


TUDOM  EN, Ml KF,LL NEKED 1
Mi kell a magyar fiának? Aki szerfit igazán fiú lenni ? Mindenesetre kell valami jó, izgalmas 
r«í)ény, ami nagy erővel viszi a képzeletet a mindennapok szürkeségéből kifelé. Hát mi 
hozunk Neked effélét, nem is egyet, de kettőt egyszerre. Szépet, érdekeset, fölöset!
Hát aztán ? Kell móka, nevetnivaló ? Játék, nóta ? Jó gondolatok, amivel agyonüthetjük a 
hosszú őszi estéket: csőstül önti eléd kéthetenkint a 32 oldalas lap. Bélyeggyöjtés érdekel ? 
Vagy rövidhullámú rádión akarsz babrálni ? Itt vagyunk, segítünk Neked ! Karácsonyra sí- 
felszerelésre fáj a fogad ? Mi tapasztalt jegesmedvék tanácsaival szolgálunk a vásárlásnál is, 
meg a használatnál is.
Érdekel a repülés? Szeretnél élvezhető módon beljebb hatolni hazánk ismeretébe, történel
mébe ? Akkor csak gyere velünk! Mi, rövidnadrágosok, fiús hangon, fiús adagolásban, fiús 
körítéssel beszélgetünk Veled minderről.
Verseket írsz? Hozd ide, megnézzük, mit lehet vele kezdeni.
Kellene egy kéz, amelybe jó belekapaszkodni, de nincs bizalmad a környezetedhez, félsz, 
hogy kinevetnek problémáiddal ? Tárt karokkal várunk és akár séta közben, akár szilvamaj- 
szolás mellett megkeressük kettesben a „jó út“-jelzést.
Hát ez igazán nem kismiska ! Pedig ez még fele sem a lapnak!
Tudod mit ? Ne sokat magyarázkodjunk ! Csapj föl Te is és lépj be a táborunkba !

MINDEN MAGYAR FIÚ LAPJA A MAGYAR CSERKESZ
Te is megkapod, ha azonnal elküldesz a postatakarékpénztár 31.428. számú csekkszámlájára, 
vagy átadsz a parancsnok úrnak

KÉT P E N G Ő T
Ennek fejében egy egész éven keresztül nincs gondod olvasmányra. A befizetési lap hátára 
írd fel olvashatóan a nevedet, lakáscímedet, ha cserkész vagy, a csapatod számát.

E K R I L O . .
a kitűnő szomjcsillapítónak, egyetlen 
kulacsból sem szab ad  hiányoznia.

*

Jól cukrozva üdítő és egészséges ital, 
mely különösen hosszabb túráknál 
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

*

Kizárólagosan honi nyersanyagokból 
gyártja a

FRANCK HENRIK FIAI
RT.

nagykanizsai és mosonszentjánosi hazai gyáraiban.
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M e g j e l e n i k  
a hó 1.-én és 

15.-én

A LILIOMOS IFJÚSÁG LAPJA *  SZERKESZTI: VELŐSY ELEK

TÍ ZEZERSZERES v i s s z h a n g
T i s z t e l e g  a M.  Cs. !

Százával érkeznek naponta a kedvesnél kedvesebb levelek. Jó szívvel adtuk a lapot, de azzal is fogadták. Egyik 
parancsnok-testvér így i r : , , . , .  az izgalomtól kipirulton, valósággal elfulladva téptem föl a M . Cs. cimszalagfát. Köszönöm 
uektek, hogy elküldöttélek. Nagy ajándékot kaptak ezzel fiaink. Csapatunk létszáma 53. Valamennyien befizetlek már az előfize
tési dijat. Kérek még 80 példányt, amit az iskolában nem-cserkészek között akarok ejhelyezni. . .”

Egyik öregünk leveléből: . .  úgy gondoltam, hogy egy időre félreállok a cserkészmunkától. Sok okom volt rá.
De valami keresztülhúzta a tervemet: a posta meghozta a M. Cs. első számát. Rögtön nekiültem és elolvastam az utolsó sorig. 
S közben rájöttem, hogy nem tudom abbahagyni a munkát. Rájöttem, hogy ha gáncsolják is az embert, helyt kell állni a fiúért. 
Ezt a ráeszmélést kizárólag a lapnak köszönhetem . . . ”

Más ! „. . . mondhatom, a többi fiúknak is nagyon tetszik a lap._ Ilyent vártunk álmainkban s most itt van való
ságban . . . "

És ki győzné mind felolvasni.
A M . Cs. némán, gyanúsan fénylő szemmel tiszteleg annyi szeretet láttára.

1 9 3 4 . O K T Ó B E R  6.
Meddő kegyelet 85 év után az aradi tizenhármak szomorú sorsát hány forgatni. Hiszen azóta tizezerszám 

támadtak a magyarságnak új vértanúi! És milliószám élnek, sínylődnek magyarok, akiknek minden napja külön vértanu- 
ság : a háború rokkantjai. A forradalmak, az országdarabolás, a kíméletlen karteluzsora áldozatai. A munkanélküli apák, 
soha nem dolgozott 20— 30 évesek, örömteler^gyermekek.

Fiúk ! rajtunk áll, hogy szétfeszítsük a ránk erőszakolt koporsófödelet! A kötelesnél jobb és több munkával, pórázon 
tartott igényekkel, öntudatos, önmagát bíráló magyarsággal és főképpen túlfolyó mértékkel osztogatott emberszeretettel.

CSERKÉSZ INDULÓ
(  Szavalókórus )

Valamennyien : Huj, huj, hajrá ! Huj, huj, hajrá !
Magyar cserkész, huj, huj, hajrá !

I .  kar : Ha zeng a vész szilajon,
Nagyok : Sose bánd ! Se baj l 

A viharban válik meg :
K i a magyar.

I I .  kar : Maroknyi nép, kicsi föld . . .
Kicsik : Sose bánd ! Se baj !

Ezer éve döngeti,
Tépi vihar.

I  kar : Előre, előre csüggedetlenül!
A vészre, az éjre napvilág derül.
Hahó, a kürt riad !
Nekünk is megvirad !
Diadalt hoz a magyar szent akarat !

TI. kar: Szavunkra, dalunkra oszlik a setét, 
• Szívekbe ragyogjuk hitünk erejét. 

Ha jóban összefog :
A cserkész győzni fog,
Az a hős, az erős, aki mosolyog.

I. kar : Hajrá, csatára ! Hajrá, előre ! 
Fáradt apáid helyébe á ll j !

I I .  kar: Ők ha kidőlnek: kapj le erőre: 
Nyitva a pálya, a munka vár!

I. kar .

I I .  kar.

Oszlop légy hazádnak őrül : 
Munkás kéz, ha tenni kell!

Friss hajtás az ősi törül, 
Jövendő, mely énekel!

Valamennyien: Napfény vitéze, cserkészfiú, haj!
Isten nevében : csatára fe l! 

Kiáltva : Huj, huj, Hajrá !

Irta : néh. Harangi László.



HERCZEG FERENC A  MAGYAR CSERKESZEKHEZ
Htrezeg Ferencet, a nagy magyar írót megkérdeztük* hogy mi volt a benyomása, amikor cserkészekkel lalálkn^ntt 

mI CS° da/ rt,éket ad a cserk*szet a magyar nemzeti neveY&nek Mi 'a S S r fS t a S Í  ez a hiva - 
róíin1f val^vYkm ényétrm ePPCn badacsonyl izöl,,jében üdüIt s ott, a Balaton partján a következőkben foglalta össze

jók ed vű ?Y aY gY fgY tY k b e^ a 'ifT tó  partjlfbenépetui. telhetik a sok “ »P »«n lto tt, az életerőtől ragyogó, a
,,, A ligetekben ^trak emelkednek, zászlórudakkal, cifra kapukkal, fából faragott, gályákból font kövekből rakott 

taíálkozun l^^t^^^evels^eZ^l^zI^M Í^víicsaíákát'vfTO ak1' * *  “ “ “ “  b‘ ra í' a * °11 M lk “  N o k k .l

amely a serdülcllenekre az oregek gondolkodását és életszokásait kívánta ráerőszakolni gyamKoaas aiot,
, , ,A cserkeszmozgalom a fiúnevelés Kolumbus tojása. A fiúk tanyát építenek maguknak a tó partián, maguk gondos
kodnak élelmezésükről, maguk őrködnek a rend és tisztaság felett. A kemény fegyelemnek is alávetik magukat mert 
ígyA,?zarAanuCS0!.ja íai t,0/ Ví rly ,lk; A gyöngébbén sikerült étel is jólesik nekik, mert ők főzték. Játék közben beletanulnak 
önállóságba es felelőssegerzetre tesznek szert. Mellékesen megismerik a szó legjobb értelmében vett demokráciát

Véleményein szennt a cserkészet két igen becses képességet fejlesztett ki a magyar fiúkban : a fegyelémtartás 
es a pénzzel való banmtudás képességet. Es ki tagadná, hogy a magyar ifjúságnak ezekre igen nagv szüksége volt ? r  

Herczeg berenc ezenfelül szeretetteljes köszöntését küldte a magyar cserkészeknek és felajánlotta, hogy a filléres
aab á t o S - ac. ^ ^ m S & ^ a t o Y S r e t m kUl ^  ^  elbeszélését Választásunk az „A.iahé

. Vitéz 7'emesy Győző.

Allahé a bátorság...
A Janinából való Nuszim bej —  nem kívánom neki, 

hogy' Allah növessze hosszúra a szakállát, mert borotvál
kozni szokott és nem akarom hiábavaló költségbe vern i__
a Janinából való Nuszim bej mesélte ezt az épületes dolgot.

*
Egy őszi estén brusszai utasember érkezett az alubadi 

görög csapszékbe. Igazhívó' moszlim volt, de a hátiban már 
nem kapott szállást, mert ott negyven albán katona aludt 
két szobában és azok menten kipofozták, amint közéjük 
akart telepedni. így aztán elment a göröghöz.

A görög azt mondta a csaposlegényének, vezesse az 
idegent az örményszobába. Négy lábon álló frank ágy volt 
benne, az utas mingyárt belefeküdt és az orrára húzta a 
paplant, mert igen fáradt volt.

A csaposlegény azonban nem volt álmos, szeretett 
volna még beszélgetni Leült az ágy szélére és cigarettára 

1 gyújtott. A  legény különben szirai olasz volt. Aszirai gyaurok
ról pedig tudvalevő dolog, hogy minden istenfélelem és 
komolyság nélkül szűkölködő szélkakasok, csakúgy' bugy
borékolnak a sok nótától és mókától és akkorákat hazu- 
doznak, mint az Aja Szófia kupolája.

—- Miért hívjátok ezt a szobát örményszobának ? 
— kérdezte a brusszai ember.

— Testvér —  válaszolt a csaposlegény, —  annak igen 
szomorú története van 1 Két esztendővel ezelőtt, az isztam
buli nagy örmény villongások idején ebben az ágyban, ahol 
te most fekszel, megfojtottak egy örmény embert. Nem 
volt olyan örmény, mint a többi, sokkal szívósabb ter
mészete lehetett, mert azóta is minden éjszaka feljár a 
sírjából. Első kakasszó előtt megjelenik ebben a szobában 
és megnézi, alszik-e valaki az ágyában. Ha erőshitű ember 
az illető, akkor nem bántja az örmény, hanem visszakotró- 
dik megint a temetőbe. Ha azonban gyöngehitű ember fek
szik itt, annak kitépi melléből a szívét, azután kidobja 
az illetőt az ágyból és hajnalig ő fekszik a helyén. Téged 
nem féltelek testvér, mert te igen erőshitű embernek látszol, 
azért csak aludjál békességben 1

így szólt a kötnivaló szirai, azzal magára hagyta az 
utast és maga is aludni tért.

Bizony a brusszai ember szemére nem jött álom.
Mert mondhatja-e magáról földi ember, hogy az ő 

hite erős ? Nyitott szemmel feküdt a sötét szobában és 
meg-megriadva fülelt az éjszaka hangjaira, közben a 
száztizenegyedik szurát mormogta, mely hathatós oltalom 
az éjszakai dzsinek incselkedéseivel szemben. Éjfélfelé 
egyszerre rettenetes ütés nyilait át az utas minden tag
ján. Jön az örményi Érzi, hallja I . . . Most nesz nélkül 
megnyílik az ajtó . . .  Jéghideg levegő árad be rajta . . . 
Halkan csoszogó léptek. Kínos sóhajtozás. . . Most ott 
áll a rém az ágy oldalán . . .  Allah segíts ! A brusszai 
ember kisiklott a paplan alól, leereszkedett a padlóra és az

ágy alá bújt. Ott meglapult és visszafojtott lélekzettel 
hallgatódzott. Az ágy megroppant fö lö tte : most feküdt 
bele a kísértet. Allah segíts !

Korán reggel a csaposlegény bement a vendéghez. 
Nagy meglepetésre üresen találta az ágyat.

—  Hol vagy testvér ? —  kiáltotta.
• Itt vagyok —  válaszolt a brusszai ember, miköz

ben kibújt az ágy alól.
—  Hát te az ágy alatt szoktál aludni ? —  csodálko

zott a legény'.
—  Ide húzódtam félelmemben, mert az éjszaka eljött 

az örmény.
—  Miféle örmény ?
—  Az, akit két esztendővel ezelőtt itt megfojtottak !
A  csapos erre úgy elkezdett röhögni, hogy lónyerítés

nek is bevált volna.
Madonna ! — kiáltotta. —  Ez a jámbor brusszai, 

komolyan vette az én mókámat! Tudd meg testvér, hogy itt 
sohasem öltek meg sem örményt, sem másféle embert, 
örmény szobának azért hívjuk ezt a lyukat, mert a gazdám 
tavaly egy örményből vette ezeket a ringy-rongy búto
rokat . . .

A  brusszai nem szólt semmit, hanem összeszedte a 
holmiját.

—  Mi a neved ‘? —  kérdezte még mindig nevetve a 
szirai.

—  Mehemed I
—  Nos, brusszai Mehemed, te vagy a leggyávább 

ember, akit életemben láttam.
Mehemed vállat vont.

,, Allahé a bátorság! Egyik embernek megadja, a 
másiktól megtagadja.

így szólt és azzal elment a maga útjára.

A  Janinából való Nuszim bej cigarettára gyújtott, 
azután más történetet mondott el.

*
A krétaszigeti ráják fellázadtak a padisah ellen és 

szemérmetlenségükben annyira mentek, hogy ostromolni 
kezdték Ejub várát. Ez a kis vár még a velencés időkből 
való ócskaság és a tengerbe nyúló hegyfokon áll. Ágyúik 
hál’ Istennek nem voltak a lázadóknak. Sajnos, az igaz- 
hívőknek sem. így' tehát csak afféle tessék-lássék ostrom 
folyt, miközben az illendőség kedvéért sokat ordítoztak 
és puskákkal lövöldözték egymást.

Egy napon nagy hajóhad jelent meg a vár alatti 
öbölben. Frank, sváb, angol és Isten tudja micsoda nem- 
zetségű páncélosok vegyesen. A gyaurok vakudaim-basója 
apró zászlókat huzatott fel az árbocára, ami azt jelentette, 
hogy a várparancsnok jöjjön azonnal a hajójára.

A  várbeliek közül senki sem tudta, az idegenek tulaj
donképpen szövetségeseik vagy ellenségeik-e a padisah-



itak. A  várparancsnok, egy keményfejű ó-török, azt mondta, 
ö bizony senki emberfia kedvéért nem hagyja ott a várat, 
míg írott parancsot nem hoznak neki Sztambulból. Valamit 
azonban mégis kellett tenni, mert a hajókról száz hor
dónyi ágyútorok ásítozott a várra.

— Menjen le az írnok! —  szólt a mir-aláh bég. —  Az 
írnok jókiállású ember és tud egy kicsit franciául is. Öltöz
zék íel rendesen és tudja meg, mit kívánnak tőlünk a vizi 
gyaurok ? t

A várkapu megnyílt és az írnok nekiindult a partnak. 
Ezredesi egyenruha volt rajta. Isztambuli divat szerint 
való, vékonyrojtú, magas fezt viselt, barna dolmányt, 
csukaszürke nadrágot és lakkos cipőt. Fegyvert nem vitt 
magával, csak egy kis bambuszpálcát, melyet kényeskedve 
forgatott az ujjai között. Nehogy a hitetlenek alázatosság
nak nézzék az ő sietségét, nem is sietett, hanem lassú és 
peckes léptekkel sétált lefelé.

