t 1167) idejétől Nettesheim-i Agrippa (német szélsőséges
bölcselkedő, t 1535) idejéig és innen egészen az újabb kor-
szakig.

Dürer Albert magyar eredetű festő (t 1528-ba,n Nürnberg-
Llen) a középkorL,an állitott ennek nevezetes emléket. 1514-ben
keszült nagyszerű,,Melankolia" című r,ézkarcában, melynek
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Túbot h,ely ünk.,tlj lta,aa,|isúgtr tel,eué,nae.

I:lJiták tLrdomálryukat Ós ezzel hátráltatták az
, --,-._:l dését. Mégis kétségtelenül megvan az a- ., :: _ gv felismerték a természeti törl,ények eg)rsó-
_. >::..:ri ennek számokban való kifejezését. A mai,] _,:: ::szL,en a gítnvosan lemosolygott mágia zal a-
-_, ..: ::ziü1 iergildött íöl mai fejlettségére és a fóny,. _ :: mágnessúg közös alaport valő magyarázaia

_,-::] cs\ rcgi, mágiktrs gondolat kiópitésónek az

-: - '.:-]zDíí az.gyipi'oml Sphinx hír es, rejtélyes mtl-
,- _., :.:nclt,neI< századokon át niágikLrs jelerrt(isóget

\tr:lre'gen vógti1 sikertilt a halalma§ kiiemléiiet
-. :, :.lc,iÍölötti magyarázat helyctt egyszerííen -.- _.:1lagászati alapon megfejteni, A Splrinx tud-- :=:ii.l]l és n(ji emberlejbijl á11. Az őse95,iptorlri
,: _" 1lz livesmi nem szokatlatt eset, mert többek kö-

,, -,:]]:i is cmberi testtel és nraclárfejjel ábrázo|táx.,: , i :{\ leány icjéből és egy oroszlán testóbijt áll.
]- ) tjs ,,oroszlán" azonball (isrégi nlcgjelölésci, ,. t,:::lIlck, a kót piramistól valr1 távolsága viszottt- 
"]:i:]3k 

ielel nleg, amellr a csillagképpcl kalleso_- -,lalumot látszik jelezni.
. :,-:,-,rmán évczredekre nregri)gzít eg}, fol110s cstl,- :, rleil,nek ismeretét a papok mágiktrs alalizar.- :,."liil,'Az egyes számjegyek megáilapítása után

_ :.:latalnlas ki!emlék a NilLls ér,enkénti áradásá-- .::: ielzi.
]]::_ ITlá is hisznek a szánlok misztil<trs elcjóben,
, ::\ ltntlák Alforrz span1,ol királv sorsát.

- .l . , l- királt, sziileteit - 
1i]f]6-ban. Tr(jllíalépett

: ": t1,ltt 27 évig, most pedig 47 éves. Ezen számoli
'- S,,en1,olország ezideig két köztársaság volt, r-rsz-
. - ...::iivel a l]862-t, eredmény 1931. Ez llégy 57{n1-
..,ll:iik azt rrintai lV-gyel, iisszeadott órtéke pe,
:]-.!:r si]an},0I köztársaság kik jáltási napja. Tchát, :;'i,j iátLrnt - mr-rndják a nloclern ,,hir,ijk" - itt

t:-- ::gZ}tctő.
- .::cti:s szánl"-nak is van a rejtelmeserr Íeliil egyéb
- .]. icremtós hat napja trtán a Teremtő a hetedik

_ ,::,:, Ezt kell tenni póldájára az enlbcrtrel< is, Ez
,::,,_:.i.] 

_)_§ jdőbetlsztásnak, nrelyet a írancia íorrada-
-. . :: d,]nteni. Egl,részt vallásellenes célzattal, nrás;
,, -i,allorlati szempontból is, hogy a nlttnkanapok

_ i:3,
, :f lIulva Napoleon kénytelen volrt az ősrégi ren-, ,::álIitani, nrcrt az embeíek nem állták az önké-

::Ztett ntlnkaidót, mint ahogy a moclern lólektani,. _: :_,:ánv a le gbehatóbb kísérIetek alallján szintén
-. -.:]1,,rc jutott, Ilt-tgy az entlleri mr-rnl<aképesség ha-
_ ,--.in a hat mttnl<anap felel nreg.

Megbukott tchát a francia íolt,adaloni kísérlete, anrellyel a
n,rágikus fornrátlan ránkmaraclt ősi intózmélryt akarta n'legja\,í-
tani,

Es ez a tör,tónelnii tény írjal,b bizonyitóka ann-l<, Ilogy lr
nrágiának a számokkal r;altj titokzatos kallcsolata órtóke.s ijsi
tapasztalat.]l(at rejthet magában.

Nydry l,ászló

cserkészzek!
Nyáron

FRUTTI ps

JEGRAKETA
a kedvene éde§§ég!

Stühm€f-
Syártmányok!

tÁnonl EsETEK.
., ..,. - Pár tlvc Pakstól pár

:áhoroztrrtlk. Ha néha
.:,:unk, nlrg1, előszeretettel
:::l,J lag1,1altjáért az ottani

,,.:;iát, A nagy közkedvelt-
;logv Laci bá' egy nap a

.i:]Js(]t adta ki: ,,A Solyniclk
, ,:::.k ber,ásárlásra Paksra,
- .: cg}, órával I<ésőbb. Visz-
. ',_,nnek, a visszai4dr.rlásra
.:.,, r r-an, helye a cukrász-

: ,"t;d? - Paksi táborunk-
: ::uk. hogy akkor jó az
. :,:: belőle, ha a kolbászt a

^-:.:ntettÚk el, ha mindenki
-.1,Jle, ha a só nenr felci-

-j:]ckrenvbeIt, ha idejében
..-rslegjobb mégis az az
.:r.,n íijznek...
,1, - Egyik ebéd r,égén

_ .la': ,,Hát eg},kicsit híg,
_ i- : l, c.'Qv ktr,éssé hírstalan

s núnlileg sritalan is ez az elrécl, clc kiilijrr-
hrlI cgúszcn jó.,."

NIi lett a kis t:sut,si|lól2 -- Paksi tábo_
rtrItk kcdt ence volt a kis csacsi, antelyik
segített nékiink vizet hoztli a ntesszc lér,íj
kútrtil. &1ég a következíj évi táborLrnkban
is sz(llla-szób4 kertilt. Egy ízben azt kér-
dezi Laci bá: ,,Na, fiúk, ki tudia, mi lett
azóta a kis csacsibtjl?" A fiírk csak nem
tuclják, hát Laci bá megmondja: ,,Nagy
szamár !"

,,Lijttcm, de, . . " - Akkoriban nagyon
megkcdrlelti.ik a céllijvészetet,. még a tá-
borba is elvitttik (kelló gondossággal) cél-
1övő puskáinkat. Egy délután nénrelyek
r,,ércsét véltek látni a I<özelben, szalasz-
tottLtk hát Pistát, hogy kapja le. Pista
jobbra-balra fürkészve szalad s hamaro
san el is tíínik szenleink elől. Vagy félóra
mtrlva tér vissza, nem éppeir diadalnras
arccal. ,,Na,'Pista, lőttél?" - ostromol-
jLrk a kérdéssel.,,Liíttem, lőttenr, de el-
repült..," Péka.

=--/Y\b ---:.:-- , 't

-,;

Magasra tör a "Zerge őrs" iagia,
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rstnerenl, a, na,ga m,a,gga,roka,ú § maornukbtl, l,épek,

Megszámolták: huszonnégy gép! A legkisebbeknek teste
mindössze három méter hosszú; a legnagyobb húsz mé-
teren.felü1 lehet. Lezárt szárnyű, pihenő madarak.

A színűk égkéknek és szürkének egy sajátságos keve-
réke. Fenn a magasban szá|lva tökéletesen beleolvadhat-
nak a levegőégbe,

Formájuk tökéletes madáralak. Művészi finomsággal ki-
dolgozva rajtuk a fej, nyak, test, szárnyak, farok, lábak..,
A szemükben mintha élet csillogna. Biztos egyensúlyban
állna,k a lábukon; szárnyuk a test hosszában rásímulva pi-
hen, éppen úgy, mint a2 erc madárnál. Mótornak, légcsa-
varnak nyoma sincs; és semmi merevség, semmi nyoma
annak a mozdonyszerű súlyos, gördülő erőnek, amelyet az
ember egy Junkers, vagy Do gépnél imponálónak talál.

- Itt az egész természetrajzl. - állapítja"meg Je-
nőke. - Ez egy vadászsólyom, amaz postagalamb, az a
kicsi ott a füsti fecske, Ez a, gém gyönyörű! ns ilt sor-
ban a ragadozók: az ölyv, héja, vércse. Nézzé,tek ezt a
hatalmas sast a csarnok közepén! lgazán a madarak ki-
rálya.

- Ezze| fogunk ma kirándulást tenni. Egyébként az a
íecske ott a Fulgur kedves gépe: rendesen azzal jár, ha
egyedül megy, vagy cs,ak egy társat visz magával. A ra-
gadozók harci gép,gk. Abból, hogy a Sas ál1 indulásra ké_
szen, azt következtetem, hogy harcolni megyünk valahová.
Tegnap a Sirály és a Búvárkacsa voltak úton; ezek az
óceán mélyét járják. Ebben is láthatjátok Fulgur művész-
lelkét. Az e|ve az: miért ne törekedjünk a szépségre, stíi-
szerűségre, amikor olyan kevés fáradság-többiettel meg-
tehetj ük?

- Rém furcsa gépek! Hogyan repülnek ezek? Nincs iég-
csavarjuk és nincsen szárnyuk sem!

- ó, á légcsavar és a merevített szárny már a messze
rnulté. Számunkra csak akadályt jelentene mind a kettő.
Várjatok csak.,, Azt hiszem, lesz még annyi időnk, hogy
bemutassam a mi gépeinket. Hol van Fulgur?

