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ffíngk f, lnpfa § Magyw §ger&ész?
MÍnden magg(tr |túé: ngolctóI tizenngolc éuesig" TaIúI bcnne oluasnipalót
a di!-$, a túnonc, a. munltds. A uárosi |iu éppen úgy, minl a |alusi, Akát
cser&C,gr, akár nem l

Míí afrnr fi Magyor Ggerkdlsr?

És mtndízérl nem kér

Srlrakoztatni l Ggötryörködtetni ! Éluezetes oluasmúrtnyal, Ianulságos cik-
kekkel Segítségedre uan je|emed ki|arallásában é,ppen-úqu, mínl á szabad
idöd hasznos eltöItésébcn. Es mindezt |illérekért !

Izgalmas regényt minggátt kettől eggszerre. Röuídebb elbeszéléseket a
legiobb i'|iusdgi írók lollábóL
§:alccí/cfttket:"__a r^epülés,, a rddid, a.honismeret, a történelenl, ű magaüf
nápraiz, a csillagúizat, |iztku stb. teréúI,
Játékokat, mókúkal, kacagtató eseteltet,
Irásakat a cscrkészltdomány minden ágúbóI.
N agg szerü |ei töröket, r eituéig eket

Barkú.cso,Iúshoz, béIgeggghjtéshez, í|úszathoz, bumemngorúshoz, sie,léshez,
turiszt íkáho r lap asztalt s zak ember ek tanáu ait.
Mcgéttő és megbtzható elíoazttást a |iúéIet minden kérd,ésében.
Gg akoilóte r et az ir a dalmí és ktsérlelezési s zár ng p úbdlg atúsu k ho z.

többet, mlnt , o, ,

^ü§§T P§/YGOT "EGY f,a?l^E!
Flrcld br rlt atőstts1llmél rnü d csatolt be|iretésilappal, hogy alegközelebbi szútnunkat is meghuphasd.A be|tzettsi lapra lrd fel oluníhatóan a ncacácl1 lcldiodal,'ha cierkész uaga, a cropclod-rr&md&

e kitünő szomicsillapítónalt, e§yetlen
lrulacsból sem szabad hiányó znia.

*

Jól cukrouva üűtő és e$észsé§es ita|
mely lr{llönösen hosszább t&ráknál
na§y ellenáÜóképessé§et kölcsönöz.

,l

Kízáróla§osan honi nyer§anya§olrból
Syártia a

FRANCK HENRIK FIAI
RT.

na$ykanlzsaí ér mosoa§zentjánoci hazd §yárníban.
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ií:Kedves Fiaim !

A ,,Mag]rar Cserkész" rij a}akban köszönt be hozzátok. Az üj forma nem egyszerü ruhacsere az őszküszöbén,
hanem újabb nókilendülést jelent a régi nyomokon.'Az 

éIelben nincs migd|lds. Választanunk kell ; vn§í haladunk előre, vagy elkerülhetetlenül hanyatlani kegdünk.
§z áll a cserkészmunkára is !

A maqyar cserkésztörténet multját jelentös mérföldkövek 
_ 
jg|zik. Minden_]<imaga§Ió eseménYünJ<et, minrl_qn

ilyen haúrktif,ti"nt<et _ elkezdve a Vágon-renÓgz_elt tutajtébor_ozástól, Kopenhágán, KáposztásmegYeren át Birkenheadig
*i mindenkor a cserkészéletnek w-"sy újabtr lendiilete követte.

Leputóbbi napv teliesítménvünk a södöIlői világjamboree volt. Ez uüín sem következhet megpihenés l
Ez a vilag-r"aiioio 

-cseifiÓsztet'tünk 
is "ri;all ne[ilendülést páiancsol. Mert minil btztatüb a mull : annrjl naggobb a

t elelősségünk a i öwiért.
A feiláaest. a nekilendülést azonba[ ezrlttal nem külső terjeszkedésben keressük, hanem inkább meglevő birto-

kunk megeúsítésében, a cserkfuzlelküIet elméIgttuében. A jamboree kiíelé megtetle _a plga _ltjltetess{gé1 úgy az
Órsiásert,jnint a vendégül látott egyetemes cseikészetért. IVíóst ismét önm_agunk-felé fordul tekintetünk es önma-
g"nffiar at<arunr< neÜáÍoúlan ioeiiÍkoi"i. § a szervezeti kapcsolatok meilÖtt, amelyek eléggé ki vannak építve,
Írost már a lelkieket is ideatisabbá ktvánjuk fejleszteni.

A ..Masvar Cserkész" tizenötéves útja párhuzamo§an halad a magyar cserkészetével és mindenkor elsősorban a
Ielki megaláilozíí szolgálatában állott. Bar elvitathatatlan sikerei voltali- a multban, §gye} 'még s.er.n .!u,dott elérni :
azt. hoő eli'usson minÖen cserkész kezébe és hogy minden cserkész el is olvassa. Pedr,g hát hogyan értsünk szót, ha az
anya sáva 'nem ér el fiaüoz ? Hogyan gyúrjuli?t a lelkeket az rij és jobb jövő érdekében, ha -a legmélyebben szántó
gondolatok 

ií';ffiJ:::#il,*T*T1 ;ffi iii*'#Jfi":ffi:t'"ddigieknél is többet nguitoa, hozzd akar |érní
mindcn magaáI acrkhzhez -és elviszi írasainkat mindazokhoz, akiknek a lelkét meg akarjuk hóűtani. Azokhoz,
a}ikért élűalap és akiknek az érdekeit szolgálja.

A fejlődött nyomdatechnika minden vívmányát a lap szolgálatába állítjuk. Irógárdánk fokozott lelkesedését és
mindannviuni< egész lekét visszük bele az uj forniába, hógy elíussunk mintÍen cserliész szívéhez és nélküözhetet-
bnné aóóúti sá-maia a cserkészek lapját. Ét kínilezekér:t a figmiitimdlísabb drat, uupwt filléreket kérünk, hogy min-
,den cser[észnek lehetővé tegyük a lap megszerzését.

Csupán a ti megórtő támogatásotok szükséges most már ahhoz, hogy az rij tendület sikerüljön és mától kezdve
közös kincsünk le§yen mindaz a szellemi órték, amelyet lapunkban felhalmozunk. Tőletek függ hogy amikor olvasva
élvezitek a lapot,lélekben mindig közelebb jtijjünk egymáshoz és lelkileg eggvé is olvadjunk.

A cserkészet szewezete rijabb és rljabb rétegeket hódít most már a felnőttek társadalmában is. A különböző
korosztályok egyedüli közössége a csérkésztörvény, amelyet lelkiekben mindeniknek egyként kell felfogni. De a cser-
késztörványt n-ern lehet az -élet minden körülményeire kötött szabályokba szedni, írott rltmutatásokba foglalni
Azoknak vérré kell válni minden cserkész ereiben. Ezt a célt szolgálja a cserkész irodalom. Ennek a szolgálatában
áll az tlj ,,Magyar Cserkész" is.

E'zekkel a gondolatokkal bocsájtom rltjára lapunkat rij alakjában. Fogadjátok szeretettel, A tietek alur lenní
és raitalok dtl, hogg atietek is leggen.

Jó munkát l Papp AntaI

Qsend,. Ar Este halkan a réteken,
pt'rosrc csókol szőke búzatdblát,
ualahol, délen a Ngőr muzsikdl még
* úrsaullakkal penget aranyhdr|át *

. . . § ö kettben őszről zízcgnek a ngór|dk.

Álmodó |üz|ák lombjón e§urog a hold|ény,
nagg, |elngúlt jegengék - sötét górdistdk -komoran, mereven őrzik uz úImad"., ,

A szétűn az aluó |öId léIegnte reszket,
|űsml-tészkükből lücskök cftpebvk
Éi kiraunőnek esli szerenódot.

Aptó tttzngilak hullnak az égből,
piros pipacsók kacagnak az égre...
SzéI zízzen az erdőn. A |ákra, a rétre
|ázósan .az Ósz seltése esöz,

NyAR

(Yalahal északon egg kasza
ott múr uirógot arat az ősz.)

szissr*nt,

Szabó %olíún LászIó

i,..,,|,

!I
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Föcserkész urtrnk a
dániai jamboreeval kap_
csolatban keerlte rn€g
voltakóppeni tcvókary*
sógót, telrát imnár ttz
éve ált mozgalmunk
élén. Ezt az alkalnrat
basználtuk. íel aíra,
hrrgy véltmórryét ós
lrányítását tóbb pant*
bar kikérjük.

6yőrben elhelyez-
kedtúnk a3, autóban* 4CI perce§ út visz
innen Héderrrárra * és
máris rr,rlrogtunk a rlú_
§an tcrmő íijldek között.
Mástttt 5*6 tI ter-

mést adatt a b{rza, itt 1_1*14_q-t. A jó Istcn áldása varr
a íöldekcn és a rnünkárt, r:sak az a lrökkenö, hogy mosta-
nában nincs ára a b{tzának,
. Hl<torr megyünk át: vajjon nrilyen íolyó ez ?

-* Ez az árvíe]evezető csatorna * magyalázza a í6-
aserkésu ür. * §ok kis c§atorne szolgál tgy íőmerlorbn
ós annak a végón szivattyrlval emelik át a vizgt a saabacl
§uuába.

Az Ármentesítö Társulatnak a Föcserkósz {rr az elnöke
íiatal kora óta. Senkí sem gondolná, hogy már 23 éve t
Több mint lü.ü00 holtl föId vált ezalatt művelhetövé.

Mikeir rnegpillantottuk a kastélyt, egy§z€lT€ íelrdlant
a íotóriporterlink szeme: van itt képnek való tóma bővsrr l
ügy egyutiink meg, lrogy ök kívül ,,dolgoznák", amíg rni
a Főcserkós,z írr dolgozószobáJában íolytaturrk,,beszóI-
getést". A fénykópészek jó munkáját az |tt benrutntott
f€lvételek igaaolják, beszólgetésünk pedig alálrb követkesik.
Nem megvetendö etönye aa volt murrkantegcsztásurrknak,
ho5y míg kívúl 350 C. meleget mértek, itt bent a szobában
l?e Celsiust mutatolt a lrőmérő.

A beszélgorúr.
* Anrikor a Kormányzó {rr íőcserkósszé kineve ze,tt, *

FCc serké§u

kastél b u.,

lchclőség megvan a'mi ideális nrozgalmunk naggváfej.
lcsztésére és bíztam llenne, hogy rt közöml_rös közvéle*
rnény hamarosan lelkes pártfo§ássá alaltul át.

Kopouhágn"
Tulajdonképpen mo§t vatr Főcserkósa {rr milkö-

désének 10 óves íordulója * vet€ttiik ktizlre, -* hiszerr
a tlánia,i jamboree alkalmából tetszett megisnrenri széles
kőrhen a cserkészet*t. }Iilyen érzéssel emlékszik vissza
erre á jamborecra ?* Ámikor Krrp

Lálogat ás r. Khoen -F{édervár

úrnál az

§ lócserkész rir"

Krrpenhágában uraroknyi csapat ó}§n
nln és hallottam a teliesitménveket.büszkesegÉel láttam és liullottam a tiljesitniénytlket.

melyekkel a vtrsenyző magyar fiúk cierkészetiinketmetyekkel a vtrsenyző magyar fiúk cserkészetiinket
világszínvonalra lenditetlék, mikor *redrrrénylrirdetés utan
a magyar tábr:rban a Himnuszt éneke]tük ; akkortucltam,
éreztenr, hogy a kopenhágai légkör által teremt*tt lelke-

A kastély

sedós lángja nrost már magával ragadja az egéss maguar
tdrsadalmat & megi§m€rés é§ támogátás terén

Tlsztl táborok"
'_ A lüagyar cserkészet első tiszti táborait'Hó<ler-

váron rerrdezte. Mindnyájan büszkeséggel gonrlolurrk
vissza a hé<lervári napokra, §zaba&ra a magyar tisat-
kópzós megindulásáról nyilatkoeatot kérnem ?* Dánia rrtán tömegesen jelentkeztek s íiúk cstlrkász-

nek és nri láttuk, hogy csak ákkor fogadhatja be őket a
cserkészmozgaloru, ha megfelelő számú vezelőrc turlunk
szer[ [cnni. Az volt a döntő, ltogy az orszíg minilen részén
a vezetés, a felfogás. a küépzÖi a cserkÉizsztrrú viselke-
dés eggüieúű legyen, A dániai jamhoree hatást a]att
jelent nteg könyvalakban a cserkészkiképzós első kodjfiká-
lása : c Cser/iC.szÁ,önuu és ehhez iáruit az egyöntctűvé
tétel szolqálatábnn iz 1925-ben'mcsalakult'-hédervári
tisztitáborl Tulajdonképen ez volt a "t<iinaulO pontja ü
vezetői kiképzésnek, amely később az őrsvezétőképzés
bekapcsolásával olyan szórencsés fol3,tatást ny*ri a
Cserliészparkban,

Mngyarabb mesyart és emborebb embgrtl

..:- _I{ogy_an )átja a mag}ar cserkészet jövőjét ? *
tettük íel a kérdést._ 1924-ben a dániai jamboree idejében 10.000 volta cserkészet létszáma, má tOblr mini 4t}.f$O. Ennert

eg_gneggede munkásiíjú csapat. A cserkészmozualom--a;
idealis nemzeti ügy szolgálataban áll. Hazaíiakat és

mondotta a feltett
kérdésre * első }r*-
nyomásorn az volt,
hogy renrlkívül lel_
kes gárda élére ke_
rültem. A cserkészet-
ben akkor még sok-
féIe volt a felfogás.
Még nem volt ineg
az egységes kiképzés,
a próbák rendszere
még nem nlakult ki
és mindez külsőleg
is megnyilvánult.
Emlékszem rá, hog-v
1923 őszón. a főcser-
készi fogadalomtétsl
alkalmával a felvo-
nuláson szembetünt,
hogy minden jó_
száudék mellett is
sokfóle a felszerelés,
a ruha, a külső meg-
jelenés. De azt is
láttam, hogy mindenÁz ösi kápolná gótiku§ kapuia

9



i*tr*s-tr

il*:t}?*H*

ry&", ;i5 ;;;=,ó_,**+*, ;;

re.,,,, }:p,-l|o",-:,}tl:il:

rigy, hr:gy e119]_ ryaj{nenr akarirtunkon kívül rerink kény-

ernlrertársai iránt &,ző, álllozatkése embereket forrnál aeok-
bó}, akik önkéul állirnak sr:rába,

i\ jó hazrrfi íogalnrrt szorosan ilsszefügg lr hrltrvédclerrr-
rnel és ir mag}.ar escrki,sznck sohitsrrltt iiabarl szem elől
tér,esztr:nie a }ronvédelenr gorrdoliitánirk hatha !ós áno-
lását, Másri,szt l tltagl,ar cserllti:szclt srtrlilrun }t,vő munk'ás-
ifjak vállvelvt rlrllgoinak r:gvütL a kiizópiskrrll,i iíjúxiggai,
F,hhen látorn lr nrigvát anliirk a szotiriiritásnak,'anrÜivet
tlsztály ós társldalnr-r rél.cgcződós núlkül minclenkinek
vállrrlrril krri]" ír,óócn a qrnriululbun lrilurn 0 maqunr c§er-
kÉs*eí főrrridf és azi; az llerilt, aruclynek cléróséiti nrindeti
rnunkánkkill törcksaünk. A mai 'zíirzuvar<rs idiikben,
amikor iiz enrberek egymásí, tiporják a tülekcdósben,
uti idör,el o}vnn tillust nivelünk, amÓ}y lrajtandú a közért
emlltrl.ársl,iivul cgyetértésbcn dolgozn i.

Levcrrío lostr,órisóg.

_ És_:nég vtlaurit ! Cserkészeinknek egynegyetl része
l*vfl)ttküt{,ie§. Legnag1,olrlr örömölrrre aliap,iÍ"oln mcg,
hog1" a1l,iól.rb nehózségik után teljesnÉrtiltíi-a harnrunia
a mag},ür ifjtiság nevclisére hivatott intézmónyek között.

Gódiillíí.
--, Tu}ajdonképperr §zün a n5.árolt dr véget telje.sen

a gtidöllöi nagytábr:r ; a szövetsóg ós csapatok rrrtrst,
íejeztólc be teljcsen. },Iilyennek látjrr Föcserkész {rl a

úgy, nogy ezzel maj(lnenr akflrülunkon kír,úl rerink kéttt1-
sibrítcilók a Világjrrmborce megr€ntlezését. Ezzcl elesik-lr
vita arról, hogy kollett-e nckünk vagy sern ?

Ilogyan lratoti a íiukrn jarrrbaroe ?
_ Nem kétsóges. hogy a cserkészszellem bizonyos

pontig szenved az ilyen latvátryos összeiövetcleknél.
Ez, sajnos, elkerüllrctctlen, Dc ha nrériegre íesszúk a iót
és lt rosszat, & mítgyar ügy külföldi szolgálatát, barátaink
tábrrrának növelését, a sztlrvezési tökóletesítéseket stb,,
kétsógtelen, hogy a rossz volí a kevesebb és több a jó
hatás' 

Másodlk Nomzett Nngytálrort ?

- Sok a nelrézsége annak, }rogy, mi a külfölrt minden-
féle táborában résztvegyünk, §zükségcsnek látjuk tehát,
hog"y úlaóö Ntmzeli Nágyltíbor gondolattiual |oglalkozzunk.Ez még esak Éorrdolat, dr; azt lriszem, csak előnyére váI-
hatik rrrozgalmut*nak, ha két év mulvn, 1936-ban újabli
Nemzeti Nagytatrort, rendeznénk, A csapatok táborózási
adataiból kit,űuik, hogy a többség vágyótlik a Balaton
mel!é. §z a tény tetette fel az esznrét, hogy a IL Nemzeti
Nagyttibot sztnhelye a Balalan leggen.

Őszintén megvallom, nagy izg;alom íogott el a Fő_
cserkósz úrnak erre a nagyjolentöségú kijelenüésére.
tíJab}, Nemzeti Nagytálior l Még hozzá a Balatorr nlel-
lett ! Tiszlá]ren voltarn vele, hogy itt a magyar cserké-
szeürek az összes *ddigieknél is nagyobb megmozdulá-
sáról van saó.

Áz elsö tisztitábor szállása

* Ugy gondolom * folytatta a, Főcserkész ür, *
hogy ebbe a taborba minden magyar csapat jelcntkezik
és annyi cserkészét hozza e|, amennyit csak lelrctséges.
ltt azután neln r:gy helyre zsúíolt táborra gontlolok,
hancnt az egész Balaton Nemzcti Nag;-tábor ]enne, Ez a
tcrv szép, Ónálló fe|adatot juttatna -valanrennyi kerüle-
tiinknek. A központi egységes irányítás mellctt az eg},e§
kerültrtek önállóan szervcznék mcg altáboraikat öná}ló
programjuk alapján.

i\lapgonrlolat ?
* Ennek a [I. Nemzcti Nagytábornak alapvető

gondo}ata már nem a cserkészszelft táborozás lentre,
amely feladat'Gödöllőn oly szép megoldást nyert, hangnr
teret adnánk az anrbiciónak, rnórljával megszervcznólr
a cserkészszerű vgr5gnyeket és lelr*tővó tennénk a nreg-
kiilönböztetést, de nem az egyén, lranem a cslrpat javára,
Bizonyos kategóriák tennék lehetővé a csapatok szántíra
a mérkózést.* §zivesen beszélnék ebben az ügybe:r mindtrr mRgyal
fiúval külön-ktilön, de nem tehetem. Azórt a nagy §kgyar
Cserkésszel üzenem, hogy minri*nki igyckezzék külfölcli
összeköttetést keresni és'íipolni, hasanosítarii, aurit eközlren
hall, lát, tapasztal. Legyen valtnre,nnyi jó nrag}"ar c§lrr-
kész és vilápositsa ícl a kü}íöldiektt Hazrink viszonvairól,
Természeteiórr rnintlig csak azt nrondja és írja. anri kiállja
a kornolv bírálatot.

MinÜen magyar cserkész iparkadjék képzettsógót
fokozni. Ma rnár a köztudatbarr víln a jó cserkész éttéke-
iése ós ez az életben való elhelyezkedést is eredményesen
szolgátja.

Cs *rkészut ság, cstrkószsntt{r.

}íegkórtük móg a Főcserkész urat, hog1, a nagy
Magyar Cserkész első számának olvasói szántára is ttgyerr
nyilatkozatot. A Főcserkész {rr döntő |onlclssilgúnak tartia,
bogy a nagy Magyar üserkósz minden célkitűzósét, elsősor-

Átrrikar rr Kornránypó Ur fócserkégsaé kinevtzett . . .
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ban nz olcsóságát bratositó nagy pótdányszámot a ma§yar
cserkéslet és a magyar rrerrtzet javára elórje. csak akior
lehet a, hazzátílződő töt}bi tervet ís megvalósitaní:
olvasniva}ó könyuek, szakköngvek sarozaíát, a szellemi
qyay"arkad.telé2í, t1!. |riss erőknek, tehetségeknek megsegí-
tését és számukra tér biztosttásóí, Bgyébként olvasóirikrrák
a következöket iizeni:

A magyar ember egyik fő hibája, hogy nem olvas.Azt §em olvassa. amit a sajátmaf;a érdekéberr kötelm
volna olvasni. Csoda-e, ha íky sotrszor lemaraO arióI,

ami egyéni errlekeit érinti 7 Tunticsolan d"r kdlerrr, hogy a
M ag g ár Cse rké szt uulnncnt ry íe n g rlndtlsa n tll passti to k. IÍŐ gv
a cserkészirodalniat párto}játok i Hiszen ntinden cserké§Í-
írás elolvasásával mágát az ügyet is szotgátjátok, amelyrt
logadalmat tettetek.

§zépen megköszöutük * nyilatkozatot, mely évekre
megszabja munkánk irányát. Aztárr a szívélyes ma§yár
nagyítr vendógsaeretetét ólveztük s végül a legjo}:b hangrr-
latban, rij gonclolatokkal gazdagon bírcsirzturü Főcserkész
urunktó]. a" Temesg Győző,

Tiz éve jártunk Dániában!
A üíniai Jamboree mind,en r€sztvevő szómára felejtJre-

tetl€:r, é!.ilnény maraú s ha nyomozni keztlenónk a nragyar
cscrkószet mai gya.ko,rlúí munkáiúDan, b,amarosan rrljlin-
nónk arra a felbecsülhetetlen, na.gg hatásra is, mely,ot ez
a Jamboree pr<rgramja, fetópítóse tótyten a rna€lyffi cserké-
szetre gyakorolt, Olyarr, d,olgolr, rnell,gk ,nélkiil 6.yahor,lati
munkfurknt elkópzelni rlern is tudnók (,portyázás, akatlály,-
yer§§ny, humerang, krinolin stb", stb.), mind Dánia utárr
tetiedt* ei vóg'eg a Inagya,? esg§ks§zeth€n, ha voltá,li is
előzőleg elszigetelt kezdeményez"ése}< e térerr.

A üihhi Jamúxrroeval szem,ben a dániait fökónt kót vonás
jellernezte: a kís létszóm és a uetsenge,kre épí{ett pro6ra,m.
Áz ö*-.6CI00-es ,létszárn valóban l*ehetővé tstl.e az úsmerkódóst,
gondos .qegtfuyelóst, a táürorrrk fellre,rtaós$t, a kedólyes, rrrrin.
denek folett á1,Irr t,astvóries hartg:ulaiot. A köz,ös üabortüzek
az e célra szinte ptedeszünáh vb'gykatlgnban, minden mes-
tersóges technikai,íelszerelés {szlnpad, nefl,ekíor, hangszóró)
rrélkül, hrittérben a vógtelenűl kedélyes és impúra,lOarr
fegy.elmezett dón közörrséggel, igazán oserkésziese,k, bon*ő-
sfuesek voltak. .l kötelező versenyek szílárd" geúneet, hat&
tozott itángt rbizt,lsitottak a külünben kissó ,,szótfglyni haj-
ilandó" Jamlror.ee programnak. (Á versenyzések itt-ott mu-
tát,kozó rlrnyoldalairr könnyerr, lehet segíteni.) Ae a ook elő-
nyös hatás, arnit a dániai Jam].roree a .gyakorl*tjr cserk{:-
,szotre gyakonolt, elsősortra,n eaeknek a kótelező versenyek-
nek ,kixzönhetó.

_ Dániába órkezósiinkkor r.iigüön fell hellett tiirrnie, hogy
itt }riz;rrny nrllrr volt lr;ihorrl" fiend, lís,zíasitg; !dót, kctlétyői-
1ég, egészen,lnegdőbbentő" becsűlctessóg iz'egé*'z uonaíon!
(l8az, ho8y Jólúü}€n i<rönnyetrb becsiilx*esnek lerrni, ex ü?,alrr-

]ba.rl nem osökkenti ezt a m6r}retetlgn ó/,íék€t!) bgósz irlő
alatt ,rrem trlíttam ro§gyo§ (xtt mOg kiilönöcen kopoti) n*ras
emtrcrt, nern is szólva a koldusokróL akik itt egyírtaláhan
nern találhatók. Ác örzés, lakat, lánc sth, nélkűl mindenfeló
hagyott kerékpá,ro&, autók, csonrx6lok rlgy ha,tottak ránk,
nr,irrtha valami meseországüan járnánk. Á 

-fogadla&ía, 
amely-

!e9 n Jakosság rósz.éről mirulenütt rúszesü,,tünk, min6yáit
DániÁha órkezósünlrtöl keadve valarni lá{hatatiarr, á-"tus
szoretotgyűrűvdl vstt kórüI lrennünket.

Anpakldejen nagyan f,e}tűnt nrirrdnyáju,nknak az a áa-
talmas ker ékp á r| org aIom,
amely a kitünő, szé-
.les utakon mindenütt
;§z§rteárad. A másik.
aml íeltünt, ezeknek a*űrü keréhjárostöme-
goknek a |eggelmezett-
sCae volt. A táborlüzek-
.hoz a közön§ég majd-
nem kivétel néIkül ke-"rékpáron jött ki (a,,ki-
vótel" *utókon lött).Á kerékpárok e*ei áll-
tak a róten őrizet néI-kü a tábortűz íolya-
mán satábortűzvégén
alig nébány perc alatt

mindenki a saJát kerélqpárján (rrem a máséri l} karikázott
bazafelé. Á rendórök ha[almas, előkelő, tenger$sztísztrizerű
jelenségek, egyetleu íegyrerük szolgáIattran esy pirü§-
íehér csíkos karszalag; tgy igazgatják nagy nlu!álonma}
a még nagyobb forgalmat.

Nálu,nL, Magyarorsrz'áglra,n messzi,re fehéilewk a fa}ivak
ütázái. Dániában u,dróse.k c |aluk, a hár_aka,t vöriis íirglíűól
óipítik. §zokatl*nqrl ,hatnak. Á,mikor e,lsőlztxrr ulaztunk 1,o-
rraton Dán,ia földjón, öszint]en, rneg,lránruliuk a nagy; ,ba.rna-

színű szal,vasarranhák illedelmes vise,I}edtlsót, nmi,nl n;r,ll-
€gyene§ sorlran, qlymástól egyenüő lá:vrrlsá,gru iegeltek a r-,}írs

tryeJőn, Utóbb tuöuk osak meg, h<igy a $ílrüa§marhd,,kal* Icipángu{tzzők a legeltín, h08y terv§zcrűen ós nlaposarl
legelj*nek ,a mesterstgosen }rízlalt reteken. A uri üroni-}ege.
löinken €zrt nrem vrrlna eld'tmes utárr,oznil korn rryártól úg_vis
alig van mír lege',nivaló a legtóbb, legclö,rr - hát legaláhb
ne unatkozzanak szegóny állatok.

Felüíin{í Dánüálrnn a ,nagy zószlókultusz. Tnlán, n,itrcg, is
ház zászlórú,d,, zászlóárboc nólküI, alrovír vasánrrápokön,
ünnepelren, s<it család,t {irr,nepeken is (,száletésnap, nénrlnp
e&,i felvon,ják a il'ehór&ertsztes vörös lrlbergírt" §o{ ,nagl,ai
c*er&esznek kedveslrtrltek a kolxnlrágrri seá,tlásadó csnládok
tigy fölé, asrtal kiize,pére saerelt kis uragyar zrtszlócskírval.

A dán Jamboree r*nCezlsOgenek jutott eszébe ama
azelőtt és azóta ís páratlan ötlet, hogy a Jamboree részt*
vevőit egy !étre dán családoknál venclégségberr elhelyezi,
Soha ennél kedvesebb é§ §z€Ietetrernéltóbb gondolat nerrr
támadt, amely lehetővé tette sok ezer külíöld'i cserkósznek
azt, .ltogy _ 

a vendéglátó ország társatialmi borenrlezéseít,
életét oly közelról és otyan barátságos módon megisnrerje.

A dárr közónség eleirrte i6en nagy lelkesedéssel karolta
fel az eszmét ós az első ezer jelentkezés napok alatt beíutott,
Yalamely érthetetlen okbóI azonban a-többi jelentkeeós
csak nagyon-Dagyon szórványosan futott be és a dán
táborpararrcsnoksá,gnak e kérdés intézósével megbízott tagJa
a lghető legnagyobb gondok között uéaett elébe a küifől-
üek érkezésének.

Ezek a gondok állandóan fokozódtak ds sajnálattal

ÁrvalányhaJ

kell megemlékezrrünk e
lelkiísmeretes dán cser.
késztestvórünkről, rrki a
Jsmboree kezdetét meg-
előző második nap§[
kénytelen volt ideg-
gyógyintézetbe vonulni,
mert idegei te§esen fol-
mondták a szolgálatot.