Egyszerre lövés csattant el a távolban. A szomszéd 
dombok bokrai között hasaló lázadók meglátták az ezre
dest és meglövöldözték. Az első golyó előtte csapott le az 
úton, kis porfelhőt verve fel. Azután a sarka mögött vágott 
le egy golyó.
j ' Az írnok így szólt magában :

—  Ötezer hitetlen figyel rám a hajókról. Messzelátó 
üvegeikkel meglátják arcom minden rándulását. . . Amit 
most teszek, arról beszélni fognak Londonban, Rómában

és Bécsben . . .  Meg kell tehát mutatnom, hogy az oszmán 
vér még nem fajult el.

Amint továbbment, a szomszédos dombokon egyre 
szaporodtak az apró porfelhők. Mintha ritkás nyári eső 
paskolta volna körülötte a fehér homokot. Az írnok egye
nesen, mint a gyertya, lassú, kényelmes léptekkel, ujjai kö
zött a pálcát pörgetve és derült arccal ment lefelé.

A  hajóstisztek elálló lélekzettel nézték. A lázadók pedig 
dühükben sütögették reá puskáikat. Az írnok meg is lassí
totta lépteit, hogy cigarettát sodorjon magának. Azután 
megadott és végighúzta a gyújtót a Jakkcipője talpán, 
A  golyók szakadatlanul hullottak körülötte, de egyik sem 
talált. A  parton kis gőzbárka várta. Mikor fölmászott a 
főhajó lépcsőjén, eléje lépett az admirális.

Kezet fogott vele és így szólt hozzá :
—  Bajtárs úr, ön a legvitézebb katona, akit életemben 

láttam.
Az írnok vállat vont.
—  Allahé a bátorság 1 Egyik embernek megadja, a 

másiktól megtagadja.
Á  Janinából való Nuszim bej így fejezte be elbeszé

lését :
—  Az írnok, akit a frank admirális a világ legvitézebb 

katonájának nevezett, ugyanaz a brusszai Mehemed volt, 
akit az alubadi csaposlegény a világ leggyávább emberé
nek tartott.

1

Könnyedem
Emberebb ember halt meg a közelmúltban ! Amíg 

élt, Károlyi József volt a neve és Fehérvárcsurgó urának 
tisztelték. Nemcsak jótevője, de eszményképe is volt a 
cserkészeknek. Azért nem is szégyellem, hogy megköny- 
nyeztem a gyászos hírt. : Károlyi József meghalt I

Híven teljesítette kötelességeit. Láttam, amint súlyos 
betegen, mankóval és bottal érkezeit a zsúfolt templomba. 
Ott állt és imádkozott rneggörnyedve mindvégig. Pedig 
betegsége miatt otthon maradhatott volna. De tudta, 
mivel tartozik Istennek, nem keresett gyerekes kifogásokat. 
Katolikus volt, férfi volt : hűségesen végighallgatta az 
egész misét —  állva.

Amilyen szigorú volt önmagához, olyan gyöngéd mások
kal szemben. Együtt koesiztunk egyszer Csurgón. Önkén-

nem szégyelern.
télén mozdulattal elővette a kesztyűjét, már-már fel is 
húzta, amikor észrevette, hogy nekünk nincs kesztyűnk. 
(Nagy szegénység volt akkortájt 1920-ban 1) Szó nélkül 
eltette a kesztyűt, nehogy mellette szembetűnjék a mi 
szegénységünk.

Ahol tudott, segített. Segített a cserkészeken : tábor
helyet adott. A  Kopenhágába induló versenycsoportnak 
épúgy, mint később sok másnak. Segített, amikor kellett 
az Oroszországból menekült Galyzin hercegen és segített 
hosszú éveken át az idegenben élő magyar királyi családon.

Most nincs többé közöttünk. Imádkozzunk érte! 
Megérdemli !

Nyugodjék békében!
Dr. Sztrilich Pál.

Gróf Károlyi cserkészei között. Tisztelgés a házigazda előtt.
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Böngészés az országos portyázás gyöngyös tarsolyában
Még a tavasszal végig

röpítette a rádió az orszá
gon a hirt : április 29-én 
portyázásra indulnak a 
cserkész őrsök. Elhang
zott az országos cserkész
vezetőtiszt portyázási pa
rancsa. Szétömlött az éter 
hullámain. Eljutott a leg
eldugottabb falukba, a 
hegyek által elzárt leg
távolabbi kis bányatele
pekre, a világ forgalmából 
egészen kieső tanyákra is. 
A  cserkészek ezrei nagy 
várakozással hallgatták az 
ország szívéből jövő uta
sításokat.

A  csapatparancsnokok 
tovább íto tták  az utasítá
sokat az őrsöknek. Moz
galmas élet indult meg 

Harangozótorony, Petőcpuszta. mindenütt, ahol csak cser- 
47. PFC. -  Róka Örs. kfczek élnek. Folytak az

előkészületek: szerető édesanyák és ügyes cserkészkezek 
versenyeztek a portyázás felszereléseinek összegyűjtésé
ben és elcsomagolásában.

És a meleg, napsütéses tavaszi délutánon, vagy regge
len a portyázó őrsök százai lepték el az erdőt és mezőt.

*

—  Érdemes volt ? Volt-e valami eredménye ? —  kér
dezhetik, akik nem mentek el.

Igen, érdemes volt !
A  sok gazdag élmény, tapasztalat és megfigyelési 

csokorból: a portyázó őrsök beküldött jelentéseiből az
alábbiakban bemutatunk néhány érdekes és értékes rész
letet. Ezek a napló- és jelentésrészletek az országos por
tyázás lelkületét sugározzák felénk. ízelítőt adnak a sok 
és tanulságos megfigyelésből, amikben az őrsöknek részük 
volt.

Hozzám már csak a kerületi és szövetségi pontozó 
bírák rostáján át jutottak a jelentések. így csak a szép 
jelentések legszebbjeit olvastam el. De ezeket élvezet volt 
átnézni 1 És nehéz volt kiválogatni, hogy mit mutassunk 
be itt, a Magyar Cserkészben. A  leg
több olyan volt, hogy elejétől végéig 
érdemes lenne közkinccsé tenni. De 
erre nincs mód, így csak egy-egy 
érdekesebb részletet, szép fényképet 
vagy vázlatot és látrajzot tudunk 
ízelítőnek bemutatni.

Gyakorlatiasság.
,,A községek közötti menetelést saját módszerünkkel 

elég ügyesen használtuk ki. Három csoportra oszlott az 
őrs. Mindegyik csoportban volt rajzoló, növénygyüjtő és 
valamiféle jegyző. Ha valamilyen érdekes helyre akadtunk, 
lemaradt az első, utána a második, végül a harmadik cso
port. így, mivel a csoportokat a legjobban képzett, fiúk 
vezették^ az időt nem pazaroltuk, mégis jól kihasználtuk. 
Ezt a módszert a falukban is használtuk. ;;

A  rendes egységes és a csoportos menetben is az őrs
vezető ment mindig elöl, a segédőrsvezető leghátul. A  cso
portos menethez még megjegyzem, hogy minden szétoszlás 
ntán az elől lévők bevárták munkájuk közben a következő
ket, így tehát folyton újra egyesültünk” . (47. P. C. F. 
Zerge őrs.)

Isten közelében.

„Csendben mentünk az erdőn keresztül. Emlékeztetten. 
a fiúkat a 6-ik cserkésztörvényre. A  természet Istennek 
temploma. Itt igazán éreztük ezt és a fiúk lelke mind köze
lebb érezte magát a jó Istenhez. Már alkonyodott. Mindenütt 
templomi csend. Csak lépteink zaja, a madárdal és egy-egy 
elsuhanó gyík zöreje hallatszik a száraz leveleken. Valóban 
felséges volt . .  .”  (663. „Tömöri Pál”  I. őrse.)

Jótetlek.
„Elbeszélgettünk a kanásszal.
A  kis emberke igen barátságos volt, sűrűn felelgetett 

kérdéseinkre. Majd vizet húztunk a kétláncú, hatalmas 
testű és 30 méter mély kerekes kútból. Utána húztunk még 
őrsi jótettként 5 vödör vizet a disznóknak. Ez már a máso
dik jótett a portyázáson, tudniillik, már Mólomban végez
tünk egyet : egy 96 éves nénikét, aki régóta jár már a 
templomba, de még nem volt a kóruson, felsegítettük, hogy 
ott is szétnézhessen” . (47. P. G. F. Zerge őrs.)

Barátkozó*.

„Alkalmunk volt a község mindkét nyelvű fiatalságá
val elbeszélgetnünk. Megtanítottuk őket madárhangután- 
zásra, ami általános közkedveltségnek örvendett. Továbbá 
négyféle labdajátékra, daloltunk egymásnak, sajnos, azon
ban énekeiket mind ismertük. Ugyanis nem a népdalokat 
adták elő, hanem az iskolában tanult irredenta dalokat” . 
(10. „P . Á. R ."  I, Daru őrse.)'

Lelkes öregek.

„Végigzúgott az egész telepen a 
cserkészek hívó szava. Elhallatszott 
a kunyhóba, palotába egyaránt s az 
árvalányhajas cserkészek daloló ajak
kal, boldogságtól sugárzó szemmel 
mentek szét kutatni a környék szép
ségeit, kincseit, múltját és szenve
dését.

Minünk is jutott egy kis fel
adat. Boldogan jártuk is érte a he
gyeket, völgyeket, erdőt és mezőt. 
öregek voltunk és mégis gyerekek. 
Képzeletünk úgy cikkázott, mint fecske 
a légben. Leszállott gondolatunk, mint 
a lepke, minden kis virágra és kö
töttük" őket tarka csokrétába” . (259. 
„Szt. Borbála” cs. cs. Turul őrse.) Naplemente a Balatonon. (Kunfalvi R. (elv.)
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INótagyüjtés.

. a portyázás egyik legértékesebb élményét éltük 
á t : ugyanis a tanya 10— 15 főből álló fiatalsága néha össze 
szokott jönni olyan házimulatságfélére. Ilyenkor egyik fiú 
harmonikázik, a másik hegedül. A többiek vagy táncolnak, 
vagy dalolnak hozzá. Ma is ilyen napot fogtunk ki és oly 
szerencsénk volt, hogy a sok beszivárgott sláger közül 
négy eredeti magyar népdalt hámoztunk ki. Egyik fiú 
le is kottázta és Pécsett megállapítottuk, hogy közülük 
kettő eddig ismeretlen” . (47. „P . C. F .”  Zerge őrs.)

* .

MARISKÁM KAPUJA
(47. P. C. F. ZERGE ÖRS
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Mariskám kapuja sárgára van festve.
Integet, csalogat jfiinden szombat este.
Ne csalogass engem kökényszemü kislány,
Ha a szived másé —
Ha engem nem szeretsz, maradj az anyádé.

(Népdal. Kökény, Baranya vm.)

Tábortűz.
„Vacsora után elhatároztuk, hogy az ugyancsak 

Grábócon tartózkodó két őrsünkkel együtt egy kis barát
ságos ismerkedő tábortüzet rendezünk. Először nótákkal 
csalogattuk a közönséget, amely szép számban gyülekezett 
tábortüzünk köré. Magyar és német, komoly és víg számok 
váltogatták egymást, amelyek közül őrsünk tagjai szolgál
tatták a legtöbbet. Igen nagy sikert ért el őrsünk egyik 
tagja, aki németül konferálta be az egyes számokat. A han
gulatos és meleg tábortűz %1 0 -kor ért véget, a közönség 
csak nagynehezen akart távozni” . (40. „Szekszárdi Cser
készek”  I. őrse.)

Napsugár őrs. (665. cscs. Túrán, III . őrs).

Tapasztalatok,
megfigyelések.

„1. Időjárás THek- 
kenő melegben folyt 
le az egész kirándu
lás. Az átlagos me
leg kb. 30 Gelziusz 
fok volt.

2. Érdekesnek tar
tom megjegyezni, 
hogy jártunkban hu
szonkét útszéli ke
resztet láttunk.

3. A  növényzet 
mindenütt teljesen ki 
van fejlődve, sőt a 
korai nagy meleg szá
razsággal fenyeget.

4. Feltűnő sok zöld
gyíkot, azonkívül két
fejű gyíkot és szép
számú siklót láttunk.

5. A  rengeteg ki- Vízfő. (669. Assisi cscs. Fecske őrs.) 
sebb megfigyelésen
kívül végtelenül jólesett az az érdeklődés, szeretet és von
zódás, amellyel a falvak egyszerű népe viseltetett irántunk” . 
(47. P. C. F. Fecskék.) Balla Dezső

(  Folytatjuk.)

A IX. eserkésztörvény nemcsak az egyén takarékossá
gáról szól, de felhívja a figyelmet az egész nemzet gazdasági 
életére is. Azért minden komolyabb magyar cserkész helye
sen cselekszik, ha azokat a gazdasági jelentéseket tanul
mányozza, amelyeket az ország egyik legnagyobb bankja : 
a Magyar Általános Hitelbank időnkint kiad. Ezzel ugyanis 
nemcsak a jelen gazdasági életét ismerheti meg, hanem a 
jövő terveibe is bepillantást nyerhet.

Mótornélkftli silílórepülőtanfolyain. Október 7-én a 
cserkészrepülők hármashatárhegyi terepén új mótornélküli 
siklórepülő tanfolyam kezdődik. A  részvételre jelentkez
het minden 16. életévét betöltött cserkész, akit a cserkész
repülők orvosa szervezetileg a repülésre alkalmasnak talál, 
akit a csapat parancsnoka ajánl és aki mindezeken felül 
a szülői beleegyező nyilatkozatot mellékeli. A tanfolyam 
gyakorlatai vasár- és ünnepnapokon folynak.

A  tanfolyam tandíja 30.—  P. Jelentkezni lehet postán, 
vagy személyesen október 5-ig a hivatalos órák alatt (V, 
Nagy Sándor u. 6, II. 33.), ahol az érdeklődők az esetleg 
kívánt felvilágosításokat megkaphatják és a szükséges 
nyomtatványokat (szülői beleegyező nyilatkozatot, orvosi 
vizsgalapot, stb.) is átvehetik.
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By promission of Mr.
Lloyd Osbourne. 2. fcj,;7.e(

.4 „Fekete kutya“ feltűnik és eltűnik

Nem sokkal ezután történt az első titokzatos esemény, 
amely végeredményben megszabadított bennünket a kapi
tánytól. Bár, miként látni fogjuk, nem az ő akaratábó'. 
keservesen hideg tél volt, hosszú, tartós fagyokkal és hatal
mas viharokkal. Biztosra vettük, hogy szegény apám nem 
igen éri meg a tavaszt. Napról-napra fogyott az ereje és a 
kocsmában minden munka anyámra és rám maradt. Annyi 
dolgunk volt, hogy nem sok aj törődtünk kellemetlen 
vendégünkkel.

Egy januáriusi reggelen, nagyon korán —  csípős, hideg 
reggel volt —  az öböl szürke volt a dértő', a habok taraját 
a sziklák sorjaiba elnyelte, a nap még alacsonyan állt, su
garai mégi csak a dombtetőt érintették ás messze kinn érték 
el a tengert. A kapitány a szokottnál előbb kelt föl és kiült 
a partra, öreg, kék kabátjának széles lebernyege alatt 
lóbázva tengerésztőrét. Hóna alatt a messzeláitó és kalapja 
hátul a nyakában. Emlékszem rá, hogy a lélegzete, mint a 
füst szállt el az őrhely fölött, amikor tovább indult és az 
utolsó hang, amit tőle hallottam, amikor a nagy szikla irá
nyaivá fordult, a méltatlankodás hangos morgása volt, mint
ha még minőig dr. Liveseyre gondolna.

Anyám akkor az eme'eten volt apámnál; én reggelihez 
terítettem a kapitánynak, amikor kinyílt a söntés ajtaja és 
belépett egy ember, akit sohase láttam. Halvány, hájas 
alak volt, a balkezén két ujja hiányzott; rövid kardot viselt 
ugyan, de nem igen látszott harciasnak. Én folyton csak a 
tengerészt figyeitem, féllábút vagy kétlábút és emlékszem, 
hogy ez az ember izgatott engem. Nem festett tengerésznek, 
mégis érzett rajta a tenger lehellete.

Megkérdeztem, mit parancsol? Pálinkát kívánt. De 
amikor ki akartam menni, hogy e'hozz a in, leült egy asztal
hoz és magához hívott. Megálltam, ahol voltam, asztal
kendővel a kezemben.

— Gyere ide, fiacskám — mondta, gyere ide közelebb.
Közelebb léptem.
— Ez a teríték itt Bili pajtásomé?" — kérdezte egv 

oldalpillantással.
Mondtam neki, hogy nem ismerem az ő Bili nevű ba

rátját; ez a teríték azé, aki nálunk lakik és mi kapitány
nak hívjuk.