- Ott az M-betűs ajtó előtt beszéiget két emberrel.
Mind odanéztek. Gyönyörűség volt látni azt az egymás

nrellett álló három pompás emberpéldányt. Az egyik csak
hajszállal alacsonyabb Fulgurnál; az aróa ejnye, de is-
merős! Ni, most idenéz, barátságosan int a kezével! Jé,
hisz ez Dodó, a főiskolás, a B,erti bátyja! Szervusz Dodól
Huj, huj!... A másik, nekik hátta| állő ember, valóságos
óriás: egy fejjel magasabb Fulgurnál is és sz,éles vállá-
val, hatalmas karjaival modellt állhatna egy Herkules-
vagy Atlasz-szobor elkészítéséhez| Kár, hogy az arcát nem
látják. Nagyon elmerülve magyaráz valamit Fulgurnak;
most már Dodó is újra odafigyel..,

-. No gyertek, még egy kis időnk van, addig elmond-
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hatok egyet-mást. Stubi, kocogtasd meg"a gép oldalát és
mondd meg, miből készült.

- Gaboritból.

- Ugy van. Stubi, te bölcs vagy, mint az Ezeregyéj-
szaka nagyszakál|ú kádija. Gaboritból van a gep mtnden
porcikája: a mótorja, felszerelése is, nemcsak a teste.
r.zért a gépek csodálatosan könnyűek. A Fecsxet peldául
egy kis erölködéssel Stubi is fel tudná emeinl; a hatal-
mas Sast is könnyre,n megemeli négy ember.

- De akkor a szél is össze-vissza dobálja. Nem?

- ó nem. Mi gyorsabban megyünk .annál, hogy a szél-
hatással lehessen a, gépünkre. Különben is ott, ahol mi já-
runk, nincs szél, sem vihar, csak mozdulatian csend, Ezek
a gépek, amint a földet elhagyják, mint a kilőtt ágyúgolyó,
emetkednek fel merőlegesen l6-18-20 ezer méter ma-
gasságba. Ott fent az elérhetetlen sztratoszférában szállunk
tova, ahol a levegő ellená,llása alig érezhető, már és vi-
szont a mi kozmikus sugaraink minden földi elektromos,
vagy mágn,eses behatástól menten fejtik ki erejüket.

- De hiszen akkor nem is látják a földet! Egyszer majd
eltévednek és kirepülnek a világürbe!

- Az sem volna nagy baj, hiszen a kozmikus sugárzás
a világürben is érvényesül, mi tehát ott is olyan bizton-
sában járnánk, mint itthon a földön. De ilyen eltévedéstól
nem kell fé}ni, mert nekünk odafönf vágányaink vannak,..

- Yá-gá-nya...??
.----- Igen; vágányaink. Amint a vasút a síneken rohan,

ítgy íutnak a mi gép,eink az irányított kozmikus sugarak
vonalán. Emlékeztek atra, amit a perceptor mellett a kör-
ben futó mem-§ugafakról mondtam? Ugyanígy van a gé-
peinket hajtó szamech-sugátra| is, Az irányított számech-
sugár tetszés szerint beállított magasságban ketté oszlik és
180 fokos szögben elválva, a két ága a legnagyobb kör
mentén körülíutja a földet. Például el akarok jutni New-
Yorkba. Beülök a gépb,e, a balkezemnél lévő kapcsoló-
földgömbön beállítom a sugárkört úgy, hogy keresztülfus-
son a városon, egy kis skálán rőgzííem mondjuk a 18 ezer
méteres magasságot, azután egy másik skálánr New-York-
nak Soprontól való távolságát. Azután bekapcsolom a gép
mótorját és nyugodtan lefekhetem aludn.i. A gép magától
kitalál innen, felmegy a kívánt magasságba, beleáll a sza-
mech-sugár vonalába és fan,tasztikus sebességgel végigro-
han rajta. Nem kell félnem, hogy €|31rr.m az érkezés ide-
jét és túlfutok a célon, mert, amint ledolgozta a beállított
távolságot, megáll magától és mire én, talán órákkal ké-
sőbb, felkelek, ott lebegek mozdulatlanul tizennyolc kilomé-
ter magasságb,an New-York fölött.

- Fantasztikus!
-* I1ihetetlen!

- Érthetetlen!

,, .?í>s.z A/vu .?e g én gre,:§J,



Öméreeűeű ta,nwlok rnds népekűől,.

,,.:::ic,n t-s erthetetlen. Nenr is érti más, ntint
:.- :É.ztllgető férfi ott az M-betűs ajtó előtt.
-:-", ,s illl gondol1<odntrnk rajta: ő negépítctt
_. ;: iapcs,]l,,rnl< és lepiilLink az ő sz;tbály:Li
_ _ _:_-

- -': ; gepet? A rendes repül.őgép a légcsn-
::, i. kapaszkodik és a szárnyfeliiletek emelő
" ..,,,Eg,,ibe. Ezt értem. De mi emeli ezel<et a

_-- . :rkező zavaró elek- Fulguí már

. ,.,en,ségek épp úgy,
" ::::íz gépeknél is elkerülhctetlcrt ,,slip" cnne k ii se-

, --..: 'elentékcrry hányadát feltntlrzsrllják, úgy, ht,gy
.: =,egedniink nytlmorult 6 il ezer kilométer rirán-
t'-<<úoopl'Dö'"-. 

::: lrltlt nyolcezeí kilonréter!... Szent Isten!.., Hi-
-_..-,_ii a fejen, ha csak rágonclolok!...
;-, iZ.n akl<rlr negyedór4 alatt Lontlonban vagyunk!
:: : ,ila alatI az egyenlítőnél köriilrepüljük a iölcle,t !

_::.-:etlen! Csak ugrat bennlinket. Integrál!
. ..: sebcsselggel ember nem járhat a földönI
-. _,tlijn nenl, de a sztratosztérában járhat. És iga-

, :.:.: enrber nenr kép,es erre; de Fqlgur több, mirlt
- ._.:ii tttcatenrber, őnála rninclig nrás mértékkel kell
:::... A kétségeiteket pedig hagyjátok a következő fél-

-:ga a tény, a valóság fog megfelelni rájuk. Most

vigyázni! Láton, Fulgur nár
dótól, mincljárt indtilunk.

- Ja j. neg e{\ ít i\, :s:..
tunk ki innen :. i.'.:- :-.-? ii
gyunk !

-Amint elinrilrj;:..,. : : __

bírcsúzkodik kundtól és Do_

..:::c1,1tl iL]t,rr.! H,rgyrn ju-
:]:: :,']:.,,,a]l :r iiilcl ;rilLtt va-

- ,-. .,. ,l-

lat és hosszú, szeles l___.--:. : -:-_ ,

bcnnünket a szamech-s,_;§:- : i--. _

zsút a Békató ölébe tr,,rk i.l., :- : .

clolják, hogy a mocskosvizű k_s : -._
tal van kibélelve és hogy 2 r,izei F_,.:.. -

állandóan egyenletes magasságbar_. _'",

sebességünk már nzrgyr,rbb, mint a i:_
csapc,d,..ri
gódunk iei
tó partjan sg]],_ ..1,, .

megijedni sincs ii.,-.: :: - -:

trtánttnk néznenek. :-,'. :.,:: :-
Vagyunl{ aZ emberi szc:-- :-
tókörén, Hasonló a r,:ssz:.,-,-
k:zésiink is: ntint eg_\., ne::-
r lr,, vágódik le a gep a : 

'-

ba, amelynek szűk l1,í!á:::
el nem tévesztheti. h:s:= :.-
nyított kozmil<us si:gá: i-._::
haza csalhatatlan bizt,.:..:-
gal. De majd negláfiátnkl
Rögtön indulunkI

Most ért Fr-rlgur 3 g,rphez.
Magukon érezték mosolygós
szemét és a hangja olyarr 1iú-
san csengett, anrint rneq'|<ér-
l<ezte:

- No, iiúk, egy jó l.:al;rrrd,
arnelytől nrég re§én;,|g11 15

végigborzolóclnék a,-/, elllbel
tlátán az izgalrlnr! Jöttiji{?

Hogy nlentek-e? U jjongó;
feszülő izgatrlttsliggal ka-
pztszkodtak fel a gépre Fu1-
gul után azon a kis gl-tlrlrit-

t léti án, amely a ne s;iieie rlül
ielnyiló madárhátról ereszke-
dett le eléj|ik, és Integrá1 ítt-
mutatása szerint elhelyezked-
tek a góp testóben. Nem néz-
ték, hová Ltlnek, mi van kör'Li-
1öttirk, nem érdel<clft: ilkr_:t a

lelnyíló titok: a gépnladár belseje senr. Fulgr-rrt néztél<,

aki elől, a különválasztott vezetői fülkében ült 1e kényei-
tlres ltarosszékeben, végigtekintette műszereit, aztán meg-
frrrgatta a baloldalon álló földgömböt.

A perceptor földgönrbje. Mbst keresi ki ilzt a helyct,
irhr-rvit útjr-rk célja vezeti őket! Ázsiát nézi... Keletá_zsiát.
l(ína... Mandzsuria... Igen, most odailleszti a ttit!...
Mallclzsuriába nregy|tnk, a kínai-japán harctérrc ! Szc,n-
zl.rcitis!... Most lenyonija a nragasság-skála mutatóját..,.
A távolságot olvassa le egy táb|ázatről... Már be is ál-
lította a távolsági skálát... Kész... Felfelé néz összekr-r1-

csrllócló kézzel. Feje felett az ívben hajló tetőn kis ezijrst

f,_,szL-rlet,.. Isten segítségét ltéri ahhrlz, amit tenni akar...
No, mi is... Jó Istenenl, segíts meg minket, kísérj el ezell
a fantasztikrr§ úton és hclzzáI vissza épségberr!... Amen.

(Fol1lt. ltöv.)

]|

-, ":.,: sLtgaral< vonzó és taszitő hatása a nti
^ - e: al<arjátok képzelni a Sast, amint a ie-

:,.- :cpülőgépre gorrcloljattlk, hanetrt ral(étírí :Ui)ul(rÉtrPrg 6\]llu\rlJaL(/^, rr.LlrlrrI ldr\Lr(

-* . - l:,i : rakéta gondolatát úgy-e? Robbanó rlr,

- ,, .. :u gasrlkkal siet / '- 
1

.:::,t erő érvénl,esiil _:-
- - ;:r g}, nclll roU- ) '7')

- . . , .,::krri ere jc. h.r- '' )
,-- :, S térre támasz- n
:-,'.:.:: strglraknak : Zh

, . -. szilzadrcsze alltt --.-[ _ -

,, k.!sci, antelygi<
- - .szit teszítássá ol-
, :::., .\ iöld bármely, :: j__.,I gepeink mirril
: ','.-::lűs ajtó mögött
-__.-1, irriási,,tíans-, -::? támaszkodnak,, ::-: ntikus gépben
, :-,.,.s repiiiőrrek meg-
- :.. k|ilön;rlló szere]-

- ].:,:i inciulnak ki a
, - -..- iárkörök és innen
..,,:.z ahűző, vagy ta-
-.:::.>. amel} minket a

. - :] ,zgat. Elmélcli-
.-:::ikLts sugarak el-

- -::.:]rnl-il gyors terje-
-: -::sc$ér'€l kellene J.