A véletlen azontr*n
rigy hozta magával, hogy
a magyar c§apattr&k
Kopenhágába való érkt-
zése és zenekarral való
végigvonulása -- amely*
ről a lapok is hossza-
§an m§g€mlókeztek *
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€8y §§apá§ra ismót megmozgatta a dán közön_ségét és a
magyar csapat érkezését követó 24 fuán belül az összes
küfóldíek fendéglátá*a biatosltva v6lt Ez volt valószínű-
leg a cserkésztörténolpm legnagyobb önképtelen kumu-
latív napi jótettje.

.*

A Koipe"rúá6ríbarr tóltendő hótre egy nagykereslcetlő
családttoz iáünsolta'k be. Pornpá,s do,lsoűt volt, kedvess&
$iik, íl8yelmiik a legcsapongóbrb fantáaiát is felülmu}ta. YoIt
uz*Oaii a besálHsÓHsna,k Ógy kmíkus pontja is: a farrliüa
egy 14 ór"es magyar ürlt kgrt- s kapott egy 24 óvest" Az elő,
Űsziiletek€t azfrban a 14 óves ílrlra seabkik s íg} kerültem
.a ,távolhvő kieítú gyerekszohá,jáü}a. Pici ágy, hintaló, a pol-
corr ,áitatok. jítÉkkátorueX, rkópeskönyvek, Ez azonban €§ep,

Éi.*, o*rait, söt va,lami kedvee harrgrrlatot adott a seállí,

okozott ea a porrt. kétségtelerr volt, ho8y mint minden
versenyszámbán, írsy term§szetesen a csatakiáltá§-yer§eny,
számban is kellett índulnurrk. A bökkenö azonban ott
volt, bogy rnindezideig nem is, ismerttik a csatakiáltást
és nem is volt semmifélo olyan alkalmas tömegkiál{ás,
amelyik ennek a célna]r megíelelt volna. líossaas töpr9qgés
után keriilt felszlnre többpk közü a ,nHuJ, Huj, HaJrá t",
amelyet az ismert háromszoros ismétléssel á íiúk betanul,
tak. bruel szándékoztunk tndulni ebben a versenypontbari.

Dániába kiérkezve, a többiek megíígyelése slkalmá,
val azonban rájöttünk arra, hogy ezael a rövid kis csata,
kiáltással bizony a többiekhez visuonyítva ozégyenben
maradürk, m€rt a versenyz6 külföldiek többnylre ennól
lényegesen hosszabb szövegíl csatakiáltásra készülödtek.
Urab' tázas feltörés után elhatároztatott, hogy póüólag
még az ,,Üsd, vágd, nem apád t" ugiyancsak 

_r_ógÉ_ 
ma8yar

somn&k. Külön szen-
záció volt a naponta
becsomagol1 tízórai
csomag. Dán specia,
litás : vagy 6-_8 vé-
kony kenyérréteg s
mindenrétegbenmás.
más finomság: bal,
taJt, sonka stb., stb.
Ámikor aztán vala-
}rol írtközben til-
órairn került a sor,
megindult a nagy
csersbolés: sonkát
balért, }ralat sajtért
stb. A családhoz való
megórkezóoemkor a
,,báztsrtási alkalma-
zgllat|' {t8y mutat-
ták bo, mintha psa-
tádtag volna. Bárha
a báziasszony saJát
Iányaként mútattá volna be, az §em lepett volna meg.

Krxpenlrfua uccáin láttunk e}öször hírmas sorokban
rnenet€,lb katonákat. Akkoriban náltunk ,mé8 a ,,kettös re,n"

csatakiáltás elhangzása után ólelsege rondkívül szeretetre_
méltó mosollyal tÖdutt Khuen,Héderváry Károly gróí |ó_
ceerkósz rirhoi azzal a kóréssel, bogy lenne §zlv€§ a c§ata,
kiáltás szövegét rószére angolra lefordítani. ..

*

Távol a Hsátót solllial jdtüad érezzük, qyn,emzotbe,
liek, az össaetart<rzást, a liózős Haza csodáIat,os összetartó
ereiét. Talán legirrkább akkor áreztük ezt, amikor §ue,nt

István napjá,n KÓpenlrága egyik templomában Sik Sándor
mondott iinnepi sientrniiet és rövid, f€lejthetetl€n besz&et
a magyar €§apat katrrlikusaüTrok.

Ilazafelé mrirndig tíireJmetleneb,biil vártuk, lesüi.k 1
Csonkaország haüárai, A vona rnind bántóbb ,lomha,ságga,l

camrnogott. Vogre itt a üra,tárt Komáromhrrz közdedünk. A
sínek Űr,llett á1O ma,gyar határőr talán ma sem, seiü, mi
volt ,az oka annak a harsány, lelkcs ,,ÉUen"-nek, arnit akkor
tőlünk kapott. ,

Komárcm! A Szövetség rrtvében f.t. Jat}dik József várja
es üdvözli & máEyar csarpatot. Egytittal nreg}epő ,hírt is.
kii,zöl: csak nórhárny óra rrulva utanrnk tüváh}r, mert Buda.
pest ünnepólyes foga,dásra ká§,uíill Lett erre nagy i,zgalom.
Kefq cipitpaszta, ,,sztúpítő§ü€Tgk" * elől Aklnek v<rlt mit
borotváliria, lellres boroüválkozásba kezdett. Úgy kószülód,
tüntr, rni,nt vdami gyóztes ha,&erq a diadal,mes hazakürúsre!
És a fogadtatás: a sok viróg, a lengő zásrló'k, a könnyes
arcok, sapkát lerr8e,tő, kiab,áló öre§ hatmtaüsztek, §O,ha nom
látott isrrrerctlen emberolr }elkes kézszorongatása * soha
Budapostet ilyen letkesed*Lren nern lát,tam- azóla sem,, Nem
is a verstrryc§apat vonult he Budarpestre, harrem a Magyar
csetkészet vonult W a Magyar Tátsadqlom gzívé|be,

ktáltássalíogtuk meg_
toldani.

Mikor a dán király
ótelsége megszemlé}üe
a Jamboree résáve-
vólt, aJamboTae ma-
gyár ver§€nyc§al}at8
mfunagyszer{lentud-
ta eit a megtoldott
csatakiáltást. Ugy,
hogy mikor a kiráIy
a magyarok elé lé-
pctt, 8 c§apat olótt
áIló és a ktrályt tisz-
telgéssel íogadó ma-
gyar íócserké§u v€-
zénylógéro már tele
torokkal ktáltották
a logrt|abb magyeí
csatakiáltást.

A bal csak ott kez-
dódött, amikor a

dek" vo}tak tl,ivallrarl. A Kronborrg vá,r fala mentón elhe}ye"
zett öreg áeyuk ,mel'€,tt uörös kőpenges tuz6t állt órt, A oser,

}észek Üegórkezét*kor az egész órség íleglwerbe }úpeti,

Márton mesterrel €gyutt rendeztük n Jamboree*kiáüí-
tás magy,nr résát egy kop,enhágai k,iáI,Iítá§i csarnokbarr,.
Nagryon jól hatott vo]na a magyaro§ tfugyak küze ryy cse,
rep m*gya.ros muskátli. Hozatturrk volna a hozzá,nk beosp
tofi rofr.§arrrt szolgá}atkesz dán csenkósz,bsrátunkkal, de a
rnuskái.lri,rrrevót mdg nórnetüi sern tudtuk, .nem ho§l ,,dánul"rnuskái.lri rrrevót mdg nórnetüi sern tudtuk, .nem ho§y ,,dánul"illu§Áaa,ll lEygt [r§B llglrl9u*l dEl|!.uu!BB, ,,Jv1.1 "vöJ
Egyszerr* Mártontla c,dakap, hol fószkel 1_:* srurs é!
gl"Örsan lerajrot egy cserép virágzó muskátlit, 1hogy azt
Üneaebürnek kúpzelté. A íiú elrdbog a ,,mlin,tával" éo pár
perrc mul,va boltlogságtÓl sugúrzó arccal hozza a cserúp sztl,
Úátyszerű nruskát],it, pontosan olyan á'lásri virágokkal,, ahogy
frat * ,,rnimta'o előír,ta. Tanulsfu: ha valaki nyelveket ,neln

tud -'tudjon rajzolnit (Csak aztán v|gyítzuon, hogy a pn-
eét gomba helyéit na * eselnuóí hozzon nekil)

Ma, amüor szorle a .orSJUgb"n már nemc§ak a cserké-
szek, hanem leventék, sportoló}ris lelkesen éq tole toloklal
kiáltiák a ,,Iíui, Hui, Hairá"-t, talán nem lesz érdektelen
mggÓmlékezni arról, hogy ozt a régi magyar kiáltást a rnai
ma8yer iíj{rság csak 1924 óta tsmeri.

A kopenhágai Jarnboree alkalmával rendezett nemzet-
közl versónyek egyik versenypontjaként szerepelt ugyanis
a ,rYell", azaz csatakiáltás. Mikor a versenyfeltételek meg_
érüprtek, a Jamboroo olökószít6l körében nagy fejtörést

Iilalról Legyelel§ résent §zeptamber tlión rlótután_5 órakor hallgassa m€g mind€n
c§erké§z a ,rMagys? Cserkósz" bemutatkozását a rádión t
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§Á&$sef setöryúöm
Xözll:

I)r. §crbr Jen6
Dr. Csaba Jenó az eddigiehben

az elsó nógy cserkésztörvónyre vo_
natkozó tiirténeteket, esetekct, arlo-
máI<at sorolt íel, mégpedig olyan
gazd*gsággal, hogy úJ olvasólnh iól
teszik, ha megs2erzik, vagy elolvas-
sák a M. §s. XV. évlolyamAnak
8.-16. számait.

\'. törvény :

A escrk6sz rrr{r**kkrrl szgmbon gyöngéd, tnragávrl suombgn
ezlgorú"

Míg a axrkésatársarlalmon kíviil €ymással sar'mben
íll a púrrcólsz*kreiry a krrlrlustarisznyával, a kultúrenüer ez
ans,}fabtltírval, vclencei qsillár a pirslcrgó oltjmóccsei, to,bzódó
ó}rlezós a lefojtotl óle,tigen|ó*sel, paznrlás a nólkülöz*ssel,
öntelt 9ö6l a }ratirrtal:r,n elkeseredóssel, mi nenr aknnrr,nk
alkalrnat adrr,i Krisztrrs feddöon k*r,dcí .sza:"*ir,$; miért bírrr-
tasz ergenr? Mi arna neveljűk magun,kat, hugy mástrkk"rl,
szem,Lrerr rninrienkeir gyer€Éc}ttk birjunk nrara,rlni. A,lrár, azórt,
mert arra rászoruln"tk, akár azért, rrrert megÉrde$}ik. De
egyben §íra ri§ neveljük rnagu,nkat, lrogy mag,unkat nrintl*n-
kor a rna,rkunk,bon tarthns,srrk, hrrgy magunkkal szernlrerr
állan<}óan szigrrúak lucljrrnk }enni. Áz irtiidik lör"l,ónyürrtr
erre rrcvel lrennün,ket.

Megrnulatorn nektek, mi e|len hnrc<rl ez a tiirvény és
hogy rnit aknr ez a tiirvóny!

H,orrn.rrrn A,ntalnak, 
", OJ utnográ,fusnak, egysecr dolga

akadt a trol{igyminisatóriunüa.n. l]elóp§tt au előszolrá,lla,
ahol már ogy töispán l,Árnkozott.

Az öreg úr exlaszótt a titkárnak;

- Beszó}ni akarok rr kegyel*res úrtal.
A főispán. ntm isrrrcrte Htrura,nrrt, óda,nrent hozzá es

vállon ver§$etv€ tnondlt neki:

- Ha,lljq örtgent, itt az; rrenr rlgy m€y. Itt az enrtror
e]öször beküldi a nóvjegyét,

A ilroaontrrs öreg rigy lott, mintha csotlálkoznók.

- Tud:ja m,ajg.r * íoly,tatta tr fiiispán .- rni az a név-
jagy? Egy olyan ceduta, a,rrrelyr* az imber nel,e van rá-
nyümlet,v&

Hernrann erre ,kihrizta ft esí}bsben leró n/:met folyó_,iratot, cínrazo"la5járirl letópte ,a nevát és odatettc a titkár olé.
Ekkor n1,1lott az aitri; lri,ktrkkantolt raj{:r a kegyetrues

úr. Megtpi,ltalrtya, xz. ősz tud,ó§t, felti'urő nrelegségget intett
neki:

_ Ming"yrárt r,enrtelkezésert á,llok, krerives T,orü }rácsi,
csak e]őlrb ecy ki§ ügyet intáaek el a löispírn úr ónreltó,
,s.ísávatr.

Ya]ani negyedóra nrutva kijbtt a föispán, Orlabent
msgtudta, ki az a kopott ii,regúr od*kint. Egyerresen tler_
nrannthor. lépett, il*rnut&tta ma]gót ós rnentqetórlzótt:.* Boc*finat, nenr isrne,rteyn

Herrnann lqrylintett:
* Nem tesz semmi,t!
Minlha csalr erre aa e§eüre írta volrra Mikszáttr kálmin:* Á tudatlanságnak egy .takaója yan, a nyelv; rrinek

Anrihor Anna }irályrré lÉpett Árrglia trírnjára, a szrfun-
ta}nm gratuláló sorában mryjelent Norurrrnrby márki is, a,kit
a lrerceg,rrríi már régen é§ d§zinl€n }edveli. Jókírún*igaiü

olyan eliragar},ó formirban rdta elö, hogy a kiriilyn.é szinle
me4bűvölve hailgatta. és egyetlen hixzönő seöt s*m tudctll
mrrnda,ni, Arnikor a nrárki ürlvözlő besz&dét be{ejrzte, u

k{rályné nrélyet srrhaj,tott, azrrJtán hossaabb t§ziinel után így
slólt ;

- ll,tily,en meleg van! - és le5yczni kezdte a,rcút,

- F'ebége* királyrró, hogy is le}retne ez mriskónt,? *,
monrlta * meiki, -_ A,mióta írll a világ, ilyer szé,pen és nule-
sen még nem sütült Anglia íö}iitt t nap!

Enn:ek a saoróbeüremó}tri ,bÓ{k,na& mq4 i§ lett a m§g:r
kór,e.lkeznrrmye. A márkiból rövidesen §uckirryhatu h*t-
cege lett. 

{c

Assisi szeryt Fertn,ctőI nregkórdezte ae útitársa" nrit
üart magáról?

- N,em hisz*rn -. felelte, * hogy n,írlam nagyob}r,
ll{inós lenrre a fólr}önl

- De az a, sok tatrló, gyilk*s mégis csrrk r<rsszab}r
ná,lad !

*- §66, ntrt lra azok aa. enüerrek olynn sok isteni
segiisóget kapta;k volna mirrt ón, bieon,yára strkkal jrrtilran
fölhasrrrálták volrra. .. 

*

XlI. Lajos í'roncia kirá,lytak át,nyúj,trrtt.r,h egy papir-
lapot, a,melyre a király titkrx ellerr*qei voltak felí,r"va. A
király rnindegyik nóvhee ggy t jelet tett. Az illetiik azt }rit-
té.k, hogy ez halálos ítélctet je}ent. De menrryire nreglepöd-
ttlk, anikrrr a király msgnyügtlttir őket:

' _ A keresz,t !re{n a lrers.vnirillást, hanem Jézrret jeli:nli,
aki minden,kinek rrrogürwvtjtott, Áz ű nytxrrdrrknin járok
én is! 

*

De hol keressük a gyengértsqlet azokb§n, kik {egy-
veros elégtéte}kerese,ssel dúlják fel a tárrsodalom békéjót.
Hol az ibliritika es gyengérlseg a prr,lrajhan?

. !o".F" .herceg ós Artois g:róf Állott ki eg"vszer pár-
viadalrra félre,ertús nria,tt,

A fegyveres ta]álkoáskor a g.róf a berceg elé gietett.

- U,ranr! A, köziinsq l"ólemóny,tl szeriut valani olin-
tózni valónk van!

A herceg ,kalarpot enrel:* Uram! A.zert ji}tte,m, hogy parancsnit,várjam.* O}tl Teljesirhe.ssem parancsait! Enge<lje meg, lrogy
kocsinlhoz siess€-k.

Elhoeta a kardelkat; Néhány nwetsóges ómzecsapás, *
és a segórl,ek kiljeleniették, hog, eleg volt,

- Nekem ,ni,ncs kifogírstrm ,ellene; kérrt*zzók meg a
lrerceget, nr,qnl"ugszjk.€? A?Grt v"agyok itt, hogy akanaülhpz
alkdmnz-kodjanr.

Á heroeg ,kartija hegyével rlfiild felé ,bök.

_ _ 1 t]rlml Móly hátával vagyok kitúntetii eliízékenysó-
góért *s sc}tasen fogom díbledni, milyerr kiváló íisztesicg-
ben réseesltett...

. Ml itt a nevetsfuesebtr: g karrlok, vn8y a szavak csa-
tá,ia? És ez féríinsság? 

*

M*rius szavailban legalrább nem yolt ennvi vakrrarádó
(de.gyll.neesr* és ön.4ragávnl szgmben vetó §;Űrú§Ü §€;;);
arnikor Terrtoboch teute,,n fejedelem felszólít*Ia, hqiy pái-
lrajozzon vel,e,

}ínrius így v:ilagzolt a kövoieknek;_ Ha uratok megúnta az élr*ét, lkkor alrassza felnragát. (Folytstíuk.)
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VOge a vakációnatrr
éLien a munka|

között lenni. Most aztán ósz fejjel nyugodtan állíthatom,
hogy nem volt betű a megtanultak között, antinek az
életben ne vettem volna hasznát. A görög nyelvtantól
kezdve a kazántapasztásig.

§lő azt a maslnnr viríu"st l
Ha valahol éles a ver§eny, hát akkor minálunk, a

csonka Hazában az ! Mert nekünk nemcsak éldególnünk
kell. Nekünk irtózatos íeszítő erőltet kell tartalék}ra
halmoznunk, hogy szétrepeszthessük a fojtogató láncokirt,
amik immár a húsunkba vágnak, Nem éppen öldöklő
íegyverrel t Hancm mélycbb, alaposabb tudással, kéz-
ügycsséggel, tehetségeink kilejlesztéséveI. Elretöréssel a
nemzetek versenvóben.

Láttál nrár Űegvagdosott fenyófácskát, az ertlóseélen ?
Ugyc, hogy hrrjt ? Milyen síirűn nevel ágacskákat ? Hogy
megvastagítja a törzsét ? Magyar fi{r : ea legl,en számodrn
q kÖvetendő Példa l 

§löre, gserkó*z l

_ Bennünket, cscrkószektlt, két sarkantyúval hajt az
Eleí l Nti több rnunkáb vállaltunk, miut a szürke tucat I

Tudtanr, de elfelejtettonr. . .l
N{i az e,nrberek közt, a magyarok közt is az első csatasor-
ban akarunk küzdeni. Az arany,os liliom lovagjai vagyunk,
Ncvünket ismeri ország-világ. Itt az egyes munkája az
összesség becsületét védí. Roharncsapatl}a jelentkeziünk.
amikor felcsaptunk cserkésznek. Es ez a rohamcsapat
nem isrne.ri ezt a szót : visszavonnlás t

Hogy is ne l Fittyet hánytunk a zápornak, vilrarnak,
égi háborúnak. Perzselő napsugárnak, csikorgó hidegnck.
Kötelességeink teljcsitésében nem gátolhatott sem_ óhség,
sem szomjriság, sern kényelemszeretet, sem félelem. Bs most
egy kis iskolai erőfeszitéstől visszariadnánk ? Mi, akik
saját jellemünk klfaragása közben sárkányokkal viasko-
dunk és győzünk ? t Miuket sarokbaszorítana egy kemé-
nyebb szárntanpéIda, vag-J* súlyosabb dolgozat ? Ki mer
ilyet mondani ?

Gy6zni akarunk és győziink is l

Mert ercinkben ott lüktet n€gyvenezer testvér neki-
feszülése. Mert lelkünk föntartás nélkü} belekapcsolódik
a krisztusi ke6lyelern nagyfeszültségű áramkörébe, Becrü-
lettel tanulva - napról-napra és leckérőI-leckére -- meg-
tesszük, ami tőlünk telik. Ami pedig meghaladja cróinket,
azt alázatos, bízó imádsággal az Urra hagyjuk.

A futást azonnal kezdem l Nenr holnáp l
Mingyárt a startnál kiugrom.

_ Mert győzní akarok ! Krisztusért ! Níagyarországért !
EsaCserkévliliomértl - Elekbú"

]t
l.t n.rt

Yége a bo}dtlg ttyátnuk . ..

Minüent a megil idcjébtn l
Egy szigorúságáról, kcmÉny önfegyelmt,zéséről bires

tzerzetestől a tartonránv kormánvzírja vllami ügyben
tanácsot kért és magítnál tartottil e}:édre. Többek közt
fürjpecsenytr is került eu asztrrlra s anikor az aszkéta
férfiú ebből is jóizűen evett, ez r:gyik szolgn lnegjegl,ezte:
,,Szúp kis sztnt ez l Hogy eszi a fürjpecsen1,{,| t" A szer-
zetts nyugodtan lrátrafordult : ,,[iatn, jegyezd rneg magad-
nak, mindent a nrngir idejébt,ll l Fia önrnegtagaclás, akkor
lc4ycn önmegtagadás l ]Je lra kivételesen fiiripecsenye,
alckor * legyen fürjpecsenye !"

§íi köze ennek a vakációlroz ? Hogy könnyelrben
kitaláld, mrrndok eg_v latin köznrrindást : Age, quod agis l
tríagyarul: Csináld, arnit csinálsz l A vakáció| bizonyára
nagy szakértelemtnel és odaadással vtgezted ? l Jól tetted l

De vakációhoz csak annak van joga, tki azt kemény mun-
kával megszolgálta, Níost íbt az úi mutrkaévl elvárom,
hogy a tlnulást rrem csekélyebb tztikérielcmmel és oda-
adással végezd !

Tudod, hogy a cserkész híven teljcsíti kötelességét ?

llogy győzöil a verstntrt r
Talán már kisfiri létedre is sejted, vagy tudod, hogy

rnanapság kemóny törtetés iolyik a rnindennrrapi kenyéréib,
mert nincs sok belőle. Aki ebben a törtetésb*n ügyesebb,
erősebb, fortélyosabb tisztességes értclemben ! -az biztosabbnn hozzájrrt a harnpnivirlóhoz. Sőt lz mások-
nak, gyöngébbeknek is juitathat bc}óle, ami aztán sok-
kal ízletescbbé teszi a maradók harapást. Sokfélét tanul-
tam életernben és diákkrrrombart erről is, amarról is meg-
állapitoltam, lrogy - ,,butasá$, kár nre6$,arrulni". De
azélt csak rnegtanultamn mert nem szerettem az utolsók

Nehcr sr:r lrz a nratriaís l
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. Az firag kalóz
i

1, fejezet
áz Öreg tengeri medue és a ,,Benbota tengclnagvltoz" címzetl

eaapszék

Trelawney, a ,földesúr, Livesey, a doktor ós n tiiblri úr
n:egkért, hogy írj;rm le a Kirncsee §aiget törtónet&}ek min-
den részlotét, elejótől a vé§éig. Art mcndták, rrrinrdent urorrd-
ja'lt cl, l§ivóve a sziget adatait, ezt is, esak azórt hal gasc*m
.cl, mer,t rnff mindig vatr ott i}revcrő ,kincs, Tollat ragadok
tehá,t a ke,gyolerrr 17. évúrben ó§ ótt k€zd*m el, armikor még
úpómé volt a ,,Benbow tongernagyhcra" eímzelt csapszók és
,az öreg barnakéPű tengerész, kardvágástól eredil s€Morradá,
sos arcávaü; e}sőírlnn ütötüe fel a tan$ját a llt..i fedelünk
alatl,.

Ügy em}óksz;ern n{, minüa legnap lett voln,a, mikor
íát,a<llnn ajtónk e'é órt, miigótle kis kbcsin húzták n ton"
ge.rész .lárláját; ma8i*s, izms§, §rö§, lrarnaképü ember volt;
ezuiykó,§ 6örtóje a válláig órt es piszkos kék katrutjára rakó-
clott; a kee.e durva és sebhe)5lr.s, fekele, hnsadozott körmiik-
kel Ss a kópe qyi} felén a kardvágás szürke, inkább ólom-
naínű fehór vonala hrizódott. Ernlólrszem, a,núnt köríilnózett
az öbiili]lrcn ós fütyör{aze{t, aztíln liitört belőle a rég:i terrge-
rós.zdtl, §mit utóíbl} annyiszor ónekelt:

Tizenöt legény töftet a kincs ngomún
tro-ho-hól meg egg flaslró rarn . . . /

S,crkető fejhango,rr érrekel,tl figy hangzott, mi,rrtha a hangj,a
az alattn mtredtzö gziklákra csapódva zúá>dolí volna szerüe-
azójjel. Azián kopogtatott az njtíln egy darab ággal, arnit
xóiabotként vi§€lt {§ arni,kor apám rnegjelent, ny€t§ hnngon
pálinkát kért. Amikur megkapta, lnssan itla, ínyenc módjára
izle'getve ízót, egyne nraga körül nó,zegetve, vagy e saiklás
partra, hogy meg a cóltá,blánkra piilanlgatva.

- Helyre ki§ öböl ez * szólnlt meg vógrt ".- ás k,ed"
veeen fckvö pálbrknmérésr Sok n vendég, komám?

Apárn megmorr,i}ta, hogy a ven{$g kevés, annál tiilrb a
.nyomorílsá{.

* Akkgr hát ez nekern való ta,nya _ mon,dta. - Hrrl.
|o§-,e, rya${? -- kiáltott a targoncósrn, - verld le ós segíts
felvlnni a ládámat.

* ldeszállok egy ,kicsit * folytatta aztán. - Rendes
,e_nrber vagyok: nem kell má§, mint páünka ureg szaüonna
,és tojá,s, Mcg az a magnslat ott, hogf ríigyeljem a tralOtcat.

§ogy miként szóllt*arrak? C^sak hívjanak kapitá,nynak, .}ó,
jó, tudom már mi forqg t f,ejében, itt va,rr, n9 * $g ezzal
háron vagy négy alranyat vetetl a kiiseöbre, * Majd sáljorr,
ha ,elfogyott! 

- mondta és olya,n zorrlr:*n{ln néagtt, ;rnint 6gy
parancsnok. Az igazat m&gyallva: rosse nrtrája és, a nycrs
modora egyáltalírn ,nem Drutetott vezetiire; i,nkáüib nratr.rx-
na|i vagy szotgána,k líttszott, rüit er6edelmeosógre és l,crÁs-
hez voktattak. A targorrcr{s emtler azt mon.d,la, ho6y elitző
reggelen órkezett postakocsin, o ,,§yörgy Kirá,ly"-§n és hogy
kórdezősködött, rniféle csár<*lk vnrurak ír pryt mentén és
amikor 'halloüta, lrogy a rrriónkot dícsérik ós gondo}om, hal-
lotta azt io, hqsy magányrx fekvósű, ezt válasz,tcrtta saók-
helyeiil. Ennél ttiilrb€t rpm sikerült rnegtutlrni vcndó5:ünklníl.

Altaláhan igen csendes emher volt. Egész nnp az iiböl
körül vagy a sciklií'kon ődörrgött, sórsaróz rnessaelá.tójávnl.
Esténkint a sóntós egy sarktiiban üldügéJt, közel a Lűiltbz
és jócskírn ivott pálinkát vlzzeL Ha szóltak hozzá, neru igen
felelt; c§nk fu'seegúe n fejét zordonan és fír}tatott az orr-
lyu,kain, mint a kfidüda. A nálrrnk megt'mduló rrreppel
egl,iitt lramarosan pegtanu}tuk, ttogy nem koll vele törőtlrti,
Napcnü megkórdeeüe, mikor a lrarang,olás,lról vis*zgtórt, nem
jár.t-e err.e tengerésafólt emlrer? Illeinte azt hittük, hogy a
mngafajüjú társasígra vágyi,k, nzórt kórdezi, Vogül nztán
észrev,eJtíik, }rogy el akarja iíket kerülni. Ha terr§erésu ve-
tőrli}tt a ,,Ben'bot, tcngtrnagy" tir!ára (nmint egyszer-mássaor
m€e§etú, hogy valamelyik a part rnentén ulnzott Bristollla},
ilyenkor mindig megleste ae ajtó lüggönyc mög§l, mielótt
t}elépeít a söntóslbe, És ha bgnn voli, bizlos, hogy ,lrallgatertt,

mú,nt az eger. El6ttem mindezt nem li,tko}ta; mert ón vaia-
hogyan osztoetam n nyuglalanságaharr, llgyik nap félr*hlvott
és igéretet tett, lrogy min,elen elsején §gy ezüst nógyperrnist
ad, csak azért, hogy ,,íigye,ljok nyitott szernnrel egy fó|,Iillrfr
tengerészr€" és ali,orrnal tudassam vele, ha fclhukknrrik,
Gyakran n}eg€§ett, hrr etjött az els,eje ós kór,tem n jára,ndó,
ságomat, hogy wak fírjtatott rám az clrrán át ós rnerevcn
}rá,mult IÉ'm, de mielőlt a hét letelt, lriztosan meggon,dolta
magát és elh,rzta a nógy pennirnet, isrnételve ren,delkezesót,
hogy figyeljek a ,,fóllá,bú tlTg€,rószre",

Aligh:t kell nrondarrorn, hogv az lr pir§{t§ rnennyire
í4atta álmainrat. yiharos éjszakákorn, mikor a szel a háeurrk
mindien sarkrit nteg-megrázta e.s a hullámtörés' vógigtombott
az öblön és a rsziklírkon,, eeer ós €zer alakhan toppa,n,t el{rm,
ezernyi ördögi berryomást keltve. E§ryszer tórd,ben, rnásszol
tóben volt leivlíg:va a lába: majd szörnynlak volt, sünelyikn€k
csak egy lába, volt, de a ie§,te kiizepón. A lcggonosszalib óijeli
rÉmlátás az volt, amikor líütarn rrgrálni és fu,tni és fót§hlbal
megkergeteit árkon-trokron keresatü]. Valójába,n drá6án rneg,
Ílzettqn az én lravi négry penninrórt ezeknek az utrálalo§
lidércnyomásoknak az alahjáhan.