— He'yes —  hagyta rá, —  az én Bili barátomat épúgy 
lehet kapitánynak nevezni, mint nem. Az arcán vágás van 
és nagyon kedves fiú az én Bili komám. Kivált, ha Lvásról 
van szó. Tegyük fel, a példa kedvéért, hogy a te kapitányod
nak vágás van az arcán — és mondjuk, ha nincs ellene 
kifogásod, —  hogy ez a vágás a jobbarcán van. No, látod 
Megmondtam neked! Nos, vájjon, az én Bili cimborám itt
hon van-e?

Azt feleltem neki, hogy elment sétálni.
— Merre ment, fiacskám? Melyik úton?
Mikor odamutattam a szikla irányába és megmondtam, 

hogy a kapitánynak rövidesen vissza kell térnie és még 
néhány egyéb kérdésre vá'oszoltam, akkor így szólt:

— Ah, ez olyan jól esik, mint a koccintás Bili paj
tásnak.

Amikor ezt mondta, az arckifejezése egyáltalán nem 
volt nyájas és volt okom azt hinni, hogy az idegen téved, 
már amennyiben úgy értette szavait, mint ahogy azokat 
mondta. De hát ez nem az én dolgom, gondoltam. Azonkívül 
nehéz is volt eldöntenem, hogy mit tegyek. Az idegen a 
söntés ajtajához tapadt, szaglászva kifelé, mint az egerésző 
macska. Egyszer magam is kiléptem az útra, de ő rögtön 
visszahívott és amikor nem elég gyorsán engedelmeskedtem 
neki, nagyon is ijesztő változás ment végbe zsírpárnás arcán. 
Olyan szitokkal parancsolt be, hogy ízibe beugrottam. 
Műhelyt berni voltam, újra előző modorát vette fel és félig 
nyájaskodva, félig gúnyolódva jó fiúnak nevezett és azt 
mondta, hogy egészen megkedvelt.

—  Van nekem is egy fiam —  mondta, —  az is olyan
forma, mint te vagy és ő a szívem minden büszkesége. De 
fiúk számára a legfontosabb dolog az engedelmesig, —  
fiacskám: engedelmesség! Mondhatom, hogyha te is hajóz
tál volna Biliéi valaha, nem álltái volna ott meg, hogy két
szer kelljen beszélnem — nem bizony. Ez sohase esett meg 
Biliéi, vagy olyannal, aki vele hajózott. Nini, persze hogy ö 
az! Itt van Bili cimborám, távcsővel a hóna alatt, eszem a 
lelkit! Biztosan ő az. Most mind a kelten menjünk hátra a 
vendégszobába, fiacskám és te állj az ajtó mögé, majd egy 
kicsit meglepjük Bilit —  eszem a lelkit! Hogy még egyszer 
mondjam.

Ezzel az idegennel együtt behátráltunk a vendégszobába. 
Engemet ott maga mögé rejtett a sarokba, úgyhogy a nyitott 
ajtó mindkettőnket eltakart. Én rendkívül nyugtalan és 
izgatott voltam, képzelhetik és csak fokozta félelmemet a 
megfigyelés, hogy az idegen maga is remegett. Kioldotta 
tőrének markolatát és a pengét hüvelyében meglazította. 
Egész idő a’att, amint vártunk,- folyton nyeldekelt, mintha 
szálka akadt volna a torkán, amint mondani szokás.

Végül belépett a kapitány, bevágta maga mögött az 
ajtót, nem nézett se jobbra, se balra, csak ment egyenesen 
a terem másik végébe, ahol a reggelije várta.

—  Bili —  szólalt meg az idegen erőltetett hangon. 
Mingyárt éreztem, hogy szerette volna fö’lépését hatásossá 
tenni.

A kapitány sarkon fordult és szembenézett velünk. 
Minden barnaság eltűnt az arcából, még az orra is kék volt. 
Olyan volt, mint aki kísértetet lát, vagy a gonoszai vagy 
valami még rosszabbat, ha egyáltalán van ilyen. Szavamra: 
elfogott a sajnálat, mikor láttam, hogy egy pillanat alatt 
milyen beteges, öreg ember lett helő'e.

—  Gyere Bili, hiszen ismersz engem?! Csak ráismersz 
öreg tengerészcámborádra. Bili, remélem! —  szólt az idegen.

A kapitány levegő után kapkodott:
—  Fekete Kutya! —  lihegte.
—  Ki más lenne? —  válaszolt a másik, mindjobban 

összeszedve magát. —  Itt a Fekete Kutya, aki mindig is volt. 
Eljött, hogy lássa öreg cimboráját, Bilit, a „Benbow tenger
nagy" fogadóban. Ó, Bili, Bil1, Bili, hej micsoda időket is 
értünk meg mi kelten, mióta elhagytam ezt a két kar
momat ! —  szólt és fölemelte csonka kezét.

—  Hát idenézz! —  szólt a kapitányi. —  Fölém kere 
kedtél! Nos, itt vagyok, beszélj: mit akarsz?



— Ez rád vall! —  válaszolta a Fekete Kutya. —  Iga
zad van ebben is, Bili. Szívesen vennék egy kupica pálinkát 
ettől a kedves gyermektől itt, amilyet már bevettem egyet; 
és akkor leülünk, ha úgy tetszik, és elbeszélgetünk, amint 
régi cimborákhoz illik

Miikor a pálinkával visszatértem, már szembenüllek a 
kapitány reggelizőasztalánál, Fekete Kutya az ajtó felé és 
féloldali ült, mintha egyik szemét öreg cimboráján., a mási
kát [vedig hihetőleg a menekü’és útján akarná tartani.

Kiparancsolt a szobából és tárva-nyitva hagyatta Naz 
ajtót.

— Semmi kulcslyukonihaligatózás, fiacskám? — mondta.
Magukra hagytam őket és kimentem a söntésbe.
Hosszú ideig csak halk suttogást hallottam, noha erő

sen füleltem. Végűi hangosabbá vált a besizéd és elleshettem 
egy-két szót, többnyire a kapitány szitkait:

—  Nem, nem és nem! És ennek legyen vége! — kiáltott 
egy ízben. Aztán újra: — Ha lógni kell, lógjon mindenki, 
azt mondom!

Ekkor hirtelen, robbanás
szerűen kitört a rettentő szit
kok és egyéb zörejek hangzavara, 
szék és asztal rakásra borult, acél 
pendült, fájdalmas ordítás har- 
sant fel és a következő pilla
natban Fekete Kutya menekült, 
a kapitány pedig szorosan mö
götte rohant, mindkettő kezében 
kivont kard és Fekete Kutya 
bal vállából patakzott a vér.
Az ajtóban a kapitány még egy 
végső csapást mért a szöke
vényre. Ez biztosan Aliig hasí
totta volna a fejét, ha a magas
ból suhanó vágást a mi cég
táblánk fel nem fogja. Még most 
is látszik a nyoma a keret alsó 
szegélyén.

Ez volt az ütközet utolsó 
csapása és haditénye. Amint 
Fekete Kutya kiért az útra, 
fittyet hányva sebének, csodála
tos gyorsasággal félperc alatt 
eltűnt a domb mögött. A kapi
tány meg rámeredt a cégtáb
lánkra, mintha megzavarodott 
volna. Aztán többször végigsi
mított a szemén és végül vissza
tért a házba.

—  Jim —  hörögte, —  pálin
kát ! —  és amint beszélt, megtántorodott. kissé és fél
kézzel megkapaszkodott a falban.

— Megsebesült? —  kérdeztem ijedten.
—- Pálinkát ! — ismételte, —  el kell innen mennem. 

Pálinkát! Pálinkát!
Rohantam pálinkáért ; de a történtek úgy megzavar

tak, hogy egy pohár a söntés padlóján tört széjjel. Mialatt 
ott babráltam a söntésben, hangos zuhanást hallottam. 
Kiszaladtam és ott láttam a kapitányt teljes hosszában 
a padlón.

Ebben a pillanatban futott le segítségemre a lépcsőn^ 
anyám, mert a kiabálás és dulakodás zaja felért hozzá. 
Felemeltük a kapitány fejét. Hangosan és nehezen hör- 
gött. Szeme csukva, arca színe rémítő 1

ív- J aj Istenem 1 —  kiáltott anyám, —  micsoda szégyen 
ért bennünket 1 És szegény apád meg beteg 1

Fogalmunk sem volt róla, hogyan segítsünk a kapi
tányon és nem is gondolhattunk mást, mint hogy halá
losan megsebesült az idegennel való verekedésben. Én 
mindenesetre elhoztam a pálinkát és megpróbáltam erővel 
a szájába ömleszteni. De a két állkapcsa mereven össze- 
szorult, mintha vasból lett volna. Boldogan lélegzettünk

fel, mikor nyílt az ajtó és Livesey doktor lépett be, hogy 
apámat meglátogassa.

— Jaj, doktor úr! —  kiáltottunk,—  mit tegyünk? 
Hol sebesült meg ez az ember?

—  Megsebesült? Ördögöt sebesült! — szólt a dok
tor. — Annyi seb van rajta, mint önökön vagy rajtam. 
Szélütés érte, amitől előre óvtam. Maga csak siessen az 
emeletre az urához, kedves Hawkinsné és lehetőleg egy 
árva szót se szóljon neki a dologról. Nekem kötelességem 
megmenteni ennek a fickónak háromszor is hitvány életét. 
Jim majd hoz a műtéthez mosdótálat.

Mire a mosdótállal visszatértem, a doktor már fel
gyűrte a kapitány karján a ruhát és szabaddá tette sok 
helyen tetovált, izmos karját. „Jó szerencsét !”  „Kedvező 
szelet 1”  és „B illy Bones kedvence”  látszott csinosan 
és világosan az alsó karján. Feljebb, a váll táján 
akasztófa látszott, rajta lógó emberrel. —  Úgy lát
tam, hogy ez a kép nagy hozzáértéssel készült.

—  Valóságos jövendőmon
dás 1 —  mutatott a doktor erre 
a rajzra. Most aztán, BUly 
Bones mester, ha ugyan így 
hívnak, megnézzük a véred szí
nét. Elbírod-e a vér látását, Jim ?

—  El én, uram ! —• fe
leltem.

—  Akkor nincs baj — mon
dotta, —  tartsd a tálat 1 — Azzal 
elővette műszerét és megnyi
totta az egyik eret.

Jó csomó vér folyt el, míg 
a kapitány kinyitotta a szemét 
és zavaros tekintettel körülné
zett. Először az orvosra ismert 
rá és kedvetlenül ráncolta a 
homlokát. Aztán rám esett a 
pillantása és a tekintete meg
könnyebbülést mutatott. Hirte
len színt változtatott, megpróbált 
felemelkedni és felkiáltott;

—  Hol van Fekete Kutya?
— Nincs itt semmiféle fe

kete kutya — felelte az orvos, 
— leszámítva azt, amelyik a 
maga nyakán ül. Maga pálinká- 
zott és a guta megütötte. Pon
tosan ahogy megjósoltam ! Ép
pen most rántottam ki, min
den kedvem ellenére az üstö
kénél fogva a sírból. Hát Bo
nes úr. . .

—  Nem így hívnak! —  szólt bele.
— Azt se bánom — válaszolta az orvos, — minden

esetre egy ismert kalóz neve. Magát a rövidség kedvéért 
hívom így, a mondanivalóm pedig a következő : Égy pohár 
pálinka még nem öli meg. De ha eggyel iszik, újra és még 
többet akar és —  a parókámra mondom, —  ha rövidesen 
teljesen el nem hagyja az ivást, akkor meghal! — Jól 
megértette? —  meghal és eljut a magát megillető helyre, 
miként a Szentírás mondja. Most meg szedje össze magát. 
Majd felsegítjük az ágyába.

Ketten üggyel-bajjal felcipeltük az emeletre és lefek
tettük. A  feje hátrahanyátlőtt, mintha újra elájult volna.

' — Most pedig megnyugtatom a lelkiismeretemet — 
mondta az orvos —  és megmondom, jól jegyezze meg: 
magának a pálinka neve annyit tesz : halál!

Azzal karonfogott és elindult apámat meglá
togatni.

— Ez csak a kezdet —  mondta, amint betette az 
ajtót. —  Elég vért vettem ahhoz, hogy nyugton maradjon 
egyideig. Csak feküdjön egy hétig, ahogy van —  ez a leg
jobb megoldás neki is, meg nektek is. De ha a guta még- 
egyszer megüti, akkor vége.

(Folytatjuk.)
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MILYEN VOLT A VÍZI TISZTITABOR?
Július 21-én délután először állottunk fel 

négyszögbe tizenhármán, az ötödik köz
ponti vlzivezetői tábor tagjai. Nem is gon
doltuk, milyen sokszor visszaemlékezünk 
még arra a hat napra, amit a vtzitelepen 
töltöttünk július 21-től 27-ig. Az első tábor
tűznél összeszedegettük a közös nótakin
cset, ami közelebb hozott bennünket egy
máshoz s nagy várakozással szívünkben 
hajtottuk fejünket nyugovóra.

Másnap, vasárnap lévén, kora reggel 
misére, istentiszteletre mentünk. Mire vissza
értünk a telepre, már ott vártak első kikép
zőink : nyolc pompás utász-őrvezetö. Külön 
a mi számunkra válogatták őket az utász
zászlóalj színe-javából. Hat órán át szaka
datlanul töltögették belénk, határtalan ambí
cióval és el nem fogyó türelemmel a csák- 
lyával való kapaszkodás, a kormányvezetés 
és egyéb utásztudományok legapróbb rész
leteit és szakkifejezéseit. Délre már mind
egyikünk meg volt győződve arról, hogy cl 
tudná vezényelni Magyarország összes utá
szait, egy tömegben. Annyi tudást szedtünk 
magunkba. (Állítólag 1)

Alig, hogy megebédeltünk, következtek 
az előadások, hidrografiáról, kamaszcser
készetről, kajaképítésről és a vízicserkészet 
egyéb, legváltozatosabb témáiról. Az elő
adások után szemafór, majd újra ladik

L E V E L E Z Z Ü N K !
Kedves Fiúk 1
Folytassuk múltkor hirtelen abbahagyott 

megbeszélésünket.. . Arról, hogy mi tör
ténik künn a nagyvilágban, nemcsak az 
újságokból szerezhet tudomást az ember, 
hanem külföldi levelezőinek írásaiból is. És 
ha az újságok talán hívebb képet adnak is 
a világról, a levelek megnyugtatóbbat. 
Például: az Egyesült-Államokról a sajtóban 
a legriasztóbb hírek keringenek, viszont 
azok a magyar fiúk, akiknek a címe július
ban megjelent az Open Road című amerikai 
ifjúsági lapban, épúgy kilószámra kapták 
a bemutatkozó-leveleket,mint azelőtt. A leve
lezést nyilván Amerikában sem bénítja meg 
a gazdasági válság, —  sem a sztrájkmoz-

faltnak —  amelyek pedig a többi ipar- 
gban . . .
— Engem inkább az érdekelne, hogy már 

most mit kezdjek ezekkel a „kilószámra” 
kapott bemutatkozólevelekkel. Az osztály
ban, a csapatban már mindenkire rásóztam 
egy párat, sőt már az egész rokonságom is 
levelez Amerikával. Azért még mindig 
van, sőt majdnem mindennap újat hoz a 
posta.

— Tedd azt, amit a KEG cserkészek 
tettek: küldd be hozzánk, ami neked fölös
leges.

— És a levelezési akció mit csinál velük? 
— Kiosztja azoknak a magyar fiúknak, 

akik éppen angolnyelvü levelezőt kérnek.
— Helyes. De szabadna rámutatnom a 

levelezési akció egyik hibájára?
— Hálásak leszünk érte I 
— Mindig csak a magyar fiúk címeit 

küldi külföldre. így az elintézés a mi szá
munkra kétségbeejtően lassú. A levelezési 
akció nem továbbítja azonnal a kérésünket, 
hanem megvárja, míg megfelelő számú 
összegyűl. Arról meg jobb nem beszélni, 
hogy a külföldi közvetítőszervek néha milyen 
lassúak. Mennyivel jobb volna, ha a mi 
levelezési akciónknak volnának külföldi 
címei, amiket azonnal ki tudna nekünk 
adni I

kiképzés, kötélmunkák, azután a nap fény
pontja, a fürdés. Zászlólevonásnál hálát 
adtunk a jó Istennek a jókedvért, kitartá
sért, akaraterőért, amivel megsegített, hogy 
végigbírtuk ezt a megerőltető munkájú 
programot. Rövid tábortűz fejezte be az 
eseménydús napot.