- - -.-i :la]aclnia; aztlnban
_:._i 1,fl\,3§ vagyrrnk és TTfi"."
_ .,'tnálIása, a gravi-
-:':r,-,s földi, vagy a

lt

Fulguí már búcsúzlrodik, . .

.: rétt gertttán tölgy!
'.,,,tt. 

- Hetyenntillió
H inclenbur g, tt tannenber gi gyi)z(i,
német gydszolja, de ő tovdbb él:

a tttazuri tttuak Icgcntlcis hőse,
ltttlala, enúélce erö|orras népe

ct yaskezíi ltöztdrsusdgi
szdtnara.
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Játsaua is csiseolort, el,rnémet.

Rovatvezető: A 64. sz. Sz. Asztrik-csapal.

Na:gyoknak. 1. Nyár keresztrejtvény. Bekütdte: Sz, L. Bp, 5 p

Vizszintes sorok:2, Espé, 4. Földet művel, 6, Vigyáz, 8, Ga-
bonaféle, 9. Szabad, 11. Kereskedő teszi, l2. Tagadószó, 1li,
.,. mérő, l4. Forditott gép, 15. Fordított kicsinyítő, 18. Idegen
nér,elő, l9. Betegség, 21. Csurog, 22. (nyil irányában) Tribor
idején g;yakran yalószittii,23. Ertesit, közhaszndlatú idegen szó-
ya|,29. §zin, 30. Női név, 31. Nem gyüjt,33. Máshova tesz, 35,
Hamis, '36. Híres népióléti szerv, 37. AlkalontnaI is teszi a;:,

entber, 39. Redőny, 41. Osztrák focicsapat, 44. Nem helyest:rt
tesz, 45. Színész ért hozza, 46, Viszi az irhaját, 48. l{em hoz,
]0. S hcli,ett e-vel a végén palesztinai tó, 50. Hiaba kera:;i,
53. 4., 54. Betű fon., 55. Nincs haja, 56, Latin jel, 58, Rag,
59. l-árma, 61. Gazdasrilgi hlkalma2ott, 62, Rangmegkülönböz-
tetés, 6:]. Alkotás névelővel, 64. A nrunarchia régi katonrija, 65.
\émet - ő,67. Szárnyas, 69. Latirr eset rövidl'ése,'70. Iparúg,
7-1. Ilyen terem is van, 75. Közmunka, 78, Mesealak, 79. Ordit.

Függöleges sorok: l. Regi mérték, 2. Csépelnek benne,3. Pap-
lak, 5. larmű,7. Megőrzőhely, lO. Virág része, 11. Folyónk, 12.
Kertben terent, 16, Nyari munka, 17. Ilye n helység is van,
18. Bő, 20, Edison is az volt, 22. (nyíl irány{§6n; Túbori ki-
ránduIdsndl kellemetlen, ha . . . 23. Sport, 24. A|Ia,tok alatt va.n,
25. Becéző szócska, 26. Ultest része,27. Fordított állati hang,
32. Pénztdr eszközli,1}4. Hegy neve, 38. Torok része, 40. A lonrha
ruzok latintrl, 42. Yilágnyelv, 43. Német n,évelő, 47. Etlentdborba
m.eglt tit,51. Sok ló, 52. Fohász,54. Al|at lakása, 57. Késik ige
régies alakja, 58. Ilyen jatékos is van,60. Helyhatározó (htbá-
san), 6l. Futdr,63.: 15, 66. Most a gyümölcs a fán, 68. Ne-

,?o6

mesfém jele, 70. Paripa, 71. Két,72. Leszek latinul, 73. Nem jó
az ilyen g}ri.intölcs, 76, Görög betíi, 77, Fordított lgekiitő, 'i9.
Ail.ássalhangzó ion,

Csak 6 dűltbet4s felelcteket kiildjótek be.
2. Ismét irodalmi ra.jtt,ény. Bekiilcíte: /58. cs.

Remérrykedilr c
_ik á

Kicsiknek.

1. Miért bámul olyan
búsan ez a bájos boci?
Vajjon ilyettnek ismerté-
tek meg a iábori megfi-
gyeléstekkor? Kétdezi:
Velősy Béla. 3.p

2. Párisból Pekinbe és
viszont Pekingből Párisba
mindennap indut egy-egy
vonat. A menetidfi 30 nap.
Ha egyik il},en uonu''u'
Párisból eÍ'indulsz, hány
szembejövű vonaital talá1-
kozol, míg Pekingbe érsz?
Belrüldte: Szabó Kdrttly.

2. p.

ajd Árpácl

3.

lp. 3p

e:€
én te ő kis patak Dd L

Beküldte:
18. Galamb.

2p.

1 harc
Bekíildte: 196. cs.

. 2p,

A jún. 15. szám helyes megíejtése: Nagyok. 1. Keresztrejtvény.
Vizszintes sorok: Péter és Pál tudjrrk nyárban, 34. Gorkij, 37.

nyers, 42. Gerezd, 54. Zalán, 55. Erato, 65. Zugáru. - Függő-
leges sorok: 2. Betelepit,3. Főzelék,4. Mar,abu,5. Elölegre szo-
rul, B. Adonáj, 9. Sokat akar, 15. Tálak, 20. Egyre-másra, 24.

Peng a i<asza, mikor fenik, 25. Rosszal, 29. Jó bánásmóci, 30.

Utasításra, 43. Dalolás, 49. Mámor, 51, Feltár, 52. Korea.
2. Veder Mihál1,. 3. ,,lrodalnri" rejtvén}: Fenn az ernyő, nitr-

csell kas. 4. Kúlönböző. 5. Alkoholtilalom.
Kicsik. 1. Nemzeti szinház,2 Felcser készen botlik (cserkész-

bot). 3. Naplopó, 4. Napló, 5. Sorszámnév.
űzer,et. Sokan fordultatok hozzánk azétl, vajjon ki taítoz,l:.a-

tik a rejtvónyőrsbe? Cserl<észtestvér. hát ez nrég kórclés? l'linden
épkézláb kópéságodat, mell,e1 

"ulu*i 
forma mögé elrejtettél, be-

kiildheted és ezzel te is benn leszel az őrsünkben. Aztán perszr:
ez neín azt jelenti, hogy mindent leközöl a ,,nagyhatalmú" őr-s.
Kérdezd csak meg a 64-es rejtvérryeseket': mennyire nem veszi
el a munkakedvüket, ha a közös ítélet a papirkosárba 1artja
közölnivalónak kis süteteiket. A cserkészben ntinclig varr önkri-
tika és másokat is helyesen bírál. Vigyázni kell a ,,nívód"-ra,
hiszen te iitnél rajtunk legnagyobbat, ha ,,potya" lenne a ro-
vat. - Nyári rejtvónytermókek - nagyon, nagyon várunk berr-
neteket.

Ismét felhivjuk a figyelmeteket, hogy nyári számaink (jút. 1.,

aug. 1. és 15.) megfejtéseit egyszerre is bekülclhetiiel< szept.
1,5-19. Később érkezetteket nem pontozzuk.

227. Vadgalamb. |-egszorgalmasabb tnunkatársaink között
vagytok. Továbbra is jó mtrnkát. Próbálatok rejtvényeket /rl-
szóteni is..Nem baj, ha az elsők esetleg ílem mennek át a ros-
tán. Vélre is cserkészek vagyunk, úgy-e, kedves Vadgalambok.
Irjátok meg, vajjon miért küldi egyszer Kiss József az őrs ,,Ki-
csiknek" megfejtéseit, egyszef pedig,,Vadgalamb", másszor
Kiss Elemér? Ezután egyformán.

Sz, A._Gyönk, Bandikám, miétt ment cl a kedvt:d a megíej-
téstől? A régi munkakedvedel és ötleteidet kivánjuk vissza. (De
a lejfvényeid mindig újak legyenek.) Szervusz,

4.

Sz. Asztrik-csapal.
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Fl E6YEN-VöLGYöN,
ARKüN-BOKRON

aa

KEREszTUL-

,".. vi§z a cserkész utja. Ugganugg

kell fogaitokat is fel és le dörzsölni

a Kalodont,os fogkefével : akkor

a fogak raguogó fehérek és erősek

maradnak. A Kalodont a eserkész-

hátizsák állandó felszereléséhez tarto-

zik... épolg nélkülözhetetlen, mint akár

a harapnivaló, M e rt egészségteket

óvja az eggik épugu, mint a másik.

+§]

==.E
E
É

.!+
i-1_

KALI§B{!N
fogkö ellen
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§o/* fill,érben aa erő,

Szepífe rrltlberttől|

kezdloe mnílmd|emlktt

alF lllllares AVlagyorrr Cse rlkószlt járaltjlaI
tlj nr)ta, mójra, anlivel szédíiletes kasszasikert lehet elérni csa-
palünrrepélyeken és hasorllú alkalmakkor.

Többet is akartok tudni? - Várjatok eg}, hónapot és minden
vágyatolt beteljesül!

H ctlLó, munkatti.rsak sere ge !
A nagy M. Cs. sokkal gyorsabb tempóban emészti majd a

cikkeket, razokat, mint eddig. Ezt ne leledjükI Alássan kérem,
méItóztassatok jóelöre dolgozni, nrert különben lecsitsztok és a
legjobb esetben csak eg1, év mítlva kerültök sorra, ha valami
aktuális dologrót írtatok. Karácsonyi cikkeket októberben, tava-

r\leg niindig akadnak krs és nagy Tanrások és ,,jobb-att órtt,-
siiltek", akik nem akarják elhinni, hogy a Filléres M. Cs- szep-
tenlbeí 15-óre valóban minden egyes magyar cserkészhez beko-
pogtat, Pcdig l<önnyen tehr:ti, mert a lap tnindössz,: évi 2 (kettő)
pengőbe kerül, tehát egii 32 oldalas, sok-sok l<éppel, új íttlk
tollából származó cikkel<kel gazdag szált:, ára csak .10, igenis
t-l,-i-t-iz fillér. Egy kisebbíajta f agylaltnyalókánal< az ellenértéke.
folásfól ,,kisszakasz"-é, atnit öt perc alatt rnegtakarithattink, Egy
mozijegy irarnradn, v,agy neeyede s azt,bátran, nroncihatom, hcrgy
több éli,ezetet tiyttjt a filmnél: két hétre való olvasni valót!