De bármennyirt retrnített a fóllábir ,lengerész gon$olatn,
magától a hnpitánytól kevésbé féllem, ndni lrárki más is"
meróse. Megesett, hogy este jo}rbnn beszedett a pálirrkátról,
mint ahogy a feje lfrta; ilyenkor néha csnk iilt ó§ h$r§og:e
átkozott, rfoi vnd ,üengerrozd,alai,t, ,nem hedarítve senkire, de
nótra mindtnk,i szúrnÁra itglt rendelt és na egósz re,§zkető
ivólársaságot kényszeritette, hogy elbeszólését hnllgnssa ós
őt karban üdsérje. Gyakran r€n8ett a ház a ,,Jo-jo-hó" és
,,eg.y üyeg rum"-üól, a jelenlevők meg rnind vele énekehok,
halálos íé'elemberr ós mlnd ,igyekr:zett a másiknól hangosab-
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ban énekelni, nehogy mnúáfs. vonja a kapitány haragját.
Mert i,lyen toki,ntetekben a világ legmegátalkodottaülb eimbo-
rája volt; trrrl íölernelüe a kezlt és csendet pararrc-rolt; .hol
diihtől,lángolva fortyant fel egy kórdó§ miat! ragy ariért,
mert nem tettek fel valamilyen ,kérdést ós így net hitte, hogy
a társasá5 nern ftgyel rá. Ilyenkor senkit se engedett távrrzni
a csapszékhöl, a,mlg álqnossá nem itta magát é§ fet rrcm tán-
torgott nz ágyába.

" A történetei rn{nd a leghírtborzongatóhb fajtábót valók
vdltnk. Tlett€ntő tört$n€lek voltak: akasztásról, vess$futás-
ról, tengeri viharokról, vrr,d csÉlekedetekról ór eláttozott he,
lyekről a rpanyol long§fen. Ami ót magÉt illeti, láüoirott, hqy
egÉsz óletdt a lcga}jaráhb emberek köat töltötte, aklket lsten
válarra Ungerre-en6edett. A beszóde pedtg, aho6yan ez€ket
a történeteiret etr{laúta, a rrr,i qyszerű falusi núpünket mé8,
jobban megbotránkoztattn, minü az 'elryrrmdott gazságok.
Ápúrrr mirnd{$ qondta, hogy hocsmáia tönhremegy, _ 4€rt
maJd nan jih id€ senki, ho5y ilt kónyuhskodjannk föliitte
ég iantek,-es ,bmuongással a ta*ja{han arludni külüék; &
én aú. hlszem, hogy valóJában

rabló, arrrint asdalra könyökölve ül páli,nkamámorüa rtrs,
Ladva" Hirtebn rásyrijt - mfu p€§ze a kapitány - elcsé,
pelt nótájára:

Tizenöt legéng töítet a kincs ngomán -lo-ho-hól meg ew flaskó rum.,. .l
Iggunkl A többit mát utszi a sátán -

lo-ho-hó! meg egg |laskó tum, , , t

E}einte aa Uittem, lrqy valanri ,,holt amb§r" ten8§résá:
}ád{iáíót rva,rr gzó, é* hogylez a lfia azolr(§ aaeal r.qryy
,ládávat ott fenn u uccei szobáfuan; éjszakai ré,mhépeirrüen
u.lán w a láda ii*zekapcsolódott r ,fótlábrt tengerÉosuel.
MO§.t azolúÁn mÉr serrlli se hederttett ,&z ének vövegúre;
tegfölfubb nrár csak dr Liveseyno}. volt új §: ,trv vatlem
ésffe, hogy rÁ §em tett jO trartást. Mert egy pillannitra ha,ra"
cún pfÍ"ntott ful, mielöit heszésetár,hó fogott volna az
óre§ ,kir-tésszel, Tayl,orrr,l, aki,vet vglami_ újtl_jta rellg-- 

gyógymódot beszélt meg. Köz,
az 6 Jelenlóte Javunkra volt.
Az emberek megborzongtak,
amlkor hellgatták, de kelleme-
§en 8oítdoltalr rá vlsraa; aa Ő

nyu6odi,vialékt életükben ez
Jó izgalom volt; azonlrlvül
akadt €§y csomó liatalabb
€mb€f, alri klJelentette, hogy
csodálJa ót, ,,valódi tengerl
medvének", me8 ,,l8ázl yén
sózott rozmárnak" és egryób
efélének nevezték és ítgy nyl-
latkoztak, hogy az elaita em-
berek tették Angliát rettegetté
a tengeren.

Bizonyos szempontból való-
ban tönkremenós fenyegetett
bennünket; mert hetekig, majd
hónapokig maradt, ítgyhogy
ae átadott pénze }ég efiogyott
és apám mógse keményítette
m€8 a saívét, ho6y ujra pénzt
követelJen. Ha meg csak cél-
zást tett rá, a kapitány {tgy
íúítátott tágült orrclmpákkal,
mtntha menydörögne és a n&
zésévtl ktűzte szegény apámat
a szobából. Láttam, hogy apám
mlnt töídelte a kezét e8y
ilyon elutasltás után ós bizo-
nyor, hogy ez a mérgelödés
ós a rettegés, amelyet átélt,
rragyban siettette koral és boldo6talan bátálát.

Amig velünk, élt, ege§, idó al,ratt a kapitány seínmit
se váltoetatott n ruhájh,n, 'kit{ve, hogy néha harisnyát vá-
sárolt valami jött-nrent órustól. Amikor az egyik kalapdíoze
rneglazult ós lelógolt, tlgy hagy,ta, bár nagy, hsszrlságoi
okozott, amikor fújt a czél. Emlé,kszem a ka,lr,átjára; eat
rraga foltoryatta forul a szobáj&ban és ez légül is csupa folt
,vol,t. §e nem ír1, §€ rtem kaípott lwel4 ós mással, grrirM a
reomszódrokkal nenr beszélt ós eeekkeltis főkép,perr akkor,
ha rérze8 volt. A nagy leng$t&dádít e6yikünk se látta
nyitva soha.

,Csak egyszer akadt emb€rére és pedrs a vóge felE,
amikor szegény apóm sorvadása már nadyon előrehaladt;
aprim obbe is pusztu}t be'e. Egyi,k nap késő délulán dr
Livesey otjtitt me6láüogatni a ,}roteget. Anyám kínól6sára
€vett egy hartpást, aztán beüt az ivóba ekztnl qy pipát,
amíg a lovát elhcruzák e ,tanyáfól, rnent neMink a vén
,,Benbow"-{ban nem voh istállónk. Vele menlem és omlék-
§roü\ hogy megílgyel,tem ae ellentétet a csinos, vidám doktor
ór a mási,k közt. A doktor hajporm parókája hófeMr, fckete
szcvne ragyogó, modora rryója§ a]hogyan eltréfát a nÉtppel
ós azián ez a pisz"kos, n§h€,zkes, ,ragldr madárijesztö tengeri

gyógymódot D€§zén me8. K,oz,
rc §bn-a kapttány fokról,íokra

lelviütotta a maga muzslká-
Ját és végül szélei mozdulatot
tett n karJával áz a§ztal lö,
tött. Mindnyáísrr tudtuk, hoíiy
a2 

^rt, 
Jelontt; c§önd legyen l

Mtndenkl elhallgatott, klvóvo
dr lJveseyt, §ki értelmesen
és kgdvesen továbbíolytatta
be§zédét és közben élónken
§zlppantgatott a plpáJából. A
kapitány vadul ránézett egy
darábl3, újra lntett, nég va-
dabbul nózett és végü ször,
nyü kátornkodásgal elordította
magát:

- Cgönó ott á í9d6lközön í

- Hozzám beszélt, uram ?* kórdezte sil otyo§. És amt-
kor a rlpők úiabb káromko-
dá§gx1 azt íelelte, bogy: igenls
noki t azt felelte: ,,Nokom
c§alr ogyetlen mondúivalóm
van magának: bogy lta íry
íolytatja a pálinkázást, a vtlág
hamar m§g§rabedul egy pisz-
kos gazembeÉöl t"

A vén clmbora diibe botÁr-
talan volt. Talpra ugrott, elö-
rántotta és kinyttotta ös§ze-
csukható tengerésá<ését & 

'ty,nyltva a tenyerón táncoltatva
azzal lenye6ette az o§loí}t, hogy a falhoa szógezl.

A doktor meg §€ mozdult. Ugyanrtgv a válla f€lstt be-
sr}lt hozá, he,ngot se váltoatatoit; talán hangosab&ron be"
szélt, hogy az qáuz lerem ha,llja; de tslj€§en nyugodtan és
komolyaír, m,ondta:

- Hn obben a szeru,pillantá,sban nem üeszi el azt l kést
a zseibúbe, hecsületemr€ fqgadtrm, hogy legközelebbi főtár.
gyalás utá,rr lógrri fog.

Összecsaptalc €rre a smnrek; de e kapitány pillanlása
csakh*ma,r megtöfl, cltette fegyverét, leült a szekére él
vinnyogott, mint a mogveft kutya.

- És most, uraún - fol,ytatta a dohtoq - mlután
trr<lm, hogy ilyen ílckó van a kerii'etenrben, rámoljon
vele, hqgy éjjel-narppal rajta lesz a §z€m€m, Én ncmcrak
oryoí yagy_ok, Hatóság is vagyokl És ha a legcrekélyebb
palrá§zt hal]mn ma6a ellen, ha pu*atán a durvásála mintt
is, mint ma esüe: komolyan sorpliba szorítom és 6óndorko.
dom róla, lro3y irrnen kiverjék. Egyelöre elég .ennyi1

Dr Livesey lova nem*okára megérkezett és ö ellovagolt;
de a kapiilány bélrtón o,aradt azon áz e§tén ó§ mé6 ook kö.
vetked estén is. (rolytrt ú}

A sönté* carkában üldögélt
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Loch-Nessy és társai,

Miután látom, hogy a MCs. Június 15,iki számában
keserü tapasztalataimnák közkinccsé tett §yümölcse halló
füokre lelt, munkám máge§uto§ íolytatása íme l

Evez6pad. A középkorból hátramaradt kínzóeszköz
;csökevény, mely a vele érintkeeésbe kerül6 cserkészdörzs-
feltitetekÖri előizör kollemes nrelengetö órzést, majd hév
tticet, hólyagokat, prieznitzkírrát, háromnapos hasonfekvést,
iilöképtelenséget okoz.

ffi
a

a

l",ol"

Iiátrányozás

Fürrilözf,. Yilágtót elmaladt csodalény, aki azt hlsain
hogy az az üres szardiniás dobozokkal körifett, tojás-
béJlal ékes, cserkészsóhajial sürJtett halelem, melynek
neve mindközönségesen Duna, hű§tt6 íolyadék.

§ldtáb. Gyanuüan evezöaök törbeejtésére saolgálő
bordatörö kos. A szárazláb{t közlekedés alapJa, de a csó-
nakok sírköve. ÁltttOtag sziikséges és hasznos.

_ Horgony. Három- és többkörmös vasmacska, mely a
benne bízót természetéhez hlven * csónakból kl-, a vlzbe
berántí* vagy póÉaával btrcsír nélkül a íenékre saalad s
ott puha homokágyán vasmarkába kacag.

atnfu- Csür-csayaros szónöv6nyfondorrrlat; mely csen-
des esti tábortiizeknél a boszétgotésárral frszó gyanutlan
sárgacs6rűt izgalm*s rémtörténetek}el íélelemvorejték-
*írzsba kóti s rnikor következményképpen már vacog a
íoga és örséget áIlni pararrcssára §om mer, lehűzza a poroló-
pokróc alá.

Kátí{ny. PokoJi anyaí; Folt, amely píszkít.
Kútrányorás. ,Az a rnűvolet, moly a csónak, konzervá-

lására és a mamák életének megrövidttdséfe szolgál. Munka-
mód : kelló elő_, be_ és íelmelegítés után a csónak oldalára,
íenekére kened, honnan mlnd lopereg. }ía úgy érzed, ho5y
te§es a rnúr sietve petróleumíiirdőt veszel. Eredmény :
Mprázatos l A csónak a kítrát kutyába sem vette, ellon-
^ben az uccán három napig pörögnek utánad az em}erek,
ujral mutogatván íád, nini, egy §zer€c§en l

KOd. Rtngó_ronsö, teJbe esett ogérszfuü miskolcl
kocsonya. Pi§lognak §enne a b6káI(. K;é?zle| íogható, nyujt-
bató, akár a rágógüni. ldóleges ész-leleti és hallucináció-
komplexumos hangzavarokat okoa. Egyerelr kásával tévesa_
tlk össze, mfuekokáért beleharapnak és foguk a hallucinácló-
}omplexum alapJán a Mefter-g6zösök orrán törik ki. Ugyarüs
íücsengésnek vólik a ködharangot.

Malom. Rosszlndulatír lapátíogas szörnyeteg. A száJ-
bagyomány szerint békés Jószág és lapátíogait a íölda§ánd€-
kozta magféleségeknelr emberi fult csiklandozó porszerü
anyaggá való lntózményes megrágására baszná§a. Rágaloml

kis lexikon vlzic§erkészek §zám ára
Az éjszaka réme és tenrszerüen vadászlk a holdvilá{osr
méla'vtztükfu hlveire. Ha a part mentón seJtcd, a Duna
közepén szaladsz bele va§ íord{tva. De semmi módcn
nem kerülheted ki l

Örvóny. A uév, mint olyan, a kárvallottnak ördöggel
kezdöd6, nyelvharapott lelkiáltásÉrból és a ,,vevény" !ró
Osszeokásztásából izármazik. Mibenléte körbe-körbe ko,
rirrgő, agyzavaró vízcsavarulatl mely gyenge lellrekeü
,rriá ryáarrt közeledésre k*sztet, aztán tölülr az eysaőt
aerei<niiOwe, elvevény, kicsa§a az előbb említett _alviláÉ
,"urnenvtt kapcsolatos-'íelkiáliá§t. Jeltemzője, a keríngó
peög árra voiratJ<ozik, hogy (ker)ge, akl láttára meg(lng)
ér közelébe i(ö.

§taüó. Ft[Íryüvesatö íutamokkal tarkáaott, kedély,
Mborító, érces légzöngemény, mely a csapatharsona hor,
pad§a yert tekervényeüól tör el6n tütönösen akkor,
irriaOn rnár hosszabb ideJe Morplrous karJában henteregsz ._. .

A hangra csatatérnek álmodod magad s testeden hullá-'
mozna[ a lovascsaták. Hát p€r§zs l . . . Döncl öklözl az
oldalad, Jósó meg ruhakefévól hántogatja rótad a pléh-
pofát. -_ Árvtz t - üvöltik Eustachius-kürtödbe" .- Tüz ?
]- keraed ? - Dehogy, rablók t * lesz a íelelet. Mirt te
kapod a puskát s ta;iékzó száJjal a gazoknak rohans! ós.
az-elsöt, [i a homalyban utadba akad, álornbortól réseegen
rittyentbd kupán. Cserkészbot esik nyakadba, _körgallér
és kialap. A hátlé?ben Töhö§ a tábol. Beugratás min{y{íunk1
kal urógeslk, most te voltál a §oro§, sej-haj, tilalfuorn l

§zúnyog. (Boldogheverészeti zavaronc.} Mikroszkó,
pikus össárÍany. HüeteUenüI yérszorr{as. Magasfokú ták-
ii*evd aprö egysógekben támad, rohamcsapatos elöretörés
esetén a- szógyintiljcs íutás basznos. Kifinomult lzlésü
egyedei a csoiioládéial telített cserkészvért kedvelikr Ftl-
iJrrerhet6k arról, hogy támadá§ elött _job,b első lábukkaí
élvezetsóváran símoíátják szívócsápjukat. Ha tettenérds
íorog lorm, rögtönttélósseer{ien, a hagyományos íorrrlák
kOzOtt kivégzendök. Nyomüós bottal, az egészségre káros
és hiábavaló t

Riadó

§zúnyogortp6s. Lekelt íelhámcsucsorodár, vlszketést
mellékzöng6kkel. Az etzel kapcsolatos ldegrázkóritatál
ellenszeréii{ tiszturaknál konyakos torokbeöntés dárilható.
Cserkészeknek szalmiákszesz (küsöleg) és vakaródzás
dt*ál.

Térkóp. Hangulatébresztö, saínes paplrlap, tltokzatos
Jele.kkel. Nagyon alkalmas a zölüiiüú uioncok előttl árnu}at-
keltósre, tudniillik, ha {rgy teeael, mintha értenéd. Gyakor-
latban csupárr szalonnacsomagolásra hasenálható.

t-' 
*.

t-
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Túltorhelés, Iásd Végvotz6ly.
Uszónrdrág. Madeagzáros fügeíalevél. Hangsúly a

madua§on varr. Két esztendeig kiíogástalanul müködik.
Akkcr hagy cserbenn amikor a dzitelep közelóben kiinn
líszkálsa a nyilt Duuán, lett lógyon, ,.ami tilos, az édes.í és
váratlanul íeltúník a íolyamrend6rség. Rémülten mene-
külsz, mert öt pengöd a mellónyzsebben nem igen van t

A madzag azt ss mondia, nyekk ! ** elszakad. A nadrág
márts a bokádon, {tssz bát,
ha tudsz l Míg tétovázol, l
hogy ler{rgd-e yagy §€m,
pár mercona marok nyalron*
ragad s te a mótorosban ób*
redsz a szomor{r tényre ; hej,
madzag, madzag, öt pengö,
ne neked, befellegze,tt.

Vógveszély.Ha Polcsi bá'
bármely csónakba beleül.

Vlhar. Borzalmas erejü
tünemény. Olyankor tá-
mad amlkor hőségtől rekken
a lóg és valahol a természet
lágy ölén, monrljuk a kis-
oroszi parton, a paranc§-
nok úynak fürödhetnékje
támad" Evégből felszólítja
Muíurcot, hogy adJa elő a
Pesten rábízott kincset,
,ae {rsuónadrágot, mivel ő

cserkésznadrágban csüetült a kormányiiLlésen. Muíurc
ötöl-hatol, máncsa a }rátizsákban hetel s kideriiü, hogy a
ruhadarab otthon maradt. Merrnydörgér ; Nyomoroncíii !...
Finálé és szivárvány az égen ; a palancsnok {rr mégis
me gíürdik, más híján tísztességes, íehér len6e*
mag.varban.

Vlhar|clzöállomás" A pararrcsnok úr bajusaa. íía
lekonyul, derüt idő. Ha hirtelen íölmered ".. ujuJ, jobb

róla nem beszélni l
VttlámhÁrltó. A napos

tiszt.' }íatótávolság : kar-
hossz. Beljebb kerülnl
üstökveszélyes.

Zötony. Öntelt vize-
selcre kaján kárörömmel
Ieselkedő kavlcsos homok-
hencset. A pihenés rajta
több mlnt szórakozás.
Élénk rókíyánságokat rzo-
kott ktváltani különös
tekintettel a kormányos
títlvitágt életére. Ott. lesel_
kedtk többnyiro, ahol az
öntelt kornányférli{t há-
rom Ya8y móg többméte-
res mélységet sejt.

Melyhea hasonló iókat
nem kíván a

,,uiae| nyaleas,"Yógveszély

Ne men' éI, öreg lr.om,űm-..t
Klutinsdgodra előadlam az üggedet Gaziltínknak. El-

mondtam mindent, amít elébe akaridl láIalni: hoau uéore
munktihaz iuloltdl és ltiltistóI aakultisig ott kelt oOrnűődneá a
munkapad' mellett. És hagg most mdí iqazdn el"ketl"hawnod
a csapalot, mert nincs rd időil, hooa a-tsanatmunktít bőcsü-
Iettelbluéoezd. Elmondtam azt is, űőu aalairclues ttírsadalmi
kötelezettiégeid.,is ldmadtak az, <ílltísoádat kapísolatban s még
vasdrnapiaid |ölött sem renilclkezhetsz szabaáon . . .

Laci bti meahalloatotl s a véaén naluon'csöndesen azt
kérdezte : ,,T! b{arci,- mennyi idő'ketl alŐoz, hogg az ember
megtarL*a a Töruéngl?"

Eggszeribe dtldttam, hoqu míre céloz és méu sem
|,elelheilen mtisl, mint hogg-áhhoz bízong nem kell" külön
idő.

kdra goruIoltcil, amikor beie-
Ienlelted kiudltisodat. peáio
Tc is éppen úgg tudoil, miit
iómagam, hagy a cserkészet
lényege nem ez. KüIönösen
nekünk, öreoeknek - a]íik

' péIildnkkal -és nunkdnkko!
ilrra törekszünk. hoou a
cseúésztöruenyek szőlteme,
tehű az önzőtlen szolodlű
lelke az emberek eleiüen
mi néI j obban megu alósuljon,

- sokkal |on{osabb, hogy
az emberek' közölt. 

'eouen-

tuha nélküI éhüti a"Tor-
aényt, minthogy' barnang ak
kendős cserkészruhában te-
szf/sün&.

Az ígaz, hogg a magdngos |adarab nchezen ggullail meg
és könnuen kialszik. Azért fuít nem szabad, elercsztenünk
eggmds kezél és ió néha eggmtis szcmébe n&nitnk, És a
,,,kcsergő sarokb;an" néhanapitin clmondaní, kit menngire
taposott meg a,z élet . . .

Ezek utdn a Daíancsnok úrral eouetértuc azt üzenem:
Ne meni eI, öreg komdm l Ha nem Őusztii, ne teilil le az
glanlJos liliomot.

'Ugg se luilruil mfu anéIkül éIní, uallil csak be magad,-
nak l Es lfusasdgot sem takilsz mdr olyant, mint a micnk :
olg an őszínte, testuéri cggüIlest.

Ahol bor, sör, pibalüst Cs mocsltos besz&l néIküI ís
szíporkázik a jókedu s amelget tlz tábor míndennapos tilze-
melege koadcsolt össze.

kezzél meg rőIa, hogu a
§irdlgo/t u l g a n repdes$
zdszlaia mellett mlndég ott
a helge az eggkotí örsveze-
tőnek.

Tehdt tiII dz alku ! A
miénk maradsz és mi min-
d.ég szerctettel adrunk
haza l

LéIekben ott uaggunk
a munitapadod mellett Cs
mindngdjunk neuében d,

régí húségbcn köszönllck
Marci.
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Te c§ínálod
a c§ erhé§zetet !
(LeaéI Ocsthéhez !}
_ ,

FöIcsaptdl eserkésznek, /cis dcsCrn ?

. Akkor egu eszme harcosc lettéI, a iabb, a srebb élet lo-
oag|a. Örömmel köszönt neggaenezer testuér a IIazdban és
néggmillíó srerte a uilágon l

Cserkész, ]Vem üres megszokatt sró ez most már szúmodra,
hanem tale aan cselekuéssel, akarattal, éIettel.

Pattás, hogg igazí cserkész leftess, ismerd. meg a cserké-
szet lelkét,

A legel§ő, amit meg keII értened : nem akkor aagg eset-
kész, amlkor cserkészruhában uagg és nem azért, merl annak htunuk, Hanem mindentitt és mindenkat,

A cserkész : louag, harcos, mútuúngba |aragó műtlész.
A eserkészcl hateat, küzdelrtwt lelent,
Hatcot önmagad.d.al, hogy Ie tud,d küzdeni a aadsúgot, duruaságot, az írtggkedést, az ellenségeskedést, a lustaságat

és eggéb kölöncöt, amik gátolnak a magasratörésben. A iónak a küzdelmét ielenli a cserkésze! a. benned Iéuő rosszal. Keménp
kftzd,elmlt a töruéngek megtartásáért.

Tudad paltás, hogg mire segtt a cserkéspet?
_ _ Ar,rar lwgy azt az_ etőj, glnü 1ldis szüIeíddel való srembehelgezkedésre pazatoltóI, most a szerutelre, ae enged.elnwsségre

|o1 ,dtlsd.. Masl nemcsak |eleselés néIküI, hanem sríaesen e|még§, ihoud éd,esangád" küId, még ha nincs is ínyeire, Hidd^- et,
tÖbb crő kell hozzá, mtnt a durcós ,rnem megaek"-hez.- És itgenkor ggőzelmet aratsz magad |elett. Ííeméng kllzde-
lemhez méItó ggőzelem ez t

Most arra |ordttsd erődel és id6deí, hagy tanut!, többet tud!, hogg különb, ,Iégg másndl, hogy tó könyuet olpnss.

Yl8 élet a eserké§zélet l

Art a hatalmat, amit hangoilban és lorkailban birsz, nem arta használarl |el,
hogg uad ordttással |öluered a húzat, hanem hogg szcbbné.l szebb d"alok esend,ül-
tenek aJkadon. Bgek a melód,íúk mald belecsengenek a sztuedbc is és annan ct
sr..rctet melócliáit tsaljók elő.

A zengő sraaú, tiszla metódiúkkal lelt sztuű fitl tud csak ígazán eserkész l.enní,
Daloll sokat, hogg finomodték a szíued"
Paitds ! A eserkészeí nem lemondás, nem ölbetett kér.zel ü.lés ! Hant.nt cse-

lekués, fulás, teuékengség. A lehetősógek, az alkotós mozgalma. A cserkészet éIe.t.
Igazt |iti-éIet l

A cserkészeí tőled uúr teraekel, amelgekkel szebbé és bensőbbé leheí. tenni a
cselkészelel: a táborrót, kirtindulúsról, őrsi és csapatélelről, ióbttről, nókáról,
mind.enrőI, mlndenúl.

. Cserkészetet a magad számóra csak te csínáIhatsz. Yezetőíd csak tómagatnak
ebben a munkdbatt.

Rcád uár a |eladat : széppé tenni a cserkészéletedet. Munkúba írl|ítaní képze*
Ieted.et, erődet, lehetségeidet, üggességedcl, t'ókeduedet u satút és cserké.sztesluér*itl,
szüIeíd éa mdsak szolgáIatúra és hasznúra.

SzeretnéI tgy cserkész lenní? Akkor légy tetőtőbtalpig cserkész ! Mínden
cselckedetedben, mtnden gandolatodban, tdtékodbtsn é§ iftádsáíJodban, lested edzé-
sében, slemed estllagásában éljen, ragyogion, sugdrozzék ötökké. a Töruéng.

Famgi magad,bóI egészen ió c*erkészt l Megáld érte az Islen, háIát adnuk
érte édes Szüleíd és a Haza. De azéü elhíheled, htlgg |őképpen a magad szómárc,
|akad a tó munkúbóI a legtísztdbb örömök |orrdsa.

szetetetlel ölel Pötgi bá'.

Gytilekezó l

Fethő mút előíizelell
a tilléíe§ Maéya; Cser&észse!

I{épzeld, el, neki minden L-én és 15-én !ön mdr
a. lop. §iess Te t§, aid.d. postára a, 2 pengőt,
mert ha ídeiében nem lízetsz elő, ki.|o7g a
Iegközelebbi saám ü kiadóhíuatalból, s Te nem
aluashatod a rém érdekes regéng lalgtatdsdt !
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Áltatános felhivás a Magyar Cserkész minden olvasójához:
lóplttek bo n MaOyer 0serkógz nmat{lrgárrilútába t

Mindenki lgltes togtL lag/a lehet ennek a gárdának, ha nem csak a Magyar
Cserkdsz e6yób részét olyassa eI ötször-hatszor, hanem * komolyan kedvet kap:
ván a rádlóhoz *.- §zor§almasan elcrlvassa rovatunkat, a megtanulandókat meg-
tanu{a, az elkészltendőkst elké§zíti s amit nem órt, azt megkérdeai, ígyekszik
{t6y takarékoskodni, llletve pónzt keresnl, hogy rövid időn belü saját 

-rádlóJa,

sőt ezenfelül, rövidhullámír vevóje és adója legyen.
Róüórovatrrnk mlndonlrl rendolkozórórt úll, közhaszn{r kérdésekre a Magyar

flserkész hasábjain, más természetüekre levéIben vátaszol. (Yálaszbélyegl) CímÍirk:
Magyar Cserkész Rádiórovata, Butlapest, V, Na6p Sándor u. 6.

Morzotaníolynmot nyltunk. Mlndenkl, aki bejelenti (s.a parancsnokával
igazoltatja), hogy a két heti feladatát teljesítette s mai<l a kitűzendó vlzsgát
megál§a * a tanfolyam elvégzéséről a Magyar Cserkésztöl ckiratot kap. Ha egy
őrstől legalább hárman oklevelet nyertek, akkor az órs kap külön oklevelet.

Kérünk a Magyar Cserkész részére cikkelcetl megflgyeléseket, hogy azokat
minclnyáJunk gyarapodására közölhessük.

Jó munkát és kitartást kér és kíván a
Mtgyaf Csgrké§z Ráillórovnta

ltrlsií gynkorlat.
,,. . . e6y hurikán alkalmával,

mely Florida pertjait végigszántja,
két amatór egynéhány szárazteleppel,
autógyuitó akkumulátorral és készü-
lékelk mt,gmentett részeivel rövid-
hullámú állomást improvízálnak, a
viharzóna mögötti pajtásaik seglt-
ségével l'lorida kormányzójával érint-
kezésbe lépnek. . ."