Másnap már őrsi csónakban is eveztünk, 
a tegnapi foglalkozások mellett, harmad
nap már a gurulópad gyönyöreit is meg- 
ízlcltük, nem felejtkezve meg az előbb tanul
takról, úgyhogy utolsó előtti napon egy 
délelőtt minden lehető vízijárómüvet kipró
báltunk, a ladiktól a négyesig. Azt gondol
hatná valaki, i)ogy ez szemfényvesztés és 
gyorstalpalás egyben. Ez a vélemény azon
ban súlyos tévedés, mert ha igaz az, hogy 
pl. nem tanultunk meg úgy evezni guruló- 
pádon, mint a Hungária bajnoknyolcasa, 
de viszont mindegyikünk nagyon alaposan 
megtanulta azokat az elveket, amelyek 
szerint egyrészt maga -is továbbfejlesztheti 
tudását, másrészt másokat is megtaníthat 
az egyes víziismeretekre.

Nagyon összeforrtunk a táborban mi 
tizenhármán, összeforrasztott a közös 
munka, az egymásért való dolgozás, a 
tábortűz, és a — jegyzetvezetés. Ennek az 
a titka, hogy a kötelező jegyzet vezetés mel
lett minden nap egy művészi (?) vázlat
rajzot kellett készíteni mindenkinél^ ilyen
képpen élvezhetetlenné téve jegyzetet. Ter
mészetes, hogy egyikünk sem lévén született 
Munkácsy, erősen hajlottunk az egyszerű 
geometriai formák felé. Ilyenképpen első 
napokban lerajzolta mindenki, kivétel nél
kül, a csónakházakat, vagy a kaszinót. 
Erre általános tanácstalanság következett. 
Végre sikerült fölfedeznem, mint hálás

—  Hogy ne legyen egészen igazad, jelen
tem, hogy a következők címei állnak e pilla
natban rendelkezésetekre : E. L. Cote, Nova 
Scotia-i cserkésztiszté, aki magyar cserkész
tiszttel angolul akar levelezni. Pierre Hari 
Chand Lahore-i hindu cserkészé, akinek a 
csapatából többen is akarnak magyarokkal 
levelezni, ugyancsak angolul. Ottorino Sa- 
rani 14 éves Modena-i olasz diáké, akivel 
olaszul kell levelezni. Henri Pierrot Lille-i 
francia cserkészé, aki franciául tudó magyar 
barátot keres. Gunnar Knudsen tizenhat 
éves Fredericia-i dán cserkészé, aki angolul 
és végül Kurt Nielsen tizennyolc éves kopen- 
hágai dán cserkészé, aki viszont németül 
akar veletek levelezni.

—  És a címeik?
—  Azt csak akkor kaphatod meg, ha a 

múltkor kért személyi adataidat írásban 
közlöd a levelezési akcióval.

A  táborozásokról beérkezett jelentések
igen érdekesen számolnak be arról, mennyi 
szeretettel fogadta a cserkészeket a vidéki 
társadalom és milyen áldozatos bőkezűség
gel tette számukra könnyűvé és kellemessé 
a táborozást. Egyik kaposvári csapat tábo
rozását az ottani cukorgyár igazgatója egy
részt jelentős anyagi áldozatok árán tette 
lehetővé, másrészt a gyárban alkalmazott 
cserkészek munkabérét a táborozás idejére 
is folyósította. (Éljen 1)

Hisszük, hogy áldozatkészségét ezek a 
testvéreink fokozott jó munkával s a köteles
nél is jobb magaviselettel és hűséggel viszo
nozzák.

Olvastunk egy malomtulajdonosról, aki 
naponként 14 kg kenyeret ajándékozott a 
közelben táborozó cserkészeknek. Nemcsak 
a M. Cs. jegyzi föl ezt a jótettét, hanem 
az is, aki azt mondta : „Amit egynek tesz
tek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek!"

Jászberény városa úgy mutatta ki az 
ottjárt rákospalotai cserkészek iránti szere
tetik és nagyrabecsülését, hogy a fiúkat a 
város múzeumában „jászokká avatta” . Ez 
a kedves, ősi szokás eszünkbe juttatja azt

témát, az örsi sátrunkat. Másnapra tehát 
mindenkinek ott díszelgett füzetében a 
sátor, élőiről, hátulról, kubista, vagy neo- 
impresszionista stílusban, kinek-klnek tehet
ségéhez mérten és így tovább.

Tábortüzeinket legnagyobbrészt a magyar 
nótakincs ápolására fordítottuk. Nem sza
bad azonban megfeledkeznünk a nemes Bíbic 
őrs törekvéseiről. Ők ugyanis, Atya vezeté
sével, nótaszövegeket gyártottak, ilyen
képpen köszörülvén amúgy is éles nyelvüket: 
a tábortűzvezetőn és a konkurrens Delfin 
őrsön.

Gyengébb idegzetű társainknak még sokáig 
fenyegető mumusként fognak álmukban 
megjelenni az őrsi csónakban való evezést 
vezető derék kiképzőink, akik azzal sportol
tak kormányzás közben, hogy a Dunán levő, 
jól kikerülendő építményeket pontosan és 
szigorúan csak egy miliméterre kerülték ki, 
mondván, hogy „több megárt az egészsé
günknek” . Lapáttörés kizárva.

Miután pedig mindeneket derekasan végig- 
közdöttiink és nagy testi-lelki javakkal gya
rapodtunk, utoljára gyűltünk össze a zászló
rúd körül. Mégegyszer megköszöntük a jó 
Istennek szeretetét és segítségét, hogy mind
ezeket megengedte végigélnünk.

Azt hiszem, a tábor minden tagjának 
gondolatát fejezte ki Atya, midőn kereset
len szavakkal köszönte meg Béla bátyánk
nak azt a rengeteg fáradságot, munkát, 
jóságot, amivel táborunkat sikerre vezette. 
A  próbázás mindenkinek jól sikerült és bol
dogan, büszkén, testben-lélekben megerő
södve indultunk hazafelé, hogy otthon 
tegyük gyümölcsözővé a tábor kincseit.

—  esjé —  (15

a kis történetet, amit Tóth Sanyi bá-tól 
hallottam. Kint járt Walesben s ott úgy 
megkedvelték, hogy különböző tekintélyes 
bácsiknak bemutatták, mint magyar em
bert. Ezek közül az egyik nagy pátosszal 
kijelentette, hogy a magyarokat mennyire 
szereti s hozzátette, hogy a magyar olyan 
kedves és kiváló nép, hogy mingyárt a 
walesiek —  után következik.

*
Pályázat rádióelőadásra. A szövetség1 

sajtó- és rádiócsoport pályázatot hirdetett 
a szeptemberi körlevélben három nagyobb 
szabású műsoros rádióelőadásra, mely tábor
tűzi stílusban a rádió esti müsorperió.dusá- 
ban kerülne bemutatásra. A pályázat egy 
diák-, egy ősmagyar és egy karácsonyi tábor
tűz teljes műsoranyagára és egyben előadá
sára is vonatkozik. A pályázat a csapatok
nak akar alkalmat adni, hogy a megadott 
témakörben a maguk erejéből állítsanak 
össze és adjanak elő a mikrofón előtt egy 
stramm tábortüzszerü műsort. Reméljük, 
hogy a csapatok most egymással verse 
nyezve fogják megragadni ezt a lehetőséget, 
hogy a legnagyobb nyilvánosság előtt mu 
tassák be tudásukat és ügyességüket.

A műsor tartama 60—70 perc lehet, 
melybe szabadon illeszthető be a témának 
megfelelően rövid felolvasás, zene, ének, 
jelenetek, kiáltások, stb. Csak az a fontos, 
hogy mikrofónképes legyen. Mind a két 
témakör oly gazdag anyaggal rendelkezik, 
hogy csak ügyes összeállítóra, illetve rende
zőre van szükség, aki a közszájon forgó 
anyagot megfelelő keretbe foglalja és be 
tanítja. Természetesen, ha valaki nagy
szerűen kidolgozta a fenti témák valamelyi
két, de csapata nincs vagy nem képes azt 
egymaga előadni, avagy csak magára a 
bemutatásra akar vállalkozni valamelyik 
ambiciózus csapat, azok is pályázzanak, 
mert szükség esetén ezeket is figyelembe 
veszi a rádiócsoport. A pályázat beküldési 
határideje: a diák tábortűzre október 10, 
az ősmagyar tábortűzre október 20, a 
karácsonyi tábortűzre november 10.

■ Csak Szent Lukács Gyógyfürdő tölt Kristályvizet! a
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AZ IFJAK NÉPSZÖVETSÉGE
A gödöllői Jamboree alkalmával megismerkedtünk a 

világ cserkészetével. A „Magyar Cserkész”  most kedves meg
lepetésként szolgál és hatalmas cikksorozat keretében adjuk 
azokat a történelmi és íejlődési adatokat, amelyek a világ 
cserkészetének megismeréséhez és megértéséhez szükségesek. 
A cikksorozat szerzője, Kápolnai József, cserkésztestvérünk 
évek hosszú során át hatalmas adatgyűjteményt állított 
■össze, amelyet 3691 kézírásos oldalon dolgozott fel. Sajnos, 
a „Magyar Cserkészének még mostani, megnövekedett ter
jedelme sem engedi meg e gazdag adattárnak teljes mértékben 
való leközlését. A  legérdekesebb részletek összefogásával 
azonban egy esztendő alatt minden olvasónk megismerheti 
a cserkészet világtörténelmét —  ha csak dióhéjban is.

Dr M. F.

AFGANISZTÁN
Afganisztán, Bi-Pi egyik legkalandosabb életszakaszá

nak színhelye, csak 1928-ban jutott oda, hogy a cserkészetet 
meghonosítsa.

Amanullah király volt az (1919— 1929), aki a mozgal
mat be akarta vezetni hegy-völgyes ázsiai országába. 
1932 őszén a londoni Nemzetközi Irodához értesítés érke
zett, amelyben hivatalosan közölték, hogy Anjnman-i- 
Kashshafan-i-Afghanistan néven megalakult az afgán cser
készszövetség. Elnöki tisztét maga a miniszterelnök, 
Mohammed Masham Khan őfensége vállalta. A  külügyi 
főtitkárságot a közoktatási miniszter, Ali Mohammed Khan 
töltötte be. Minthogy december 31-ig a világ egyetlen cser
készszövetsége sem emelt kifogást a belépés ellen, az ajgán 
szövetség a Nemzetközi Cserkésztanács ajánlata alapfán 
elismertetést nyert.

a l b An ia

Mr Martin, a Nemzetközi Cserkésziroda világszerte 
ismert igazgatója 1921 május 13-án körlevelet küldött szét 
a cserkészszövetségek külügyi megbízottjainak :

„Kedves kollégám, bizonyára érdeklődéssel veszi tudo
másul, hogy Albániában megindították a cserkészetet s 
ott már 150 fiúból álló csapat Van. Albánia jelenleg sokat 
szenved a szegénységtől, de a cserkészeket hivatalosan 
elismerte az ország kormánya és minden támogatást megad 
nekik, amit megadhat. . . ”

Az első albán csapat alapítója lány volt, Margaret 
Moseley Williams, aki Tiranában működött az amerikai 
Ifjúsági Vöröskereszt missziójánál.

A  viharos múltú és az évszázados török uralom alól 
nemrég felszabadult országban csakhamar négy államfő 
váltotta fel egymást és mindegyikük elfogadta a cserkészek 
tiszteletbeli elnökségét.

Amikor 1921 májusában összeült az első albán parla
ment, ennél a történelmi eseménynél már cserkészek álltak 
díszőrséget.

Mr Martin 1921 novemberben azt írta : Az albán cserké
szek segítségére nem pénzt kérek, hanem egy igazán kiváló 
cserkésztiszt vagy megbízott szolgálatait, aki hajlandó 
három hónapra Albániába menni és a mozgalom helyes 
irányú megalapozásában Jkgíteni. Minden kiadását fedezik 
és vendéglátást kap. íme; itt az alkalom, hogy a megfelelő 
ember történelmet csináljon. . .  Ez a kívánság évekkel 
utóbb teljesült !

Még 1926-ban sem viseltek cserkészkalapot Albániá
ban és Tirana cserkészei még mindig amerikai sapkában 
vonultak fel szép új zászlójuk alatt.

A következő év hozta meg a várva-várt fordulatot. 
Az albán kormány ismételten kérte a Nemzetközi Cserkész
irodát, küldjön angol cserkészvezetőt az albán ifjúság 
segítségére. Az Iroda végül is Arthur Gaddum megbízottat 
nyerte meg a fontos küldetésre, aki ismerte a Balkánt és 
Görögországban már hasonló missziót végzett.

Angol befolyásra 1928-ban megalakult a nemzeti cser
késztanács, a mozgalom ellenőrző szerve. Ahmed Zogu, 
az akkor trónralépett király vállalta a védnökséget. Mehmed 
Konitza bej lett a főcserkész. A  cserkésztanácsnak hivatal
ból tagja a közoktatási miniszter.

Az 1929-es angliai Jamboree-n résztvett néhány albán 
cserkész festői nemzeti viseletben keltett feltűnést.

A mindjobban erősödő olasz politikai behatás egyik 
eredményeképpen az albán cserkészet feloszlott, illetve 
beolvadt egy másik „Balilla”  mintájú szervezetbe.

(Folytatjuk.)

Ismerek Gödöllőn egy egyszerű pásztor
embert, aki talán már az elemi iskolát is 
inkább az iskola mellett járta ki, libákat 
•őrizve, mint a mester keze alatt, mégis 
úgy ismeri a magyar történelmet, hogy 
sok diák tanulhatna tőle. Ez az egyszerű 
pásztor közönséges bugylibicskával, nyo
morék kezével, félszemével olyan képsoro
zatokat farag ki pásztorbotokr'a, hogy meg
becsült értékei azok országnagyjainknak. 
A Kormányzó Urnák a magyar királyo
kat s vezéreket, a pápák s a szentek egész 
galériáját véste rá egy-egy botra. Nem 
tanította senki, a jó Isten adta kezébe 
disznók őrizgetése közben a bicskát. Bot is 
akadt a máriabesnyői erdőkban s faragcsált 
a maga kedvtelésére. A kocsikenőcs meg 
arra volt jó, hogy a faragványt színezni is 
lehessen. Egyszerű lelke a botokon keresz
tül adta vissza, amit jó emberektől kapott 
könyvek olvasása, képek lapozgatása kel
tett benne.

A mi gödöllői pásztorunk járt eszemben, 
amikor Szent István hetében a Nemzeti 
Szalónban Csülök pompás faszobrait bámul
tam meg. Aki megnézte a magyar őstehet
ségek kiállítását (minden dicséret érte Bálint 
Jenőnek, a felfedezőnek), nem jöhetett el 
onnan közömbösen. Lelkét megfogta a 
magyar föld ereje.

Mint az alvajáró rovom a termeket végig. 
Nem tudok betelni a szépségekkel s bol
dogan mondogatom : nagyszerű, gyönyörű, 
sohsem hittem volna 1 De szeretném meg
szorítani annak a hortobágyi csikósnak 
kezét, ki a kéknek, feketének s vörösnek 
színtalálkozásából úgy szívünkbe varázsolja 
a Hortobágy tábortüzénél együtt üldögélő 
csikóst s bojtár-legényeit. Micsoda tűző 
napsugár csillog halastavas képén I Mekkora 
távlatok nyílnak verőfényes tájain, ahol 
ménes, gulya legelészik. Káplár Miklós 
képei megszerettetik velünk a nagy magyar 
pusztát s lakóit. Hogyan mutassam be 
nektek Áldozó József pasztelljeit? A falu 
él képein. Kaszálnak, kapálnak, gyűjtenek, 
beszélgetnek alakjai, az áldott magyar ég 
árad feléd. Győri Elek képei ragyognak a 
tisztaságtól. Vasárnap Tokajban, Menyasz- 
szonytáncoltatás, Megérkezett az uraság . . . 
stb., stb. Csupa ünnepi alkalom, ünneplő 
ruhák, sok alak, de szinte rájuk ismerünk. 
K i tudná mind felsorolni a már híres Bene
dek Péter képeit, melyek majd megtöltik 
a nagytermet. Az ő világa az uszódi parasz
tok. Nyergesi János sötét tónusú, mégis 
könnyed képei versenyeznek Oravecz Imre 
modern színezésű képeivel. Nagy István 
s a már elhúnyt Nagy Balogh János képei 
csupa sejtelem, misztikum. Mári szolgáló

képeit éppen egy angol társaság szemlél- 
gette ottlétemkor.