Tehát serrki se mentegetheti magát! És nern is cserkész az, aki
?zt a nagyszer,íi, takarékcls szórakozási all<almat nreg nem ía-
gadja. Sót a valanire való férfipalánta tovább megy! Igen jól
tudja, hogy minól rragyobb a példányszá.m, annál könnyebb jó
lepot, ragyogó cikkeket, szebbnél-szebb képeket adni, Ergó kö-
ril|néz az iskolában, nrűhelyben, csalácibaii, rokonságbarr és fir-
1önfclgja a hasor-rszórii iijakat, srácokat, 1<amaszokat ós 1egélry-
kóket, nlegnrutatja rrekik :i mi új köntösíí la,punkat s adcíig tágja
a íüliiket. arníg csa1< ki nem kun)reíálják, vagy a saját kiitön
zsebpénzükből ki nenr guberáljá1< a két pengőt.

Persze egtrszerrc az egészet! A{eri azt könnvű belátni, hog;,
1l\ron csDk'lv összeget nenrig..n lehet 12 havi r,észletben beiizeini.
Hiszerr akkcr legliább ugvanannyi kiadóhivata.li tisztviselőre
volna szíikség, mint a,nletlnyi az e|őtl,zető! Tehát legkésöbb ak-
tóber uégéig itt a péttz!

Ha iigl,es a csapat, akkol cg1, tételben rendeli meg a,zí a két-
háromszáz (!!!) példanl,t, anrire na$y[16|emíí ta.qiainak sziii<sé-
ge \ran, folegbizható társaság íizetheti havollta, vagy negyed-
ót-cnkint a póldárr],onkint tiz fillernl,i árat, de csal< akkor peísze,
hr na9176§| példányszámot vesz át. lg5, az egtl:s csr:rkészne'li
,lsak havi 20 fillert, azaz egsl ker.,k picr-rlát kell kig.uberálni s
máris a rnalkában van a legszebb ltla91,61 itjúsági lap: kótszer
imrmincket l>ldal !

Azt is tltdja mirrrlenki, aki nem íekiidt eddig á iiilén, lrogi, x
nagv trI. Cs. nemcsak csetkészek részére osztogat kincseket, ha-
nem kisfiúknak és öreguraknak is. Lesz abban a mesétől, mókás
rajzoktatástól !s sok újfajta. rejtr,ónvtiíl kezdve áz idegeket pró-
báratevő, hosszú folytatásokban aclagolt regényig, félig megrá-
gott állapotban tálalt cserkészprólra-ismeretekig minden, de min,
dl,n, amit a fiúrféle szíve-mája csak kíván. Beszámolrink lapunk
ilasábjain a, legfrissebb technikai haladásról, l<ézeníogva keiesz-
tiil-klstrl vándoroljuk nrajd Csonka- és Nagvmagylrország ntirr-
den táiát. Feliilünk az időgépre és hun előre, hr-rn nieg háirafelé
száguldozunk, a dicsőséges, vagy keserr,,es lnagy3r tör.térretenr
és a rózsás vagy tövises jövő tágas meaőin.

Lesz a mi újságunkban egy csomó kézi,igyesség, lesz sza.ksze-
ríien r,ezetett bélyegrovat, növény-, ásványgyüjtés, le§z benne

sziakat január,ban kérek. Csak a folyó eseményeket ábrázoló
iényképekkel tehetek kivételt - érthető okokból.iényképekkel tehetek kivételt - érthető okokból.

Ha csak valanrikép lehetséges, írjuk a cikkeket gdppel/ Nenl
kórryeiemszeretetből kérem ezt, hanem szerkesztés-technikai oko.k-
ból. A mélynyomásos eliáráshoz előre kell ,,fí-ikíöt" készitenem,
amelyben kijelölöm a képek helyét, De ehhez tudnom kell, ho-
gyan fériink a cikkekkel: Kézírásos dolgok terjedelmét kiszámí-
tani még az ügyesebb embernek is bajos, hát még nekem! -Mégegyszer: lehetőleg gépen írjunk, csak a papir egyik oldalara
és hagyjunk a lap baloldal.tin 2-3 ujjnyi margól. Ha sűrű so-
rokban írtok, lehetetlenséggel határos a szörleg módosítása. Pe-
dig sokszor kénytelen vagyok vele.

Kísérjétek figyelemmel a Vezetők Lapját, amelyben minden
rregyedévben részletes programmot adok a követl<ező negyedre,

Kerületi sajtóelő,adók! Sokkal több és frissebb hírszolgálatot
kérekI De csak olyasvalaínit hozzatok, anri a közö_sséget érdekli
és az egyes cseíkészt is előbbrel,iszi. A cserkészsajtó külön Lrta-
kon jár: személyi kultusz, semmiségek íelfuvása nekürrk nénr ke-
nyerünk. - Legyen kétlretenkint es), délutánra való időnk, arrrit
d Mag5l61 Cserkésznek, helyesebben mozgalinunk összegégének
cs kel,ületiinknek szentelünk!

Viszontlátásla a Nagy Mag1,61 Cserkészben! Acljorr lsterr nrind-
nyájunknak jó munkát!

\
g^

B§*
^g,

f Doilluss Engelbert. A szomszédos Ausztriaban a mestersé-
gesen szitott pártgyűIólet bérgyilkosokkal eltétette láb ,al.ól a
.,kis kancellátl'-t. Férfi dölt;ki_a csatasorból, olyan íéríi, aki ki-
.,,ételesen meg-érdemelte ez,t a nevet. Egyszerű parciszti sorbóL
küzdötte Jöl magdt az orszdg első munkdstinak és nem volt földi
hataíom, amely eltéithette volna a helyesnek megismert útról.

Férfi volt, mert csak a:z Uristen törvényéhez igazodott. ö volt
,:l. első tillamférfiú, aki orszdgónak atkotmtlnydt hatdrozottan
l.,rrsz/us1 alapokra akarta fektetni. És ő, aki mindenkinek min-
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dene a.kart,Lentti, ciniltus banditak gúnyröheje közben lehelte kt
nemes ,Ielkét, egyedül, minden hivétől elzdrtan. I|4ég a, haldoklö
utolsó kíyansdgat sem teljesitették: kinevették, amikor papol
kért !

Kétségbe kellene esnünk a ,,müvelt ember" borzalmas letkt
sülLyedése föIött, ha a Dollfussok halottíehér arca ttem sugá-
rozna feléttk a jósógnak, a lelki nemességnek dldozatokból |a-
kadó végső 7yőzedelmébe yetett hitet.



§ap stc11 ctt,tt s kerl,éIg :' netnBeűi, érték.

..:. hog\- mindenkinek
a Teixler-ieie Tábor-

::_ .: ii,r,e i De persze abba
!:1-,=.ciÉi1 mindent lölvenni,
_.:::: ]:: :s hozrrnk'néhán1, tré-

: i :-_c _c:.

- _]. ,.,:]3g szeme. a világ liile,
-]l],- ,:rn <tl].. StD. a - nO.

--: ::.:l,a k ? - igen, kérem: a
],. -:..,_--l jliig hirudö, amelyet
]:1. : li]ri] benlutatunk.

-:^ ,a,;n:. \'ew-York. Tataroz-
::., : jelhűkalcolókat. A bátor
:_-.;.::<ások nvaktörő helvzetek-
:,:: tcljtsirik kötclesscgükrt,
, 3=i,,znak eg}, ládát,) Ime a
:=1ilirarcoló. Teljes életnagy-
sa5ban nem lért volna rá a
i;pIc. tehát kissé lekicsinyitet-
:Ik. (Eg}, liit a ládára á1l.) A

., :.. hátra hajladozik, íéllábcrn
,_,::ast. kézenállást csinál éS egyeb
l, z:k' .) Zlne, ínrlul,ő a, Fiunyadi
:1_11- ,,jobbra, balra hull a gyen-
r,lg. leesik és elteriil a földön.)

. \'aknlerősógéért az életével tize-

-,_ -:, :: --;.-ag, a pekingi egyetem tanára {el-- |- -_::,:-:.:s i,]]][toiájában magavai vrtte munka-
- , ] : - :_ :: ; ..Z i, Se iáradságot nem kimélt és

]:- ]::*_.. :]:a !S |lozta az eredményt: bemutat-
::_ ]:]i ::_,,,cteleket. (Egy fiú telmutat a cSilla-, ::| :.:,:zil3túSziéra! iJobbra mtltat.) Jr,rbbrÓl!:,. 'rikesülten feimutat): A sztratoszfóra

- " .. -- _ _ _ .: Js ;elmLrtat) : !,, sztratoszféra alttlr ól !

, _ 
,: , -_ , : :-, i:.it eS g)rŐZött. (Ponyvát .teritenek a

. .. -: .. , : .-,,, ilii ielátl és a.dott jc,lre ,,beIerrgrarlak": : . _l.]. szabái},os kraul-tempókkal ,,úsznak".)
:,,:_ ].,..::r : ilob! ](ooob! 1-omy! Toooom! oekcler,

. ,.,:I Huzd! Nr: hagyci magaci! Rajta! l,iyo-, 
- .: lrang: ölrör r,rr gyózott! inre a gyóz-
-. .- riellápászkodik a ponyvá.ról, liheg, bi-,, -: ,. {ii.-onsrg: tapsol és éljenez.

.. -. .:.: :ngol krrály díszszemlet tartott csapatai
_> ,:1{ a keső esti órákban ért véget, amikol

- : :]._i:,,,s tűzijátékkal fejezte be. Kepiink a tűzi-- :. ,.-::ilczik néhán5l ,,hangos" raketa benruta", : ] _>::,i,::Z-IeCept szeílllt.) Zcnc: Lonclc;n'S buf-
-. , - :- ,,l-cg§el: Valanri bűzlik Dániában..,)
, , ._,._: r _i]1,. k|lvIgnfl). i(ooscvelt, az északameri1<:ri, ._ ..:.lkc, nagy pfopa,gandabeszédet mond az új

" :, i-..:1trzet mellett. (,,lloosevelt" kiáli a szinre,
_ .,:: .:.re a szószék és [.ieszél, gesztikulál, tátott-

_ : -- .::icvc] szónokol, de egy hangot sem ad.) ,z,1

-_i,l]:!lkb.l 
- Sajnos - nehány némafilm részle-

:': ..]::inUnk !