,,... a borzalmas Mississippi-ár-
víz alkalmával amatórök iránYltják
a mentőmunkálatokat ós aokezer
ember életét helyezik bizton-
ságba..." Rádtó Ujság, 1934.
Bizonyára hallottátok már tí is e rádióban a kedves (és néha zavaró) csípogást

ós bosszankorltatok azon, hogy nem értitek, nem tudjátok lejegyezni. A §rorze m€g-
tanulása nem ördöngós mesterség: §zorgelom és kitartás kell hozzá.

l!íondJuk, hogy a §ólyom őrs tiszteletremóltó tagiai ,,beiratkoztak" a
morze-iskolába :

Pista; a nagymamáéktóI hozotd ócska villanycseng6ket alakítja át Laci segít-
sé5ével s a Magyar Cserkósz 1932 jirlius 1*15. száma (ttmutatása alapján *
rnovebítgókká. §gy kicslt ,,durván" szólnak ug"yan, de addig mesterkednek,
amíg seép lágy zümmösö hangjuk left. Jancsi, Lajos, Árpád már csináltak is
maguknak €sy-egy morzs billentyüt, kopogtatót, Mindegyík mestermunka s ha
lenne pénzük, még talán §zábedalmaztatnák ís.

Jóska, az örsvezetőJük saJát maga csinált b(rgót és billentyút is * és §zor§at_
ma§an 8yakorol, hogy majd jól vezethesse az örs morze-tanfolyamát. (A Pista
meg Kálmán szomszódok i azolr' törik fejüket, hogyan köthetnék óssze lakásal_
kat, hogy majd néha egy kicsit ,,beszél8ethessenek".)

Végre meg|ön a várva-várt ítlléres Magyar Cstrkész, benne az elsó leckével :; ,rHüh, micsorla ákom-bákomn hiszen egt kl sem lehet mondani" * kiált fel
iJedten Ferkó. - Nem is arra való * nyu8tatía m€§ Jó§ka, az őrsltuzető, *
ütjetek le, vegyetek ma§atok elé papírost és ceruzát. ,.

Kezdetét vette az élső lecke. Jóska elmagyatázta, bogy a morue abc ls
hangokból álI (szokás néha zászlóval is adni), mégpedig hosszabb és rövldebb
hangokból. Póldául az abang egy rövidböl és egy hossztrból áll (a röyid§t ti-n*k,
a hosslírt tá-nak mondjuk és megközelítöleg így hangaik : tetee). Az els6 gyakorlat
betűl tzek szerlnt : a * {|f§, d * tátitil e * til m * tátá, n * tátil b : tátltiti,
i * titil § : tátáti. Amlkor ezeket elmondta, akkor elmondotta ióe§ynéhány-
szor, amíg csak nem tudta mlndenkl kifogástalanul. Föl is kérdezte egytöl e8yi8,
először a hangokat mondta, majd a jeleket, de mlndegyiket tudták már. Akkor
egyenként leadta a bílgón (termóseetesen hangszórón, mivol a búgója azt ls btrta}
a joleket s annak kellett megmondani, akire rámutatott. Amikor már így is Jól
ment, akkor lassan keedte adni a betűcsoportokat. Leadta kótszer a felhivó-
feelt * tátitátitá, utána kétszer a kettőspont Jsl6t : tátátátititi, § szután
következett a szöveg. Leadott két sort. Ntm lebetett mást hallani, csak a
bír6ó mCltósáfielles crlpogását § a c€ruzákgyor§ §erce§ését, amint sorba írtálc a
betűket (soha sem a Jeleket D. A t ót sor után, Jeleavén, hogya,,közleruény_nek"
egyelóre vége a titátitátt Jelet adta le. (Ez együttel a +-nak is jele.) §orba fel-
olvas{ák, mit íűak. Egy-két elíráson és betúkihagyáson klvül nem volt hiba
náluk. Most már három sort vettek át, rnajd négyet, lassan az egészét.

t}gye ti is így csiná§átok ? l

Morze-billentyű

Gyógyszcrtúrskbnn kapható

Flltéres Crorkészkönyvtár. Néhány
íiatal lelkes cstrkésztlsztíró össze_
fogott, hogy a cserkészek szépirodalmi
igényét olcsón kielógítse, l'üéres cser_
készkönyvtár clmű §o?ozatot tndíta_
nak meg. Egyelőre 4 kötet kedvesn
érdekes regényt jelentetuek meg. A
könyvek kiállltása ízléses, esebkönyv_
alak(t, vastagsága 6+*96 otdat. Aa
els§ szám Yelösy Elek,: Töretlen uta-
kon c. cserkész-regénye, a második
mindszentl Savoboda Béla: Fecskék
c. elbeszétrés §orozafa. Akl már ismeri
ezeket a könyvekot, örömmel fogla
ajánlani cserkésztestvéreinek, mert
nemcsak élvezetes órát szerez ma§án§k}
de lélelrben is gazdagabb és nemesebb
lesz.

Á négy kötot előfizetési ára 1.2O
P. Áz összeget postautalványon Balla
Dezső könyynyomda, Budapest, XI"
Horthy Míklós (lt 154 clmre kell el-
küldeni.

űsnpatok ítgyolmébe ! t. KözöUiik,
hogy a Magyar §serkésp legközelebbi
seámát csak ar,oknak küldlük ffi€g,
akiknek az évi elófizetésl üla, azaz
2 P aktóber ő-lg beérkeaílc a kiadó-
hivatalba. A befiaetőlapon közölni
kell a/ a nevet, },l pontos cimet és
c,l a csapat§zámot.

2. A csapat közösen ls előtir,ethet e
Magyar Cserkészre, ebben az esetben
a csekklap háüapJán közölni kell,
hogy hány póldányra ftaet elö. Közö&
elő|intés eseídn nninden 10 pél<lány
atan egu tnggehpétdányí kiild a kiadó-
hfuatal.

3. Nem cselkészeknek árusítsa a c§a-
pat maga a lapot, az iskolában, a gyár*
ban, a műhelyben. Egyes szám ára
20 fillér, melyb6l La ftIIért munkáJá6rt
a csapatnak adunk.

A bsrlinl otlmpl{sz elótt igen eráilláto§
volnq ha a résztvevók agy télze megtaírulna
eszperantóul. Érto§ütünk róla, bogy a
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maratoni íutás losangelesi ,hóse, Xin egye-
temí ballgató máris erónen tarru§a ezí a
nomzotközi nyelvet, Remóli, hogy már
elóre is többen kütdenek neki eszperantó
üdvöaleteket. Címe: Kín, studento, /)ain!
.Koaloo-Gakuin, Waseda Universltato, Japan.

}íinden ország eszperantó egyesületei
szívesén rendelkezéstikre állnak a küt-
földieknek, akik tudnák eszperantóul.

IJJÁ§zo$, BUMEnANGosoK,
FAMUNKÁ§oK -- FIGYELEM í
Gregrtss Jó.nos, aki a Hárshegyi

,Cserkészparkban több éven át gyár-
totta a,,kereszt-bumerangot", ljJat,
nl,ílvesszőt és egyób eserkésziigyes-
séghez szúkséges dolgokat, most mind-
ezeket sa|át műhelgében lgen olcsórt
bocsátj a reu delkezóstekre.

§zakszerűen elvégez e,z enkívii} ar.
a§ztalo§ §§akmába vágó minden mun-
kát z épület- és bútorasptalassúgot, kép-
ketetezóst, btltorttsztítdst és kdrpitOs-
munkdt alb.

§zerény dtjazásért elvállalja egye-
seknek va§y c§oportoknak az avtálos-
különpróbóra ualó előkészítését, akár
a .csapatotthonban, akár saját mf-
belyétren.

Címe: Budapest, YII, Telep ucca
U (ZugIó ). Levelezőlaphlvásra házhoz
me$_v.

Tdrnogassuk cserkésztestaétünket és
íordrrljunk hozzá bizalo;mmal l

§zobrot l Jamboroo omlékórc t clmmel
lelkes cikk jelent meg a Rákosí §zántó
clm{i hetilapban Virágós V, György tollá-
ból.. ltíostanában rigyis, igen 

- 
köiinyedén

o§zto8atják a §zobrokat: bizony, nincs
ah.ban semmi_ szerdnytclenség, há' mi is
§zíve§en látnók a talán sohá vi§§ze nemtéró nagy eseménynek, a gödöllói világ-
tábornak a megörökltését.

(;| angol-mngynr ér magyar-angol
E ótúmn dolgozik immár négy és íéléve dr. Blanar Imte, a frudapesti.
tö_rvényszék hites tolnrácsa. a iragy
körültekintéssel és atapossággat Éé-
sziilő _munkának imrirá} 907o_a tet-jesen kész (kéziratban) s a 'liét 

rész
együttvéve előreláthatólag 14O0 ol-
dalra terJed. Esetleges ércíeklödőknek
a .szerző_készséggel ad felvilágosltást.
Címe: Budapest, I, Naphegy Úcca 17.

_A táborozó eserkészek általában komoly
népmfunlésl mfsszidí teljesltenek, ar"iÚ;a .íalu nénét tábortüzúkhöz meghívják.
IerJe§en ingJrene§ elóadásaikkal nemcsak
az általános müveltség terjedósét, hanem a
||§rlr.sag lelki egységérrek az ügyét ls
natrlató§an munkálták, Ezért a vallás- ésközoktatásügyi minisztérium ..nOÓi"tl*
íelhtvta az iskolánkívüli népmüvelési bizott-
ságokat, lrogy a cserkészel'óaáásrrkat támá-gassák, elómozd{trák és szükség esetén
saerény anyagt támogatásban is, réizesítsók,

P6náglenck örü{etek ! A következó tege-let kaptuk: ,,Sajnos, nincs íiam, akinek
1aegrendclhetném a íiüéres Magyar Cror-
"készt. ttt kül{ök tehát 20 peniót, tessék
91{+ " 

lapot tíz szegény fir1 részéie egy évig
k0ldsni l TisztelettöI B. F.,, * A jó'Iste;
ál{Ja meg érto l
._ Ez lgen l Tanyai és külvárosi íiaink ho6y
áldaná} azokat, akik követnék (csekéi!,
megerólt€tés§el l) ezt a tiszteletreméltópéldúi.

lme itt a moTuc-i§kola elsö leckéjo t két hétig gyakorolhatjátok t
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adnrne
rrmead
amdrre
Rmacd
demna
madtrl
bgi: .
igb:-
gbdae
aed,gb
emgln
gnrien
geinnr
adry8b
nigem
mibe,lr
dbega
aeidn
dgbea
imneg
debag
mbeni
aiden
gdeab'
ednat
bedga
nüme
alndo
eadbg

gnrle,rrt

adnem
meadn
dnmae
anmed
nemde
dmean
ndeam
anrdor
ndame
g:ti.i
: big.
ílae§b
dabeg
a€dmb
gnicm
menig
bgmda
mirreg
lnd*a
imgen
clnbm
deina
abmdg
egdba
bin: e
dniea
anied
danei
elmgn
ebn:i
Idena
agübe

amnde
admetr
eadnm
deanm
acdrnn
nrlerna
tlenma
tdnam
arnned
dnmea
ib:g.
gbi. :

eadgb
geabd
adegb
dab6m
agedb
dmgba
bmdg&
ntlaei
eírgim
ibmen
einda
bdamg
adbeg
emnib
üdiaB
anide
igmen
eming
mien§
ibemn
gneml

amend
danrne
eamdn
edmna
aemnd
namde
edmarr
mdnea
daenm
ünedm
btg: .

ig:b,
eismn
iegnm
ebdag
gbdam
baedg
ingme
dgbma
mgine
megni
naedi
ained
dgamb
mngei
nbemi
ndeia
eanid
ignem
gEime
daein
nadei
enmig

ametrd
dnaom
menad
maned
eanmd
aednm
amedn
nedam
ndmae
mdaeri
ig.bl
g,:ib
bmu{g
imben
bgdam
ebi: n
iande
gentin
edagb
rle5ab
dbamg
xnüo
inmeb
deani
utabgil
dgeb*
enimg
muieb
bad§rg
adbgm
cngni
dagmb
diean
gebad

dmorra
em.rrad
medan
amden
smadn
neamd
danem
mdea;r
named
*mnda
ittg. :

§i: ib
abdm$
bein.
madgb
iqden
ebin"
igenm
egmin
gadbe
gdbam
daine
mbine
eidan
aenid
8adeb
enigm
nmibe
dbmag
abgmd
mengi
mbagtl
neida
idane

nmeda
n&dem
adenm
dnaen
rrdaem
edüma
menda
admne
aendm
mnd*e
gb.il
eabdg
amdbg
adnig
agdeb
€8irnn
gi§On
endní
dinea'
nmsie
neimb
ngime
embtn
enmib
nalde
a8dbm
gbmad
niaed
batleg
eabgd
begda
baged
gnmíe

danme damen
aerudir denam
mnead enamrl
rnaedn rnadne
dneam denam
maend edamn
dmrea e<lanm
naemd nemad
eanrlm onmad
mndea meand
b:i6. gbi:.
bg,i: b.g:i
gneim mtsitr
eadin neadl
gdabe *gbad
mdbga ieadn
gadnrb dneai
acbdg gedab
inem8 dagbe
damga ginme
anbdg miegn
enibm nbime
edina nidea
gmdab adine
eingm dmagb
menbi bedag
ibnme nebmi
ienmb nimbe
nmegl gdbma
8amdb be8md
edani lmneb
diuae endia
gadbm mgabd
dmbga, nbmie

endam enmda
ridane mdena
dmano deamn
aenmd daemn
emand nsemd
nmade mdnae
eadmn nmdao
mntda dmrlae
mnsde enadm
medna ondme
bgi.: bi.g.
abdog beadg
§abdm mdabg
bni: g idnae
rneing bgdae
abdgo *dgbm
nmebl ginern
idean nedia
emnig gambd,
gbead dagbm
mgbad bine.
bdgnta mbdag
mebni . nihe:
ineda be. ni
diarre enlda
nemgl ngemi
iengm mgeni
imenb eibnm
§gdab ed8ab
gemni dabge
bngda cbagd
magdb eginm
ieuda cnribn

,,Nyoúkoresö"-verseny ez étsfbsn.

_ 4 budapesti,és budapestkörnyéki rádiós c§erké§zek nagy§?erű ver§€nyen ve-
hetnek rósat. A Rádtóélet a rádiógyárakkal karö§,ve a-következö versenlt
rendezi j

Burlapest köaelében 50 wattos adót reltenek ol, amely §nptember 23-(iúr,
rígc4 B órltg, 3 órán keresztüI 230 métere§ hullámon ,,titko§"- hanltemez mű§ürt
ad. Áz adó köriiilbelült helyét megnev€zik.

Feladat : a ráírió §€8,ít§é§ével meg kell keresni az adót. Az elsö dÍj helYben
|<it{"]J ?_0q.- peng6 kéizpénz, többi tizenöt rtíj legmodernebb ládi;lkgsiute-
kekböl áll és ott helyszínen_ Iö8tön kiadíák. Nevezési rii3 nincs, a vel§enyzóknek
azonban §n€mélye§en kelt jelentkezniök 

'Rádióélet 
szerúsáőségében. A Östrkész-yersenyzök jelentsék be ü§erké§umivoltukat ls. Á Rádióéiet a 36. számtól

keadve §orozato§&nlközli a tudnivalókat, sőt r:lyan kis olcsó vevö leírását is
hozza,.amellyel 3 Jer9eny - 32gl9ng5{§ e§etben jp"g is nyerhetó.

Rádiós cserké§zek rajta l
Értókes r&dtóetkkek ós kiztemónyek jelentek m§8 régen is a M. Cs. lrasábJain.

A legutóbbt esztendókben a követkeió sámokban vü rá'oiocixk l 1931. év 23. sz.,
19rr-lq1 :, 2., 4., 5.,'6., 7., 8,, 9,, 10., L1,, !2., 13_14., 1"5*16., 17., 18., 20.;
22., 1§33-ban: 1., 3., 4,, 6., 8., 10,, 16" számokban"

,i ' :'i,{:
,.:.1. 
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A B É t"Y§ G-
GyÜJTőxrtnn

Nektek szól az írás, bé-
lyegeyüjtök, akár vatr már
gyüJteményetek, akfu ezután
ísgtok csgrk hozzá e}rhez a

BECE.DUCI TÁBoRl tEV§t§
JRTÁ l BATlzy ÓEzsÓ

Édes ió Anyukdm !
Tud.ósttlak softa'
Hogg megy a tábarban apród|iad. sarsa.
Képrdd., de Idn ert még el se tudt;d hiruú:
HaJnali fél hétkar míndíg |eI kelt kalni !
Sőt mosakodnd is, ürr ! és iön c lrüsíö/c,
L|tána meg ki kell pucalni az üstöt.
Képzeld, reggelihez nem ad.nak kalócsat,
Áz Altwien-csészém fs cgy l+írsíí htángzatt.
Abrtszunk, az nincsen, se lcornfs.z, sem,|ínam,
Sőt aí czüst cukorlar/d is csa/r * ,,simon",
ailhon a szobalány uetí m*g az ággam,
Itt pueér strózsákan -; is Cdes az dlmam.
Btlbdnatba azéil még scm esem naggon,
Amiért níncs uelem a kék selyem paplanam.
Mert uan itt nindenünk, nem is kéne §enrmi,
Kapunk ega nap ötször {nem ananúszt !) enni, *
Aiiai, odahaza egészen múskép ualt !
Itt pecsenge mellc.tl rítkán akad kompót.
.tTo rncg 1)obas-torta, más tinam c§ema§e,
Libamdjpá§étum, ualban siilt kecsegc . . .

De azért naggon jó, hogy idekerí}ltem,
.lVem iidúa, hogy már eIőrc ötütlem l
Tudam, csod(llkozni tagtok, matd étl raitam :
Olíhan csak tlgg ettem, ha pirutát kaptam.
Itt szabad. Ieaegűn éIünk együtl, |algton,
Meg hogg dalgutsm is, meglauult a gyamron !
furegeszem, lra /cissd kozmds í* a kása,
Ndlunk semnti étel nem mewlen, a kárba. . ,
Megngutt, sápadt arcun pircs, majrl kicsattan,
Ne aggódJatak hát apúuat míattam.
Nem aaggak ám belegn búr néha tvuerek,
Csupún,,pillanalngi zseblúz" -ban szenvedek.
Mast csak arra kérlek, ió Angukúm, lel&em,
Ne küld! na.gg csamagat t Ngalánksrig se legyen.
TaIán kis süIt tésztót, almú.t hatol, heteí,
Lehet pagfusa is. Csdltolom a kezed, 

nuri.

szdp és haxznos kedvteléshez. Jól tudtlm, hogy ígen . sok
cserkésa van, akl szereti a bélyegeket" de azt- is -tud,om,
hogy kel,esen vannak azok, akik tu<lják, rniként is keli
azokat trgy összegyiijt*ni, hogy abban örómük és hasznuk
legl,gr. Yannak, akik barbár mórlra leszakítják a l*vólről
a bélyegeto nern nézik, bog1- elszakadt-e va§y sem s kin-
csei-ket skatulyá}ra gyömösaölve aef hiszik, irogy most Sk
bély9ggyüjrök. Vannak olyanok is, akik tirór§' pénzükön
kéaalatt inkább bétyeget vásárolnak s nenr tuclják, hogy
*yom,ruk korgása fejében bélyeg helyett értóktelen vaca-
kokra ,költöttók pénzüket. Ezek is azt hiszik magukról,
hogy ők bélyeg6,üjtök.

Pedig a bélyeggyújtós sok haszna nrellctt valódi t:ser-
késznek való toglalkozás. Elvísz bennünket -idegen földre,
rnegismertet azoknak jellegzetes sajátságaival, 

-növényei-

v_e]l illlapotaival, művészetével, elérrk iárja nagy esem6uyÖit ;
alkalnrat ad hazánkorr kívül a nyomolvasásiá, portyáiásra
és mlndenf éIe cserkés zmúvészet §y.akorlására.' l,.ermésze t es,
hogy mindezt rtem lehet úgy máról bolnapra megtanulni,
Próbák lngyen nincsenek a bélyeggyüiíő§bőI, 

*nég*ern

boszorkányság ezt a művésze{et megtanulni.
_ A íll!óros Magyar Cserkész azt akarja, bo§y ti, akik

már_az egósz világgal leveleztek, a bélyeggyújtóiben is jó
munkát végeezetek. §orjában meg fog bennetóket tanítani
a bélyeggyüjtés mirrden csínjára-iínjára s rajttr lesz, ltogy
a cserkóseek ezsn a téren is az élre kerüljerrek.

Ivíóg egyet. í{a van valami kérrleznivalótcrk, írjátok
meg vátaszrrs lovelezölaporr a Magyar üserkó;znek s az
felelni íog nekttk. ,§lemPtí IUIuki.

§zÉl, rí,r§ III§TÓnIA l .

Alighogy megérkeztünk na,gytáborunk helvóre és lrozzáíoq|unk
a íalatozáshoz, két--három íalu§i íitl jótt utánu:nk és rncpkérdciték:
,,A cserkészurak részére el kell_e menni VJzért ?" Meqiepődt§nk t

§íiért akarnak ezek lrekünk vizet hozni ? ,,frlert rnagrrk clótf - adta
nre8_ a ma8yarázatot a legöregebb ttiziúk * já;t itt egy c§omó
cserkész s azoknak nti hoidtuli a vizet. mi nuiottuk a öioóinket.
mink ástunk kis árkokat a sátraik köré, Ílt mtisogattunk es inóg soli
mindeníélét csináltunk. . .

Micsoda cserkészek l*hetnek azok ? Aklkíalusifiilkat logadnak
lel pénzért, ahclyott, Lrogy maguk dolgoznának ? l Ez vrrlnci cstr*
kÉszet ? A .,munka lovágjal"-tinérzctes nevét viseló mozgalom ?
IIa segíteni akartok a szeqéilv falusi qver€keken. teuvétck ezt"valaml
más íórmában. De a cserÉésitábor t6iven a fiút-kEiuénvltó munka.
táb.or, ne__ tétlerr nyaralás ! No hiszen'"táborhr:lyetck ol}an is volt,
alnilyentól a jri Istcn ól.jon minrlenkil, l

Jövórc Jobb munkáf kiván nektek 8andi.
üffi

Mlt mondanalc Amerika vezetőe§yénisé§eí a c§erlré§zmozgalomról?
Byrd, a híret sarkkutqtó l ,,Az a munka, arnely tiszta óletre

*erkenti flainkat, hogy emberebtr emberek legyenek, minden dlcsó-
retet nregérdemel l..."

Ehhéz a nyilatkozathoz vétek lennt me6jegyzóst íúzni l

lttnstgln prolesgzor, a relativítás tatra megalkotójá,Dlk nyítat-
kozata kissé homályrrs, akárcsak ,az elmélete. Kívüle más nem neg]on
Crti. _ Meg vagyok gyóződve, hogy ez o szervezet egészségesen
nevel. mert nem vesai át a katonai szellem kfutövéseit ",. Bár a
cserkésztársarlalom hozzásogitlretné az ifjúság önturlatát a szolgá_
latkészség gyarapításáboz és az élet szeretetéhez l , . (? ?)

,,... Véleményem szcrint g cserké§zet egyike az emberiség
nn§Y kincseinek. Az ifjúságot a legíogékouyabb korban votuza körébé
és eléjük tárja a tiszta. szabad életet. Ezért az ép te§t, ép lélek leg_

l$vatottablr hírde.tói közó kell sorolnunk mondja a Menlo-
Parkt varázsló, Edison, 

*

Rooaevelt, az Egyesült-Á[amok elnöke : ,,Az amerikaí cser*
r(e§zí_nozgelom most már nemacti életünk szeives rószo. §szmóit
mindnyájan ismerjük és mindannyiunknak hasznára vÁ§k.. . l''

i1utikq, híres, tizennégy ponto§ háborús elnöke, Wlson isrzeretettel .beszélt _ mozgalriÜnkr,il :,,...A cserkésimozgalmat
ben§óséges.tetszéssel klséiem ritján, Az'a tény, hogy jó polgirokat
|19v9l _ 6s a jó polgárokon nyugszik terilészeiÖsÖlr'a iemzet
Js;il:l:i 

"j#fi{ií:ii;,elégsé$es 
ahhoi, ho6y ntinden lrazaíinak tiszta,

._..EzL ini is sziveserben írjuk alá, mint * béketervezetét annak-ideién Trianonban. 
§:. J.
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regémy.

illlrfil volt stó eilüg ?

%qt
lrfi-.d|.
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Fu|ggrr, a vlliámok ura, a kozmikus sugarak titkának.,Yü lctí€dezőJc a soproni kollégiunr hat nöi,endékdt kisze_
.. .ulsYlj, a \.luamoK ura, & Rozmikus §ugárak titkánakian,qtszü lctí€de.zőJc,a, s,oproni kollégiunr hat nöi,endékdt klsze_mett!.nogy löretlen idcálizmusukkal' beleálljnnak íantasztikus
tcrveinek vonalába ds romlatlan ]áekkel'vele dolgozz;;;k^§"-!§ö§fF"§t'í:e"t},i?,T'fi#*"§iuY'"1iit-$"?#i,lítí"t;

csodálatos ember, az egyetlen cselekvő mindannyiuk közt.
Milyen nyugotlt, milyen erős í Ismeretlen, fantasztikus
események tor}ában is csrldálatos bi"ztelsságot érzett áfiú, amint rátekint.ett. Átvillámlot t rajt a: az a tu(lal,
amely az eljöverrdö években ereje és táma$ua lesz ; Min_
den jól íog menni, hiszen Fulgur a vezór t

Mindez a pillnnat századrósza alatt futrrtt át a lelkdn ;
ugyana}<kor a gép már mozdtrlt is. Neszteleniil giirdülő,
alacsonyivű tetö tégnrentesen zárta a madár tesíét] A tosr
Irosszában rásínrulva pihenő szárnyak kissé megemelked-
tek, de nem nlrtl|aft szót, jobban, mint a ragadoeóé, amikor
ösyekapcrtt szárnnyal lecsap az áldozaíár:t. Szárnya moz-
dulásáv_al egyídöben a madár rnár ugrott is hossz{r, prrha
ugrással; egy lendülettel a terem végóre, másodikkal-bele
a szétnyíló lal tárta sötét üre§be. A íiúk Játtfrk az elmararló
rlagy c§arnokot, a gópeket, Dorlót, amint {etójük int a
kezével. de nem volt idejii,} ahhoz, lrogy az ig}rukb&r
öntudatosítsák ezl az írj csorlalatos tón}t, trogy a gdpma<tár
6aborit-teste belülröl kiíelé átlátszó. rnintlra üvegúői ]enne,
és ök lezárt falakon át mirrderrt látnak maguli kiirül *-
mert arnint a lrihetetlerríil íelgyorsuló második rrgrás rttárt
elkapta öket a sötétség, egysierre valami szd,ditő eró len_
rlületét éreztók, _ amely tehetetlen kisbabaként próseltc
öket hazzá az iilésük puha támláj áltoz, aztátt a gép 

-mtntha

egyet-kettót in§ott _volna, a sötétség után rrapíéni" villant,
aztán €ltűnt ós küIönös, fónytelen világossá§ velte k,iriii
őket. Pursi az inclítás óta ősszeszoritott lcgtiikal számr:lta,
a. más_odperceket {rgy, anrint igazgató {rr s-titétt*nmrájában
fón3,képnagyí{ás közben szokint számolrri, ; amiltor a
n1,olcadikhoz ért, a külihrös. kellemetlen szorltás meg-
szííut, újból szabadon mozogíak ós bámulva látták, ho§ya,gép moetiulatlanul írII, körüIölte, akármerr* riózlreÍi,
átlátszó, kék levegöíenger.

-* Mi vtllt ez ?._ HoI vagyunk ?* Jaj, de rossz volt t Azt hiitern, megfullatlok.
- Benyomta a mellemeí, }i{em tu<ltam .lólegzeni.

- Mi van most ? Miért rrenr repüIünk ? 1ntegráI,
miért nem száll a gép ?

a világtörénelmet ésnaggl,á, bolrloggá tenni h{agvaro"rszáBot.
A íiúk becsülttszavukaiádlek, Éort_ ll íiük bec§ület§aávukat adják, hogy hűek xraradnak a

Jelszóhoz : titoktartás, kitar!ás"cni1eaet-áeisós.- rulqur peaie
Iassankint bevezcti őket mdlyeú a io"Jr"x ,iiit-r.ip?,rt"rí-"ii1

!g. F'ulgur pedig
latt kiépített rej_telmes birorlalmába.

Ilokról-fokra edzl, neveli, keményíti. és tanítja a íirikat,mérnökci,P,"+lt"!l{]. .nekik' a tevotuáibtÓ, iliiói,óf^;iii;:
mok+! 

. 
§ujtó készülékeiket, a csodátatos,,gálorir' "-lot ltési,urtgolyóbizto§ ruhákat, e§zközöket, a íotócéÍi-ával nyittrátO, iai-ha[ó sziklakapukat,, stb.

.. J'elcnlcg ott_tartünk, hogy a lángeszű Vezérnek koz-mlBu§ §ugarakkgl hajtott, madáralakri- repülógépébe ülnek,hogy ellnduljanak MairdzsÜrlába, világtörláíetniEt'Őnalnr , . ]

10. §gy íe|ozot a vllÁgtört6neternbőt.
Frrlgur_ keze megfogta a '6aborit*kapcsolót és nyugodt

;nozdulattal megindította a motort . . .