Amit Csülök faszobrász ad, bámulatos 
Vontató ökrei bánatosan bőgnek, még a 
hangjukat is hallani. Akit visznek a bör
tönbe, komolyan lépked a peckes csendőrök 
előtt. Magyar sakkjátéka nagyszerű gon
dolat s még pompásabb kivitel. Markovics 
Antal szobrai az egyszerűség, vallásos áhitat 
középkori hangulat erejével fognak meg. 
Hudak Mihály a napraforgó beléből készít 
bicskával leheletkönnyfi állatszobrokat, ágas
kodó paripákat, sokagancsú szarvasokat.

Benedek Péter parasztember, Nagy István 
tanító, Oravecz Imre tehenes, Nyergesi János 
palagyári napszámos, Győri Elek kovács
legény, Káplár Miklós csikós, Áldozó József 
földmfves, Nagy Balogh János szobafestő 
volt, Csülök kanászbojtár. Istenáldotta 
tehetségei a magyar földnek, kivirágzásai a 
magyar őstehetségnek.

Fiúk, ha járjátok a magyar falut, becsül
jétek meg lakóit 1 Szeressétek őket, sohse 
tudjátok, vájjon az a kérges kéz, melyet 
regős utatokon, tábortüzekben barátságo
san megszorítottok, nem a ti buzditástokra 
fog-e nagyot, maradandót alkotni.

Pohl Sándor dr.
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INEPHIEDELMEK A KÖVÜLETEKRŐL
D R  M A J Z O N  L Á S Z L Ó

A tudomány egyik legérdekesebb és legszebb ága a 
paleontológia, az őslénytan. Ez a tudományág azoknak a 
szervezeteknek kövült maradványaival foglalkozik, amelyek 
élő organizmusai voltak az idők végtelen mélyébe süllyedt 
koroknak. A különböző rétegekből ma megkövültén elő
kerülő állati maradványok valamikor nagyon régen, jóval a 
Földünk történelmi kora előtt, népesítették be az élet akkori 
színterét. Sok közülük roppant nagy tömegben és szántban 
fordul elő. Ezekből igyekszik a paleontológus, az ősélet 
búvára, összeállítani, hogy a maradványok vagy esetleg 
azok töredékei milyen állatcsoporthoz tartoznak, milyen 
volt az állat maga ; szervezetére, életmódjára, sőt még arra 
a környezetre is tud következtetni, melyben az élt. Jóleső 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a világon az első őslénytani 
egyetemi tanszék 1882-ben Budapesten létesült. Magyarul 
hangzott el az első tanító szó Hantken Miksa —  az európai 
hírű foraminifera-ismerő — ajkairól,.aki a Földtani Intézet 
első igazgatója volt s ezt cserélte fel az egyetemi katedrával.

A  jó cserkész ismeri a növényeiket, állatokat, a magyar 
égen ragyogó csillagokat, így talán illik, ha egy kicsikét 
„konyit”  a magyar hazának ezen föld színe alatt rejtőző 
s onnan sokszor igen gyakran előkerülő (patakmeder, 
mélyűt, vízmosás, szakadék, barlangfal stb.) kövületeihez is. 
Illik, hiszen az egyszerű nép szintén ismerője, sőt elnevező 
„tudósa”  is az azon a vidéken gyakrabban előforduló kövü
leteknek. Magyarázza őket előfordulásuk, keletkezésük 
szerint és még hozzá a hatalmas utat bejárt, természetismerő 
magyar őseinek azzal a nagyszerű képességével, amelyet 
nem találunk meg a világ egyetlen népénél sem !

De lássunk néhány példát.

KOVULT KECSKEKORMOK
„Tihany 1

Az olvasó nem lát belőle egyebet csak a kecskekörmöt, a 
visszhangot, a remetelakást s a bencések templomát. Német 
volna, cseh volna, olasz volna : száz könyv, száz ábrázolat 
volna róla százezer példányban. De hát csupán magyar 
szépség, minek róla sokat tudni. így ír Eötvös Károly a 
90-es években Tihanyról s már akkor felsír benne a fájdalom 
a magyar természeti szépségek elhanyagolása, semmibe
vevése miatt. Ez a pár sor is mutatja, hogy'mennyire össze
nőtt e két szó egymással : Tihany és kecskeköröm.

A Balaton mellett előforduló „kecskekörmökről” min
den cserkész biztosan hallott. Aki Tihanyban járt, látta, 
amint a gyerekek Ízléses kosárkákban árulgatják a szép 
kecskekörmökhöz hasonló kövületeket, amelyekhez szép 
regék fűződnek. A  nagyobbak el is mondják az apáról-fiúra 
szálló történeteket.

Az egyik rege I. Endrével, a viszontagságos életű, 
tihanyi templomban nyugvó magyar királlyal köti össze a 
kövületek keletkezését. Endre egy ízben nagy nyomorba 
került s itt járva a gazdag kecskepásztortól kért segítséget. 
Ez azonban fösvénységében a kölcsönt megtagadta, amire 
Isten büntetéseként nyájastól a Balatonba pusztult. Azóta 
hányja ki a tó a körmöket.

Másik rege szerint, itt a tó partján egy öregasszony 
legeltette a rétjén selyemszőrű kecskéit. Nagyon szépek vol
tak az állatok, de volt egy még szenbb nyáj is, anjelyet a kis 
pásztorlány őrzött: ezeknek a kecskéknek aranyból volt a 
körmük. A kapzsi vénasszony irigyelte is a különös kecské
ket. Minden vágya csak az volt, hogy azokat megszerezze. 
Amikor a leány az ő legelőjére hajtotta véletlenül a kecské
ket, az öregasszony árkot szántott a kis pásztorlány és 
aranykörmű nyája közé. Hirtelen vihar tört ki s a Balaton 
átcsapó hullámai döntötték az árkot. A pásztorleány össze 
akarta terelni a szétfutó nyájat, az árokba veszett s a nyáj 
is a pásztora után rohant. A Balaton elöntötte az asszony 
rétjét, úgyhogy ő is elpusztult a kecskenyájával együtt.

Az irodalomban is találkozunk a kecskekörmökkel. 
Fáy András „Sió” tündérregéjében már a visszhanggal 
kapcsolódik egybe a kecskekörmök meséje. Tihany ősi 
urának, Rohán hercegnek két szép leánya volt, a rossz Horka 
s a jószívű Helka. Horka kecskéit egy vihar alkalmával 
büntetésül nyelte el a tó s az elátkozott hercegkisasszony 
hangja a mai visszhang.

( Garay János körülbelül hasonlóan ír, csak talán vélet- 
k lenül regéjébe szövi a környék hajdani vulkáni működését is :

A régi szép időkben 
Egy szép királyleány 
Aranyszőrü kecskéket 
Őrzött Tihany fokán.

Ez a királyleány néma volt. Egyszer a Balaton ősz királya 
kecsketejet kért tőle beteg fia számára s a tejért hálából 
meggyógyította a leány némaságát. De ez most már eltelve 
szépségétől, megfeledkezett az Istenről, nem hallgatta a 
szegények panaszait. Az agg király is megharagudott reá, 
mivel az adott tejjel elbűvölte egyetlen fiát. A  fiúért aggódó 
apa úgy a leányt, mint a nyájat megátkozta :

A bérc tüzet bocsátott,
Sziklája kigyult,
Három nap, három éj, mint 
Halál napja dúlt.

A nyáj a Balatonba
Rohant, de benn veszett. —  »
A  tó máig is kihányja 
A kecskekörmöket.

A királyleányt pedig az átok Tihany riadó leányává tette s

Most bárki szóljon hozzá 
Bár gazdag és szegény 
Felelni köteles rá 
E bércek tetején.

Ezeket a regebeli kecskekörmöket sodorja ki a víz, 
A  Tihanyi-félsziget északkeleti részén húzódó parton, a 
Gödrösben és a tó legészakibb csücskében, Fűzfőnél marok
számra gyüjthetjük a szép körmöket, melyek ősmaradványai 
a Congeria ungula caprae kagylófaj megmaradt tömör búbjá
nak. Ugyanis az eléggé vékonyhéjú kagyló széttöredezett, 
elpusztult s csupán a vastag, kecske körméhez hasonló, 
kopott, a zárókészülék nyomait is magánviselő búb dacolt 
az idők lassan őrlő vasfogával. E kagylófaj ma már kipusz
tult, de a Balaton környékén milliószámra hemzsegett a 
pontuskori tenger félig sós, félig édes parti vizében. A vízből 
szigetként emelkedtek ki a jelenlegi tókörnyéki és a többi 
hegyek.

SZENT LÁSZLÓ PÉNZE
Pénz, amely vastag tömegekben a Pyreneusoktól 

Japánig húzódik. Ezt mondhatom azokról a kövületekről, 
melyek az állatvilág mikroszkopikus kicsiségű, parányi 
szervezetei között az óriások szerepét töltik be. Alacsony 
szervezetű, az egysejtű Foraminíférákhoz tartozó állatkák 
ezek, testük szabályos meszes héjjal körülvett protoplazma
csomó. Nummulina a nevük, mely a latin nummus =  pénz 
szóból ered és teljesen fedi a pénzhez való hasonlatosságukat. 
Vékony, kerek, belül spirálisan húzódó sok kamrára osztott 
szervezetek. Átlagos nagyságuk a lencse és az ötpengős 
között mozog, de vannak ennél nagyobbak is. Például Kréta 
szigetén 120 mm. átmérőjű példányokat is találnak. Zirc 
környékén jómagam is találtam egy 78 mm. átmérőjűt,

10

I



I

♦

*

amely a magyar Nummulinák között ezeideig nagyság tekin
tetében a negyedik helyen áll.

E kövületek legkiválóbb magyar ismerője, Rozlozsnik 
Pál íőgeológus szerint a tenger fenekének lakói voltak, mivel 
a nagy és nehéz váz a többi egysejtűekkel szemben a lebegő 
(planktonikus) életmódot náluk lehetetlenné tette.

Tömeges előfordulásuk miatt az embereknek már régen 
feltűntek e kisebb-nagyobb lapos kavicsokhoz hasonló 
maradványok s a nép azonnal „véleményt”  is alkotott róluk. 
Legrégibb feljegyzést Herodotos és Strabonál találjuk meg. 
Mindketten Egyiptomban járva, a piramisok körül talált 
Nummulinákat megkövesült lencséknek gondolták, amelyeket 
a gúlákat felépítő rabszolgák szórtak el. A  svájciakat 
Scheuchzer (1672— 1733) mint kőpénzeket (nummi lapidei) 
emlegeti. Hazánkból először Gíusius a X V I. századból ír az 
erdélyi kőpénzekről. Erdély népe Szent László pénzének, Szent 
László dénárjának tartja és szép legendát fűz a nagyszámban 
előforduló kövült egysejtűek maradványaihoz.

Szent László király a kunokkal harcolt s erős csata után 
a magyar sereg megfutamította az ellenséget. A  kunok csel
képpen az elrabolt arany- és ezüstpénzeket szórták el, hogy 
míg a magyar vitézek a pénzt felszedegetik, addig ők elmene
külhessenek. Szent László átlátta ezt s Istenhez fohászko
dott. Csoda történt. Az elszórt pénz, amint a magyar vitézek 
hozzáértek, azonnal kővé változott . Természetesen a magya
rok ezt látva még erélyesebben fogtak a kunok üldözéséhez.

Nemcsak Erdélyben, hanem a Bakony eocén rétegeiből 
is kocsiszámra kerülnek elő Nummulinák. Zircen például 
az apátság hatalmas parkjának utai ezzel van kavicsolva. 
E környéken a nép a kicsi alakokat (N. striata) Herodotos és 
Strabohoz hasonlóan kőlencsének, a közepes nagyságuakat 
(N. perforata) és a nagyokat (N. millecaput) kunaranynak 
nevezi.

KÜLÖNBÖZŐ
KOVULETELNEVEZÉSEK

Az előbbiekből láttuk, hogy a kövületek mennyire 
összenőttek a néppel. Mesék, regék és legendák szólnak ezen 
ősvilági maradványokról. De ezeken kívül vannak olyan 
szavaink is, amelyek eredetüket a kövületeknek köszönhetik. 
Ezek többnyire eggyé váltak a gondolkozással s kimondjuk 
őket, anélkül hogy magára az ősmaradványra gondolnánk. 
Roppant nagyot, a hatalmasat a mammut szóval helyetesít- 
jük. (Hányszor halljuk napjainkban: mammutfizetés,
mammutfa, mammutkor.) Avagy a sárkány szó minden nép 
szókincsében ott található, sőt egyes helyek nevei igen sok
szor ennek a szónak az összetételével szerepelnek (Sárkány- 
barlang, Sárkány-hegy, Sárkány-fa, Sárkány-lyuk stb.). De 
a  nép a különféle helyeken talált nagy csontokat is sárkány

csontoknak híszí. így például nálunk Hain eperjesi orvos a 
liptói barlangok Ursus spaeleus (barlangi medve) csontjai! 
sárkányok csontjaiként írja és rajzolja a X V II. században. 
E csontokkal a híres Bél Mátyás is foglalkozik, melyekről 
Rosenmüller és Cuvier rántották le a leplet. Mátyás király 
papja, Ranzani Péter az erdélyi barlangi medve csontjait 
szintén sárkánycsontoknak veszi. Csokonai vitéz Mihály a 
Baradlában talált ősgerinces csontokat az ellenség által 
lemészárolt emberek csontjainak tartja.

De nemcsak nálunk, hanem a Sárkányok országában, 
Kínában is sárkánycsontokként szerepelnek az oligocénikor 
háromujjú őslovak (Mesohippus) csontjai és ezeket különféle 
betegségek ellen orvosszerként árusítják, úgyhogy a német 
Haberer patikákból vásárolta össze a tudomány számára az 
anyagot.

A  középkorban még a tanult emberek is azt hitték, hogy 
a kihalt szicíliai törpe elefántok koponyája, a ravasz Odys- 
seus egyszemű óriás Cyclopsának maradványa.

A  sioux-indiánoka hatalmas ősorrszarvú (Titanotherium) 
csontjaiban a menydörgés lovait látják, amelyek zivatarok 
alatt kerülnek a földre.

A különféle halak fogai is gyakran előfordulnak. Ezek
nek azután sokféle nevet ad a nép. A  Pozsony melletti 
Kobelhegyert" található Pycnodonta őrlőfogait az itt lakó 
emberek megkövesült rákszemeknek mondják. A  jurakori 
Lepidotus halak félgömbalakú fogait békaköveknek, a harmad
kori őscápák hegyes, háromszögalakú fogait Plinius nyelvkő- 
nek, a középkor kígyó- és fecskeköveknek tartotta. A magyar 
nép a Cárcharodon cápák fogait madárnyelv, madárcsőr és 
madárfejnek nevezi.

A  skót bányászok a paleozoos korú 2—2.5 m. hosszú 
tengeri skorpió (Euryterida) pompás kövületeit szeráfnak 
nevezi. Kelet-Indiában a cephalopoda Ammoniteseket isten
keréknek tartják; a mezozoos Belemnitesek szivaralakú 
maradványait a würtembergi sváb megkövesedett istennyilá
nak, Hesselberg vidéke ördögujjának tartja. A  triaskori 
Megalodus kagylót Ausztriában tehénnyomnak, Kariatidában 
a Gamephoraria Sancti Spiritus pörgekarut szentlélek galamb
héjának, vagy szentlélek kövének hiszik. A  legenda szerint 
ugyanis a környéken egy Szentlélek tiszteletére emelt 
templom állott, amely idővel elpusztult és ennek helyén 
képződtek ezek a kis, érdekes mintájú kövecskék. A  palesz- 
tiniai arab a tengeri sünökben kődinnyéket lát. A monda 
szerint, amikor Jézus megszomjazott, egy dinnyét kért, hogy 
szomját eloltsa, de a dinnyét nem kapta meg az emberektől, 
amire az egész dinnyeföld kővé változott. A  középkorban a 
palesztinai krétaköréi, olajbogyóhoz hasonló, szintén tengeri 
sünök tüskéit (Cidaris) Európában zsidóköveknek (lapides 
judaici) nevezték s gyógyszerül árulták.