. ,,.-__1 _-il:. ^{ 1egsötétebb Középafrika. A nyam-nyam
. : :.].:,:.]s:., Ez a. törzs Esza,kdél- s Nyugatkeletatlika

_: j _l:.!il még napjainkban is emberhítssal él, Kü_. : : :.lcr embeíek húsát. - Elnbereuők: Fe-hcr-r

"" :: -_-!r, hatnnt, hamniml - .Á lrang., Szi:retik nrég- . - .:_ :1,i]lopszaívasnak strózsák alatt puhított hú-. _-,". ;::lladsorban hajlandók saiát testvéreik fekete
:.jveteleink közben egy íilnloperatőrt és két

_. :: i_iiák, meít a törzsfőnöknek éppen nevenapja
_ _-:_,: is eliogták, de megsütés után visszahoztál<
, :i.:., hog1, igen kenrérry a, - szive. (Következik a

..=alkalmasabb az Ingonyama-gonyama dalla-- , _ :;i,nikus dobbantásokkal, rninden cserkésztörzs
- :-li:ilt,)
. --. --:,jg. (ltt megnevezzük azt a községet, ahol ép-

_ , ".., .\iag5,aíország- Y_ megye. Z já:.?1, Szerte az
.-::..:szsátorok lehéílenek elő az erdőkbő1. Csobogó- - :]]ezók szélórr cserkószí]irk"hancúroznak és ólve-

. :,:adságct. Képünk az X. község határában lóvő
- :- ::.-_liatja, amely a ....., csapaté. Csodaszép lenne" , . , (és itt következnek a legkiilönbözőbb rossz-
| : :.<cdések, amelyeknek azonban nem szabad a,-:Jsr§ határait iúllépniök és anlelyekért aztán, : :::-=l iltITl vállal e sorok Írója:) Krémer ]ános"

Á§"r*fJ§IN

üt*,,**,Éiü*r
ffi3;;,i'=,r"ffi

Tár,.rrtúeí rnó RáK

il1l
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JátéK-EaaoK
Kincsszerzés. A betyárok egyik társukrabízták a rablott kirrcs

megőrzését s az ,,fegyveresen" virraszt egy hat méter áttnérőjű
kör közepén a kincses-zsák mellett, amit homokkal 1,öltött zacs:
kóval, vagy akár lreglrgsyégű karóval jelziink.

A betyár azonban álmos és el-elszundít. Ezért a szemét nyak-
kendővel bekötjük. Az erdőn settenkedő kisebb ,,1optik" el akar-
ják emelni a. kincset s azért köriilbeliil 12 méter tár,olságból oda
óvakodnak a betyár közelóbe.

Ha az Lir neszt ha1l, határ,ozott mozclLrlaltal odamrttat és ha
jól mutatott, a vigyázaílan ,,kislopó" vissza1,ol-tttl a kijndr.rlási
ht,lyúre.

Aki azonbarr elkaparintja a kincset és hallatlanul kiviszi a
körből, az győzőtt. - Persze ketten-hárman iisszejáiszhatnak,
ílgy hogy az egyik zajosabban mászík, míg a többi lollóskodik,

Kívánat'os, hogy ennél a játéknál a tábor népe csilrrdben le-
gyen. (Hát az is lehetségcs? Szerk.)

Fog,ócska javitott kiadasban. Ugy kezdődik, nlin1 minden ren-
cles fogó-játek. Mihelyt azonban az clső fogó valakit megcsa-
pott, az lesz a fogri, c]e lltrn csak írgy eg),szerűcn! _Harrem egl,ik
kezévei neg kell íogrlia a megütött testrószét és ítgy kergeti a
többit. Persze arra kell törekedni, lrogy az áldozatot rninél lehg
tetlenebb hclyen iissük meg, póldául a - bokáján.

Pocakrengető hely7gfgk adódnak belőle!
VersenyJutáis kulacs-alapon A versenyzíik a beciugatlarr ku-

1acsuk szájára almát, krumplit, vagy nlás gönrbölyíi tárgyat ál-
litanak és adott jelre a tőlük telhető gyorsaságga1 ballagnak
a cél íelé. Aki elejti az almáí-sl'b,, az visszameg1, a helyóre és
azonnal újla inclul.

Markóni! Semmi összeiüggésben sincs a nag}r Marconival.
Ellenben esős időben csűrben, nagyobb sátorban, vagy más al-
kalnlas helyen aszialra, vagy |ádára kavicscrl<at tt,regetürtk
széjjel, Eggyel kevescbbet, mirrt a résztvevők szánla. A játéko-
sok valanri ballagó nóta dal]arnárh köriiijárják az asztalrt, majcl
adott jelre: ,,Markóni !" a kavicsokból minél tiibbet iparkodnak
el-markóni, Akinek egy sem jut, kilép és nagával visz egy ka-
vicsot. A többiek folytatják, míg csak cl nem fogy 3 kavics.
Aki trtolsónak marad, az a ,,íőmarkónt".

Becslés. l(ölcsönkériink a konyhasátorból egy-cgy marók ba-
bot és lencsét. A játékvezetű titokban mt,gszámol belőlük bizo-
nyos mennyiséget, aztán kiteregeti a földre, szalmazsákra, asz-
taira. A játékosoi< hozzávetöleg megbcesiilrk, mennJri a bab-
szem. Aki legközelebb juí az igazsághoz, az nyeít - (és a já-
ték végeztével ő vilreli l,issza a babot a kamrasátorba).

,,Kint" masitódon, Szíles papíLosból szimmetrikus alakokat
vágr-rnk ki (háromszög, kör, négyzet, téglalap, trapéz stb.). A
játszók tiz másodpercig megfigyelik az asztalra szórt alakokat,
azza', hátra arc: tessék ierajzolni, milyen helyzetben fekücltek a
papírok es melyiknek milyen volt a szine.

),Jem is o1iarI könnr,ű az cset!
Nérnetből L. Z. utárl.

(iyógyszertarakban kapható.
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Ilil [ IR, tD IK
Szekszardon megnyitották a Sió és egy holt ága által körül-

vett íélszigeten a,tolnamegyei cserkészek 11 holda:s cserkész-
parkjót. A park ideális lekvésű kirándulóhely s a cserkészek za-
v ar talan táb or ozását van hivatva b iztosítani.

cserkészelőadások rendszeres közvetitését vette tervbe a
Rádió s azok megrendezésére a Cserkészszövetséget kérte íól.
Ennek értelmében időnkiní szórakoztató cserkész-,ntíisort, ha-
vonta pedig külön cserkész-félórdt is míísorba iktatnak.

A Nuori Satakunta című finn újság lrosszabb cikket közöl a
nlagyaf ifjúsági mozgalm,akrril és ismerteti Hunor és Magol mon-
dájat. A L'AlIr cimü, ugyancsak íinn napilap, a magyal cserké-
szet iejlődéséről számol be. A cikke,k a Userkész Eszperanló Kör
propagatív munkásságának eredményei. Ugyancsak a Cserkész
Észperantó Kör kezdeményezésére a napokb.an mutatták be 0ot-
lanclban a ,,Roma Esperanto Club"-ban a kör által kiküldött
vetítettképeket Budapestról, a Hortobágyról és a. Balatontól.

Az 5/ö. sz. Keg.-öregcserkészcsapat június 27-én a Szövetség
nregbízásából rádróelőadást tartott a Studióban igen szép siker-
rel. Ez az előadás különbözött az eddigiektől, mert elbeszélő
iormá,ban, a cserkészéletben megtörtént valóságos eseteket tárta
elénk, harnisitatlan cserkeszzamatta| körítve. A ha,ngszóró előtt
ülő cserkész szinte saját magára, illetőleg saját csapatára vélt
ismerni. Hopp ! lrisz ez velem is megtörtént! gondolta,
Hogyne, hiszen viharos-esős táboli éjszakában, sátorbeázásban,
csomagcipelésben, eltér,edésben, éjszakai ráijesztésben, evezö-
túrán leegésben mindnyájunknak volt már részünk. Az elmények
átéléséhez nagyban hozzájárult a jó hangutánzás. A ,kakas, liba,
nralac, kakuk, vaddisznó, kutya es szamár ,,működése" csaló-
dásig híven sikerült.

nM3ii néni"-kiránduló-tűzhely elnevezéssel összerakható, fa-
tüzelésű készséget hoz íorgalomba a Révész, Vértes és l'ársa,
műszaki cég (Budapest, VI.,.Csengery-ut'ca 76.). A kétszemélyes
tűzhely súlya 45 dkg, a háromszemélyesé 60 dkg.'Yan hozzá
nyá,rs, tepsi és széniogó. lgen alkalmas szalonnapiritásra, zsi-
r,ánypecsenyekészítéshez, főzhetiink rajta pörköltet, gulyást, rárr-
tottat, teát. Felmelegithetjük r.ajta ,a konzervünkeü Sőt télen me-
legedhetünk is mellette. L,gy őrsnek persze legalább kettőre van
szuksége. Azért inkább ajánljrrk kettesével-hármasával bandu-
i<oltl öregeknek, kirándrrlóknak. Ár: a kiseb,biké 5.20 ?, a na-
gyobbike 5.80 P, teljesen felszerelve, csomagolva, franko Buda-
pest.

Eladó egy 500 cm'-es BMW oidalkocsis motorkerékpár ked-
vezó áron, Erdeklődők a Cserkészházban az Országos Gazda-
sagr Hivatalnál kaphatnak bővebb felv,ilágosítást. - Ár: 1500 P.

Ezerpengős ruhaterv-pályázat. A Magyar öltözködósi Aloz-
galom Orczágos Bizottsága (Budapest, Il., Hattyú-u. 13.), amely
eletteljes, modern nlagyatos ruhakuItúrát akar megteremteni s
a magyarság kulturáhs és gazdasági előmeneiele, valamint a
rna§yaíos közízlés fejlesztése szolgálatába áliitani, - ez év
márciusában a Városi Szinházban pazar ízelitőt adott abból,
hogy milyen elragadó a modern magyaf divat. A Bizott'ság most
az 1934-35. év téli idénye magyar divatjának kialakításara oL-
szágos tervpályázatot írt ki, amelynek diiazása az 1000 perrgőt
meghaladja. A pályázaton bárki részt vehet. A pályázat kiilön-
böző ruhatípusokra szól s a részletes pálryázati feitételek, anre-
lyek ismerete nélkül eredményesen pá|yázni nem lehet, az lpar-
nríivészeti Múzeunr portásánal (Ix., Uliői-út 33.) díjmentesen
kaphatók. A pályázat határideje f. évi október hó l-én déli 12
óra. A Bizottság a páíyázat eredményét kiállítás keretébcn {ogja
a nagyközönségnek bemutatni.