A hat firt közül Pursinak volt a legnyugodtabb ideg-
zete. }Iide5vórű, lass_ír mozgá§ír, 

"r*rr,iái 
iiö mi"áie iT-

egyensúlycrzott, mindig iózan, körütekirrtő os meeíofrtolt.
§oha senki nem látta rlég őt villogó szemmel vug": zit úr,Iélegzettel, vagy rómült_ 

- 
tehetette]rségben rnegtóipanva ;

oI {an pillanatokbann amikor köriilötte irinaenkt*etvósztettó
a fejét, neki m.indig volt ldeJe nyugodt r<tirtilrrózésrÓ, 

-is
aInrJ(oT mozdult, már mirrdig tudta, hogy mit fog c§inálni.
_ , Most is" az indulás pillanatában, ánrikor rtrindnyájan

l!!n" égtek az iegalomióI, a sznmíetőaő enrber 
".uod.,kIváncsiságával jártaita végig szemét a társain és mire.t'ulgur.ujjai elengedíék a motoT kapcsolójlit, az ö lelkóberr

már készen .volt a pillanatíelvétel.- Mennyire igazán ,,ön-maga" vol[ itt is minden egyes fiír t -

_ .,,Gabi íeszült figyetemmól leste Fulgur minden luozdu-Iatát..Laci ls ; de ő öntudatlanu] utána-is csirráIf mindent ;au e§é§z gyerek csak {rgy izzott a fojtott aktívítástól. Kísj
fgsj szeJle égett,_ íólig nyitotí ,iaien gyor§an futott
l{l-?e _a lélegaet, ökölbe szrirított ujjat minthá valamlt mor-zso]tak volna egyrc;
olyan volt, mint eg},

lgrásra készülö szép,
fiataI va<lállat. Jeár't
álmodozva nózett föl-
íelé, az aJkán a mese-
Iátók mosolya. §tubi
az úJ, érdekes játékot
talált kisíiú boldog íz-
galmával íészkelődött
az ülésén. Mögöltük
Integrál 1 arcán oll,an
kifejezés, mint az édes-
apáén, amikor valami(tj meglepctést készít
a íiának, amelyröI
tudJa, hogy örömet íor
neki okozni. És leg:
elól, küönzáIt íülkó-
Jéb€n au a fedett arc{r,

*" IntegráI, kércm,
mi volt ez ?

A mértrök felemelte
fejét az elötte áltó kis
asztalról, anrelyen ecl*
dig fi6,ellneserl vizs-
gál§atott valanit ér*

mosolyogva nétett
szem}re a felóje íor-
duló zavarodott, izga-
tott bandával. A fe-
léje zúdulö kórdóst-
ket marokra fogta és
egy§uerre me€ifelelt va-
lamennyire:* i.{em töttént sem-
mi különös. Fulgur a
tegítjabb ítrlgens*cso-
porttal elindult törté-
nelmet csinálni.Integrál szembenézett az Lz§ab}lt bandávat
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* Hát elindultunk ?
, -* Hogyne. í{a megfígyelnétek az asztalotokon levő

müszereket, rögtön látnátok, hogy hírszezer móter §raga§-
ságban, óránkónt lízerer kilomóter sebessóggel rohanrrnk
€gJiene§en keletnek.

Mintha dróton rángatnák 6ket, frgy íorc]ultak a fiúk
€§y§z€rre az el6ttük álló asztalka íeló. 8ü x 6ü cm nagyságír
gaborit_asztalok ; az q§*allap legnagyobb részét elfoglatja
a 60 x 60 cm_es csiszolt §zú§t tiilciir, hasrrnló ahhoz, alne-
lyet a Fizikában a D 12-es bemutatásánál láttak. A tíikör-
töl jobbra súrűn egymás mellett tárcsák, ftlgantl"írk, kap*
csolók, móröeszközök; ráísmernek a telehor kapcsolóira,
a p€rceptor, traditor, fulgurator egész berendezése meg:van
itt kicsínyben, csak a kapcsoló íOtdgömb hiányzi}r, az csak
€sy van a gépen: bent s. vezető fülkéjében. A múszerek
közt...,ígen, ott a sebességmérő: 10.000 kilométert
mutat; ryellette pici fekete korongon íehór számokkal
20.000 méter áll, ez bát a magasságmérő lesz, Mellettük,
kórülöttük mennyi ismeretlen m{lszer t Két kis óra, rle
n§m u§yanaat az időt mutat|ák. Lent, az asetallap jobb

* Igy is majrlnem lepénnyé nyomott ae ugrás len*
dülete l* Ó, ezt nregsaokiátok, a tizedik felseállásnál már
egésu tcrmészetesnek íogjátok ta]álni.

.* ,Aztán €gy§zerre megszünt a nyomás és most áll
a 8ép. Miért ?

*- U§yan, Muki, rlehogy állunk l Utazunk olyan saé*
düIetes sebességgel, amilyennol ember íné8 nom járt elót-
tünk l Hát nem emJékszel arran amit a üsarnokban ma_
gyaráztam ? Amint a kijelölt rnagasságot elórtiik, a góp
nagy ívben vfuszintesre íordult és beleállt abba a számech-
sugfukörbe; amelyet Fulgur in<lulás etött jelölt ki a ptr_
cepfora földgömbjén" F"la sugár-vágány kerosztüfut Sop-
roncn és azon a heJyen is, alrová igyokszünk. Most tehát-
a puskagolyóénál háromszor nagyolrb sebességgel rohanunk
keletnek az orosa-japán-kínaí harctér íelé és ebbon a pilla-
natban.. , várjatok csak, hadd nézzem az órát... mes
a térképet.. . lgen, most körül}reliil Moldva fölött Járrrnk,
elhagyva a régi bukovinai határt és a Kárpátok legkeletibb
nyírlványaít ... Forduljatok csak vi§§za az asztalotokhoz.

Á gépmadár fe}ülról

sarkábarr kts je8yzökönyv kitéplrető, perJorált íapckkal és
ceruza metlette. Ml az, hát itt írni is íogunk ?

Gabi végigsimítja Jobbkezóvel a homlokát fiellegzetes
mozdulata ez minrlig, ha zavarban Van} és kényelmes,
támlás, puha karosseékóben visszafordul {rJra Integrát feló.* Képtelensóg. Nem drtem. Valahogyan elveszftet-
tem a fonalat akkor, amikor a sötétbe ugrottunk és most
egószen kábult vagyok. Hrrgy mondta ? H{rszezer méter
magasságban repiiLlünk ? De hiszen nem saálltunk fel l
És érzem : áIl a. gép ! Kérem, segítsen t . . .

Ekkor már megirrt minden fej a mérnök íelé forcl,ulva
íigyel és a szenekben annyi izgalom, kíváncslság, lázas
sürgetés és.. . igen ós gyámolíalanság.

1. EJnye, pajtások, csak nem ijedtetek meg ? Ga.bl,
órtg flít, nem tálod, rni tiirfént ? Hiszen elmondtam el6re
ott a nagy Csarnokban, hogyan fogunk utazni t* I8en,.. De... §6észen más, ott állrri a fötdiin
rryugodtan és lrallgatni a fantasztikus mesét, rnint . . .
mlnt...

*" Mint végigóIni a mesét, ugy-e ? De ezerszor sztbb
és lzgalmasabb az átélt mese, mint az, amelyet csak {rgy
szóval elmesélnek. Hát gondolatban gyerünk vissza móg
€sysaef a nagy Csarnokba. Jó ? Figyeltek ?

Mozdulatlan csendbon néz rá a hat firl. A lélegzetiirket
ís elhalkítják, nehogy zavarja a mesemondót.* Amínt Fulgur lenyomta az inűtó kapcsolóí, a §as
íelugrott a fölclről. Emlókeztek ? Egy hármhctnéteres
ugrással eljutott a Csarnok vógére, a másrrdükal már
beletlobta magát a megnyíló, sötét folyosóba, a számech-
sugarak sodrásába. Az elsö ugrás sebessége csak 25 méter
másodpercerrként, a másodikd már 90 méter, Akkor elkapta
,a számech-sugár ereje és a sebessége hirtelen íelgyerrsutt
a tízszeresére. §nnsk a gyorsuló moz§á§nárk az ereJe rryo-
mott benneteket úgy trda aa iilés{ek támlájához, hogy mr:z-
dulni scm tudtatok. Amikorrövidközltketlő íolyosón át a
Békató medencé|ébe értünk ós felbukkantunk a vízbőI,
akkor a gdp sebessége már másodpercenként §00 nrétero
óránként több mint 3000 kilométer vrrlt. Amlg nl,íleg_vene*
sen íelszállturrk h{tszezer méter magasságba, q levegó
sűrűsdgének csökkenósóvel a mi seb*sségünk is egyre növe-
kedett : hót másorlperc alatt telgyorsult másodpercenként
900 méterröl négy,ezernégyszázra. §z a sebességváttoeás
és a légsűrüsógnek plllanatok alatt való óriási váltoeása
mlnden emberi szervezetet megölne, ha Fulgur nrár a góp
ópítd§énél küIörtleges ftzikai bererrdezésekkel nem grrndos-
kodott volna ezeknek a hatásoknak közömbösítésórtíl"

és oldalról néave

Fogjátok meg a íelsö smban baltól a harmadik tárcsát,
azt a fehéret ds forgassátok joblríelé a<ldig, amíg mcgakael.
Igy. Most bekapcsolt*tok a perceptort ós a tükörlap most
már mindig azt a vidéket íogja vetítenl, amely fölött el_
repülünk. Most balkézzel nyüljatok az aszLal oldalsó pereme
alá. Ott egy foganty{r, rrgy-e ? Fogtátok ós h{rzzátok las-
san felíelé. A kép nagyobbodik, már kivehetök a lregyek,
ott messze fönt egy folyó vorralát látom... Az a Pruth
Iesz . . . És az a város, a tiikör bal felsö sarkában, látjátok ?* az valószínűleg Jassy, Moldva legnagyobb váro§a. ..

*- Sztnt Isteu, hogy íut a tórkép t Jassy úgy keresztül*
haladt rajta, mint egy siető futrinka. Hát ilyen gyor§ryl
megyünk ? .

-* Ilyen gyorsnak tá{od a haladásunkat * h{rsz kllr:_
méter magasból nézve. !-ent, a repüögépek rendes magas-
sági vonalán ez a sebessé§ őrjítő, lázas álom_ lenne; a föIrt
összefo}yna a szemünk elött, a gép a levegő ellenátlásától
rázkódnék, mint a hideglelős ós a srlrlödástól izzanók, mint
egy meteor. Nagy sebességgel ufaani csak a sz{ratoszfórá*
ban lehet.

Hrrssz{r percekig c,serrd uralkodotü a gépen. A fiúk
elmerültek gz alattuk elvonuló vidék szemléletében. Fötös-
leges volt itt minden magyarázat. A tüktirlap baloldalán
vé§igíutó, kb. 10 crn-es s.{vban lassan tovamozgó tórkóp-
szalldg megkönnyítette a tájókopódást: átlan<lóan látták
rajta, hogy rnerre járnak, mlt mutat a pelceptor ezüstlapja.
Szótlanul nózték, mint vonul el, alattuk -a 

besszará-biai
síkság, a f}rtyeszter, Dnyeper vöIgl.e, jobbra a Fekete-tenÉer,
Azovi-tenger aztán az Orosz-siibérjai mezők majd a §aI-
oldali sarokból lassan elővonulva a viaek kiráIya: a Yolga. - .
Itt-ott hallatszott csak a feszült figyelemrrek e§y_egy űfrt ott
sóhaja vagy á csotlálkozás elharapott f€tkiáItá§h- A diák-
gyerekek az ótő térkép fölé haJolva óp olyan mozdulatlanul
ültek, mirrt a vezérük ott etől az elzltt fülkében és a hall-
gató góp fantasztíkus sebességgel vitte" vitte őket tovább
keletnek, ismeretlen, kalandos cél felé " . . (}'olytqtjük.}

§í INDaN C§FRKÉ§Z

§cHMo[t PA§TÁT' rteszxÁl
MAGYAR GYÁRTMÁNY!
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ÜZ§NN§K A BüGACI Pü§ZTÁK
lrl* r Annók F" §r*bó Jt*or, r m. hír. u*dá*lrEl í'nra§t pru:lal ncgflg'*tü|c

A nyító vadvirágtls bugaci prrszták ti.ltlkzatos mélyétröt, magyar szlvem
minden szereletével üttvözö}lek bennet"eket, kedvos kicsi magyar''iestvóretm,
+setkcszek l

. 4? hónapon át járva ae élelet, }rolrtog*ágrrt ós jólétet rombadöntő viiáglráborrl
pisrko* vérzivafaros harctereit, a jó Isten mé6is hazavezérelt, Amikoi haza-
értem imádott hanám}a, akkcrra rrláhbccskor dtllta fel q szik]a-bérces §rttélyt.
Engem pedig börtönbe hure<llt a ne{vefogó vacl móe. Fogságcrrúól csak 19á0.
évi január hó 2-án birtam elszabadulni {rgy, ho6y a za;to Tiizán, jeges vleben
úszva órtem el a csongrárl,i keramit t'rtnál a krlnsági puieták fenségeJ teriitetét.

Tirgugiuból gyalog tetíem mes ,rz §tat. Láttám, hogy elveszteitük a Foga-
rasl havasokat, a kies Zsil völgyét, q tsihari havasokat" A Vlegyászát, a Mun-
tyánt. A Kusltuta 700 rrr" méty völgyét ós l}ih*rrJüredet, ahoi arrnyi éven át
bol;-ongtam a vad rengetegek nötct világában, alrol i§mertem a tiikos hegyi,útak kanyargó hrrrnályát. Isntertenr a körös elrejleti farrásait. Ismertem a
üragán_patak pqikrrs pi§ztrángjeit" I§mcrlenr a Iloszáta nagy íekete nredvéit,
szarvasait. F'enyveseiben pedig a saép felrór császárma<tarait. Hiszen a háborü
elött minderr szabad ldörnct itt töltíittem. §ok gyönyörü emlók í§z at égbenytrló
seiklák repkényes falaihoz.

De amidön a fiszárr átjutoítam, vlztől átázatt rrrhában.
ós egy sast<rllas magyar Hrrrihy-katona *lőtt térrlreereszkedve,

kót öreg halá*z
ott a Tiszaparton

adtam hálát 8á
Urnak,hogyát-
segltett a Tl-
szán.Ekkorvil-
lant fel előt-
tem a kúnságt
puszták elfá_
tyolozott, ho-
mályos, titok-
zatos képe.

Felemelt
kéezel, levett
íiiveggel §u ent
esküt tettem,
}togy, h*, már
imádott hazám
mirrden szép_
sége el is ve-
§zett, itt van_
nak még az ősl
mag\'íu prr§e_
ták rejtett ti-

lágnt l §euí.án .*- ezeket fogr:m járni"
_ Igy kerúltem ón nrint egy hal,éve a k{rnságí pu,reták edilig ismeretlen

vilítgába, ahol azóta nádferle}es kurryhónrban [anyázrrrn minrlen évben március_
tói októtrerig.,

cs*dá}rrtos ndnraság vcszi itt körül az emberl l csak ae örökké rryugtalan
pusztai szdlbcn iugó-rirrgó nátlas suscg és ae öreg rezg6rryárfák levelei, iori;gnek
halkan. lin kózel és távul a ktrnsági puszta rejtelm*s világálra rejtőzött ezer-üreg
tzernyi madárstrreg dícséri száeféle hangon az {_Irat a terítótt a§zúlért, a nyugal'i
rnas tanyáórt.

Ti is, mint mindtn trrusatátjáró embe.r, biztosarr szcretnétek tuilni, vajjorr
micsoda fafiájil madarak reJt6zködnek a náclban, a füvesekben, a lákon, §o.
háí bemutatom öket rrektek renrlr§, csak ktivessctek !

_ Igaz,_ hogy messzire kell velenr jönnötiik" Mó8 vízben is kell gáaolni vala*
rnelyesl" I)e a sok g.fönviirű látnivaló, amit itt elétek tárui, rnegéii a íáradsá*
got- Térrtig lűben járunk itt, a szikes tavak partján" Á fü}ren reltOzO zsorrrbó-
sok halmrrin íésekei a k{rnsági puszták leqjellegzetesebb madaral a bibie,

Tldornánnyal felglalkozó emberek úgy hívjrik, hogy Vanellus capella. l*átiá-
lok, márls ití rtipkiid a fejúnk fritiitt. í)lyan a riipte, mirrt.ha güzsba vtllna kiitvil a
*zárny*" Itt vagyunk a fószke táján, agórt csapkotl, úgy a iejünkkörtill A hangja
c§llp& panít§í. c§up,ír kótségbeesés, Így szokLa a hivatlan vendégeket elhes.s'e-
*,etn1 vagy elcsalní * íószek köaelé}röl, mialatt a tojásokon ülö párja cs{rsava
elreJtőz.lk a frlbtn"

Egyr* lrallik a hosszan elnyüJtott ",kiií-,blc l" Alrol a! Nenr nl§§§ue tölünk
már a földre. is leállott t Hogy vigyáz berrnü.nket éjjel is lfttó, nagy fekete rrzemé-,vel l Hz aa egyszerű ruhába öltözött, de nrégis gyönyörü ván<lormadár 1agyobb
galambnagyságú, szárnykíterjedése mintegy ?5 *m. freje tetejórr ?..--9 cm. hóssz{r
t,*lbokrdtát visel. anrelynek vóge klssé előrtr gör,bül. Farka-töve táján rozstla-

'liugarlpttsztai iá-bor

(Ebhen a rovatban szívesetr adunk fel-
világrrsitást minden §.yakorlati kérdésrc,
l,ehet tözérdekű kérdéseket a vúlasszal
*8yütt l§ beküldeni.}

}lovotvezető: dr Sztrilic.h PáI, á bárehogyi
cserkdszpark parancsnoka,*

RüOy$tr lehet a merkészlnfl ó§ nyakkendd
+rr+cltll szlnói megóvul ? Kórdezi Dutlás
(}t[ó raJveirető, ?,l52. Szeged.)

illosáskor lúgmentes, langyos vizet hasz-
nálutrk és árn.ydkban száríiunk.

Vart_o a brow,nscel tóborról valeml kiiuyv
a ltlgyar Cserkész lrodnlmókn ? (Kérdezl
il8yanaz.)

Mintlössze Kápolnal Józseínck R. 9.
cimú könyvébg1 52glgps1 a 34-1}5. olrlalon.

Mtlyen t{ülíatldl m*rkószlrilnyv$k }D}ení§k
meg eddlg mü$yar íorrlltúrbarr ? (Kórdeni:
§§yünau "}

Philitrs : Az órsi lendszer ós a iíz lör-
vény. (Örsvezctői krinyvtár, ii. szám.) Ető-
készúlet}ren van tji Pi; §couting lor Boys
clnrír alapvel,ő rnüvének a fordltása.

Van-e rtmóny orra, hogy tItttor r{ból
vlrrzarillltJa o, néruet rxerkéer-saiiv*ís$,gct T
(Kérrl*zi : ugyanoz.)

ligysóges német t:serkdsaszövetség, olyan,
miltt s magyar, sohasem voli. l)rr voltnk
na8yobb titnrórútések, amelyeknck közös
nevez{re vnló h,ozása körül firóf Teleki PáI
tb. főcserkésznek vollak nagy ,úrdcmeí.
Arra semnlt kilálás nlncs, hogy a vfuletektg
klt{'lezelt íaji alapon dolgozú Hitlcr-korrnány
a Nemzetkózi Irodátla kapcsolr'ldó mozgalnlat
valaha is engedélyezze. A Hitlerjugend mel_
lelt épptnilgy nem t{lrnek meg másféle
alakulatot, mint Olaszországban a l.tali}lák
mellett. Szomorrl, dc így van,

Mlvel lebet a sátorlapMl rozsdalrrltrrt kl-
vtrrnl ? (Kérdezl: Máté Péter, ü52, Szc§sd,)

l. F'orró borkóoldattal rlr)rzsölni, utána
hldcg vízzcl jól klmosni. 2. Nagyon hí6
sósnvval mosogatni, utána hideg vJzzel
iihtlteni. Az impregnálás mind a két esetben
pótlásra szorul. Aeór[ rte esomagoljtrnk a
sáttlrlap mellé r,asból készült horgot vngy
vcsalt cövektt. (§avakra vigyÉznl l Hl_
gltás l)

Bt Pl bol vóü€rt€ kntonnl tanutmúnyalt ?
(Kérderi : Báró Gyula, 552. Sze§ed.)

Magyar értelembon vett katoiralskolót
nenl vó82ett, mert a chartcrhousel kolléÉiunr
elvdgzése ulán _ tekintettel a katonaí ítl-
vótoli viz§ga íényes crcdményére ..-- azonnat
berlsztotlák a 13, sz. buszárezredbe.

ilIikor ólt lkrrrus ? (Xérderi: ugyanaz,)
Nem élt sohnsem, csak 9ö169 mónílaheli

el*k_

t Nl] t polcsi báesí szabarlságát nenr
akarvÁn zavarni, a rnostanl szám}roí szeEénr
íejem szóllítr-rtla a válaszokol, '-
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llllycn kliuyvbcn rrlvushotník rrz ógznklnóp$ arllt9selriíl, gondolboeúsórril órr Jolle-nór6l? (Kérrlczi i ugyilrlllz,)
Gróí 'fcleki ['ál : ,.Ii'irrirck, észtek. a

magyarok lestvórei". {L.)gyelenrl, Nyolnda).
Xl r bolgűr löcsnrkógz ? (Kdrdrlzi : }{al-

ml_y l§tván. |-r52, Saeged.)
'I'rayanoíf Pétcr.
Mlkor volt sz elií rcpltlögépíetsráltós ?

íKór<lczi : ugyanaz.)
l903 dcccmberében saálllak íc,l etóször

motoro§ repütógéppcl a \Ytigbt (otvasd :
vrejt) te§tvérek, Az clsó rcpülé.s ntindó*rze
12 másodpercis tertott.

l:u.uc" vg9qÜnk kl 0yanlnlöttot gyaplú_
ruhíból ? (Kérdezi : Riss Osekár]- 3Ó2.
§neged.)

Alkohollal. t{a nenr kénvcs anvnq. lehet
dí:nstufált szessztl is. Utária langyo,i'vízzei
ki kell mosni a helyct.
Vnn-e cretk6gzot Tllr$korezágb*n Ss mlóm ?
{Kérdezi: ugyánaz.)

Nincs. §gyes külröldi. kolóniák §zervsztek
u$yan c§apatokai, de ezek tÖbbnvire rrern
eltrmcrtetett alakulatoL. Póldáut lr. Vend€t
János magyar.jezsuitának is van es"pilaa szcminfuiumban.
llloroda _Bl l't kedvoqc étele ? (I(érdezi lHeríert Arpád, 552. §zeged.)

Blzonyára nenr na(yon yáioaatór az ötcu
rlr l De ha legköze]óbt, tatniXozoln veiui
megkétdezem. Addtg légy itirelelnmel, jó i

Táborbgu hogyan v6ilcktzeünk a terryek
eüon ? (Kórdezi : Dieuer Pétcr, 55P" szeÖÖtt.)

.,.1'lsztasággal. A szemétgíidröt, I,rtrinai
íöldeljük cl naponla többsziír is. Áz ebórlló-
ben, rátrakban ne her,*ricn szerteszél ét.ol-mffádék. Fla gyümólt:síák vannrrk a közr:l-
ben,_ a }ullott, rothadó gyümölcsöt naDonta
[íereblyczzük össze és ássuk el. §átrákban
ragé(§o§ légyíngót crőstl.hetünk sz Órom-
rúílra. c§ak ügy*ljünk, neh,)Év útbán le§ven-
I.egeló közelében ne vorjiilr-k* tátlort l ''"

,,Jrogv+t hell házt|og elp6pmztrrt }észttenl ?
{I\erdezl: uíyanaz.)

Kár belefogni l Prltom, nénzért lBen ló
dot_gokat kaphat az ember aá tizletekb5n" kára kotyvasztá.sért. Ugyis l öbtle kcrüláe aleve§. mrllt & hús l

,,-}llérr.vtu 4B cslllag az t'l. §. Á. tobojóJán ?(K€rdezi: u8yanaz,)
. ,Negyvenkilenc álIam cgyesült tulaidon-
ífi i$'"i§íi:ff-*'"r;Hfltíi,"1ií,,i1,"i*,,"8"

Mosható-e a Jamboree-Jolvóny ? (Ilérdezl :ugyanáz.)
_ Langyo§ vlzben igen. De sokkal egvszerűbb
na Bz tng mosása elótt leíejtjük.

*,f flí;fi ,i?rr"i?trJ,iTu,i[$",,,x'".Í*'o'*o"
. .r)alno§, nem igaz, csak +gyes híriapok hoz-ták a hírt.

És végüI:
floflyatr tualiol €gy ezefióny nserkórrzvezliff

§}|{ tyns$ k_órdólre klelóOrio viilaczt ralnl ?
1!|9.e1., clr ,lachan Gdza orvon, az itt föl-§orolt tíJurük bold0g parancsnokil,
_ Ugy._tedves Testvérem, mlnt ahocv l!íacad§ c§?l€kedí,ed : ráuszltod B íiaidat á-Maqigr
{-§erke_sz-re. Az majd esak kivájja valahoiáana menfeleló válaszi. '- ]itek bá;.

seínÜ övet vlsel. Me]lo és evoeőtollainak vóge íehér, rntg t*stónok többi része
barnásíekete. Hátának fels6 része sötétzöldes izínben c§tilÖg"

A_ nüiq §qrilu lp8több or§zágában elöíordul, ahol esak lapályos, viaes
füveseket taláI. TéIire elvonul tüünk az olasz §lk§á6on keresztül dibialtár telé,
ahonnan néha Marokkóba ís sltátogat. Vonulási ideJe tavasszal nrárcius, Ssszei
§zeptember.

Amikor az első lanyha. nap§u8ár íoltöri a §ík§ási viaek jégpáncélját ós a
maga§an úszó felhök képe megcsillan a zöltl íüvel ködtett lzábad vizekbrlno
nóhány,_napon belül megieleni|* a blbic. Mlndentk kiválasztja a párját ór rneg;*
kezdödik á term,é§zet legszebb tüneménye : a madárc§atá{t álepírá§.i.

_ A p§o.s €gyüttélé§ köriilbelül hárrrm hónapig tart, amíg a tiotat írtesienul-
nak.röpülní" Akkor elszélodnek ds esapatostul migkeztlix iit a munkát,'amit a
fölséges Isten örök tervelben kijoltllt §zámukra : tisztogatJák a mszőkct a kár*
tékony rovarok §oka§ágától- Fésekük §u*má}a va]ami toc§ogó közelóben
k*resnek helyet,
I t t tányératakdl
mélyerldst kapar-
nak a íöldbe §
aat fű.vel, fűgyö-
k6rrel gyöngén ki-
bételik. Ide rakja
a 1ojó rénde§en
négy dara_b, kör-
tealakü, alívaöldes
alapszírrű, olívle-
ketepettyes és vo*
nalkás tojását" A
tttiás héja gyönge,
könnyen törik,
$ln&! fénytelen"r
N a§y gyakorlat
kell hoaeá, bo3y
a bibic íészkét nz
em.ber megtalálja.

A tojósból kikelt fiókák ham*rosarr elhagyják a lószket s anyjuk clveeeti
ökel a vlz s,aélére, ahol megtaIlitla ökct *- ennl" Apró rovarokal-rak elóbük
ós azokat ütögetv€, cslpegetve b{itatja &u apró§ásoliat. hogy lássanak tl.r>zzá.
Az anyamadár odnadó gondoeása rnellett a fiókák i5en gyorsan íelcscperednek.

A bibic általában békér maelár, a hozaá hasonlókkal mindóg megfór egy tár-
saságtrarr. A Íészke környókén azonban nom tűr nreg semmiíéle Íotaxiltót."xtito-
q{len 1 6Ólyái, génret, varj{rt ds a ragatlozó nradarakat iparkotlik olymírdtln
clŰani, h,ogy nagy lárrnával feléJük röpül ds szárnyával csapLoriva arldig ülclözi,
őket, m{§ esak a fészke tájékáról et nem tá,vrrznak. A sólymok, tar§át etői
rendszerirrt kitér, mcrt eeeket a rablókat röpülve n*m bírji rrtólérni. fJiaon5,,
ha eaek megtárnarlják, akkor §zegóny bibic elveszet,l l . . .

IáPláléka minderríéle giliszta, víai és rnezei cslga, lárva, sröcske és brrgár-
ság, Tthát 1?8r,o1 hasznos madá.r és a legnagyrlbb kíméIetet órdcmli. Most pŐ,rtig
üljünk le a íübe és hadd hallom,'ki mennyit, jegyzett meg a }rallol,takból ?

_.-__l§lg:lebb majd másról beszélgetünk t

_' 4 biI)l§í,ojás tzletes cremeq;ének_ rzámlt._ E_§y német kónyybcn olvastnm, hogy csupán fist-íri$§lándhól i,v*nie 80.0O0 darnb licr{llt a kererlretiőiembp, c*-ai' nzián mcg-iiő'nerildx--iíi'pii--i-tttátt, (§zerk.)

A bibtc.

,.;i,"

- |,r
- f§^\f {. a5

__ - -2|ral
ü,q,l

Nrizd" rnit ltrrztarn * tátrorból t
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T"llhegyi ö Cyongyös Bokrétábnn
, Hogy a Gyöngyös l3okróta nem va}ami jófóte kis-ko|f§r,[a 1 Tnb.á.r, {99nhl*yott ódon'irázi.kói litiz,itt, azt
n_yilván mindenki sejti, mihelyt megtonl.olja, hog.v ToilÉegliMuki, a vérbeli cserkószriporler'belrne- iert."'n"i-p.iigt934-ben minden va]amire való nrrtgya" titrnak ti,rtrrii
k6ne, ,hogy a .Gytlngyös Bcrkróta igazi''gyöngytis bokréia,
3T:'1_1"T sze8é}t}, cso.nka l"ta3qnk llrágírgyöngleit, a magyarlalrr treples múve§zetét : nrháit, táncait, rrótáiL csokóiba
kötve bemulatják a fővárosnak, nern utolsó sorban a SzenlIstvánkor itlesereglÖ idegeneknek,

_ 
Elé,g, az att{tl, hogy a nagy öröm rnaJd seétrepesztett,

amikor Kosch B§la bátyánk a markomba nyomott u8y *zu1
badjegyet a Városi §zínházba, morrclván, hogy melrjÜi c.sakel, nyíssam t<i a ryér szem*met és rrjak TiOar*Ó*uoJJi
szuperáló tollammal valami szenzációi ripor|ot, a C;.6n-gyö§ Bokrétáról. Hadd ö_riiLljön neki szágény Etet< 

"la;,
akl a flllóres M. üs" megtölféídre szárit kózíraúkbá imÚ;ríülörr is felül eltemetkeiett. 