BECE DUCI -  AZ ISKOLÁRÓL
Irta : BÉLDY DÉNES

Kedves Szerkesztő U r ! Szabad így kezdeni 
S a Magyar Cserkésszel nékem levelezni? 
Hogyha megengedi tudósítom sorba,
Iskolában, hogy megy Duci apród sorsa !
Hajnali fél hétkor fordítom a párnám 
S íme zörejt hallok gyermek-szobám táján. 
Beszól Édesanya: „Duci, ki az ágyból !
De betakaróztál, talán csak nem fázol?
Iskolába menni, édes fiam, kicsi,
(Öltözik már hosszú bátyád is, a D ini ! ) . ” 
Keresem a Frduleint, öltözni segítsen,
Hej, most apród vagyok ! Nem segít senkisem ! 
„Ugyan, ugyan Duci, hiszen nem vagy kislány, 
Gimnazista mellé nem való a Fraulein.”
Beszól a Juli is : „Asztalon a früstök !”
(De jó, hogy itt nem kell pucolni az üstöt! )  
„Készen a röggeli’.’, ismétli a Juli, —
„Elhül a kávéja, tessen jönni úrfi !”
Első nap Anyukám vitt az iskolába,

Bár láttam, szegénynek fájt kissé a lába.
„Jól viseld ám magad és ne legyen „muri” ,
Egy órakor haza kísér majd a Juli.”
„Ne kísérjen senki” , —  (düllesztem a mellem), 
„Sem Fraulein, sem Juli nekem többé nem kell.” 
De azért megjelent a Juli a fronton,
Lötávolba küldtem jó előre folyton.
Leány ne kísérjen haza iskolából,
Hiszen huszár leszek, mégpedig javából!
Bent az iskolában elég jól megy sorom, 
Közbe-közbe olykor betörik az orrom,
Úgy murizás közben . .  . Nem veszélyes tünet ! 
Hiszen arra való a tízperces szünet.
Hogy el ne felejtsem : első-bébe járok,
A félév végére tiszta jelest várok,
Jól viseli magát mindegyik tanárom.
Kedves Szerkesztő Ur, soraim bezárom.
Viszi levelemet a póstára Juli,
M illió üdvözlet! Kis apródja : Duci.
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Túljártak már az Arai-tón is ; több mint félórája 
tartott ez a mesébe illő, hallatlan száguldás. Mindig egye
nesen keletnek tartottak, a 48-ik szélességi kör vonalán 
a népek őshazája : belső Ázsia felé.

Stubi unni kezdte az élő térképet; a kisfiú hamar 
belefárad egy játékba és mást, újat keres. Egy ideig Ful- 
gurt figyelte, aki az indulás óta egyetlen mozdulattal sem 
árulta el, hogy élő ember és nempihenő gépszobor maga is ; 
aztán szórakozottan kezdte babrálni az asztalán sorakozó 
sokféle fogantyút. Az egymás mellett ketyegő két kis óra 
felkeltette a figyelmét; nézte őket, összeráncolt homlokkal 
figyelte sokáig, aztán kis, macskaszerű, puha mozdulattal 
fordult hátra Integrál felé és önkéntelenül is suttogva, 
halkan szólt neki:

—  Integrál, kérem I . . .
—  No, mi az, Stubi ?
—  Ez a két óra i t t . . . Miért nem járnak együtt ? 

A baloldali rendesen jár, úgy, mint az enyém, tetszik látni ? 
De ez a másik borzasztóan siet. Amikor elindultunk, még 
együtt jártak, most pedig a baloldalin %2 lesz, a jobboldalin 
pedig már fél öt is elmúlt. Ez az óra rosszul jár.

A halk beszédre felfigyeltek a többiek is, mind meg
nézte az ö asztala óráit és látták, hogy Stubinak igaza van. 
Pursi meg is jegyezte : Ez az első rosszul járó gép, amelyet 
a Fulgur birodalmában találtunk.

Integrál nevetett.
—  Jaj, de nagy csacsik vagytok ! Földrajzból rögtön 

szekundát írnék valamennyinek. Hát nem veszítek észre, 
hogy a baloldali óra a középeurópai időt mutatja, a jobb
oldali pedig együtt fut a géppel és mindig az aktuális zóna
időt tünteti fel? Több 
mint ötven fokkal 
keletre vagyunk ám 
Soprontól, kis ko
mám !

—  Zónaidő? Mi 
az? Ezt én nem 
értem I

— Kedves Stubi, 
másodikos korodban 
tanultad a földrajz
ban az időszámítás 
tudományát. Nem 
emlékszel reá?

— Nem. Lehet, 
hogy akkor beteg 
voltam.

— Vagy ez a 
lap hiányzott a köny
vedből.

—  Vagy előző 
•órán feleltél és ezt 
a leckét impasszol- 
tad.

— Pfúj, hogy 
lehet a sztratoszfé
rában ilyen csúnya 
diákszót kiejteni 1 
Nem hallgatsz min- 
gyárt I

A  mérnök mosolygott az évődésen. Aztán magyarázni 
kezdett :

—  A  Földnek felosztását 360 hosszúsági vagy délkör 
által nem kell magyaráznom; arra is emlékeztek, hogy 
egyik délkörtől a másikig az egyenlítő vonalán 111.3 kni. 
távolság esik. A  mi öreg Földünk vidám táncos : rohantá- 
ban a Nap körül 24 óránként a saját tengelye körül is 
pördül egyet nyugatról keletre mutató irányban. Forgás 
közben minden egyes pontja 15 foknyi távolságot fut be 
óránként, ami az egyenlítőn fekvő pont számára csaknem 
30 km. másodpercenkénti hallatlan sebességet jelent. Ez 
a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a tőlünk 15 foknyira 
keletre lakó felebarátaink számára 1 órával korábban kel 
a Nap, mint minálunk ; aki viszont 30 fokkal nyugatra 
lakik tőlünk, az két órával tovább aihatik, mert nála 
annyival később érkezik meg a reggel. Ha minden város 
a maga csillagászati tapasztalatai szerint igazítaná az 
óráját, akkor az órák szédítő bolondok-táncát járnák 
egyre, mert pl. a miskolci diák órája mindig sietne, a sop
ronié pedig késnék a pesti fiúk idejéhez viszonyítva. Na
gyobb távolságokon pedig ez a különbség órákra rúgna 
és egyöntetű közlekedésről szó sem lehetne.

— Ez pompás lenne. Akkor, ha az ember elkésik az 
iskolából, csak előhúzná az óráját és azt mondaná : Kérem, 
tanár úr, mi nyugatra lakunk az iskolától és nálunk még 
csak öt perc múlva 8 óra.

—  Igen, és akkor a tanár úr összevágná a bokáját 
és azt mondaná : Bocsánat, uram, rendben van az ügy.

—  Ojjé 1 A  tanár úr nyakonvágná a diákot és azt rival- 
ganá : Máskor el ne késsél, kölyök, mert lenyellek keresztbenl

—  Ez mutatja, 
hogy a tanároknak 
mennyire nincsen csil
lagászati műveltsé
gük.

—  Ugyan, ne 
bomoljatok már! Ké
rem, Integrál, mondj a 
tovább és ne törőd
jék ezekkel a gyere
kekkel.

Gabi erélyes mor- 
dulatára Jenőke és 
Stubi megszeppenve 
húzták be a nyaku
kat és Integrál foly
tathatta a magyará
zatát :

—  Ezen a káo
szon úgy segítettek, 
hogy a Földet 24 
zónára osztották a 
délkörökkel; mind
egyik zóna 15—-15 dél
kört fog Össze. Ha 
nyugatról keletre ha
ladunk,minden újabb 
zónában 1— 1 órával 
előre igazítjuk az 
óránkat, ha meg



nyugatnak utazunk, akkor ugyanannyival hátrább 
toljuk a mutatót. Most már értitek a két órát. itt az asz
talon? A baloldali a középeurópai időt, a mi otthoni időn
ket tartja hűségesen, a jobboldali azonban egy szellemes 
szerkezettel áll összeköttetésben, amely a perceptorral és 
a sebességmérővel is összekapcsolja; ez automatikusan 
átveszi az újabb meg újabb zónák idejét és mindig meg
egyezik annak a földnek az óráival, amely fölött járunk.

—  Azért siet hát ilyen őrülten előre 1
— Persze, mert minden újabb zónánál egy órával 

előre lendül.
— Érdekes ! Hát akkor, ha majd hazafelé repülünk, 

akkor az óra is visszafelé fog járni?
— Nem jár visszafelé, hanem minden zónaváltásnál 

hátralendül egy órát. Majd meglátjátok, milyen érdekes 
lesz az 1

— Hát most akkor . . .  Mi van most tulajdonképpen : 
ebédidő, vagy uzsonnaidő? Otthon most kelnek fel a fiúk 
az asztaltól, itt meg már uzsonnát mutat az óra . . .

Erre a mosolyogva feltett kérdésre váratlanul komolyan 
felelt meg Integrál:

—• Most komoly munka ideje van, kis pajtás, hiszen 
harci úton járunk Fulgurral. Ilyenkor a fulgens nem gon
dolhat evésre. Éhséget, 
szomjúságot s z ó 11 a n 
tűrni: ez a kemény ka
tona első kötelessége.

A  fiúk összenéztek 
és elhallgattak. Most 
jutott csak eszükbe, 
hogy ma még nem ebé
deltek és hogy egye
lőre nem is lehet szó 
étkezésről. Gabi és Kis- 
öcsi közismerten nagy 
gastronómok ; sóhajtva 
fordultak vissza az 
ezüsttükör eleven tér
képe felé. A többi fiú 
is újra a térkép fölé 
hajolt, csak Lackó írt, 
számított lázas sietség
gel a kis jegyzőkönyvé
ben. Pár perc múlva 
elégedett sóhajjal dűlt hátra és mutatta a számadását 
Kisöcsinek : ha ilyen sebességgel rohannak tovább, akkor 
félóra múlva, %3-kor már ott lesznek a mandzsuriai 
harctéren ; zónaidő szerint akkor már este negyed 9 
felé fog járni az idő.

Valóban mintha csak eléje sietnének a közelgő esté
nek : körülöttük egyre mélyebb lett a szürkeség és a térkép 
az ezüstlapon egyre homályosabb.

— Beleszaladunk az éjszakába! —  suttogta Laci. 
Aztán csend lett újra a gépen. A  fiúkat elfogta a készülő 
nagy események láza. Mit tervez Fulgur? Hová siet? 
Mi lesz itt félóra múlva, ha célhoz érnek? . . .

A  gép pedig csak rohant, rohant tovább a fokozódó 
sötétségben.

*
Egynegyed 3-at mutatott az otthoni óra, a zónaidő 

esti %9 volt. Mintegy tíz perccel ezelőtt vették észre a 
fiúk, hogy Fulgur megelevenedett : jobbkéz felől egy merőj- 
legesen álló kapcsoló táblán több tárcsát elfordított, majd 
fogantyút hajtott le és f ö l ; kétszer látták, hogy beszél 
valakivel, de a választófal miatt egy szavát sem hallották. 
Most egyszerre valami különös érzés fogta el őket ; mintha 
láthatatlan erő megemelné és előre nyomná a kis asztalra ; 
a vérük mind az arcukba tolult és érthetetlen szédülést 
éreztek. Mielőtt idejük lett volna megijedni, megszólalt 
mögöttük Integrál csendes hangja :

—- Megérkeztünk. Fulgur lecsökkenti a sebességet és 
mingyárt megáll a gép. Figyeljétek a sebességmérőt.

A  mérő ekkor már csak 5600-at mutatott és roha
mosan esett lefelé. Amikor a sebesség már csak 1000 km. 
volt óránként, Fulgur újra beszélt a láthatatlan partneré

vel ; aztán egyszerre esni kezdett a magasságmérő is és 
mire 5000 m. magasságnál megállapodott, akkor a sebesség 
is lecsúszott a 0 fokra. A fiúk feje fölött szétnyílt a madár 
két hatalmas szárnya és megálltak lebegve magasan fönt 
a felhők fölött.

Megérkeztek.
Este volt. Fejük fölött kigyulladtak a csillagok.
Messze alattuk sűrű villanások látszottak. Hang nem 

hatolt ide a gép belsejébe, de a perceptor megnagyított 
képszelvényén vasútvonal, keresztben futó, emelkedő hegy
lánc, elsötétített város látszott és itt is, ott is elrémítő 
robbanások eredménye : amint egy-egy hatalmas lövedék 
becsapott, nyomában kifordult a föld, házak omlottak 
le és nagy tüzek lángoltak fel az éjszakában. A  levegőben 
nyüzsögtek a bombavető repülőgépek. Jobbra lent, a 
város előtt kanyargó kis folyó partján sötét hadigépek, 
tankok hosszú sora mászott lassan előre ; itt is füst, láng, 
robbanások, egy felgyújtott erdőszegély lomha füstfelle- 
geket küld fölfelé.

Pursi bekapcsolta a perceptora kék kapcsolóját; a 
hangot közvetítő beth-sugarak működésbe léptek. Abban 
a pillanatban mennydörgő robajok, szakadatlan, mély 
dörgésből kiemelkedő egészen közeli robbanások, sistergés,

ropogás, motorbúgás, 
gépfegyverek idegbontó 
ta-ta-ta pergése és em
berordítás, vad segély
kérés, hörgő üvöltések 
vérfagyasztó hangza
vara : egy pergőtűzzel
támogatott vonaltáma
dás idegekre menő lár
mája töltötte be a gépet, 
úgy, hogy rémülten 
kapcsolta ki rögtön a 
hangközvetítőt és halál
sápadt arccal nézett 
össze a hat fiú. Ez bor
zasztó volt ... Pokoli...

—- Ez a háború 1 
hangzott most fölöttük 
Fulgur nyugodt hangja. 
—• Más azt így közelről 
látni, mint holnap az 

újságban olvasni a hadijelentéseket. No de majd mingyárt 
csendet csinálunk ; azért jöttünk.

Pillanatnyi csend után újra szólt a vezér.
—  Hagyjátok most békében a kék kapcsolót; figyel

jétek a perceptor térképét. Mandzsúria nyugati sarkában 
vagyunk, az orosz-kínai-japán háború középpontja fölött. 
Ez itt alattunk Chailar város, a transzszibériai vasút fon
tos állomása; ma reggel még a kínaiak kezén volt, akiket 
a Ghingati-hegység egész vonalát kezükben tartó japánok 
támadása ellen a szovjet serege támogat. Tegnap óta tart 
a pergőtűz ; ma reggel küldtem ki Dobay mérnök urat, 
hogy békéről tárgyaljon velük. Mingyárt itt lesz. Várjunk.

Alig múlt el három perc mozdulatlan várakozásban 
(a fiúk megbabonázva figyelték a lent dúló háború félel
metes színjátékát), midőn egyszerre az alattuk terjengő 
sötétségből kiemelkedett és csendesen melléjük állt egy 
másik Fulgur-gép. Bóbitás galamb a formája, ötször 
kisebb a Sasnál, olyan kecses, olyan szép, hogy a fiúk nem 
tudták róla levenni a szemüket.

—■ A  békegalamb 1 —- suttogta Jenőke.
— Jó munkát 1 —• köszönt a Galambból egy kellemes 

csengésű férfihang.
------Jó munkát 1 —  felelt Fulgur. —  Látom, nincs

eredmény.
—  Nincs. Előre láttuk, hogy nem lesz, de a kísérletet

meg kellett tennünk. Háromszor hívtam őket rövidhullámú 
készüléken a Népszövetség nevében. Mindannyiszor mind 
a három felelt. A  szokásos képmutatások 1 Hangoztatták 
békekészségüket, hivatkoztak kényszerhelyzetükre és mind
egyik a másik kettőre tolta át a felelősséget. Bejelentettem 
a Népszövetség megtorló intézkedéseit. (Folytatjuk.)



AUTÓVAL A FURKARA'
(RÜHNE GLECCSER 2300 M.)

Nyári kalandozásaink elvittek ez éviben bennünket 
Svájcba. Hétnapos szép, felejthetetlen és ugyanilyen nehéz 
kerékpárút után szerencsésen meg is érkeztünk a Vier- 
"waldstetti tó partjára, Luzernbe.

Felejthetetlen a hegy-völgy, rohanó hegyi folyó* még

megkapóbb a mozdulatlanságba der
medt gleccserek világa. Július 23-án 
keressük fel autón a Röhne gleccsert, 
hogy a gyönyörű út, táj gazdag élmé
nyeivel gazdagabbak legyünk.

Reggel 5 órakor csináltam ébresz
tőt, nagyon korán .ahhoz, hogy %8-kor 
végre autóba ülhessünk. Az idő termé
szetesen esőre áll, mint mindig, ha k i
rándulást tervezünk. Köd üli meg a 
hegyeket és az eső máris szaporán 
veri az autó tetejét. A  Vierwaldstetti 
tó mellett szalad az út. Altdorf előtt: 
az Alpesek örök veszedelmének szo
morúan beszédes bizonyítékaival talál
kozunk- Kilométerekre kísérnek ben
nünket a házmagasságú sziklák az út 
két oldalán, ameddig csak látni 
lehet. Hatalmas sziklakolosszusok 
hevernek szanaszéjjel. Amint felszakad a köd, sógorom 
balra felmutat a hegyre: „Nézd 1” Mintha borotva szelte 
volna ketté a magasban uralkodó sziklafalat, síma, hatal
maŝ  törés 1 Szörnyű kataklizma történt itt 300 évvel 
ezelőtt. A lezuhant sziklatömegek alátt -alussza álmát 
nagy mélységben egy, valamikor virágzó svájci község 
800 lakója, házastól-barmostól!