Tudomásunkra jutott, hogy Alapi és Nirba magyaróváíi cég
pótkávé csomagjait ,,Cserkész" név alatt hoz,za forgaionrba.
Miután a Szövetség erre engedélyt nem adott, a cégnél a cscí-
kész szó hasznáíatát letiltottuk, s amenny,iben mégis hasznáIná,
a legerélyesebb lépéseket íogjuk íolyamatba tenni.

Az Egyesült-Áliamok területén 193.]-ban 89.500 enrber vesz-
tette életét gépkocsiszerencsétlenség következtében. A világ-
háborúban Amerika embervesztesége lrarmincezer ember volt.
lme, a legvéresebb háború: a túlhajszolt techni,kai fejlődés és a
l,igyáza|',an, kapkodó ember között!

A cserkész megfontolt: különösen az értelmetlen gépekkel
szemben.

A multkoriban valaki igen magasztalta a lrollandtlsokat a
Zuider-See lecsapolásával kapcsolatban. Persze a:z llietó anlcl-
lvan jó magyar lehetett, akinek minden remek, :-rnli külfólcli és
stmmi se jó, ami m4gyar, Mi azonban nem felejtjiik el, hogy a
Tisza és áellekíolyói-mentén kereken 2500 kiloinéternlii töTícst
építettek és ezzel 4,150.000 katasztrális holdnyi területet merr-

370

MINDEN CSERKÉSZ

sCHMOLL-PASTA_T
HASZNÁL.

MAGYAR GYÁRTMÁNY t

tetiek meg az évenkint ismétlődő árvizveszedelemtói. 172 hty
lyen vágták át a kanyarulatokat s ezzel a folyt) hossza 453 knl-t
vesztett a lrosszából. Melnnyi nyeresóg jö.ldben, időben. Egy ba1
azonban velejárt ezzel a lratalmas teljesítménnyel: a 'I'isza hal-
állománya lényegesen csökkent s ezen ncm lelret máskép segí-
teni, mint halastavak létesítésér,el. - Hiába, egészen jó munkát
csak a jó Isten végez. Ember sohasem.

Pécsi cserkészek Lauránában. A pécsi kereskedelmi iskola
csapata a magyar tenger partján, Laurdna határában ütötte fel
háromhetes táborát. Az 1400 méteres Monte Maggiore lábánál,
pálmák és agavék között szerényen lengett a ma.g.vaí zászIó és
talán csa,k a Laurandbatt időző sok magyar vendég tudta, hogy
ez üdvözlet a hazai földről, hiszen a testvér olasz nemzet zász-
lajától színben nem különbözik a mienk. Vasárnaponként a 600
éves lattranai szt. György-templomban énekes magyar mise volt
s a felcsendülő himnusz sokszáz magvar könnyes, zokogó imád-
ságaként szállt az Adria morajló hrrllámai felett. A ponrpás le-
vegón megerősödle, a kellemes tengeri fíirdőtijl felfrissülve tért
haza a csapat.

Néhány érdekes adat a vajról.
Krisztus elől't rnár 6000 évl,el ismerték, sztlmir'és egyiptorni

képeken s,zerepel és a Biblia is több helyen említi. A magyar
vaj szó a íinn-ugor ősi nyelvkincsekből valti, tehát a mi őseink
is már egyéb zsiradékok előtt használták.

A vaj t{pláló órtéke, szorosan vé\,c, valamivei kevesebb, mint
a disznózsíré, \ragy a faggyúé, de emészthetií.;,ég dolgában nreg-
előzi ezeket, amit ízlei'es, t{tvágygerjesztű volta még fokoz. Leg-
főbb értéke pedig, hogy a növekedést elősegíti. A vitamint esak
a csukamájolaj és a száritott spenót tartalnrazza olyan ftlk-
ban, mint a vaj. (Nos, válasszatok, egy karrál csukamájolaj,
egy tányér spenót, de nem is eIkészitve, mert a főzés csökl<enti

a vitamin-tartalmat, hanem csak tlgy sz,árazon ,,legelve" -vagy vajaskenyér?)
Egy amerikai árv.aházban kisérleteztck a gyermekek táplá-

lásával. A,;vajas" íiítk egy érr alatt 5'cnr-t nőttek, a,,margari-
nosok" csak 2 cm-t.

A vaj egyébként az arrgolkórellenes l)-vitamint is tartalniazza.
Orvosi kísérletek igazolják, hogy általábarr növeli a betegsé-
gekkel szemberri ellenállóképessóget.

A vaj eltartásállál napfénytől és általában világosságtrjl kr,,ll

leginkább óvni, de fonto,s, a megfeleIij híivösség is. Tehát leta-
karr"a tartjuk Jók a kiégetlen (nyers) cserép vajtartók - üveg-
betéttel, - tnglf a betöltött vizet áIlandóan párologtatják és
így hűtik a vajat. l

DAL A

Ilentegőlonrbút
llingó fál< között
Dalos nilrdárka
l(öltözködött.

Mélázva néztenl
Szorgos munkáját:
korhadr] fának

_ t3élelte ágát.

Sííríín l<apkoclta
Edes kis fejét,

. Gondosan rakta
Puha fekhelyét.

BoLDO(iSÁ('iIi( )l..

Az ég ha beborult
S úrjra kiderült,
százszor szállt vissza
S százszor elrepiilt.

Egymást fedték el
Pa rárr]ri részek
s hamar elkészült
A puha fészek.

Dalol a kisrnadár,
. Mer engek dalálr:

,,Az ember is lehetne
lly boldog ta|án?"

Prigly ]ettö §lsy., 47. Fecske-ürs
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i ide! tábori futtr;;rt
Az 1934, évi tá:_-"rü§ Illlt&'llfllll lll]]j]]L]]

jazására pályázatot hirde:_nr ü lilt,,,, ,ll||,l

sításban :

b) Kép a vízicserkész-étc{üd.

Feltételek:

1

2

\ pályázaton rninden magyar cserkész részt

Bekiildhetők másolatok 6 x 9 cm vagy ennél
9x 12 cfil vagy ennél nagyobb rnéretben.

ielragasztás nélk|il küldendől< be.

vehet,

rragyobb méretben, vagy nagyításo,i
Mind a másolatol<, mind a nagyításol;

-+,

], .\ képek legkésőbb 7934 saeptentber 75-ilt küldendőlr be a Magyar Cserkész
szerkesztőségébe rKodrrk tábori fén},képpályáz_at<, Jelzésű borítélrban.

Minden egyes lrép hátlapjára ráírandó : a bel<iilrlő neve. pontos címe, cserkész,-

csapatánk megjelölése és a kép címe.

5 A díjak odaítélését a Magyar Cserliészszöi,etséq, a Magyar Cserkész szerkesz,-

tősége és a Kodal<-cég megbízottaiból alaliu]t jury r,égz.i, rnelynek döntései meg

nem támadhatók.

t]. A díjak a következők:
a) csoportban: I. Kod,r1,I:.-késaiilék, 61l

uú1,1saíj,)al.

II. lt]Büstöaötű l{od,ctk-1,1ktkett.
III.,B rona l{otltlk,-phtkett.

l. Ko rLaA, - lt és a,íi l é k u (ts p ot t to L, 1,1 tt t t, u ti l I s e,í,i.i ct,l,

I I. EBüstöeötü I{oclak-plukett.
II f. Brona l{odak-1ll a.k,ett,.

A díjazott ielvételek minden további néllrül a Kodalr-r:ée tulajdonriba tnennek át

és a nyertesel< tartoznali azolr negatívjait is átatlni.

Mind a Magy21 Cseri<ész, mind a Kodak-cég fenntartja magána1<, hogy nen clíjazott

felvételeket is megvásárol|anal< közlési és terjesztési joggal.

KoDAK!
fénykq}pá|yázat

7 7 e nl nt éretben,, ueíseon,takbtt, tt,

b) csoportban:

l,
E

E{

I
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,§ok jó könguuel, gaecla,god,ok,

K O NYrrn,STÁSIÍ.A
Ftibián Gyula bácsi| a M. Cs. minden olvasója ismeri. De is-

merték a jamboreet járt cserkészek is, mer1 tekintélyes, szürke
szakálláva.l általában alaszkai főcserkésznek nézték es atrto-
grammért meg-megroharnozták. S ő ilyenkor szelíden,kérdezte
ukes horti nyelvünkón: Nem baj, hogy csak magyar vagyok?

Hogy mennyire nem baj az ő magyarsága, azt iegjobbarr bi-
zonyitla az a kis füzet, amit a napokban kaptam tö.e s amely-
nek címe: A jáki gerencsérek. A Publicationes Sabarienses círnú
könvvsorozat első számaként jelent meg s az ára mindössze
i,L} iiiléí. De megér ötszörann}rit! Megéri főképen a regősúton
iárti, lalrrt nézó , legényeknek, mert valóságos iskolapéldáját
adja, hogyan l<ell a v,lágot nyitott szemmel jáfni, derék magyar
nc-pünkket szób,a elegyedni, falusi érdekességeket közkinccsé
ttrrni. Nagy töíténelmi tudással felépített visszapillanlásábaIr
Gvtrla bácsi igen érdekes adatokat hoz a hajdari Való gerencsér
(lalusi fazekas)-inasok életéból és a nekik szóló céhbeli szabá-
l1,okból. Ptldául : ,,.., h,a. edényt kezctesz tsiná.lni, gyírrd meg a
ieneket, a gazdád megmutatja, hogy kell meg{ogni ,kezedben a
szakos-bőrt. Kétszer, háro,mszor megmutatja, de jólr vigyázz,
mert ha nem vigyázol, pofon vág és mégis helt kell állnod..."
Van effélóből egy bokorra való. Azlán szó esik a jáki agyag
minéműségéről, a gerencsérség számára való előkészítésrő|, a
máz készítésérő1, a mű;helyek berendezéséről, a koröngozásról,
égetésről, végezetül a jákiak különleges készitményeiről.