" . Béla bá' meg is iegyeJte,

Oda-trtlacsíp_ett a venrlégeknek, közhon seó;len kösaörúl.
s,"tto 3. *r9T:.t.." pádímcntumon. Még egy ,,buktát'' iselcsípett a [álból, rtc nem ette meg . . . Ve}iit joo^* 

"mU".jütt a szobába. §zabátyszerű negy telcr oÖlt, du "*r;ill* írrrkát szörnyű hóvvel_csóváltn|ileclig csat< ieprűlőt 1,oít.§gyi{ a!y$i igen alkudott a ,,ióia'' i tovaseinlerrel, denem turltak, ms.8egyezrr!. A gaerláJ a iitsaáaaL kért éÉ;, ;vcvő pedig hu§zonötöt ígérí,-,,Ink'áhb döröljön r"";-,;;'=rikknntotta a bolrtogtalan lóbirtokos és uik.ru.",ftiéb.r,nagyol üt.iit_t a pacl fejére. A szegény állat menten össze-
rogyot, rle akkor kisült, h.*y kgt iigéiyböl állott és u *"ti-repedt íeje *- cserépköcsög volt.

Nagyon tet§zett nekem a juhászok, boJtárok és kék*gatyá; csikósok tánca. Csak márs az, arnlkoi iérfiemberek
mag.ányosan táncolnak l üsudaszép vori,- t osy a bojtároknehóa csiamájukkal mllyen ügyúen tancolíirk . 

''öÜ;:rakott hotok között ! Néha_me§ olyan móltósagter;e§ v§Ít
a mozgásuk, mirrtlra valarni ösi frrgáirv saertartás*teti volna.hogy becsülj€m meg aie_

gyet, meÉ csuda elökel6
helyre szól. (A Qserkósz-
szöveiségnek nem szokás
a}ármilyen helyre belépó_
jegyet prezentáltri.)

pontban fól nvolc
elött 5 perccel ot{ voliam,ae elöcsarnokban gyön-
géden félrelöktem né_
hány cigarettázó nénités megkérdeztem egy
nagytrajszost (nem rrénit,
harrtm ajtónáltót t), hogyhol találrrnr meg a hé
lyemet ? Ök€tmé nasy
ílegmával idózte az evan-
géIiumi szót : r,Barátom,
mcnj fö§ebb t" Ugyanezt
suttogta, a fülemhe az első,
máso<lik, tót harmadik
Iépcsőf ordulónál ácsingáló
uraság is. Yégre beme-

Ráadástll a csíkósok na-
gyokat kongaítak a ka-
rikásokkal. Hát gyerekek,
teek aztán tudtak l Nem
tlgy, mlnt ae a skót, akit
a Jamboreen láttam s aki
olyan precízül orronvágta
magát a kölcsönkapott
karikással, hogy öröm
lett yolna n€zní, ha a
eserkésznek nem kellent
másokkal szerrüen gyön-
gédnek lerrnl.

Jöttek aatán még so-
kan, fi{rk ls, lányok isn
sztbbné! sze}rb viseletben"
A}tárki mit m o rr <lj o n,
azért a hófehér, bőráncír
g1,olcsgatya rragyon íeje_
delntiviselet l § a lányrüi
szlttes saokrryáínál olyan
természetesen hat a sok

lur}:*,. "s, kis , ajtón, de ott m(lg nekem, a 15?centimétere§nek is le 
_ 
kellett hnjolnom, nehoga tejem-mol a felhöket, aaaa.a bordópirosrá kicifriizott mliryeiuiutverdessem. Foi is támadt Éil;m u-,*a* Evanu. hopvtatán éppe..l külmóreteimrc való tekinteti*i r.tfiátiiT'urrs"."ágfr€ gí előkelö helyre Béta bátyám. Neki, szegenv;ek,

kótszeresert össze kóilett volna ;ilÜd;Ü ; ;,i;;i;;;títlságtlsan kényelrnes üésen.
D_e tórjünk a tárgyra t Tábtás ház l Egy gombostűt

sem lehetett volna elejíiní anélkül; lrorv var,fiiidi;;ril;
ne e§§tn. §lsötétül a nas), terent, ftiggÜ}" széjjet , lret ÍÜy
f_ry:.l".lt leány ző áll körben valarn-i mÖste.."g.. tabonfr"z$orul. ,.§zent Iván tiize''. nrondja a program ("ára 6 filltlr !Yolt tíz.fillérts is, de a cs. takárékoilr:A raiiyorr v"iúiszomorkás nótára ide-orla inogta}o nrajá vídámful 

"igáŰ-TljI::ll,"" ap.rólépésű, kopo!ós táncrit jírtak, 1,ogy ci",í"".lto.aben nagy sikoltoeva_átugrálták, a tüzit- (Násy iicc volt,mondhatom l Mikor csak pÜos viltanylárnpibóíioű er"Í§ts_alig jó arasznl.i )t

Fs}titt üIt a lrásznép s'a lugenv*t- 
"O"iiitt"r. *i*arri.

*!l-t .pd$ul vag_y hatan eg}má, *Úsöit összefogózvao
l1l]rt m.a jé§€n szoktuk. A vezetöjiiknek seprü volt a"kezé_
.bfn §. azt egyrdszt a l.an1! ala_tt csereberélgeite tánckiizben,
s$yfdrz! pedig azzat rlirigálta a miig<iTtrr JOvőket huri
Jobb11, hun balra, hogy csik gyözzéÉÉapioani a lábukata suhintás elől" Most- hatalmii gólya Üiike<lett be nagl,
PóI.9*t:"._ Alul legényláb a voJ t, n"*r"a.nyu--tul l a háziszőt tlsterttőből készíilt, csak n nr""k"_fele-.,"sfirn volt,,igazi...

szln, miní a mezet virágoknáI. $f"*i-r:filÍi_Ti:"ffi';Ívolt raituk l Gonrtoltam ís : ,ro ui*Í." úgyHiseik azákhelyett is öltarzködnek, aki a straniokon ezt elfeleitet-
Lék megcselekedrri. És 

_ 
ntégis erősek e, .ia.rOsdJ*k.persze azok ott a stranrlokoií, to}rbnl,,ire nem magyarok.Ugy szerettem a §rer€ptőket, hogy *ÓÚ- num ,,rrjráitat;;,§eríl nem haJoldoztak a stlkszor vihar*zer{t tapsi"a. Á l*gé:nl,ek_egysaerűen Isvett_ék a }alapju}tat, a ianybi **s irÍ*-

settek. a, .csipkekenelöjtil<kel. có,it< azi a sók rikoítozást
erhagyí}atták volna. Azt blzotlyosan valamelylk bu<lapes{iasztfa]ton és kávéházban nivelődött rerráező ernieiűrájuk. Mert a rni derék nópünk u§yan nem szokott 

"ri"ái;így vísuryáIni, Egyszer s 
-mágszŰ-: 

nem morrdom t§za}rnár. . . ltíagr,|aracska.. . Csurgónagl,márton. . .}íílr azért a hat íiltérért igazán odarryofrtatiartat volna
:t progíamba, hogy melyik_ hol van, miiyen vármegyében ?Mondta is mellettem egy bácsi , Utotveeru az emJrer nemeleven lrelységnévtár t -

'Tátottseájjal csudáltam a lányok üvegtáncát. Minrlen-Klnek a l€Jén üre§ sairii§üveg volt s {rgy járták a csárdást,
i\o neln.óppen valami t{rlfiisset, ae ile;ist Nem il il;'Ie egyiké sem l Yolt is taps, áit o" u i,qd xánnyá;;]evették ds íéIretették az iiveseket.

..A vánkostánc, antl[ egy, takodalmas jelenet etött elját-
líltlik:,ltlan szép volt., Úintha csupa virag járta voína.§le te$§e&. ezen_ a poétikus klíeJezósen meábotrankoant tA _ma§anríajta karnaszember igazán ritkán kerül abba a
*ry:_:!|": hogy tányokról ilyeít ,no"dÍ*. Oe ami tgaz,a2 |p,az ! A menyas§zony is olyan vetlt a nomzetiszln-szalígos

9o



!r9tl!{" ruháJában, mlnt valánd mesebeli tündórke. (Muki,
Muki t - §zerlc.)

_És ezekre a gyönyörűségekre merte még a íagylalt-
nyalókás néni nagy íitymálva aat montlani: -Ez ciikusz l
Nem Városl Színház l" Ilyén hóiyag 1 Látszikr hogy nem
órt bozzá, vagy nagyon elszakadi mar a mag}ar ibtOtOt.
Nerrt is vettem tőle semmit, pedig rászántam vólna akár 50
íilléft is, olyan melog volt odatonn a magasságban.
_ Direkt dühös lettem erre az, ostoba kiJelentésre l

§n,blzony ilyen vépet még nem láttam. Meri tatuiaras
közben mégsem cslná§ák ilyen gy*önyörúen. Különösin a
íét{itáncok tetszettek módlölött l Alig tudtam nyugalomra
inteni a lábomat. Ugy magammal ragadott az a * hogy is
mgndJam? * móltóságos vadrrlás...t Yoltak legények,
akft tapsoltak és a csizmájuk szárát is verdesték tánc i<iie-
}eh § tettók eat olyan vad tempóban, mintha mirrden izmuk
acélrugóból volna. Képzelem,. lrogy ífivogatták a tenyerüket
a kulisszák mögött l

Bizony nem ártana, ha mi cserkészek s különösen az
ölo§ek megtanulnának legalább €gy-egy ilyen magyar
íót{ítáncot t Majd elmenne a k'edviik a Úindenféle nyelter-

getős tangótól és foxtól. Amikben Lgazán sernrrri lér{tasság
nincsen. . . Lám a jarnboreerr hö§y tudtak a mletnk l
vili bá és társai t

Hászen nem mondom, Iáttam én a Jamboreen ls sok
szépet a bemutatókon. Pé]dául a lengyel- lakodalmas jete-
netet soha sem íogom elfelejteni. De hiába, azért, mégis

- és hála Istennek l - a mi drága magyar fajtánkat
szeretem a legiobban. És valahogy olyan Jól gsett ott az
elöadás alatt magyarnak lenni l Usy volt vele a közönség
nag3,része is, mert olyan lelkesen és annyi szeretettel tap-
soltak ós integettek a szereplőknek, ahogyan íizeteít szlnész_
nek sohasem. De meg is érdemelték l

Igen megható volt, amikor a legvégdn valamennyi
szereplő íöljött a színpadra § ott a mindentelől idesereglett
magyarok, akik eddig sohasem látták egymást, nagy, meleg
összeíogásban énekeltók, hogy,,tíazádtrak rendületl€nül " . ."'A szép álomnak vége volt. Ki kellett lépni a köaömbös,
kavargó pesti'uccára. De azérr, amlkor elmentem a Rókus-
templom mellett, léIekben még egyszer megköszöntem a
jÓ Isterunek, hogy * magyarnak teremtetL 

, thcgpt Mukí,

Jó m,rrnl§áérí!
A Főcserkész Ur Őméttósáca f. évi irinius hó 23.-án

!i.o!4r:_Gg7rya 809. sz. csapatbeli sashalmi öregcser-
készt tűzból való mentésért ;

Koadcs Jdnos 222. sz. esapatbeli hatvani rpjvezetőt
megvadult lovak elól való életmintésért;
_ _ _ $clanPlil Ktirolg 54. sz. csapatheli kőszegi cserkészt
fuldoklónak úszva végzett kimenttséért ;

Builay János 972. sz. csapatbeli fegyverneki cserkészt
megvadult lovak megfékezéséért ;

Trukberger lgludn 234. sz. csapatbeli sárospataki
segédtisztet vízből való mentésért ;

Haiós Fercnc 187, sz. csapatbeli budapesti őrsveeetót
csónakkal végzett életmentéséit.

Dicséretben részesltette a következőkeí l
Dr Réuész Eríclr 31. §z" c§apatb§li budapesti c§eíke§z-

tisztet clsősegélynyujtásért ;

Drerler Miklós 183. sz. csapatbeli szegedi segédtisáet
mérgezésnél végzett első segélyrryujtásért. "
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MITöRrÉnr nyÁnon
A YlzEs BERKEI(BEII?

_,,Néhfury perc mulva laprárta, tendelke-
zésre áll két sor, légy szíves beseámolni a
viees eseményekról !'' - §;azel a csata-
kiáltással is beill6 rdmhlrret ragadott mellen
á_.lltagyar Cserkész kedves szerlcutóJo.
§ót ror és nébány perc l .-- gondottám
fiasamban. Rendben van ! Do akkor,
kdrem, {rgy szedetnl, hogy rniktosekóppal
kelljen olvasni; akkor néhárry perc muiva
mcgírom. - Ezzel váItunk et Elek bá'tól
ds rnost olvassátok. tla c*alugyan nagyitó
kell a betűk ktböngészéséhez arról nem én
tehetek.

KezdJük a közpoütban. Vírivezetói tábor
volt júilus 21_tól 29-i8 a központi vízi_
telepen. Kilenc csapat 1E vezetóje táboíozott
ott és saJátitottn el a vizí dlet elemeinek
legíontosnbb tudnivalóit : tadikevezést, kor-
mányzástn csáklyázást,maíyrá§t! c§álrlyázá§t, stabványos ki- és
buzállást, lndulást, örsihqióevezést és veze-
tért, kaJakozást, sót még a guruló padon
való evezést ls. Nemcsek meí{tanulták ez€-való evezést ls. Nemcsek m€gtan

utána a Jól megszolgált
ez hat napon át. Jó vez hat napon

lt pihenés. Igy meut
volt, szép volt, kár,szép kár,

ket a tudományokat, do megtanulták a mód-
szert is, hogyan kell gaedaságosan é§ üg}e-
.sen tanítani, ktképezni a vizeseket. Öröm
volt nézni, hogyan dolgoztak a sokstor
harmlnconfelüli vezetók reggeltól kósó estig"
Jóformán einderr pihenú és megállás néIhüt.
Bizony, íiúk, fürge§égben a lrótisztelerrdó
Ur, a tábor legidósebb rósztvevóJe soka-
tokorr trlltett volna. Este meleghangulatú
tábortüzeket gyurtottunk, ahol vígan szál-
lott a íáradt testbon is vldám telkekbót
la Dta8}af nóta. Rövid ima hövetkezett,

hogy rövid volt l
§zép számmal !árták vizesclnk a iáboro*

kat is. Magyarország mind,en vüén |ártak.cserkésaek : örsiyel, laükkal, kaJa}kal,
,guruló padon, vítorlással. §ok vott a kül-
íöldi tábor is. Elsósorban per§z€ a Dunán.
,De Jártak vízicserkészek a §akachon, Innen
ds az Ennsen is.

Yorstny is volt ! Indultunk a 8 Órai
Ujság emlékversenyén a cserkészek szá-
mára kiirt örsi;haJó számban, A versenyt
,a 320. cserkészek nyertók nagy íölénnyil,
mert _az elsó és második helyre is ók keritl-
tek. Étjenek t -

. §torgalmasan gyakorolt a csapatközi
örog nyolcas és négyes is Hábel- Csárti
vezetésével. Nagy dologra késeülnek l a
Magyar Evezós §zövetség trlraversenyén
akarnak indulni. §l§ő nyitvános veise-
I.'y!Tk l .Adja Isten, hogy a nagyon szép
ós kttartó munkát siker koronázza.

Vízltelepeket ls avattunk, Felav*ttuk
a szegedl és a mohácsi vlzttelepet. Mtrrd a
kettó _nagy erósségc és vfua a iragyar vízi-
cserkészetnek. Az egyik a Tisza partJán
épült : §zép nagy hangór, öltózókkel, otthon-
helyíségekkel, Játékczobával. A másik a
Duna partjÁn a városi kógátra támaszkodó
dpület, íirtk munkájao ameiy a 6B3. Tomod
Pál cserkészcsapatot és vezetdségét dtcsérl.
§ok {ldást a §rép kerdé§fe ée a Íenne íolyó.
munkára.

A Jövó céljat között elsó helyen a köz-ponti vlzitelep riJJáépítése áll. Renréljük,
bogy 1935_ben tető alá kgrül és már az úJ
telepen rendeezük. meg az 1935 ószén ese-
dékes országos vízivemenyekeL. -kdbé*

LEVELEZZüNI(!
!§!§!EzÉsI AKCIÓ : BUDAPE§T NAGY §ÁNDOR UCCA 6

Levelezésl akciónk ötödlk éve, amelyet mo§t k€zd§nk, abban küönböztk
leglényegesebben az elöbbi€ktöl, ho8y rní8 régebben kívtíletek §enki §e volt
kíváncgi rá, ho8y mit cslnálunk, addlg ma írár e§y e8ész sor jelentést kell írnunk
az or§zá8o§ köaoktatási Tanácsnak, a szellemi §gyüttnrúködés Nomretközi
Intézetének s a többinek. És alig készttltrnk el a jeleniések megírásávaln amikor
Ti *- akik mo§t nézt€k bele elöszór sbbe á rovatba, -* úiabb jótentést útvántok
tólüítk. §öt Ti nem i§ éritek be a végzett murrkánkrót szó}ó beúámolóval, hanem
azt akarJátok tndnl, hogy mit boz Ne}rtek a levelezési akcló ebbon au e§ztendö
Tg". D9 úgy_e elintézhetii+ ezt Í'sy bgs!élgetés közben ls ; nem kivánJátok, hogy
újra nekiiiljiink jelentést körmölni ? Hát tess€k : kérdezzetek !

- Kinek §uól a ,,Leyele2zünk" rovat ?
Elóször mind€n. ma8yar középiskotás üáknak, tektntet nélkül arra,

hogy cserkósz-§ &z illető, vagy §em. Főleg azoknak, altik attól íélnek, hogy mi
nem órünk rá a kéréseikkel íoglalkozrri, pedig olyan szívésen leveleznének küúöldi
fiírkkal.

; Hogy lebet az, hogy a Magyar üserkész levelezési tovatá n€m €l§ő§orban
c§erké§zeknek szól, hanem diákoknak ?

** A sors kiirlönös rendelése folytán, mely minket áIlított arra áz órhelyre,
ahonnan kütíöldi öákok maqyaí _dt{kok círneit megtudakolhatják. "Itt pódts
aat látJuk, hogy csupán a cserkésrtliákok nem tudnak lépést tariant a kiirotai
|túk egyrg növekvó érdeklódésóv€l, rnert kevesen y§lnnak. Ezért kell bekapceo-
lódnía a levelezésbe minden idegerr nyelvet tanuló mágyar diáknak.

- És külföldön csak íiúk akarnak velünk levelezni ? Lányok nem ?
__ __ ]:_ Dehogyie nern t Fején taláItad a §zöget l Ha rá tudod irányítáni a magyer
diáklányok figyelmét levelezéfi akciónkra, senki sem lcsz brrldo$abb nálunk.. .
il{it ? }íogy neked adjuk egy külföldi leány címét ? SaJnos, ezt nem tohetJük.

-- Ktkkel tu<l hát az akció leveleeést közvetíteni magyar diákok száúára ?* Amerikai diákokkal an§ol, íraírciákkal francla és német, németeklre!
német és trlaszokkal olasz nyelven.

-- Hát amerikai magyaT íitrkkal ?

tehát végeztünk. Kinek szól még a levelezési

* Mínden rnagyar cserkésznek, te]clntet nólkül arrá, ho§y diák-e az iltet6,

* Nem tudunk.* Hát osztrákokkal ?* Osztrákokkal sem.
* Helyes" A üákokkal

rovat ?

vaEy sem.
-* Kintk nem szól a rovat ?* Annak, aki nem is középlskolai tanuló, m§§ nöm ls cserlrész..- Es kikkel tud az akcló levelezést közvctítenl cierkészek saámára ?

_ 
* Elvben bármely ország cserkészeivel. oyatotiailan 

- únlan inkább
csak_ ae _ 1n89I. birodalommal, Franciaországgal, Ametlkával, Dánt&val, §vdd-
országgal és Finnországgal szokott slkertilniá dolog.

- - §a az ember els6ízben íordul a levelezési alrcióhoz, mit keü saJát magáról
megÍrnia ?

- A leglontosabb személyi adatait. }Ia dták, ú8y a következóket : Név
és pontos clmr_ mely_ iskola mely orztályába Jár, szü-látósí év, mllyen nyelven
akar leveleznt há_ny éve tanu[a a levelezés nyétyót, draeHödéii koi, sztiió íog-
lalkozása. lla cserkése, akkor ezeket : Név és pbntos cím, c§apat§ám és cserkési-
rang, foglalkozás, születési év, nyelvismeret, érdeklódési k6r..- És ha aa em}er cserkésá ls, me6 aíat is t

- Akkor mlnd a kétfólét, mert,a dicióség mlndlg baJjal i4r. Persze arnJ két-
szer lordul el6, azt nem kell kétszer megírni.

- En cserkész is vagyok, meg dlák is. Már mo§t lnkább cserké§zlevelezöt
kérjek, vagy diákot ?

. . - Ha célod csupán egy _ldegen orszá8 nyelvének és n6pének meúismeré§el
akkor ne ragaszkodj a cserkéczlevelezöhöz,* Ea elég kiilönösen bangzlk g8y c§€fké§zvezető gzáíábót t

- 
pedtg a saJát érdekeüen mondoíu mert a űáklevelezési kérércket

_8yo}§§bbán és blztosabban tudruk etlntézrrl. Ázokat egy hatalmas, rremzet
kÖzlleg JÓl kiéPített és klpróbáll szervezet közvetttl, míg:á cserkészszövotségelt
csupárr napi Jótett gyanánt űztk a levelezések ktizvotítósét.

- De hiszen ebból éppcn az ellenkezőü kellerie következtetnl t

" Amint látiátok, egyesek kényes témákat kezdenek íeszegetnt, ezért a vttÁt
mára berekerztjük. Nektek pedig mége8y§zer köszöníliLk, jrogy nem ÚPan
tá!9k, hogy tollat vegyiink a kezünkbr- éi elOszovat ettirteznettúi< megbeszélnl-valónkat. Áunűi tsrodn.



c§ERKÉsZFlüK ÍnÁ§AI
€llt l cserkészparlrok, a víaitelerpek, .repülőállomások

arra va!ó.k, hos.y a ílút §rsstafiít§irk minrlarra, amire a naa.bad tennlhzet ólón sr,tiX.*Ogu ,ldh*t, úsy is"; -ÜÁré*r*Ü,
bgíy 1 Mn5yar Cscrkész. is tÉrt tta,roXiat Íogaa minaentrit
a,ki akár etsö ü,r,odaümi ,sárnypó}Élgalásait, akár perlig
jegyzeteit, tapa§utalstait, kételyeii ekaria kózölni" örtimát ós
szonrorrlságát meg akarja mztani egy hűsdges, i.,irr**r, n,'r-
.raívct rnegértő jótrarárttal.

Ne gorxtoljótok, hogy ,,C,serlr*zfirlk írásai'. rovatban
csak ymsek jöhetnekl l,*gfölj€tb kis nol,ellák aaorrklvül ...
§4yálta,lán nenr vá,runk T€yogó úolial mogírt müremekeket,
hatabrras dotg,ozltokü, tudnmányos anyp,g§yűjtemíríryti
l{indticsze arról valr suó, hoglr qymást tresairlltllat jobilran
ne6ismei"jü_k, qfmáshoz,köztledjün\ szrival bensöséges
csertészcsaládba forrjunk össae. Enel a célzattal külahetiek
cüIie! el}reszélést, nragíigyeléseket írásban es kópfrrcn. ver-
set, fényképet, lajzot. Irha,ttok levelet szépen és c*rfulán.
Vldáman ct bárr*tosan. Kórdózhettek apróságokat é§ ,kiltlí-
hatjátok }elketek legrejreficfirb redőit. Itt öreg testvóri szív
símogal mog minden tollyonást és !Élaszol Ás vie§srlal s§
veletek egyÜtt öriil, brlsul ..

Mirűl írjatok? Aat mondhainúrn: ,,Hát ami g szíveteken
feJiszik!" De kiv{teleserr jó leszek és adok ogész Jiazalnyi
gondolalot:

Irha,ttok a házatokról, kodves suíiüeiúekrűI, t€stvéreitek-
íöL Otihoni gondokról,. örömókrőt. Öcsike, hugrrcs,ka jrf,,té-

kairóI, szokásairól, erdek]ődesi körert l,

fu mesélhettek beszélni fi€nr tnd6 pajtá§aitokól:
kutyá,ról, rnncskálót, kanáriirna&írról, 

"rtrrfürnt*Ol, 
akr{-

r,iumrol, bélytgg:yűjtemónyt{l, yqytani hJ$.}fl€tekúl, fún[§-
ról-faragr{sról, sőt a ünciskoláról is, ha érdekel bennetehet.

Ehrondhatj,íttok,. bemuta,tlrartjábok, milye* * saobátok
sarka. Hogynn rondezt&tek b€ münkahely€tekot, mivel tet-
tótek g-yakorlatiasairbá, ginos&bú? Kii,nyveítek,,kópeitek,
lrcl é§ ,híi',földi 'enrlékeibk, falipolcotok ktrrosei: ,*g,*
mindez érdekrel.

_ _ Hát a csapatbeli mesélnivalórk? Az örgii<I? Az egyts
ítúk jell*mvorrása.i? Erényei, e§e{lqg hilrái {amelyrlr ltruútt
azonban eose fclcjt§űk el a nra*unlr szerrében's,aerényked{i
gerendákatt). Irj l sétáidról, kiróndrrl,ágaitlról. Irj a mühely-
beli unestenedlól, tenárodtúl, ,,{ivil'.' ítírpajtásaidról . . .

Bíráid mq - per§z€ csak hozzíértéxel ós a jóakarat
föltételezésévot l* vezelóid muíiká}át, eljánisáü, de lqí&
kÉppen e mag,ad cserkészélet&. 

-

Kíváarcsi v.agyok rá, mit ol,vaesz? Ho5y vezetsz naplÓl
x mllyen elyek szerint? Tada.lz]o mindennap lelki szá,m-
v6üelt & gyalrmlo&.e erélyes repülőképesró4ót? Mesélj a
letkod pnotrErrrái,ról ól,mérryeiről, a jó Isten bafitirfi6Áról,
ntyaí 6ondoskrrdó*íröl, syöngpd vagy kemónykezű i,rányí*
üisárol . . .

Yánok sok-sok írá§t €§ sok-s$k bizalmat!

Vérles, Bakong és Mecsefr,
Ti sötet, tilkos, szép heggek,
Konur udrront ormotokon,
Csacska patak lábatakon,

RAB MAGY'IROKIIOZ
' Saretném mast, ha lelkem mlnt üdítő,

Sztlai, ngárt zíaatar
Végigrohanna a hatdmk széIén,
Hol néma könnget sfr {r rab maggar.

Szerelném most a maggarok szemébll
I,:ltöröIní a |ú|ó kanngeket
Eg aíssz_aadní drúga hazámnak,
Az elrabolt |ölitekeit . . .

Q!t, hogg szeretnék elmennt hozzd|uk
Et meguigasztalni 6ket :
Ne strjatok, a tó Isten uelllnk aan
Es ö megaéd. minkü !

Uocy* testoéruk ! sztuemhőI szcreíném,
Ea ldinngebbé oálna, sorsotok.
Maggu testaérek ! kértük az Islent,
Hagg enghttse nvg a bút és bdnatoÍ"

szcretném mosl a lclketekbe uésni
Az eltiltolt, tégí, drága dalt,
llelg beleharsogja a ndgg uilúgba:
Isten dldd. meg a maggaft ! "..

§z§nErilÉ,W, rrA,uEcÉ§r§JvÉr§f;
Sreretném, ha megértenétek,
hogg össze keII |ognuhk
és cggmás kezét össFe kell tonnunk.
Hogg kéz a kézben megínilulnánk,
mtnt egy megdradt |algam, algva
íolundnk.

BcIe az életbc, a téngbe, a harcba,
belesim{tanúnk ag, élat-arcba
Szétosztanánk a srtaünkel száura,
ad,ndnk meleget, egefte-mdsra,
Boldaggá tennénk d2í, akl híbázatt
és egg*düI tdrta balgán a ailágot.

És cggre többen, többen !funúnk,
katünknéI |agaa a ddntdto az áraát,
FöIemalnénk a'lelwrgaű |eteket, t
megggtl|tanánk a ktaludt ar,íoeket.
Lelkllnket daIossá téae, beled alolnánk
a st'urír sötétbe :

Tcstaér ! Jőlí, ngúJtat a kezedet,
s hozzdl magaddgl te is sz{ueket.

§zeretettel ölel .a

blaggat Csetkész.

Raggagó ég, rxép feüegek,
Boldag és uidám emberek
Mínd, mlnd....
Isten pelelek ! Benkő Andor

1?1. Erd6st J. c.*;cr.

Finta LásdIá
SO4. rv.

*
Bűcsű DuffÁtvTúmfit

Ztlgó |olgó, kék Balaton,
Emlékem rattad ríngatam.
Atangkalász, kis pacsirta,
Kaszapengés, nidám nóta.

*

orbőn §úndar
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Már krisztus urunli szúletóse olötl
§90 éwel kis falucskíl állt a Mecsek
hegység tövében, melyböl §zületett,
sa'k seenveclésen ós viszrrntagságon
keresztülvorgő<lve, Pócs városa.