A szomorú benyomást nagyjából felejteti az út szép
sége. Maga az út, melyen szaladunk, nagyon régi és bámu
latos merész. A  Gotthard alagút megépítése előtt Svájc 
és Olaszország, egyetlen közlekedési útvonala volt. A tó 
partján sziklafalba vágva szalad. Alagutakat vágtak, 
fúrtak a kedvéért és a több helyen lévő nyitott galériákból 
gyönyörű a kilátás. Kristálytiszta, kék tó, zöldelő partok 
vízben visszatükröző képe és a magasba törő hófödte hegy
csúcs szépségének leírásához gyenge a toliam. *

A sziklaút Altdorfba vezet. A község főterén áll Teli 
Vilmos szobra, hatalmas talapzaton, háta megett. a hava
sok felhőbe vesző csúcsai. Megy Wilhelm Teli, gyermekét 
kézen vezetve, vállán számszeríjjá, megy, hogy lelője 
Gesslert. Elszánt arccal néz, kemény arcán a bosszúállás. 
Végzetes tettének egyetlen mentsége a hazaszeretet.

Míg ezeket végiggondolom, már kapaszkodik az autó

*) Furka-hágó a svájci alpokban Úri és Wallis között, 2436 méter.

fel az út legnehezebb szakaszán a 2300 méter magasra törő 
Gotthard úton. Gotthard hegység, út és vasút, mindhárom 
hatalmas költemény í Látni kell, hogy kellő fogalma legyen 
az embernek ahhoz, hogy mire képes ez az emberi munka 
és kitartás. Állandóan emelkedik az út, egyik szerpentin 
kergeti a másikat, szakadatlan ívelés, mindig tolj eb}) ! 
Hosszas ívelés, kanyargás után szerencsésen felérkezünk 
az első Passra. Most kilométereken keresztül sík úton 
szalad az autó, jelentéktelen magasságba emelkednek két
oldalt a hegyek, mintha nem is a Gotthard hegység derekán 
járnánk 1500 méter magasban. A  sima, egyenes utat azon
ban megint egy behemót hegy zárja el. Megint szerpentine
ken kúszunk fel. Majd derékba törik az autó, oly hirtelenül 
fordul és emelkedik. A  hűtőn lévő hőmérő veszedelmesen 
emelkedik a forrponthoz, de a derék kis kocsi bírja az ira
mot. 20—30 ívelés után ismét egy Pass tetején vagyunk. 
Hátrapillantva, a hideg borsózik a hátamon, amint a kes

keny út melletti meredek hegyoldalt 
látom. Hej, ha nincs biztos kézben a 
kormány, s nem megbízható a kocsi! 
Van is minden 100—-200 méterre szik
lába épített telefónállomás, előtte 
pirosbetűs nagy tábla, rajta végzetes
S. O. S. jelzéssel. Szerencsére minden 
jó volt, az autó is, a vezető is.

Közben a népmesék fantaszti
kumával is találkozunk. Átfutunk az 
„ördög hidján” . Sziklahasadékot ível 
át a híd, alatta vadul zúg, sistereg 
egy zabolátlan hegyi folyó, hidat 
állítólag az ördög rakta. Meg is van 
örökítve a sziklafalon, amint baktat 
keresztül a hídon és szembe jön vele egy 
nagy fekete balek-kecske. Mi lett a talál
kozás eredménye? K i tudja. Azt hiszem, 
egyik sem pusztult bele a találkozásba.'

Tengersok szerpentin még — S. O. S. telefonok, gyö
nyörű havasok, jobbra-balra hómezők és csípős hideg. 
A fényképezőgépem pedig sztrájkba lép. Nem mozdul se 
előre, se hátra a film, A  táj pedig mindig szebb. Hiába mér
gelődöm, nem mozdul.

Mérgelődés közben felkapaszkodunk az utolsó Passra, 
előttünk áll a Hotel Belvedre 2300 méter magasságban a 
tengerszíne felett. Kellemes napsütés, autó-autó hátán. 
Egy kicsit csípi a levegő meztelen térdünket, amint ki
szállunk a kellemesen meleg autóból. A szállodán túl közle
kedési rendőr dirigálja a forgalmat, tábornoki nadrágban, 
pofoncsapott kalpagban.



A sok ember majd eltakarja a gleccsert. Ami pedig 
látszanék belőle, innen az útkanyarból, azt a svájci élel
messég takarja el. Fából épült bazár zárja el az utat, kapu 
mellett pénztár és az Isten gyönyörű adománya közelébe 
1—1 frankért engednek.

Felejthetetlen látvány 1 
"Ezer és ezer hasadék-törés a 
jégfolyón. Zöldeskéken csil
log, színt játszik minden re
pedése. Percekig állunk szó 
nélkül, némán bámulva. Egy 
folyosón bemegyünk messze 
a gleccser jege alá. 15— 20 
méter vastag jégréteg van a 
lejünk felett, arcunkon tükrö 
zik a jégfolyosó tündérien 
valószínűtlen kék világítása.
.Áthatol a fénysugár a vastag 
jégfalon és zöldeskék ragyo
gását kölcsönzi látogatói
nak.

Búcsúzunk a gleccser közelségétől, autóba ülünk, 
hogy ismét szerpentineken kanyarogva átmenjünk a völgy 
túlsó oldalára, honnan az egész gleccsert láthatjuk. Le
telepszünk a sziklák között, kellemes meleg itt a napsütés, 
körülöttünk az alpesi rózsák rózsaszínű virágtengere, a

túlsó hegyoldalon ragyog a 
hideg-halott világ, lábánál kis 
élő, bugyborékoló ér fakad, 
oly kicsi, hogy szomjastorkú 
ember kiihatná a Róhnet, né
hány száz méterrel odébb 
azonban már többméter szé
les, komoly folyócska, víz 
fakad itt lépten-nyomon.

Alpesi rózsatenger, mel- 
leg, táncoló napsugár, 2300 
méter magasban elköltött jó 
ebéd mennyire elég, hogy hét 
éhes cserkész szem és száj 
jóllakjék 1

Glóbits Mihály,

HOGYAN MŰKÖDIK AZ AUTOMATIKUS VILLAMOS VÁLTÓ?
M is i: Te, Zoli, én már annyiszor spekuláltam azon, 

hogy működhetik ez a villamos váltó, de sehogy sem jöt
tem rá.

Z o li : Pedig nem is olyan boszorkányos dolog. Most 
megfigyeljük a működését, azatón pedig lerajzolom neked 
a kapcsolását. Jó lesz ?

M is i: Hát te tudod ?
Z o l i : Hát persze. Tudod, én nem nyugszom addig, 

ha valami előttem ismeret
len dolgot látok, ameddig 
meg nem kérdezem, hogy 
min alapul az. Ezt is egy 
mérnök ismerősöm magya
rázta el a idültkor. De most 
ügyelj, mert jön egy villa
mos.

M is i : Igen, már meg 
is állt, de nem váltott.

Zoli: Megfigyelted, hogy 
mielőtt a felső vezeték mel
lett levő két, egymástól el
szigetelt sínhez ért a ve
zető, kikapcsolta a motort 
és így haladt át azokon ?

M is i : Igen, ezt észre
vettem, sőt azt is látom, hogy 
az a két rövid vezeték ala
csonyabban van, mint maga 
a felső vezeték, úgyhogy az áramszedő nem is ér azon a 
helyen hozzá a felső vezetékhez.

Z o l i : Igen, ezt jól láttad. De most nézd, itt jön egy 
másik villamos, amelyiknek be kell fordulnia. Figyeld meg, 
mit tesz most a vezető.

M is i : Most bekapcsolta a kontroliért, amikor áthaladt 
a két rövid vezetékdarabon és erre megtörtént a váltó 
átállítódása.

Z o l i : Helyes. Most le is rajzolom neked az esetet. 
Amint tudod, a villamosok egyenárammal mennek 500

voltos feszültséggel. A  feszültséget a felső vezetéken kap
ják, míg az áram visszavezetése a síneken át történik. 
Legyen itt feltüntetve az egyik vezetéksín, jelöljük A-val, 
mellette, de -v.ele egyenlő magasságban a másik, jelöljük 
B-vel. Ezek tehát a fölső vezeték alatt vannak. Itt a ház 
falán látsz egy öntöttvas szekrényt (X ) .  Ebben egy erős 
relais szerkezet van. Maga az átváltó rész a vágányok 
alatt a földben van (Y ) .  Amikor a vezető nem akar

átváltani, akkor a kontroller 
segítségével megszakítja a 
motoron át a földhöz folyó 
áram körét; ekkor a motor 
és a váltószerkezet feszült
ségmentesek, a villamoskocsi 
pedig saját lendülete követ
keztében átszalad a szigetelt 
felső síneken, amelyek az 
áramszedő lírát kissé le is 
nyomják.Ha azonban át akar 
váltani, akkor nem szakítja 
meg az áramkört. Ekkor a 
motoron, lírán és A-sínen át 
meghúz az R relais és zárja 
a C kontaktust. Ezzel zárul 
egyúttal a következő áram
kör is : az M  munkavezeték
hez csatlakozó R tekercs, A 
sín— áramszedő líra — fí sín, 
C kontaktus, E 1 vagy E2 

elektromágneses tekercse, D 1 vagy D- kontaktus, föld 
(vágány). E1 vagy E 2 meghúzza a vasmagját, átváltja a 
váltót, továbbá megszakítja a saját kontaktusát és zárja 
a másik tekercs kontaktusát. Ezalatt a líra is áthaladt a 
felső sínek fölött s a váltás kész.

M is i : Hót ez tényleg nem olyan nehéz, de azért
érdekes. Köszönöm, hogy megmagyaráztad, legalább most 
már én is tudom.

Szabó Bendegúz 
309. est.

o
8,

Híred olyan, mint az árnyékod: olykor előtted van, 
gyakran utánad, sokszor pedig nagyobb náladnál.

*

Mihelyt megbízol magadban, erődben : meg tudsz élni.
*

A becsület olyan, mint a leesett hó : ha egyszer beszennye
ződik, nem lesz soha tiszta.

K i célját el akarja érni, bátor legyen. Rántottál enni tört 
tojás nélkül lehetetlen.

*

Csak a gyümölccsel telt fát haj igáiják meg.
*

A félénk megijed a veszély előtt, a gyáva a veszélyben, a 
bátor a veszély után.
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R A J Z N Y E L V
K Ö Z L I :  T O M I

Emlékezz csak a jamboreera 1 Hogy szerettél volna 
kedves angol, dán, sziám barátoddal beszélni 1 Csak hát 
a nyelv ! A  nyelv 1

Nemzetközi nyelvet szeretnék mo5t veled közölni, 
amelyet a Spitzbergáktól a Foktőidig mindenki megért. 
Ez a nyelv a rajz.

De nem az isko-lai rajz. Nem művészi rajz. Hanem 
olyan, amelyet mindenki elsajátíthat, mert egyszerű és 
könnyű.

Lám, a régi 
egyiptomi írást, 
a hieroglifeket 
mindenki megta
nulhatta, ha 
akarta, pedig raj
zokból volt össze
állítva I

Mi is az a 
rajznyelv ?

Ha a követ
kező jamboreen, 
amely —  mond
juk — Egyip
tomban lesz, mo
sakodni akarsz 
és mint körülte
kintő cserkész 
szappanodat, tö
rülköződet per
sze Magyarhon
ban hagytad, hi
ába kéred a fenti 
tisztogatási kel
lékeket zengő 
magyar nyelven alexandriai barátodtól. Az bizony csak 
mosolyog vagy kézlábas beszédedre esetleg egy kisebb 
szabású krokodilt nyom a markodba, gondolván, hogy 
nemzeti specialitásuk után óhajtozol. Ha azonban ügyesen 
fog az írónőd, egy perc és mosdótál, szappan, törülköző

vetítődik a jegyzőkönyvedbe és már rohan is barna bará
tod a kívánt szükségletekkel.

Tehát kifejezted magad rajzzal.
Hanem most már lássunk hozzá 1 Induljunk ki 

magunkból I Tudom, azt akarod mondani, hogy embert 
a legnehezebb rajzolni. Én meg bebizonyítom, hogy tévedsz.

Rajzoljunk sok apró kört, bátran és sok vonallal. Ebből
lesz a cserkész 
Muki feje. Sze
met rá, hogy lás
sa meg a pos
tást, ha jön a ha
zai. Rajzoljuk 
meg az orrát, 
hogy megérezze a 
konyha felől len
gedező jó pör
költillatot. A  
kedvét is sza
bályozhatjuk az 
orra alá húzott 
szd/-vonallal.

Azért csak hadd 
mosolyog-jon ő- 
kelme, hiszen a 
cserkész vidám, 
pláne ha hallja, 
hogy „repeta 1”  

Adjunk rá 
körgallért és ka
lapot, mivel ilyen
kor könnyen jö
het az eső.

Most aztán, hogy kész a figura, mozgassuk előre, jobbra- 
balra és hátra. Végül adjunk botot a kezébe, hogy menjen 
Isten hírével. .  .

A jövő újságban levesszük róla a köpenyeget és meg
tornáztatjuk, hadd izzadjon őkelme.

T alálkozásom egy magyar fiúval
Dr Sven V. Knudsen professzor, amerikai egyetemi 

tanár a „Nemzetközi levelezési mozgalom" vezetője, akiről 
vitéz Temesy Győző bátyánk, a Magyar Cserkész 1926 de
cember 15-iki számában sokat mesélt, a fenti címmel cikket 
írt az amerikai ifjúságnak óriási példányszámban megjelenő 
lapjában az „Open Road“ -ban. Szól pediglen a cikk kővet
kezőképpen: —' '

— A múlt nyáron Magyarországon jártam, negyven 
közép- és főiskolás fiúval, a „My Friend Abroad" 
(az „Én külföldi barátom1*) levelezési akció rendezéséljen 
és olt egy tizenkilenc éves magyar fiúval találkoztam. József 
volt a neve. Budapesti szállodánkban várt reánk. Elvezetett 
bennünket a világjamboree-ra és annyifélekép állt rendelke
zésünkre, hogy ebben az országban töltött időnk kétszer 
olyan élvézetesen telt, mint nélküle tellett volna. Nehézség 
nélkül beszélgetett fiaimmal, megfelelt kérdéseikre, kérde
zősködött Amerikáról és soha egy szót sem szólt magyarul. 
Angol szókincse egyaránt válogatott és kifogástalan volt.

Amikor elváltunk, az egyik fiam azt mondta:
— Szavamra, ez furcsa; tökéletesen o’yan, mint egy 

benszülött amerikai! Pompás gyerek!
Ez a furcsaság nincs összefüggésben azzal, hogy József 

ember volt a talpán; az a furcsa, hogy az én negyven ame
rikai fiam sohasem tudta, miszerint száz meg száz, József
hez hasonló, tevékeny és energikus magyar fiú él, kiváló

pajtás és olyan jól nevelt, hogy az idegen nyelvek ismerete 
egészen természetesnek tűnik fel előtte.

Ha valaki találkozik velük, bizonyára szintén ezt tapasz 
talja. Remélem, hogy valamikor Neked is alkalmad lesz 
országukat meglátogatnod, addig is és talán a legjobban le
velezés útján ismerheted meg őket.

A negyvenkettedik oldalon több mint száz magyar fiú 
nevét és címét találhatod. Szerencsének nevezhetjük, hogy 
ők mind Amerikából szeretnének levelet kapni. Nem keli 
be.mutatkoznod. Csak említsed meg, hogy nevüket az Open 
Road fór Boys, My Friend Abroad rovatában találtad, ök 
Amerikáról óhajtanak ha'lani, nemannyima a történetéről, 
miután ezt úgyis tanulják az iskolában, hanem inkább vala
mit a mindennapi életről, iskoláról, sportokra', táborozásról, 
szülővárosodról és családodról. írj mindenről, ahogy éppen 
eszedlje jut és ez kiváló olvasmány lesz akármelyik magyar 
fiúnak. A névsorból bármelyik nevet vá'aszthatod és egy
szerre többnek is írhatsz.

Természetesen meg kell kérned magyar barátod, hogy 
ő is térjen ki életére válaszában. Ne felejtsd el megemlíteni, 
hogyha túlságosan sok levéllel árasztják el Amerikából, 
adja leveled tovább valamelyik barátjának . . .