Nagyon tanulságos, elevenen, szeretettel megirt kis könyv ez,
ott a helye minden cserkészcsapat könyvtárában, ahol a lton-
isnleretet komolyan veszik. 

)F

p,rdekes könyvet írt saját életpályájáról és a nngyar tutball
35 cszíendejéröL Schlosser lmre, a meccs-közönségnek egykor
dedelgetett ,,Slózi"-ja. Bár a cserkészet lelke nehezen bozható
össz,hangba a labdarítgással, a sport kedvelői számára érclekes
olvasmány ez a könyv, amely egyszersmind a magyar labdarúgó-
sport történelmét is adja. - Kapható a Fővárosi lrodalmi Vái,
íalatnál, Bttdal;est, V., Podmaniczky-utca 5.

Különös címíí könyvet fedeztem iöl a multkor a postareke-
szenlben. A címe: A női lélek válsága, irtaRéz Margit. Hitetlen-
kedve folgattam a nyilván tévedésből hozzánk került fűzetet,
esak amikor az utolsó íejezethez értem, akkor fedeztern föl a
hozzánk vaió kapcsolatát. Az irónó meglelretősen sötéten látó
iejtegetéscit azza| íejezi be, hogy ,,a jobb jövő a cserkészek ke-
zéberl varr!" ,,Tekintsiink megnyugvással - iria aztán - biza-
iommal, reménységgel a most felserdülő cserkészcsapa,tokra !

c)k hivatoi'tak, hogy a mai világ káoszából megtalálják az cddig
hiába keresett kivezető trtat. Bennük kell látnunk és tisztelnünk
a jobb jövő harcosait, mert hiszen a jövő kulcsa - a legjobb
kezekben - náluk van..."

Bármennyire megtisztelő is mozgalmunkr,a ez a szerfölött jti
r,élemény, el kell hárítanunk magunkró| azt a megállapitást,
mintha a_ cserkószet képes volna sarkaiból kitorgatni a világot.
Nem mint hogyha a tiz törvényben nem buzogna az ehhez szttk-
séges energiamennyiség. Hanenr egyszerűetr azért, mert a cseí-
készet nem tömegmozgalom, hanem a keményebb életet vállaló
kevesek tömörülése.

Ilyen körülmények között természetes, hogy minden cser_
készre társadalnrat alakító, önzetlen milnka vár, azonban ez a
munka elsősorban önmagunkat nevelő s így csa.k közvetve tár_
sadalmat atakitó munka. Mindenesetre szolgáljon számunkra ösz-
tönzésül az a tudat, hogy a társadalom számít ránk s a jövő
építii tervcibe beleállitja a cserkészet munkáját is.

Meghívó a Magyar Cserkészszövetség III. kerületének 1934. évi
szeptember hó B-dn 10 óra 3Ó perckor Szombathelyen, a Yár-
megyeház nagytermében tartandó rendes évi közglűlésére.

Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Beszámoló az elmult
ér,ről. 3. Zárszámaclás beterjesztése, a számvizsgálóbizottság je-
lentése és a felmentvény megadása, 4. Az 1935. évi költségvetés
előterjesztése. 5. Általános tisztírjítá,s. 6. Indítványok. Szombat-
hel1,, 1934. évi július hó 24. - Elnökség.

Az esetleges indítványok a közgyűlés előtt 4 héttel írásban
nlujtandók be a ,keriilet elnökségénél. A csa,patok az Alapszabá-
l1,ok 7. §. 13. és 15. pontja szerint kiildik megbizottaikat.

.\ I<özgyűlést megelőzőleg a cserkészek és cserkészbarátok ré-
szrjre 9 órakor szentmise a székesegyházban, istentisztelet az
:\,angélikus templomban. A közgyűlés ulán 12 órakor ker. cser-
reszszékház avatása. Délután 2 órakor társasebéd a, szabária
ctiermében, Délrrtá.n 4 órakor tisztigyűlés a 48. Rákóczi-cs,-cs.
,rtíhon-ában. Este keti.ileti tábortűz a szabadtéri színpadon.

MI UJsÁc A cSAPAToI{NÁr_,z
-- Július,8-án, vasárnap a Győr mclletti Bácsa köZségbe portyáztak a
Győri Kat, Legényegyleti,,Pálify'' öregcserkészek és itt tártoiták rneg
a\atási ü]]1lepélytikct js, Lilionlos lemzeti zászíő 1engett a bácsai levente'-
Sporttér íölött, ahol hatalmas_ embergyűrű vette körüt a cserkészcsallatot
és _a veliik együtt lévő blicsai levente diszszakaszt, valamint a győri Óiess-
wein-cscrkes,zek_jelenié\,ő ket őrsét, llotsv tanuja lcgyen a jÓÜo, uecsti-
letesebb férliúságot fogadó öregcserkész-avatásnak. 1.1 iíiú -legéiry 

tetiele a íogadaIrnat a ,,Pálífl,ak" legerlilz'ts zíiszlaiára. Az avátási'izeitartásil|án cserkcszügyeSSégeket Inutattak be cs játckokkal, dalokkal, ame-
lyelire a _1alu gyermekeit iS mcgtanitottáli, sZorako;tatták a köZönSéget,
ámel}, szilltén nagy buzgalornmal kapcsol(]dott be a mulatságba. Éste
hatalnras, lobogó tábortüzet gyujtottak, amelynck melcgdnél kipirult ar-cok, fényéné1 sokszáz lelkes magyar szenipár vitlant Óssze eIy szebb,jobI) jö\,(i al<arására. _ 

A tábortíiz gydrlyörii irredenta élőképpéi _zárult,amclvben a nlegcsonkitott házát jelképező csonka-cirnert rakiát< eggyé,
egésszé a lalutreli magyarruhás leányok, daliá§ leventél( és a cserkéiiék.A l)éicSaiak szép seJyemszalagot tíiztek a cSapát zászlajára azzaI tt ki-
v,iinsiiggal, lrogy a íálu.és a._város közös Itrurikljja Ilozzá rneg rnielőbb a
\ ir\ n-\ árt rtragyar frltarnadást.

A Magyár Turista_ Egye:rijlet 30, sz. Hollós Mátyás-cserké§Zcsapatapünlii.'sd iinIlepé| , kétésIéInápos kirándrtlást rendezeti a vaclregéhyii
13akllnyba, A kifánduláson résztvett_a cs4pat rrrinden tagja. Veszp-róni-
Papocltető-Gerencsepatal( vtilgye-Csesznek vára között-'60 krn-irvi út-
\,ona]at tcttek nteg, A túrárril odahaza \.etitettképeS besZálnolót tarúttak,

A cinkota-firpádföld-i g0l-es cs._cs. ifjú életében ttagy eselnéttyntk
szán|itott a .júniLrs 10-én mcgtartott cscri{észavatás, ame"lyen ismeÍ ri1
tagokka] gyaIapodott az aIányljliomos sereg és a zÓIdsiptás talka, akiÉa ,,tanácS_szikla" körül 1ettek.iieretct. A iábortűz jó ;ikeíét nag]ytitér,
tékben.eiősegitették a. köfnyÉkbeli 2l4_cs [,s 907-es Ósapatok, akiF"teSt-
r,éries buzgóságukért köszönetet és dicséretet érdemelne'k.

A 431. §z. Kinizsi Pál-cserkészcsapat jún. l0_én Budapesten, a Ií-,
lnt9,ty.9-u..polg. fi,úiskola udvarán nlásodjlr cserkészav,atását végezte. Ántáslél évvcl ezelőtt elültetett cSelncte kezd tercbéiyeseclni. 13 jÖlölt teiaismét ünnepélyes íogádalmat, hogy férIias akaraitaI, íáradságot riJrri
ismeró nlunktval clindrrljanak azon az úton, atnely az ,,emberebb- embii,majlyarabb ntagyar" eszméjértek mcgvalósitásál]oi vez'ct, 

- 
A iogada-iomtételt hangulatos és vép cr_edméilnyel végzőtlő tábori ünlrópéiy]-- já-téliok, bemutátók, verserryek, stb., és tábortű' követte. Az isI<ola "Űdia-

láil jelállitott cserkésztáborbalt benrrtatták a cseíkésztábor egv naniá1.Majd felharlgzott a nóta s a tábortűz körül SzaValatotr<ar.,ráiáIr[a]i'ri-
dánl jelenetckkcl :zorakcztat|ák a venCéqr:ket. A taboitűi .isti uáóipa-ránccsal és záSzl(ibontással éít véget.

^ Jólsilrerüit,cSeri.ESZnJ|)n1 rendezett júljus i]-álr .a kismarosi 827. szarflilsZt. Laszlo klraly cseII(csZcsapat. VáItozatos inűsorban tnutatta be cser,kes2uPycSscg(t. VErSenys7íllnrlk vállakoztak próbflbenILlt;tt,,llili;rl. Eslc iá.borliiz Icjtzlc be a cscrkÉszttap músorát.
A 46, sz. C. S. J, cs.-cs. jún.21-én cstrkész- és iaíasi(ó!vök-avatá§rtaItlltt. m(,lycn J szúldk is lllE3jclcllt!k_. Az igertr. irrctör.g iogi,láiónielőtti beszédek íánutattal( az igéict_es {ogadalönr iJr"ntOsegErc'éB-i-nii_gyar íarl<askölvül{ és cser]{ész nchez, ric" gyrlnyor'ii töteteiseseire.- '---

A MAGYAR CSERI{IilSZ POSTÁJA
SzőFg BaláZs,. tsp. AZ ,,E_{vilgyü paraSzt., átrloIgoz.isánaI< örveIrLlek ésgratuiá1ol{ lrozzá. Ftltétlcnül sDrát cltem a közlúsrit]<, lra 11etri js nóna:i]átonl meg biztosan, mikor. 

- 
Más ;ífélcvtl is próbáíIiorhatnálr §ru.,áio-I{órussa1 ncn íoglaIl(ozol'l 

-, 
Péka. A dómpiIlget köszönöm. NÓ tUli- r,oivntm 1ogy cl hamaíoSan! Multkori bcnlutati<oz"ó lc,ticdért szilooi'tjreiie]i<'.Kéne luég..vagy féltucat ilycn_Itiisegrs bajtárs, al(koí.Js dátráb'bu,i-iiÓ;_rrék r,iövúbe! - Garay H. sándor; tspesi. u,lesaIr;,;idtlak de(likáIt v:r§(S-lli/ctCL]ct ilt tálnIlim a .,llaiyaték.. kölötr, Lcgy..c/it(s tíiclőbb ít\,(;;l.n,eIll);_y l,IliJlloJiul] 

, 
á. l]aqy . tolonA;iSbrn. 