A, itt éIő öslakosságot á rónralak
igázták le és az elfoglalt virtóket Pan-
noniának nerreztók el. §kkor már nagy
saerephez jutott, mert fontos hadiutak
középpontjátran íeküdt. §opianae-nak
(ejtstt: Szoíiane) nerlezték a várost
mlndaddig, míg Attiln ősapárrk húnjai
.elfoglalták az országot és eltürrt a
római város a íölel színéről. Ami azrrn-
}ran aa em.beri szem etfil jól etrejtve
a íöld alatt volt, ae megmaradt. Most
i§ láthatjuk a pécsi dóm alatt ar ös-
keresztény temető sirkamráít és a
temetöi kápolna alapját.. Azonban
Áttila birodalnrának ieloszlása után
móg írrneu is kipusztrrlt a keresztóny-
ség. mígrr*m Nagy Károl.v. megtörve a%

avatok uralmát, nagv rósztiket keresz-
tény hitre tórítette" Ekkor Quirrque §c-
,clesiae-n*k (öt ternplon várostr) }rírrták.

Arpád apárrlc honílrslaló rrépe
896-halr Plrrrnoniával eg_r iitt biftokba
v*tt*" §kkar Dte *s Bojta veetirek

I§I}í§IR§D 1r{§{3 m,^z.A§rAT - - ü

törzse telepedett itt le és az trj szín-
magyaT vártls szóp íejlötlósnek indult.
Majd Seenf István mcgalapította a
püspökség*t 1 él szerzetesek teleptd-
tek le. 1.341-ben a tatár hordák nem
kíméltók meg P€cset sem. A jól nreg-
erősltett várat ugyrrn n§m tu<tták
elíoglalnl, a yárost ós környékét azon-
ban elpusztították.

_ 13$?-ben Nagy Lajos kir.áIyunk meg-
alapította az egyetemet, majrl a láza<ló
macsói hán horrjái teJj*sen etpusetí-
tották a váro§t.

Tatárjárást, lázaclók tlrtlását kí-
heverven újra íejlődósnek ilrdult Pécs"
1393-ban ispotály (kórház), m.eg pérrz-
verde épüit. 1424-bgrr ismét virágzó
polgárváros volt"

A szomor{r mohácsi vóse után a
török ost,rom alá veíte a várat §
1542-ben a német várőrség elmenekül-
v,én, kardcsapás rrélkül török kózro
került. Á, török te§esen átalakttotta
a várost. A templomokból mecseteket
csinírlt t amely épütetre nem volt
szüksdge, aal elhanyagolta. }ía is
láthatjuk a mec*ttekböl átalakltott
keresztény templomokat ós a kórház
ur]varán a török mírrarettet is-

1ö64-ben gróf Zrilryi §ííklós ostrrl-

molta a várost, majd 1686-ban l]ádeni
Lajos herceg íelszabadltotta.

Ekkor újra megindult a városl élet.
A székesegyházat helyreállltották, a
szerzetesek vlnszaköltöztek, iskolákat
építettek. Felállltották az elsö könyv*
nyonrdát. Kltmó pílspók pedig papír-
malmot, rneg| kölcsönkönyvtárat ala_
pított.

1780-ban Márla Terézia szabad ki-
rá,lyi városl rangra emelte. 1854*,:
188t-ben me§épültek a vasírtvonalai s
így megvolt már ae iisszekötttt6se a
f}urrához és Ma§yaror§uág §zíve, Buda-
pest felé. Az utcákon villamosvagíl,t
és vtlágítás készült, megirrrlult a keres-
kedelenr és eanel a város rohamos fejlő-
dóse" 1884-ben alapltott Zsolrray*féle
porcellángyár pedig világhírűvó fotte.

Yilághátrtlrír után még sgy meg-
próbáltatás érte" Pécs. Szerb meg-
száIlás alá került s csak t921-ben
szabadulí fel.

}{a alkalmatok nyílik, nózzétek meg
hazátrk € régi váro§át. Tanuljátok meg
ttirt6netéből, ho§y az erős akalat ós
az isterri gondvís*lós mirrelig megscgíti
azt, aki minden viszontagságorr keresz-
tül iparko<lik, dalgozilr és sohasetn

9-4

*siiggecl" hal.u,
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§gy l§seserkósz uaplótt

Tegnap isszgalmas halász-kalantom vott. Ha van
vadász-kalant, van halász-kalant is, mér ne ? Hát van is.
Ijesmiben volt teknapról ugyaicsakon virado élményem.

ivlivel délelót dörtént.
Elmendtern horgászni, mivel vettem 1 kis kampót,

! rit dugóval elóidészt*em eg.v madzag segiccségével és árrá
jött a giniszta.- Gíniszta fic ánkolt. de bedoptam a horopgal a űzbe"
csak fic ánkolj, ha akarsz, ottand, ez csalogatjá a halakat.

Asztán ültem méla lezsben. Sütót a nap, envhe volt a
$ly_,,.u habok loccsogtak és én nésztem a dirgótimi össze_
Iugott a glru§ztaval.

Lexivosebben 1 harcsát szerettem volna fogni, mit
oj jó étkezni és számos halásznak volt már ily lialantja,
vagyis busás z,sákmánj. Let volna othon örÖm, monta
volna mindenki megve-
tp.dptvp !

- DeréE iflu.
l-elóre izdnban les-

tem a dugót.
Hah, most mocorog l

It a hal. No várlv csaÉ.
Kissé csalogatom meg a
ha_rc§át, as2f{a gyg16
csak l
.. Hírdelen kihrisztam.
Ügyesen 20-tam ki, mégis
csalódás. Bizonvcsah egvkis sügér volt, - akkork]á
mint az ujam. Sebaly -bisutatom', önérszetdmet,
lesz it még halász sze-
r€nc§e, ctmDora.

kic lábosba tetem a
halat.

Hacvuszkáiion.
Miöpoltolfám a me{-

evett cinisztát s foitö-
tóllag Ültem méla leslíen.

l)e nern csigázlak to-vább, kedves - naplóm,Megint foktam i kis

á

:gq9.t, ha mégoj pici i§, mint a ntásiknak aKl§occse. :

Eszt is betetíem" Hagyuszkájjon.
Asztán tovább horgászv4 azol tünőclten, hogy a 2-t

kis h.a|a! .Inegfestem_ naíancs-színűre és hazaviszefi" pestre
asz ebédlőbe, arany ha]nak.

Ha nines harcsa étkezni, legyen disszhal gyönyör-
ködni.

Amin! igy horgáztam és l-ben álmodosztam, monja
1 hang, hádulról:

- Horgászunk, horgászunk ?
A _csentőr, aki ot állt, mosojgott. En is mosojogtant.
Jókedvú dalia.* Hol az engedéj, kisöcsém - tete htzzá.
Hely, hely, erre iszgalmasan perektek asz események.
Kiderült, hogy baly van, mire ő elkoboszta a horgot

és a ginisztákat. A zsákmánj nem ingerelte, már minÜ a
lejendó arany halak, dg hgves_en utasítolt, ami uccólt, hogy
kövessem, Jagyi§ hazakisér. Ohh, jaj.

Igy bagtattunk, ón a kislábossal, benne a 2-t dissz-hal,
ő meg zord volt és fokta a puskaszijat, 

thon kedves családiregetve: \

}íor§ágbun& borgászunk ?
i

kör volt asz udvaron, miböljó atyám vált ki kisvár-
tatva.

Megállt az utvar köze-
pin és szrlrósan nészett:* Mitt csinált egz az
elvettemült kölök ?

- szerzőöéss nétküli
tilalomba kihágot - így a
bisztos ur és átadot atyám-
pak itétet véget.

I{ ölcsönösen tisztelek-
tünk l-másnak, mint a
kalant hősei és ö eltávozott
a pus|a aggyal.

Amatyám korántsem
montat kettőspont:

- Derég ifju.
Nem. Ehejett 2 drb.

suJos fenyitéklien részesí-
tett, amelynek tetelyébe
még utólag kiszabta : nem
íoksz kapni ebédre kuko
ricát. Pedigasz a gyengém.

Hely, halász-ka]ant l
_ undi *-

* A uíszonllátúsra, ec/ocskdm, aacsarakor !
Hallotta míndert a Holló, de uilágétt sem szllott uolna,

kíudlt amíkor a táuozó Róku hclyén oltmaradó |óiltatú salto?
tulaJdan szeméuel is megpíllantotta. Ellenkezőtág: |iggeli és
alíg uaría, hogg a Róka cltüntön slő lesgdllhassai az'oííatma,
laguon csíklandaz.ó bíztaa zsákrrtdnghoz. I{ikor az', eltfrnt,
te7s!!to|t * a _lókoru saitot alapocan swmtigyre uéae örömöÉ
közötl ígg szólt: :

, -: §cl Róka koma, most az ?gvszer nem tc asapad be a
Hollót, hanem ő léged, hlert hogg te ezt a |ínom ítlatt1, !ókora
satlocs kdt uqcsorqkor még viszonlldsd, abból uggan nem lesz
semmi J_^öíelcünklís megJött óm ag, esrünk Koma ! Nem míndig
pap-, akarom tnondaní, Ilollósatl; Koma ! . ..

S azzql már cs{petí is egget a pecken tzeskedí saftba.
A csapda csall,ant.
Róka koma pedíg uílldmggorsan ott, tennett s al immúr

veszélglelenné vált sattacskát pampds étuággyal |oggasztotta
el, ter mé szetesen . lríss holló pecsenye- t' e ltéttel l

' Daro*mai Jánas

A Róífi És ruorró (llaan §§ErE
Ráakadt a Róka partvá*ás közben a számára készített

caapdúta, amelgnck peÓ*tn' P*ora d.arub |inom saJl illatozottt,
Pompús |alat, annyí bizongos - mondJa szá!út ngat-

pr!q, - meq y is ualó téng, hagg móit|elet| éhes aaggok.
D_ehdt azért a Yén Rókón ki|ogni még scm olgan könngű ilóiog l
$1tar| a |e!ét et6sen, mikip§cn leűne a 1Őt*inau ítnoÁ iűa-tq! a hn1zúkapasolt aeszed,elmek nélkül, aagg ha kellr'azok
cüenére is megszerezni?

Ebben a píllanatban szdll le egg közeli |dra a Holló.
_* Happ !* aíIlan dt ckkar a Róka aggdn a.megold,ds

gottd,olata E azon ngombun raua§z képet uágua ió haigosan

:* No, háI' Istennek én már |óIlaktam, ad,lon az Istcn
"ynqk ts, qklnck nqm valt. Meggünk most már egyú pihénni.
§béil utdn tót tesz egg kís szúngóka. Te pedig, ilróga kis mara-
dék sattocskúm, ne búsulli, Q,ért nem-mqradsp 

-ám 
árua *

mondotlu engelegua, miközben a rekettgés |eIé old.algott, -uissza|öuök érled !
Tdvolabbról még víssza is kiáltelti:
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kedues öesikém i
ElrepÜü a s:a}adsrígos npór fetskeszúrngon, |ő ttnrunJcrís ősz, meg a léI óIomsztirngan,
.Icít Ísmer/ük óm mi egymóst, lwlom,hagg .agyacskádban ilgcn gonilalulolil ís mátosl&úlna}t, tle íadorn rr.gl ís, trwgg u

Pihen€s uldn nagy,nagy nekíbuzdulris*al lnrlulsr az tti mutkáttak, hogg meglegyed, arrti tőletl telik, ntúr csa/t ca aprót1, farias_
kölgök rragy lrises*rledsr áeesiilcí miafí is /

IleÍratkoelál nlót an én Ískolúntba * a BaIu iskolújába? Hogg logod megtanuínj a;l a sok ntinrlcnt, arrút a ntí
btrkeitlkbe nrirrdenl'Íne& ti€dniű kell, hu nem oluasod a ,,űsed<ásrcpródol", rr ,,§zcltií" llü§!! tí r,fitscserlcd5;l,,, uagyís tntut-
múr a .,ItIaggca J{is/fril" ? Meg aztán a vcplembcri t1|oneazúsnúl nc feleitsd. el a lclótt íestuértiaek ntegntt.,n<taroij-n*gg trat
karzanak be * itlelpe tizessenck eIő a lapru.

Yulumikar a régí uitúgban Ólamttjbqtt iárt a hír" Éuek is elkllek, míg a oitdg egyik részér{íl a másikba jufu:lttttk rr.hdr*.le.
Ngamlatatt utsóg meg ncnt is wll. I)e még pasía sem uolt. Ma aztnban múskép úll a tltllog. Ha e1711 hisiutga a: d.r:ai.i
scrlcon músltéppen kühög, núnt a tőbbi kwlyct, htlnap múr a négerggerekek ís olpassríÁ. cl csadr}t a* ujs,ógbót.

UgYa tudld, mi tórlé.ttl atttwn tegnap aagy tegnapelőtt a esalúdbü1. Belegek-e, eglszsógesek-l'ra-!rcnaid, isrnerdseid.
Fonlas is, kötelessúg is, hogg nindenről tttili{tl. IvIí is egg nagg csaldd uaggunk. A maggu csrlrlrrís.ge* nagy ,ruilaa1dhaa ta,.
tazunk * nagyak, JilcsinytJr eggarúnt, Tehú.t tttdlturrk "kelt eggmúsróI, ísmernüni- keII eggmús ba!út, ö}ö4Ét, sire szolgá!
az utsdg, melgbc htutggau,orgalotrunal gltrÜtlí össte a mi ftis barátun*., ía .tiindis:nd, aki lü*kéíuel uégigszánt|a u \afue!Js rninderr h{rt |elszed, összeggüjt) Szahi a htrekel é.s *lrncs{lí nekürrÁ..

§rercsd a mi lrís utsúgunktü, mert az a ecer/clszelc n*gg lapiúban is egged.ül csaÁ. a tied.. )lekd, -szóI min,]en szuua,
T'úmogasd gmi a tied és érte ledd, ami tőIed telik

BALL!
a {a*asköIg kök tÁíMmesleu,

Nszár§ §peszág§€B§ó
* §e a rui sátorurrkl

Nózzd csak j/rl ffies,
ilyeirt nrég nem láttál l
Az egész íalka fesaííclte,
do tlgy ál}t, hogy nrdg
az öregcserkészek is
megidgyelték. § mel-
lettt a sok tc és bokorl
llíityen Jól telretett ott
rablópandurt játszani l

- Én trsak azt rrern
-§zsr€ttem {u egé§z tá-
borban, hogy .ébresztő
ulán rögtiin tornázní
keüetf. ülyan jó lett
t-olna még egy kicsit
ay{tJtózkodni azon a Jó
puha sealrrrán,

*. De {r8ye aaután .Lépni, vagy nem ldprú. ez rTro§t a kcrilis
Jó _19lt a Dora piltakben lubicko}ni t Eurlé]iszel, mikor -.- }íi meg ol-vana vd.konl,bőrt irgy leírihsköltük, }ro*y íélóraig hápogott , ki§gombóc egerrcn

i."§, .,t 
t-, l_t *- Jé, te uat azelöLt

rrem szeretterl !

--- Per§ze, otthon
nem tudják aat olyat
iól elkészlteni. Ttrdotl
enneli valanri olyan íi-
nom tábori íze volt.

* I)e kororn is volt
bonne ?

r-, *Dahogyist Ott
ffi hagytttk a vastüahely*t
,.*' l és olyart strtrmm c§er-

kószk ony,hít{ épltettiink,
hagy azon csak Jó ebéd
főhetatt.

** §béd rrtán pihenő
volt. Gonüoztunk, az-
után homokvárut Spí-
tettünk.

g*atát vívtunk a sakktáblán, hogy
Jestrván.r,odottbr,Ie. De megnl,ertó l

ut.ána ?
Ugy kell neki,

nlinek hencegett, hogy
bárom pertig mag turl
ltrrni lélegzetvétel nél-
kül ?

.* Én megvoltanr to-
vább is. lvtikor az elsd
ebédet íőztük azülr a
kis crikó tűzhell,en.
Hogy íüstölt t Akela is
olyan kormos lett,, lrogy
minrl novottiffi rajta"

* De azért mégin 1'ó
volt az olréd, nek*m leg-
alább {glett" F:rsírozott
i,r{rs 1raprikáskrturpli vtI.

_ }Iát tmikor rrri
váríoglalást, j:lt,szot tunkl
Áz volt csak a nagy
esuda l Az egrisz esalád-
ból egy senr halt rneg,
igaz, lrogy aaért rnég
sem nyertünk, ntert a
Pista sztüálylalanságot
csiná.lt, de h:r a.z nálunk
nlrtes, bietosan mi rrye-
riínk.

Álíg várom, hogy is-
ntót nyár legyen l

Anyuka biztr:s elen-
getl, tfiIrorbrr, nt§rt ille*
gint jó bizorryítványt
lrigrrk lrax;rvinni.ligvrll iiíiulk:r . . l;{iztls "
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Volt egyszer €gy órcg klróty, akt g,

begyi ttndérek batalmából Dagy ye-
íryonrfl tett szert, B{ivös kürtJének sza-
yára a hegyi túndérek megmondtÁk
ueki, hogy lro} lárnak az utüzók, &ikst
.ázután go4osz népóvel kirabolt. A íi,a
erról mit sem tudott, rqí§ Bz erd€i tün-
dérek mindent el nem rnondtak neki.
AtyJa halála után elhátároztan lrogy a
kürtöt ötszetöri, do a ho6yi tündérek
lobeszdltdh cselekedetérót. Az erdei
tündérek hiába vÁrták a kiráIyt, nern
Jött. Yégre sikorült nekik megnyorni
az álmok 8nómJÁt, ki vállalta, hogy
drtesíti a királyt. Azonban ezza| gét't

nem értek. A király teljeserr nlvorz-
tetto íeJét, n§m tudt{, mit ctlnáljon,
V§gre elbatároáa, hogy etpusrtítJa a
hrígyi tündérek birortalrnát.

Nagy riadalmat keltett az ogé§z
sr§zá8ben a ktrÁly haragla § az öre8
udvaroncok sietve összedugták a íejü-
ket és €lbatámzták, hogy kikómlelik
Uruknak útjait. Hiszerr mfu régóta
gyanakvó szemmel kísérték a íiatat
király mindon mozdulaíát. § most,
rnikor az erdö sűrűjében eltünt, rov-
§zat §€Jtve összehtvták az €gé§z ud-
yart tanác§kozásra. !§egitségül hívták
a hegyl t§ndóreket ts, §zlgorr1 parerr-
a§Ot adtnk R€klk, hogy tartsák viesza
a kirÁlyt bármllyen e§zköxxel is olyan
lépéstől, ami az or§zá8ra vegy ez ő
uralqruhra vészt bozhat s ametyet már
elórc szinatolnnk. \

A bogyt tündérek azonban nérnán
álltak éc ballgattak. A * kiráty kor-
látlan bíróként ítélkszbetett íelettük,
eat a törvónyt mé8 ge a8§ kiráty
idelébgn hozták. csak ha a király et-
haíÁrozásában vagy cseleked,eteiben
a kitüzött irárrytól eltér, hallathat-
ták intő szavukat.

Igy történt most is,

Ittas fr* §;par|elqy iryaü

Amikor a király a tündérek ólet-
íájához ért, letérdelt elótte é§ ma-
gasra emelte á kürtöt, hogy locsapva,
öss?,ezrúzza. De habozott egy perclg . . .
Vógiggondolta. al egész helyzotet. Csak
egy ismeretlen, véletleirül hgzzá té-

3,---.4@

Készülds az o}s6 szeptemberi tzerre

vedt kis könyv alapJán készül *rte &

nagy lépésre. Mi következhetik eb-
ból ? §setleg jóvá nem tehetó }rajok,
bánat, szomorúság és sok-sok a}att-
valójánaft keserves élete. Töprengett,
vivódott m4§áhan. §yötrő kételyek
támadtak szlvében. Egyszer azután
íülsiketító menydörgés között meg_
szólalt a hegyi tündórek vezére s íe-
nyegetően, figyelmeztetően, sőt pa
rancsolóan kiáltotta a király íelé:

- Ylgyázz. kiraly t Hatatmadat
veszélyezteti ez a fa t Legokosabb, lra
tövestöl kivágatod, ttlzre vetteted s

ezáltal megszűntk rád ós országodra
ndzve az a c§apá§, mely hatalmadat
állarrdóan veszélyezteti ! Pusztítsd el
e íát t Vágasd ki a fát t Nagy v€-
szedelem reJltk benne l Pusutítsíi el l l
tllszen az erclei tündérek nem tartot-
ták be igératüket és Te mlngyárt egy
szóra elhiszel nekik mindent ! Vi_
byárzz, király l t Rá akarnsk szedni t l
Hlrt küldtek neked, mikor megígér-
ték, hogy nem hábrrrgatnak ! Etámt-
tottak olyannyira, hogy most már
egy rzóra kész volnal lemondanl apai
örökségedről, egé§z hatalmadr.ól e6ósz
gazdagságodról ? Miért ? A semmiért,
az ígéretelrért ? Ne higyj nekik, csak
el akarnak csábít*ní, tönkre akarnak
tenni l l Vágd ki a íát és dobasd
tüzre, akkor megszünik a varázslqt t t

A kiráIy megriadt szíwel ball-
gatta a begyi tündérek íígyelmeztetó
szózatát, lelke ingadozott és itehetet-
lensége tudatáb*m, erőtlenül, mirrt egy
gép fölemelkedett és l4ssan, bizonyta-
lan léptekkel lraza ba|lagoít.

(Folgtutiuk.)

lűvÉL A rARfiA§xöLyKöKnöz,
Jó uadászalot, lillk ! Meg!öltem dm márdn ds a ngaralds-

bóI t Tudíútok-e, I:r,l uottam? A Balaton körüI l § tud-
|dtok-e, mlt láiltam 7 §o/t sot* cserkészltlbart ds sor{-solr |aúa*-
*ölyköt, ha nem ts a tdbomkban, de azokna]t körngékén. YoI-
űan gk tóbortüznél, Látlam, amlnt a elrkuszi nwtatüá,ryJok-
ru betanttoít |arkaskölykök tigycakedtck az Ezrrm*sterek
lúhortllzénét, Idttam, amlnt a BaIu |alka d,tszpéIdángaí cípeWék
a oír€t, öntözték, asinosttoűdk a tábart., De cellrl,l sem marad-

hütam egg napnál toudbb, mert lwsszú ualt ar utam. Hancm ha
Ti mqtrndtok egg-egy érd,ekes nyúri eseméngeleket, blzong
no, nem aa|nólnék lőIetek egy horiló konzewdlt balalaní srú-
ngagcambot , . . azaz egy lábta ewkoládét {mert Tt art labban
srerctíttk). De ggaruan, |ltlk, nehogg eltete|tsétek, meg artátt
aktóberben már nem ís közölhetüttk nyári cseméngt. CsülöJcre
magvu l Kapd késbe a tollat é* teggéI pntot u ggöngörü
uakáctóla araal, Ipgg kís pa|tdsatdnak megtrod, a ngdr cs*
méngelt.

ánr rÉrvr.§zcretcttel üduöröI
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T(}LI"TAR,TÓ

Jó szüleidnek sok pénzébe kerü
ám iskolai íelszerelésed. § igen jól-
esik nekik, ha csák egy icike-picikét
is me§takaríta§z g szeptemberl kia-
dásokbóI.

Készítsd el magad a tolltartórlat s
ezzel nemcsak pónzt takarítasz meg,
hanem kitünő dolgot is késaítesz ma-
gadnak, amit büsakén mutogathatsz
iskolatársaidnak, mert azoknak bizo-
nyára nlncs olyan.

§zemtües vagy ? Keress otthon egy
23 cm széles és 32 cm hossz{r orös
vászon- rlagy posztódarabot, elt a
32 cm-nél hajtsd ketté és tégy bele
hajlékony kartonpapiróst (latronpa-
pfu). Kérd meg Bátyádat, muta§sa
m€s a huroköltést s azzal szegd körül
,szépen; vastag, színos pamuttal az
egészet.

A négy sarkába üttes olyan kap-
csot, mint a keztyükön szokott lenrti
(1. ábra). Most a 23 cm.-es részt a
10-ik és 20-1k cm,néI haJtsd be és
varrd végig egyszerú öltésekkel. Ezu-
tán varrd a két oldalára (1. ábra). a
behaJtogatott betétgket és kész a toll-
t8rtód.

Ha ez nem tetszik, csinald így (3.
ábra). A két betét helyett csinálj be-
&ajtható íii{eket és a középsö rószre
varrJ a mlnta rzerint posztó- vagy vá-
szondarabkát, amibe dugod majd a ce-
ruaákat ós atollszárat. A3a ábra a toll-
tattó be csukva.

Ha ez §er§ tst§zenék, akkor egy 10
cm saélss és 50 cm. hossz{r darabot
§aerczz a íenti anyagból, 20 cm-nól,haJtsd bo (2. ábra) és varrd köriil. Á
]rtáüó 10 ,cm-es darab lesz a zárórész.
Itt is ksztyűkapoccsal zárJuk a toü-
taltót.

Egy 25 cm-e§ fadarabból

t

szép papírvágókést lelret faragni (4,
ábra), a nyelére baglyot, mókust, íar-
kasfejet vagy totszés szerinti állatot
és embert íaraghatsz. A kidolgozott

tadarabot üvegpapírossal szépen Ie
kell csiszolni slmára és laklrfestókkel
(vízfestékkel, lakkozva) bé kell íesteni.

ügy€§kóz.
yvvlvyíívrvwívttyllíyítyrvyyíyní?nnrínnfi i

fcllntoícr

§ptőd, Farhochőlyőh és í{iscserfréc z u?ah,
Mggyqtotazőú

lűiadlahlacl a u|ál bwlaal|óblKedues Bardtunk !

Iegeggszerűbb módia taldlmána. Ezt JóI
el lehet adní, ezért mí rögtön |eltaldlóiak
dlllunk be. Ilt közlilnk .is eaunéhónuat
s a*i |elhasznd$a, az 10 till"é;t kuldÍöi
be |eJenkénl a sz|erkesztőséjbe az Ádí'né-
nínek.

ezennel be óhaíltnk Nektek mutatkozni.
A |arkaskölgtriök uggan ísmernek már
minket, de tl Apródok, meg Kiseser-
készt:lt még ncm. De miuel hogtJ rzuldn

gvon melegelek
t)an, akkot Iu
,,agyszeIlőzletől"és a ,,zsebben

ltordhaló srobai
strand"unkaI"

készítsétek eI a
mellékell ra]zok
szerint.

Még aan ega
szabadalmunk, de
ezt, minl a §za-
badalmí híualal-
ban értesüItünk, a
cserkészek mdr
IellaláIlók.

íIogg mi a ne-

l

vc, art nemdrul-
íuk el. Csalt
anngit: szagúról
Iehet |elísmerni,Áii "'iiiíiiűíi' ÍrepünkrőI.
. Hát csak gyerlek és . leggetck uelünk
ióba, mert nem búnldtok meg.

ólel bumeteket
Naggkópé és Rosszcsont,

peaig

ti is iunertti loglok minket, lr:at mi tum
bú.n!uk, úlI a bardtsóg.

Eggébként úgg kezdődött az egész, hog1l
|elcsaplunk ujságtrónak a Szahihóz,
hogg pénrt keressünk. A pén:szerzésnek
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Rovatveeető n 64. §zt, t{sztrik cscs.
(Mlnaoü, ü fsrtvónyrovgtot órdekl$ levolc.
tált l mupat oírniro l §opron, $gneó*-

glnnórluu * küldietok.)

NA§YoK§AK
1. Llorsero|tvóny.

T"iJdonság t Mlnden kockában csak egy ti
vs§y egy tá vsn. Pl.; §f§ A nregfejtóst,
morrdval kül{jétek be. 6 p. BeküIdte :

áetge,

vizsdntor aorok l
1. Ünnep"
2. Moagalmunk.
3, Bedeo Powellunk.
4, Ország.
5. §rent í§tván lrta íiának.
6, §tltor.
7. Irták.
8. A versnek " . . kell, (Az els$ ti * tá")
9. Verskellékek (iisszes tí :16 és tá - ti).

t0. Éppen * népiesen.
1l" Latin eltontétes kötószó.
1l. Az AtsC-ben egymás metletli betük.
t3. Kereskedelmí röviütés.
14, Áz iemeretlen jclzése.
1§. Tagadószó.

1§, Ndnret kei.tó§ fiagri§hülrguó"
1?, Jég ,*,'némeítil.
18. Íls .-- rrrás rryelverr"
19. Haszrr<ls háziáltat,
2ű. Ujság.
21. §zemdlyes uévmás"
20" : 18"
23. Yissza lzeméIyee rrévtnás.
i4. Toiás * §éürcüül.
25. Mássalharrgaő "* forretikusatr.
tö" Állathang.
27. Igeképaó.
28. F'esték.
29. K-val a végdn ,háziállat.

30. .,. rír mele§íorrá§ük.
31" §-ucl a közepórr rrcítzet.
ö2. Még €sy§zer -* rnás szóval (a h!ányr"ik),
lJS" Vissaa tessék -^ ttépiesen,
3.t" Tip.., ma§.yir rrrárka.
3á, A ,,Nemzetköei órs" egyilr ta6ia.

§üggölogee sorok:
1. A teremtés koronája ndvelóvel.

23, A mindenség egy lé§z€, a "..
§7. Míndenekfölótt á§.
3B, Z*vol tulajdonság.
39, Portyáaás.
40. Tökdletcssdget kilejező jotaő,
41, Y. László. ...János.
42. Ilyen bál is van"
43" Ős.
44. Inrre ;* régie*en.
{5, §zt morr{i* E braziliai Jővárosára,
46. §orba rnássalhalrgzrii.
4?, Mondatbeli viszonyt jelöl"
4§. 365 nap v**w.
49. Ósgerrnán nóp.
§0. Igeképző.
5l,. * Ylzszintes 24,
52. Multszázadi hírcs köitónk rnorrogramja.
5a.l. §k.
54. §üttmérry.