- Jözsa LásZlÖ, 45l. csapat.,\cA] (lalat\ q},iiIi lclYcteledEt lalaltam több társa éS Ljg}. Ayőri kaiauzlíí5Éíelében a szcrkcsztiiségi iratok kOzött Hcjyáii iutto..un, el ezeketi)Clnlct, l(.rcl(:.. 
- J, V., rü'czoueieny. 

"Halir'1,ol'ri,i.i'ít 
külLlött hábJ:úsar]roi:aserl. ha csak tlliItd(tI ti7cdik háborúl-iárt Ye2ctdtcSt\.i r kül(ljltr.olna legalább egyet, Inegtólt]lcttem volna veiült a iapot. Xar, rlogv'ilegtijbt]en elefes,Ztették a fü!iili. mellett__ a kérést. ÚdV!'-- n, j. o-.-'cs.l

i_ru.u3:: _t'tivözöllck ,sajtótudósítói .n,iIró.él.,Jocri ús'i.,n"tenr,' rit,li' sólijsZOr kanok toltd a kozoSSeg számáta érdcltes alrrÓ5!gokat. FélnÖos ki-rántlttlás.sz,áraz túlly€ nlég .nem elé3 anrroz, Iiog!, L,ii',lttr"s..,n. Uit'.irOi-nának hozzá . a többiek, -akikrrek ez.-igert m'cgsz-o'koii-rrolóii- riit]6-r, 
'iii-ár

r oltta _l _cscrkésZjitékolokIdl Vala:lli c'jUYell, itivio iúortt.tI lÁls|ror ntai,liIvcslllit kapoL,, úgy-c? 
- 

Orbán Sándor, §omsály. rjvÓ"vorti "i"Tii,rőitjir
halloil-el De szivesen 1ubicko.Inék. ott vel;tek .ret"Oen i ,ingy In"tege[OÓniNcnt íruá] Valanit áZ ottani- SZénbányaroti a 1iáiit -u,u,iká.ói É;iéói;iiapi mutIkájáról? Persze prózábarr. lÉrrjckclrté a iiút,lr, aZt llisZeln! 

^
\ersc\lUt várom! - Feketevjz. lz örsi poiriJriirui-ö.(,irucitt t. r,Ji,re-z(lt 1.1i;v(ny tteve..krépin" (-^sclfpias sriiacá i.-i 

^rrierikából 
.iarrirli,mellel< számára s7okták üIlJtl)i. cie iA.i krinnpi'.r,:o,tul és gy;;;;l;-;i-szaporod"ik, _.. Aitai Miktós, Bp. Nérnct,,rszági ltr.i"J tursigoiá"-;; ;-makiirt íog meg és különbtn__dem kivárratoJ,- t,ogv cierr<esziiiirrÉ a'Hli-

l;,,i,l*..i9,,1::,:i9i'^,.1lll.tvÉ! Ho3val, 
. ténieleh .,j'n-.i ,,.,ni,iii,* 't 

d-7cII? 5arK3lalc,s elVunk. llogy a cslrkész nrindÉq ad, há 1ellcti, ue cti-szer fi!.ggondolia, hogy kérjt_n, _sőt kolduljon. -{. i"ób,r-rór 
"rOió 

.ir.r,.á"tbemutattan a kiilügyi ltivaiaIrlak. vttenreni,iáás ,,.ig.ii. rqy". 
"Inireie[.inem sziktunl{- tönjénezrri. Az nlég nen, _oil,an nai-v--e.u"Á, l,";;-;;l;k;szeíet benniinket! 

- 
482. sz,.. cs_cs., ,Xis§yón. K-őszón(inr'u ,iép ienv-

!:!:,l !" hog;all küzöljelrl? Nincs_hozzí.iv <or írásont sLnlI NcIn ví/;l:asemnll S7crveS kancsolatfl a lappalI Kár úrtLl M;]skor adjatuk vaiarrri le-iráSt, ki;Zérdekű szö\.eget a ké§eitekhez.

.{ Magyaí cserl(éSZSzövetség llivatalos Lapja
ElőIizetési ára egész évre 8 pengő. Iiólévre 4 pengő. Negyectévre 2 pertgő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal; Bpest, V., Nag_v Sándor-tr.6. Cserkészlráz.

. 
Szsrkesztéséít és kiatlásért felelős:

KOSCH RÉLA rtr.
Kiadja a Magyar Cserkészszövet§ég,

,,Élet" Irodalmi ésNyomda Rt, Budapest, I., Horthy Miktós_út 15. 
-Igazgató: 

Laiszky Jenő.



Bnpt-t-ós rp z AL Ar,GEn,szEGEN.
.i _.:-,,:- j:_ ,:]S:- -i.í:]Tjegyei szervezete jrlnius 25-én
- l_:-L - ,.: - '-..., : re:dezett Zalaegerszeg határában.

F,l;- -: , ,: - :::: _. :s sajtópro§agandával ötezer főn_r,i. _ '' "y_.1. lt, _ Trii;- : : : zi:,k össze a Vérmalcrm rnelletti ré-
l-- : r I:- ;-:- .._ :: rtrepülőgépe magával hozta a Ka-
": rL_ -" : ,- _ :.:.. .s. raituk kívül még két gép szere-
;r __: - - -,: _:_=]l s :. xözÖnseg egy része számára hát-
]], -,"1 

T * , 
, - _::.-" ;:;.,, ika1. Volt ballónvadászat, nagy-

,,, .*_ l , t":-_:l. =s :_.tr.,hítzirk váltakoztak egymással, majd
- j ]-_:. ',:::s., _:gleitek a Gerléből kidobott ejtőernyőt,
_-l. , ],- -_r : :-..,.,a: rtegterhelve hintázcltt lefele. Utolsó
l]]*,;lnt,1-1- -:<:: : r,]gármeStert ÜdvÖzÖl,ték pilóta ruhá-,i - :- ,.- .- ... :ui..,:ttek a város fölött. - Nagy for-
; "-,- - -,, -: :: .. i p,rstasátor, no nleg a mentöállo_

A Karakán a levegőben.

Egyetemi Sportrepülók Zalaegerszeg fölött.

nás is, habár utcibbit - hála a jó Istennek - csak jó hi-
deg ivóvizért keresték fel tömegesen.

Az első repülönap nenlcsak Zalaegerszeg városa szá-
rnára vcllt nagyszerű idegenforgalmi alkalom, hanem bi-
zon.vára sok lelkes barátot szerzett a repülősportnak és
nem utolsó sorban a cserkeszetnek is. Hiszen úgyszólván
seinmiből rendezték nreg a komoly ,erkölcsi sikerű ünnepet.
Elismerésképpen -- értesülésünk szerint - a vármegyétől
és a várostól igeretet kaptak egy vitorlázógép beszerzé-
Sére.

A komoly, önzetlen munkára összefogó cserkészkezek
eddig még mincienütt hóditottak!

A közölt ienykepek Serenyi Árpád zalaegerszegi műter-
mében készültek.

Po IvT !
,, :..::.-ltoló szedtigépnél rnar eluégezték mwnkájukot a szarg,almas nlunkáskezek. Négyezer csillogó ólomla-
- :':rlnyi egy-egy soro -a Magyar Cserkésznek - s:ép rendbe sorakozott: kiszetlték (2; oügus^.íUsi s^:rzm n,ngy

- _::d1 tldctrabolták tl hosszú hasribokat aldaltk szerint, köriilrakosgotvtt ,g meg|,elető képeket. Nyomdaszul ezt
.-_"_,; j.-, ho91, ,,belörd,elték a lapot''!
_,, ,;: ::ész 0Idalakról készült levonatokon megjelólíék a sajtóhibtikot, amiket a gyors, farasztó nlunko közben
. -. -::,';i és a kijelijlt hibtikat sorról-sorra Inenve, szép,en kijavitotttik.
: --:- :nehet a gépbe! I-],orlgos morgással nlegindulna,k a gép,ek, c szép fehér papirra csillogó, |estékes sorok,
,. ::t-ü!nek, Az old,alak" ívek egymcisra borl,tlnak, elökcriil ,g boriték s a füzőgép eggyé|orrasztja tt lap egész

-[]T ___:_

: -: 1,É_i.pn van! Hála (stennek!

kc:tilnek még ra és reggel bekopogtat Hclzzad a postás: Itt d legtijabb Magyar Cserkész!
: __i

-:,: ":e!! tenníink. Búcsúznunk hell az É,let-nyomdatól, mert a cserkészttlozgalom érdeke ,azt kivanja, hagy a la-Lv., II.9, |u.. ll.vvr.Ju,,.w8! u.í.-

.i* -, -.-.",,rn Lllcsó legyen és rotdciós géppel a mi kedves nyomdank nem rendel,kezik. Rottjciós gép nélküI. pedig nem
.'l: .-..:i nd§1,on olcsó la'pot csincilni, amilyennek a tilléres Magyar Cserkészt szdntuk. Pedig hosszú évek sordn la-
::-,: :.:l-,o-ss.-Öon összeIarrott az Elet-nyotntícival. V,aiósóggal baitarsi viszonyba kerültünk ott mindenkivel, a kis
"_-:, :,:_,:, " es ki|utótól kezdve a sz,emüvbge mögül mindig mosolygósan nézö Művezetö úrig. Aki úgy ism,erte mdr a
t'_,.] -- t:t:tls: testét-lelkét, llogy a szerkesztők se jabbon. Az Ig,azgató"űr meg éppenséggel oly szomorúan nézi az

'-i , :i.?p_- szivvel hagyjuk tltt a meghitt, tsöndes szobácskrit, atnelyben Kálnttin bdcsitól kezdve mindegyik sz,er-
r: i] ,,-;:t,;t t(iprengett és tanacskozott ,a,z Élet-nyotnda kit|inö vez,etöivel és nlunkasaival. Haldsan köszönjiik az annyi
|-:,='= 1--. ,:tiott, igazi jó munkat és hisszíik, hogy nem kell végkélpen elbocsajtanunk egymas kezét!
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