]J. {}*kúldtt : V. lt. 4 p.
}Jrln<iitlk t-áboránah közciélren m{rttig

l*gelt. A csrrpatnapl<i scárnára lcvá*o}ta a
ieglzebtr ,,{aru§zórú'o paripát, Imo, itt
van, Mit setiltok h*znb'!

1. A hetes örs loglalkozása.
9" Kérik és ha a{ák, folveszik,

10. Ellentétes kötószó.
11. §ondot vlsel.
13,, Forűtva ktcsínyttó képezó"
15. Kalapunknak ls van.
17. Dolog * Iatinul"
t9. Cserkészfel§zor€lé§hez tartozik.
2ü" Baj, hn ilyen lesz a sérülésed.
22. §zemélynér,más.
23. A reflektor messzire.".
2ó. llyen tap is vnn.
96. A sör is az.
30, Portyázáskor gyakorollratjuk,

Függólegcs sonrk:
1. Cserkész üItlözi ezt a szót"
2. Olasz névelő.
!l" Fegyver.
4. Rangmegkttlönböztetds"
5. L. vlzszintes 13"
6. Kutya.
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?. Az *ntbcr állattal ttsli.
8. A park is etlböI keletkedk"

12. Latfu láb.
1,í. Ü-vgl kezdvc híraod.
16, Csapadék.
18. A mondat alkotórésze.
21. Király * szlávul.
34, Ének.
3?. Nycre * nérnntül, íonetikusarr.
28. Pégé.
29. Nem vqlódi.

2. Tróíó§ küril$xtk
_ §ti .megy át hegyen, vöIgyón, anótkut,
hogy helydhól Inozdulna ? l. p.

. Hld ndlkül megy át a íolyón, mégsem
lQ§z nedve§. 1 p.

FoNTo§ t ]uIND§NKII§§K !
Mai seámunktól kezrlve mlndta hón*p

e]só számában közöltük a nrcgfejtésekeÍ.
I\sztán azórt, hogy eg},§zerre két mcgí€J_
tégt küdhersetelr bo tgy levólben vagy
lapon. Mludoa hónrp !P-tű lohot btkiilrlt'rit
{ uo{ígrtó§t. A kú§§hb órkrzcii*lel uour
vamzük ílgtreltubo.
_ Tormész.otescn. a n_l.Árí számok me*.
íeJtéseit kövutkczó számunkban hozzuk,

3" Btk§ldte : iI" Á. ö p,
Jii rri*gíi,gvelÓk l*tt+í,ek u iálrorban ? }íit" ábrilzr.ri:rah a satirrtzoti hely*k ? }ltó a lf*kép*t

§ok érd*kes tlolgot visz véghcz a s:eerió-
saekrónye} láthatatlsn ki* kobulrlja. A
multkor egy orvosl szaklnptlan rrlvastukq következó rósá:

,,.. . gyakori lrorolgatás harnarosan meg-
srünteti a duzzadá§t és a vetejáró íájrlai-
ínakat . . ."

A mult lrórrapban tjszotrt riasztó hírek
Jelentek meg a lopokbatr arrúi, lrogy vatrrtrola cselr határon milByar .§f/li.is:pi. ös§ze-
tüatck a cseh határórökkel s eközberl sebesü-
légek törtdrrtok, a cserkdszek y€zetójét
,rr esehek elíogták.

A §zövet§ég, a határóxég, a küliigvi
szervek lázasarr érdeklódtek a }rilretotlennók
látszó esemdny iránt, dc ererlnrény nólkül,Az az egy bizonyossá rrált, ltog}. özofi a
táJon semmiídle rnagyar cse.rkdizek nenr
Jártak,A végdn bele kellett nyugodnrrnk, hogy
írz egész zavart §ajlóhíba okozta, írván-a
lap}ran,rcserké§zeket'' *. cse mplszek h€ly€tt.

_ Bo]lba kti)dte az lj in*rat n maJsztcr.
Jó idő mulva visszajölr a gyorek és nagy
gyátnoltalanul bevallja, ltog}. a !etzetiüzlotet * nem taláttn nt€g.

1 tíej, {e okos embenrck adsz te enni,
,suiikor frustrrkolsz t -, förmed rá joso§
baragg*l a g{zdá. *- §íáskor, ha szarrdinl
§karolr külrleni, ürkáblr rraganr uregyek !

N§v§TNIYALÓ
Rekkcrrű hr1s§gbeu kis patahhoz ériirrk"

'lakaros rrag1,lárry éppen a víztle tertli

'la§y 
§Oreg libáját."l'réíásan megkéfdeztlm :

* O4aál}hatok-e Érr is a fiirdózók közé ?* Oda l *- vág vissza szemrebbenés
né|kül, *-- csa_k aztán ak_kor is ott legyen
köztilk, antikor a, ngukukal uógjúk !

|lÁt ezt m§gkaptanr l De igaza volt
a leányzónak, mert az rnégsenr rendes dolog.
hogy az cmbet a Javát elíogadná vglami
állapotnak, tle már a nehezét nem vál-
Iahlá.

*

Zöldkávét akart becsempészni a vámon
eg_v vigéc. J\íegkérdi a íináuc, hogy mi van
a zsákban ?

* !|7adárelesl:17 / - hangzik foghegyröi
a válasz.

A hatósági p.rnber telbontja a z.sákot,
látja, hogy kávé §s mosolyogva sztil :

-- Ezt ugyan nem eszik meg a trtadarak !*- Ila nem eslik meg, otthugpjúk ! l)e
egyebet nenr kapnak l -- csattant íöl a
ntcgszorult csenlpész,

a

Törté|lt egy§zar! bogy a püspöknél be*
pnnasrtr}ták a f.alusiak az egyik íiatal káp-
lánt, miszeritrt a két lovát -* külíölali szo-
kás szerint *. €§Jnnil§ clé és nem egymÁs
met}é íogJa, A püspök ugyan semmi kí_
veinivaltií §em tnlált ebben az árt*rtl**

külfttr:köddsb*§, de mert rr §épei botránkoa,
tatta, Jobbnak látta, htr a íiatal páp .rikal-
nrarkodik a lrolyi viszrxyokhoa.* lides íianr, iástl be, hogy rrz nenr nrirrtl-
etsy l Atnlnthogy l]z §e. mindegy, ha tt
intádkrrzás kiizbelr e§ynrás mellé ttsztd a
két kezedet rlagy - egylnás e}é ! * s azz;il
orroll mutaloll a meghökkcnt káplálrnak.
. A lecke használt és a fiatal p*p *^ elvei,.

n€k 
'€Dtarti§a 

mollett * azrrnttll mort
patTio kocsikázrrtt n jó rnngyarok leg-
nngyobb me6elógcdésére,

*

*- G*z kölyölr, már megint vertkedtól !
S amint látom" az egyik /ogtrtíat atl is haggtul!* Nem, pap{, itt van a zsebomben t

*

* §íost pcdig tl§Oíoljuk a legvesz*rieime-
sebb vadállatokfi. *_ mondjfl a talitd ez
is}olában, * Kezdjük talfur a Yarga Lnjcsi.
nál"..

*

§sy íilmídnyképdsz Afrikába utezott,
hogy ott vadállatokrrt yc§yen íilmrt, Egy
§zóp náporr a scgédjdt tilelözóbo vtttÉ c§y
orosz}án. r\ fihnes trmber higgadtam utána
ktátt a rnetrekülónc.k :

-* l{e rohanj annyira ! l'rllmessze jársz
aa oroszlárt elótt ds így nem tudlak }".etíől0*
ket elly &ópre íölvcnni !

§ihgítílen! Pgiliu ügy yfln!
Havonkónt két darab 32 oldalas, gyönyörií füzet,
reng€teg képpel, olvasnivalt'lval, éiciekes és jól fi
zető páltr áeatokkal és az ára mégis

,,lí

b5rí

Pa§Gíi§ rÁr"vÁz.tr

A szept. 15. rejtvóny megfejtéee l

3o

§§nk üvi ?psnfifi!



Ezt az tztr perrgöt íogja kisorsolni a versenybiróság a sok ezernyí pályázó kiizül.

l{t{}O p§rrglőI
§g{se vagyon l §§y Íiir egész kitanítt*tási kö}tség* ! figy kis fölrtbirtok ára l lJj nrűlrtl3," l TJj bolt alaptökóje hullik ar
öledbe és még 200 versenyeörrek 200 ponrpás nrás dlj, a kerókpártól a cóllöviipuskáig. irógép, angol csuzli ós rövíd, közép,
,ltossz{ttrullárnu rátlió, mintlerr ami ííúsaivrrek ketives !

G,Ygrsan l Mil kell hát csinálni'l A }Iagyar fiserkész minden szÁrnábarr, tisseeseu hat szánron keresztül rejí-
vónYeket togunk kijzölrri. Minden számból tegtlább osyct ezek közúl meg ketl fejteni. Pályáerri csak a Magyar Cserkilse
szelvénYén lehet t A sZe}vénYt a laptról ki kell vágní, a megfejtést ráirni és a szelvényt brrrítékban ,r,agy le\,g1ezőlaprrr
raga§átvít íeladní a Magy*rr Cserktisc kiadóhivatalának címére. Bu<lapest, V, Nrrgy §ánrlor ucca f. Magándetektlvet ncnr
tartunk, nindenki Írja hát Íelad{rként porrtosatr Ás olvashatóan oda a nevét és lakcímét, kütönben nem tutluók a m€g-
íejtést kinek a javára íeljegyezní. iA szelvény a 30. otdal jobb alsó *arkában van.}

Aki a hat iapszárnban ktziilt rejtvények mirrtleg_vihé}fl legaiátib eíb,*-slly nregíejtést bekiild, inrlul az lüo§
penglŐ* rejtvénymepÉtjtcsi vorsenytn, rrre"lynek ertdnrórryót még karác,sorry *lött, a rleeember 15_iki lríag..l,ar Cserkéseberr
rnár közölrri fogiuk.

A 20Ü prrmpás dlj íelsorolását, rnclyek€t au €ucl pengörr kíviil nég nyerni lehet, a következő számunkbarr
megktae}jük ós folyt.atólrrgosarr köeölni íogiuk"

Legjobb hg kót peng$vel elÖÍizetsr a mirrden hó tlsejéu és tizenijriiidikén megjelenií tr4uur*. Cserkész évi
h{tsz pompás szánrára. de megveheted akár a leglrözelebbi ujságárupnáI ;zárnorrkérrt is, bár így eg1, kissé rlrágább,
20 íiltér számonkűrt, dehát a rikkancsnak is élnie kelt valamiből,

.Lz tl§OO perrg,ő§ reíívérrrrpálsrázaí elcő §olr{Dzata:
I. §őprc|ivóuy:

,r§2..l
h.t ö.

2. ilalrettvóny:
Ird be a hlányzó betükat:
...knaá...ni
..th."...in.
S. Btt{íroJtr,óny:

{. VersroJtv*.ny l
i{ütyik köllonlónyb{ll vetiük *zt a tortl

,,Eltoggni míní a gyutyasrál .,...

§. Tal*lós me§6 l
,§gy lába van és fek*!e" mi ez ?
Két lába van és fekete, hri cz ?
§árom lába vfil d§ fekete, mi ez ?
Nég1, lába van és lekete, Íni cz ?
Pt lába valt és fekete, rrii ez ?
Hat lába van és fektle, mi es ?

Tíru r{Dlrtr§ó§ §záza§üíí a llrarls,rrrlöí,
bn elr6neL l$ssz be rragy reftvónyatcr*eltésl vof§€$rfi+kör&

@%ő
d A á A d ÁR
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Mlrrdonklnok kívánok jó munk{t az új
munkaév kczde-tén, l kiiszöuönr a tábori
megemlékezéseket és jókíváusógokat l Ke-
mény kézszorítást mindazoknak, aklk velern
€gyütt izgultak a íllléres M. Cs. elsó szá-
mÁért. El no eresczük egymáe kezét, test-
vérek, mert ezt Az ügyet diadalra kell
vinnünk, ha törik, ha szakad. A ktshitű-
séget átengedjük az öreg anyókáknak és
kuvikoknak. Mi úgy futunk, hogy célba
érJünk, ugy-e ?-Munkalilrsak l Ismétlem a több ízben
hangoztatott szerény, de határozott ké-
réselmet ;

Idg|óben ir|uli a elkteket l Legalább
50-60 nappal az esedékesség eldtt. Ha csak
lehet, írJunk géppcl, rltka sorral, tzéles
margóual {baloldalt). A gépelés sajlóhibóit
elküldés elótt jaütsuk ki magunk. Ivíarad
abból azért még nekem i§, nem kell íélni l

ccruzúvnl íft cikkeket olvasatlanul a
papírkosárba sütlyesetek. Lemásolásra se
idónk, se pénzünk, A szedóket pedig nem
vakítjuk mes iqó elótt í

Aki el6ször kopogtat be a szerkesztóhöz,
mulalkozzók áf -vagy bárom sorban. Kü-
lönben nem tudom, kicsl-e vagy nagy ?

A cikkek esetleges megváltoztatásáért
ne duzzogjunk / Kénytelenségból teszl a
szerke§rtó.

Aki tíz-tirenkétoldalas kls,,kurtányokat..ír, ne csodálkolzék, ha meggyűIik a baja
az ollóval, piros ceruzával, Aliúk nem olvas-
sák a horliú ctkkeket, ü8yes ember rövlrlcn
is rneg tudia mondani, sritit akar.

IilIR,EI§
A vlltlglnmboroek tokintetében a Nemzet_

közi Bizottság legutóbb arra a megállapo-
dásra jutott, hogy ezenttll sem állja útját
nagyszabástl jamboreek rendezésének. Csu-
pán a rendezó nemzet cserkésaoinek rész-
vétele tckintetében óllítJa föl azt a korláto_
zást, hogy a rendezó közszolgálatosokon
kívül * táborozó cserkészek száma ne legyen
tóbb, mint a legnagyobb vendég-konthrgens
létsránra. A rendezó nemzet többi cserkészeit
segddtáborokban helyezbeti td.

Srawros rávrcpülórt végzett a Karnkárr_
nal §tef Tlbo1 örbgcserkész. Motoros vonta_
tással a mátvásíöldi renülótérról indult
és Nagykovácsi ttilOtt lelrripcsolta magát.
Innen - mo§t már csak vitorlÁzással *
sikprüIt a 92 km.-íyire íekvó Taksonyt
elérnie.

A balsíoee}or8tí.yül úgynevezett Tikacsi
csdrda íölszerelten várja a kisebb csoportok-
barr vagy magányoran kiránduló öreg- és
kcvésbé öreg cserkészeket, A ház körül
1600 négy§cögöles tolek van, ahol Játszani,gyakorlatozni lehet. Közvetlenül a telek
Elütt htlzódlk a Balaton vlze, 74 ágy van,
kölcsönsátrak is kaphatók, Jelentkezui par-
sági ajánlással a Cserkészházban lehet.

A ül4-os l}ugovlor Tlíusz cs. es. vala-
metrnyi tagja bányászfitl. Feljöttek Buda-'
pe§tre, mert még sohasem látták a íóvárost.
Hiába, eddig nem került pénz az utazásra.
Moat aztán gondoltak merésaet és nagyot
(és íóképpen cserkésgrzerűt l) és elhatároz-
tát, ho§y disrnót bízlalnak. Minden nap
más íitl vitte a mooldkot és a szépon íeF
hlzlalt sertér árából &i/ccrült a szükségcs
tttikölttég. Ez már beszéd l Azaz, _hogy több
a beszédnél: cserkészmunka ! EUen l

Ár ldel túboroz{cok mórlego. Egészen
pontos odatalnk természetesen még nin-

-úTÍY-.nTYlÉ rltlYr | ! YYv

Ztt A ng§!

ben, úg_v most is igcn sok életmenté
yéb Jótettet végezték a cserkészíirlk.
Egvmálután nerecnek Ie a hárs}

évben, úgy most is igcn sok életmentést és
egyéb Jótettet végezték a cserkészíirlk.

Egymásután peregnek Ie a bárshegl
cserkéezparkban a aezetdképzl tdborok. Nem
ártana, ha a íirltársaság iitokban megles-
betné, micsoda komoly lelkesedóssel tanul_
nak itt minden korosztálybeli íéríiak. akiknak itt minden korosztálybeli íéríiak, akik
csak azért áIdozzák íöl Jól megórdemelt
olhenőídeíüket. hosv nacvobb bózzáértés-plhenótdeJüketplh€nóldeJüket, hogy nagyobb hozáértés-
sel és erednrényesebben tzolgálják vala-
mennviünk zsarnok briüvánvát : ir Malvar
Firit. iTogy ls seól ceak Gyóni Géea versoT-

l

Kéretltnül beküldött }ézlrltoket, nsm
6rzünk meg egy hónapon íúl és addi§ is
csak válaszbélyeg ellenében küldünk vissza.
Filléresek vagyunk, minden gara§unkat
meg kell nézúÜnk l Ugyaní8y vagyrmk a
rajiokkal, íényképekkeI i§. Pál},ázatok anyá-
íánál természetesen más az eljárás.- A szorkeerl,ff íogndó-óróla : minden hét-
íón 4-.7Jg, Kaszinózásra nem érilnk rá :

íogjuk rövidre a mtlndókánkat. A hosszabb-
leláratú ügl'eket írjuk meg levélben.

Lnpzórta r minden 5-én és 10-én. De ne
hagyjunk semmit az utolsó percre. Az nem
arra való.

l'lrógor Vrlent György, ctnkots" Más
lapban megjelent clkkeket nem közlünk.
A- beküldött cikk egyébkéEt i§ a ,,laikus"
közönség számára iródott, Irem cserkész-
firlknak. -. F. Gyulr, §zombatholy. Köszö-
nöm a levslet á9 a személyes, valamint
hivatelo§ meghlvást, De nem mebetek le,
hlszen még lólekzeni is csa} egy_egy óvatlan
pillanatban tudok. ,,PáI apóka" már utazik
ir rajzolójáboz. Szeretettel köszöntlek, míg
hossrabbau írbatok. - F. B., §zfires. Kö-
szönöm az apróságokat l Nagytrn Jók, csak
a ,,BúzakereszteLet" kell eltennen1_ jövó
júniusra. Tudsz-e még ilyen€ket ? ,,Ocsikó-
nek" szóló levél már iött a mostani számban.
Tudod-e, hogy Kositer atyÁt küIön meg-
rótták, amiért llyen ,,öcsüés" leveleket
írt ? A Kalodont_cikkek sem tetszenek ?
Nagyot nevettem, amikor a közelmultban
valamelylk tlsztí tábor közönsége külön
megdíc§éIt€, hogy müyen szellemesek l Meg

cgonek, de már oddig is m€gállapltható,
hogy ez idén körülbelül 450 cserkésztÁborban
tereken 17.000 ítri élveáe a táborozás gyö-
nyöreit. A táborozásra íordított pénzösszeg
meg}özellti a 200.000, P-t, A központi
ellenórzés örömmel áüapltotta meg, hogy
e tavalyi kirakat_tábor után igen sok helyütt
a belsó munkának, a cserkészlelkiség méIy-
szóntásának szentelték a tóborok ereliüet.
A magyar vidék fotozódó szeretettel és
blzalommal íogadta íialnkat, ami nagy
öröm ugyan, de egyszertmind 

'l8yelmeztetóa íokozott kötelességelnkre. Mlnt mlnden

is mondtam nekik, hogy te más véIeményert
vagy. A ,,csóplótlika'í valóbau elírá,s volt l
Kdizönöm a íigyelmeztetéstl Megrázlal§
ha még cgyszer ,,Általában" blrálsz l AzL
mondod : ,,némely cikked mellett elalsaomt",
Lássuk, melyck voltak azok ? Vajjon nem
vottál már amúgy is álmos, amlkor neki_
íoctól olvasni ? Mert akkor nem a cr}k
tbúet róla. Várom a további leveledet, mert,
érzem, bogy leszünk mi még jóbarátok ie.
MagadróI nem lrnál e8y§zer ? - Bntby
Deisö, BudaBg§t. ,,Duci" levele igen jó}
§ikerüIt alkotás. Kár, hogy a nyárl §zámbe
semmikép §em tudtam,,beleíériszteni".,
Vajjon nem termett ott több, ahonnan ez
került ? Az elkényeztetett Duci beszámol_
hatna más eseményekról ls hasonló modor-
ban l ,,Af_nolyan" mamákkal nekem is volt
dolgom. Udv l - Airal Ulkt,ót. A wlirzburgi
cserkészelrról szóló clkked közlé§ét a ,,küIü8y"
nem javasolja. .- §rnbó Bendogúz, Most csak
így röviden nyugtázom az áLí;t cikk véte-
lét. Ha lehet, a következó számunkban sorra
kerül. Három novellád jó egészségben vórja
a kövér dossziéban, hogy rákenjék a nyomda_
íestéket. No, nem soká várnak már l Ki_
adtam az el§6t a rajzmüvésznek. - Benkü
Banill, Ilebreeen. CsÁkhogy végre jelentkez-
tél l Ko§zter atya úgy adott át, mint,
,,hüségee munkatársat", de éppen nébány
naopal leveled vétele előtt elmélkedtcm
rajli, hogy rlgy látszik, ,,quandoque bonuc.
dormitat Homerus . . . l" llíost aztán vissza
az e$észl Nagyon jó dolgokat küldtél.,
Valószínüeg valamennyit sorra keritem.,
A címlappal még várnom kell, míg meg-
látom, milyen rajzok Jönnek kt jól az tij
nyomdai eljórás mellett ? A vonalas rajz,
helyett inkÁbb olyan íényképszerű (higított)
tusiíestést szeretnek, Ha sok llyen munka-
társam lenne, én is a Vlgkedvú M" uccába
költöznék l Aztón milyen szakot váIasztasz
vajjon a tanári pályán ? Szeretettel várom
tqvábbl dolgaldat. - I§asy Laioe, ?6cel.
Verseidet €zután i§ sávesen hozom, do
persze csak apránként. Mert a íiítnép tnkább
írja a verseket, mlnt olvassa. Nem kísér-
letezel tljabb formákkal ? Nem ártana l
Bfumoly ltétíó délután szívpsen látlak.

,,Csak egy éjszakára küldjétek ki óket. . ."
És íolytatbatnám cserkészváltozatban :,,a
lazsálókat, jó szót kutyábavevóket, a'cs6-
fülíieket, munkakerülóket . . ." Tudom, job_
ban megerőltetnék magukat, ba )átnák,
milyen keményen élik itt, fitlszomtól nem
látottan, vezetóik a Törvényt t

Egyik íényképünk azt a jclenetet mutatja
be, amikor Mitt bá' előpdását hallgatja-a
hóségben nekivetkőzött tábor. A másikon
íogvacogva szemlélhotitek a kifogástalan
sátorrendot. A képeket az országos elnök
urunk trocsátotta rendelkezésünkre, okulás
kedvééyt.

.d Mag$ar C§erké§z§zöyétsé8 Hlvatalol Lapja.-
El6ílzetést árfl egy évfe 2 pen8ó, amely egy§zerr&

küldendő be. E§yes szám ára 2O ítllér.
Szerkeszt3gé8 és kiadóhivatal: Budgpe§t, V}

Nagy Sándor upca 6. Cgorkószhár.
§zerLesztésórt ér \tadásért íoletös:

Ko§cH BÉLA ü.
Ktadía a }Iag;yar Ceerké§zlzöyot§ég.
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öREGc§oNT"paxÁz
A magyar cserkéseet több rnint 20 esztendós élete alatt már jó néhány cserkészgeneráció nótt

íel, eák kialakttották ae egész világon híres, egyszerüségében is megkapóan szép és vitathatat,
lanul gyakorlati egyenrunaiat. §zzet szemben még mindig nyilt kérdés és vÓgleges szabálYr>

záera Íár a hely*s'lelsreroÍ§r kérdóse. Ugy órezzük, hogy itt van at az ídöPont * mikor a

mírlt éví Jamboresn ae tgész vil{g elvonuit elOttUnk és egy év távlata alkalmat adott a látot-

tak rendrzerezégére, * 1og, e magyar cserkésret ,,öregcsontjai" Iágganak mUnkáhOz és a
legtöbbet jelentú

sa|át taparrtalatalk alap|án határozaák Teg a m?gylr
cElrkágl lcgalkalmagabban ögszeállított fetszerelégét.
A pályázatoket folyó évt novombor l§.tg kell a C;serkészbolt, Builnpe§t, V, NngY §ánilot _u. 

6

clmie Lekütdeni. A borltékon a feladó n§ve nem szerepelhet, csuPán ielige és n következÓ

megtelölér l ,.öruso§ont pátyáznt". A pályázó nevét, csaPatát, megbizatását és lakhelYét a
p&l§ázathog 

-cratÖlt 
*a iezit kütön úorliéknak kell tartalmaznia. A btrálóbizottság taglai l

ir. 
-Ajkay 

József, dr. Kosch Béla, Kun Attila, dr. §ztrilich Pál, dr" TemesY GYÓzÓ.

kiosztásrrr kerüll
1 nagy |utalom 1O0 pcngő értékbcn,
§ §§ö díi, o§y§nkónt 2o-2o péngö értékben ée
§ má*odllt díl; agygnként 1&_íO pgngő értékben.
A dt|akat lthzpénzbcn adiuk ki.

Felndnt l meghntározandó, ho6r a testen viselt kifejezetten eggenruhúzati darubokon hÍvtll (ezek

a kaláp, ing, nyakkendó, öv, nadrág, harisnya, cip6 és ezek tartozékai) mítyen ilam.bakbÓI

állton a,,uabálgot" cserkész|elszerelés :

a/ reggeltöl ertig tartó ltirúnduldson, illetve szolgúIatban,

b ) é| s zakúzússal egybekötött klr ánd,ulása n, illetve szolgálatban,
c/ két yagy több heter mozgótúborban

A felrrerelérnek olymódon kell az a), b) fu c/ esetben összeállítva lenni, hogY az
a leghidegebb téli idólárAstól eltekintve kielé$tó legyen.

dl ÉJlrakArással egybekötött si uagg téIt táborban, vógül
c/ mely dambokból álljon a rrabályos, drsí mozgótúborí |dszerclés,

A betük glett íoltett kúrdérehro klllön |eleretekDan kell válarrolnl. A lelszerelérl tárgyakf,t, daíabsÜmra lel kell sorolnl.
Ár-"ovx ieiszerstglt túrnvakat ponloean'lc kctl trnl, méretelt & rülyát meghatároznl. A Íeladnt megoldárához tart9ztk
nnnut § i;iiáia; ntroiÍÖ rr eúy l*tf, tlA tartotó atkalom lelsrerolérét rnátháaauk (csomngoluk). A málha {*.iarl
nJiör.mmuetc róiiÁí6loi ntncí. sranaaon válegzthEtók a le6Jobb meggyót6dé* gaerlnt bármely hAtlborJ{t (tornlseter),
;fi;-rű iír. t r;;i;y§gY Ú§ntc tlpurú;, vagy k§lönlogeren iiabott $[-tttorvdg), vngy _hordállvÁnyor _(Bergau Melss,
fr9.r;;d§Ál-ÚÁtiÁaÜ"itBuoo[. ez atlitmaiótt mátha'form&|a és mérotei pontosan !e.lyu$óX (tlgy§ln| aa esetleges
*ó*lii:g ii áaitroutlakrn, karikekrn éB cslttokra), Meg kell be-nne mlnden egyer felreeretéEt_tárúy elhelYtéeét Pofito§qn
trúrJrnt er rz ttyrirouoir lotrt csomagoldrt ralirgl §eeml€ltetnt. A raJr slkerült,_jlgy kovésbó tök6letea volta, bn
.oncrr.int érthetó. 

" 
paivilatr helyerésl "nem bgloiyásolJa, Aaon íelrzgrelési táfgyek elbel:ierését, melyek €setleg nem 8

uáii mettrats k'erúlneli, littlon meg kell hetátornt (mel},lk zseb, esetleg oldnltrAk, rubarrák, stb,).

§tl6 illrst nyor, akl vnlanely beiü alatt íettetü kérdésre a btrálób,izottcóg. mo$télére,szerlnt l,+ghasznAlbatóblr szubálY'
eatot Íulü ue,'a marouti áuet sr illetó kérdérre bedtkeró megoldArok ért{kaorrerr{|e rzerlnt í_téük oda. A nnúYlu,
t§tmrt 61 nyoil, ukt lerallbb"-il etro a§at , nyort ér ellel q kéróésben való különöc .JÁrtarrá8áról1, valamtnt q eserkésl,
il;iio.sei-tiii,lr,i ;;"tiATd- icutont"ger riorgatrirarOl te§r t§nu§ágot. Ez annylt te9rr_l_r9gy llncr klzárva at e lehetóség,

"ug];-;6.r.i-patiatitavu--oirrio 
§i o .tio'ottat ér a uagyjutaláat, összerei tehát 200- |-t 98yenar a cserkért nYerl

;i_'i btr6ióúi;oftrdg ta6rti l patyazaton cem köevetve, ÍÓin ttiaveitenüt résat nsm vghetnsk. A blrátóbtaott§áB dönté*e
.,agru6oi et rnegíttÜrtÖn"tettón, e űJarott pAlyemunkák íelhasználásl toga a Crerkósrboltot tllett.

A púIyátatak mwttéléránát ue:!et| **mpan{olr ; 1. tökéletos*ég, 2. egyszerÜrég, ér átteklnthetócé§, 3. kÖnnYÜ sÜlY, 4,

ol*lórág, S. megym Aru ltgyen.

r{ p6lylrat eredmóny* *lapul log **rrlgóltt a eserkésalelsrerelés nern köl*tea1, hanem llírnulatdaszerÜ stabálYor{sáhoa.
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Tol n ai*n y- omd a méi_vrr_vornír sa, Bu dapesí.,