Mit szóltok hozzá? Reméljük mindnyájatokra ráillik 
Knudsen professzor megállapítása és ha ma még nem is 
százszázalékosan ütitek meg ezt a mértéket, legalább papíron 
talpraesett, jónevelésű Józsefnek bizonyultok!
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• • •GÁBOR ANDRÁS CSERKÉSZ LESZ
IR T A  : T O M B O R  T IhAd R

—  Gábor András — szólt a tanító úr.
—  Jelen.
—  Gyere ki a táblához.
A  tanyai iskola álmosan bóbiskolt a téli hófúvásban. 

A  hatalmas búboskemencében pattogtak a fahasábok, az 
ablaktáblákon jégvirágok csillogtak, a petróleumlámpa 
íehérzománcos ernyőjén egy fáradt légy mászkált. A  gye
rekek fészkelödtek, sugdolództak, a tanító úr pedig néha 
szomorú szemekkel bámult ki az ablakon, bele a ködlő, 
unalmas téli délutánba.

Gábor András felpattant helyéről, amikor nevét ha
lottá szólítani, már amennyire falába megengedte és bicegve, 
komolyan elindult ki a táblához. Rongyos volt a ruhája, 
lyukas egyetlen csizmája, az inge is szakadt, de a szemében 
volt valami csillogás, csodás tűz. Büszkén és keményen 
hordta fejét. A  többi gyerek kinevette András bicegését, 
falábának hangos kopogását a 
hőiétől nedves padlón, de a tanító 
úr mindig mondogatta:

—  Ennek a Gábor András
nak olyan tiszta és kemény a 
nézése, hogy még lesz belőle 
valami az életben.

*

Múltak az évek és Gábor 
András felkerült a városba.
Ott dolgozott egy vasgyár ud
varán, szótlanul és szomorúan 
hordta nyikorgó talicskáján a 
salakot. Falába egyhangúan ko
pogott a betonon, ruhája még 
rongyosabb volt, de a tekintete 
acélos, szomorúságban is bátor 
és jóságos.

Amikor a gyárudvari tölgy
fák kormos, fekete ágait zöld 
lombokkal díszítette fel a nap
sugár s a fecskék, mint égi kül
döncök röpködtek a mezők s a 
kék ég között , Gábor András be
lépett a cserkészekhez.

Cserkészruhája nem volt 
élénk khakiszínű, sem finom flanell, sem gyapjú jam- 
boree-ing. Valahol otthon, a padláson talált, édesapja 
régi holmija között, egv foltozott fűzöld inget, fakó is 
volt, nagy is az ő termetére, nadrágja meg régi 
barna posztónadrág volt, térden alul érő, de a szíve fölé 
s a kalapjára kitűzte András az arany liliomot.

A munkások a gyárudvaron furcsa dolgokat észleltek 
Gábor Andráson. Talicskájának kereke vidámabban csikor- 
gott, falába is barátságosabban kopogott a betónon és foly
ton dalolt, dudorászott halkan, szépséges cserkésznótákat, 
olyanokat, m int:

„Fiúk, fel a fej fel, a harsona zeng.
Álljunk csatasorba vidáman . .  .”

Gábor András kint lakott azért a tanyán. Gyalog 
járt be télben, nyárban, hóban, esőben. A nagy sár télen 
bemocskolta falábát, csizmáját, nyáron meg a nagy fehér 
por lepte be, de azért, ha havazott is, dacolt, ha eső esett 
is, nevetett és vele dalolj az eső s a napfény is :

„Szabadba fiúk, a nap arca nevet,
Ott pezsdül a friss, tüzes élet. . . ”

*

Nem volt gazdag könyvtára, egynéhány cserkészkönyv, 
melyet megtakarított fillérjeiből vásárolt, a Magyar Cser
kész egyik címlapját bekeretezte bicskájával faragott cifra 
keretbe" Szent György lovag viaskodott a képen a sár
kánnyal. A  kis tanyai ház tűzfalának legtetejére, oda, 
ahol a gerendák összeérnek, szép liliomot fűrészelt ki, 
melyre árvalányhajat akasztott.

Nappal a gyárban dolgozott, 
este pedig a csendes tanyai 

^  ház öreg diófaasztalára könyö-
— kölve tanulta a polgári anya

gát, mert Gábor Andrást fűtötte 
a vágy, hogy tanult, művelt 
ember legyen, „emberebb ember 
és magyarabb magyar”  —  ahogy 
a cserkészkönyvben olvasta.

*

Sokáig nem lehetett hal
lani róla semmit. Egyik reggel 
azután az újságok szomorú hirt 
közöltek. Egy cserkészről írtak, 
egy foly'óról, bátor életmentés
ről, halálos és férfias küzde
lemről. Aki fuldoklott, azt meg
mentette egy féllábú cserkész, 
saját magát azonban már nem 
tudta megmenteni a zúgó ártól. 

♦
Azóta Gábor András fent 

él a mennyországban. Bátor 
tettének jutalmául megkapta az 
égi életmentő kitüntetést. Nagy 

piros szívet gyémántliliommal. Megkapta*hiányzó lábát, az
tán új cserkészruhát is kapott és most minden reggel mu
zsikáló aranytalicskán hordja a többi angy allal a napsuga
rat a mennyország kapujába, hogy onnan a földre öntsék 
a fénylő, éltető, sziporkázó aranyzuhatagot. Es higyjétek 
el, fiúk, minden reggel hallom, amint vékony és csengő 
cérna hangon énekli az angyalokkal együtt, akiket 
szintén megtanított a cserkészindulóra :

„Ott szemben, szívben tiszta láng,
Az Isten arca néz le ránk.
Lehelletén ott megterem 
Erő, szabadság, győzelem."

Talicskája vidáman csikorgóit.

O l l h o n d i s z í t é á
Nagyon helyes díszeket készíthetünk az otthon vagy 

az őrsi sarok falára. Az ábra szerint mintát rajzolunk lomb- 
fűrészdeszkára (a fantázia szabadon működhetik 1) és

kivágjuk. Lesimítás, reszelés után az egészet feketére 
festjük. Megszáradás után a fehér falra erősítjük. Színes 
fal esetén a hátát fehér papírral vonjuk be.

Benkő Andor 171-es őrsv.
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Csúnya török neve van, de azért 
nem kell megijedni tőle. Híres török 
vezér volt Bethlen Gábor erdélyi fe
jedelem idejében. Éppen Bethlen 
hívta fel rá a dívánülő pasák figyel
mét és így lett hatalommá Magyar- 
országon 1620 táján.

Nincs okunk miatta bánkódni. Igaz, 
hogy nem született szépségnek, de 
nem is ebben van az értéke. Emléke 
fenmaradt, mert szerette a magyaro
kat és az igazságot.

Jó barátja volt Horváth István hu
szárvezér. Retten együtt jártak min
dig a fejedelem előhadában. A  közös 
sors és a közös élet azután összebo
ronálta őket.

Popazogli nem született vérbeli tö
röknek. Nem volt ínyére a török
élet sok minden kikötése. Azért hát 
örült is annak a beosztásnak, melyet 
a tűrök kormány jutt atott neki Bethlen 
oldalán. Nem kellett kirakatban élnie.

Sokat jelentett ez. Horváth nem 
vetette meg a szőlő nedvét. Popazogli 
is meg-megszomjazolt. És mivel Hor
váth asztaláról étkezett, nem váloga
tott, nem is válogathatott. Borban, 
sörben, almalében egyáltalában meg
találta örömét és nem tagadta meg 
az elismerését semmitől sem, amit 
jónak látott.

Azonban nagyon vigyázott magára. 
Eszét sohasem hagyta a pohár fene
kén. Mértéket tartott mindenben. Vi
szont az is tagadhatatlan, hogy ez a 
mérték elég bőséges volt és hogy 
valami vékony ember elvesztette 
volna a becsületét az ő pint jelien.

Különösen összehozta őket az a 
lázadás, mely Készem Gyűrő napján, 
Szent Demeter napja minél unk, tört 
ki a török táborban. A török néni 
akart attól a naptól fogva harcolni. 
Popazogli azonban nem akarta haza
vezetni őket, mert ott volt az orruk 
előtt Mansfeld német hadvezér hatal
mas sereggel. Bethlenre, de rájuk is 
végzetes lehetett volna ez az indoko
latlan visszavonulás.

A törököt azonban nem lehetett 
meggyőzni és fegyveresen nyomult a 
vezére ellen.

Amint ezt meghajtotta Bethlen, 
maga is nyereg!ve szökött és úgy 
nyargalt a bajba jutott vezér támo
gatására, de Horváth sem kérette 
magát és huszárjai s© maradtak el, 
amikor a természetes ellenség ellen 
vonhatták ki a fegyverüket.

Popazogli attól fogva még inkább 
hajlott Horváth pajtásához. Követte 
johban-rosszban. Mindig jómunkát 
végeztek, de ha pihenni lehetett, 
csak a boroskancsó mellett helyez
kedtek el.

Először nem bírta megérteni, hogy 
miért tud a magyar oly sokat hall
gatni a bor mellett. De amikor meg
magyarázták, hogy a magyarok világ- 
bánatukat keresik a pohár fenekén 
és hogy a búsulás, ha jó hor is akad 
hozzá, a magyarok ősi mulatsága, 
beleszokott ő is. Mindamellett szíve
sebben vette, ha nótára gyújtottak. 
Akkor jött meg igazából a kedve, ha 
hallhatta: ,

Addig igyunk, amíg állunk,
Míg az ajtón kitalálunk.

• Ha egyszer ki nem találunk,
Vagy kidobnak, vagy itt hálunk.
De azután nem vetette meg azt a 

hajnali nótát sem, hogy
De hogg itt ne virradjunk, 
Hazafelé ballagjunk;

"  _  Billegjünk és ballagjunk,
Még-megálljunk, itassun k.

Néhányszor megneheztelt rá a fe
jedelem.

— Mi az oka, hogy egész nap a 
kancsók mellett ültök?

Popazogli nem késett a válasszal:
— A jó bor.
Bethlen elnevette magát.
— De azután mit szól hozzá Allah?
—,Hát hiszen, tudod uram, engem

is ez nyugtalanít. De van egy jó sze
rem. Valahányszor a kancsót az aj
kamhoz emelem, behunyom a sze
mem.

Hiszen lehet mosolyogni rajta, de 
nekem mégis csak akkor tetszett meg 
ez az ember, amikor azt olvastam 
róla, hogyan Ítélkezett egy magáról 
megfeledkezett legényem bérről.

Megbázasodott, helyesebben szólva 
megnősült, mert ha megházasodott 
volna, akkor ez a szégyen nem esett 
volna rajta.

Édesatyja nem emelt kifogást szán
déka ellen, sőt a földszinti lakosz
tályt azonnal átengedte neki. A fia
talúrnak azonban ez kevés volt és 
arra kérte az atyját, hogy legalább 
az első hetekre engedje át neki az 
emeletet. Az a bácsi mindig csak 
másokra * gondolt. Kereste, miben 
okozhat örömet az embereknek. Már 
sokszor megjárta; kihasználták. Az 
emberek hajlandók visszaélni azok
nak a szeretetével, kik teljesen oda
adják magukat nekik.

Ezek is annyira . biztosra vették 
figyelmességét, hogy nem is voltak 
hálásak érette. Amikor az apa kérte 
fiát, hogy már engedjék fel az ő he
lyére, durva elutasításra talált.

Bántotta ez a ház öreg szolgáját.
— Kis uram! A  közönséges hízel

gők könnyen beszélnek, de azok, 
akik tiagyan szeretnek, csak erőnek 
erejével tudják a szájukat kinyitni. 
Azért légy hálás annak, aki beszélni 
mer és ne szomorítsd meg édesapádat.

— Mit ugatsz? A gazdád nagyobb 
kutya, mégsem ugat.

Rettenetes válasz volt. A  szolgát 
szíven találta. És amidőn azt kellett 
látnia, hogy az apa nem panaszko
dik, hanem valami akaratlan búsko
morság bontakozik ki magányos éle
tének józan elbeszélésében, elment a 
pasához. Nem a szilárd hit vezette 
oda. hanem az a bizonytalan remény, 
amelyhez görcsösen ragaszkodott és 
amelynek megerősítését kereste Po
pazogli szemeiben. Bizakodással csün
gött rajta az a tekintet, könyörgött és 
diktálta a feleletet.

És Popazogli meghallotta a hű szol
gának, szemeinek segélykiáltását. Ki
mondta nyugodt hittel és önmagában 
bizakodó erővel a szavakat, melye
ket a szolga várt.

Magához hivatta a gyereket.
A fogadtatás éppen nem volt va

lami barátságos.
—- Te kn tya ! Mi a te hited ?
— Keresztény vagyok.
— Mutasd meg!
Az ijedten keresztet vetett magára.
— Az nem elég. Kéz és száj együtt 

járjon.
Ez talán még sohasem mondotta ki 

akkora áhítattal:
— Az Atyának és Fiúnak és .. .
— Elég, te kutya! Tehát az atyá

nak először, azután a fiúnak, meg
értetted? Az atyának a helye van 
fönt, a fiúnak lent. Te mutattad. De 
így is legyen tinálatok is odahaza, 
mert különben egy órán belül a hó
nad alá rakatom a fejedet. Lódulj!

Hej! De szedte a lábait a gyerek
ember. Meg sem állott hazáig. Lélek
szakadva kérlelte meg édesatyját,, 
ígérte a sohatöbbet.



s z í n e s  f é n y k é p e z é s
Színes fényképezés ? Erről is lehet, már komoly formá

ban beszélni ? Hisz az egész fényképezés alig pár évtizedes 
múltra tekint vissza. Még a múlt század második felének 
elején, 1860 körül tájképek fotografálása is a legnagyobb 
nehézséggel sikerült csak. Akkoriban a tartós, úgynevezett 
szárazlemez ismeretlen volt. A lemezt a helyszínen, persze 
sötétkamrában kellett önteni, 1—2 óra alatt felhasználni 
és azonnal előhívni. Kirándulásokra a terjedelmes gépen, 
állványon kívül sötétkamrát vittek magukkal egész labo
ratóriumi felszereléssel. így az expedíciók sötétkamra- 
koesit, vörös vagy fekete sátrat vittek. Az első magashegyi 
felvételeket a Pyreneusokban egy Aimé Giviale nevű francia 
készítette 1858 körül. Felszerelésének súlya (gépek, sötét
kamra, vegyszerek stb.) nem kevesebb, mint 5 mázsát 
tett ki. A  szállításhoz 25 hordárt és öszvért fogadott. 
Hasonló felszereléssel sikerült egy másik franciának 
1861-ben a Mont-Blanc tetejére feljutni. Nem kis fárad
sággal elkészítette az. első három képet Európa legma
gasabb hegycsúcsáról, csekély 40x50 cm.-es alakban. Ma 
a túrista elsőrangú gépet mellényzsebben hordhat magá
val többszáz felvételhez elegendő filmanyaggal és a film 
hosszú évekre elraktározható. Ázsiai expedíciók felvéte
leit hónapok múlva, hosz- 
szú tengeri vagy repülő út 
után Európában hívják elő, 
de fontos sürgős felvételek 
a legprimitívebb viszonyok 
között is kidolgozhatok.-

Ezzel szemben a szí
nes fényképezés sokkal las
sabban halad előre. A ku
tatók kezdettől fogva tör
ték a fejüket olyan eljárá
son, mellyel hű, eredeti szí
nekben lehet a természetet 
visszaadni. A  legváltoza
tosabb módokon próbálták 
a célt elérni és ma is évente 
több új módszer megjele
nése mutatja, hogy mara
déktalanul nem oldották 
meg idáig sem a kérdést.

Minden tévedés elkerülése végett mingyártmegmondjuk, 
hogy olyan eljárás, mellyel színes, pozitív papírképet 
kapunk —  még ma sem létezik. Legfeljebb három külön
böző klisé segítségével nyomdai eljárással csinálhatunk 
úgynevezett háromszín-nyomatokat, melyek, mint általá
ban színes levelezőlapokon tapasztalhatjuk —  nem mindig 
a legízlésesebbek. Az eddigi eljárásokkal mindig csak 
színes diapozitlvák készülnek, melyek átnézetben (pl. 
ablakban) vagy vetítésben élvezhetők. így a színes mozgó
kép is messze megelőzte a színes papírmásolatot.

Színes (tehát nem egyszerűen színezett) diapozitívát 
ma már minden nagyobb nehézség, komplikáltabb berende
zés nélkül az amatőr is felvehet. Itt ismertetünk egy új, 
igen ügyes eljárást:

Mint legtöbb elődje azon egyszerű, jólismert jelenségen 
alapszik, hogy az emberi szem számára minden színárnyala
to t  3.alapszín megfelelő arányú keverésével előállíthatunk.

1

A fény útja á színes filmnél: 1. A 
3. A  fényképezőgép

egyúttal fordítva —  minden árnyalat 3 jól megválasztott 
alapszínre (piros, zöld, kék) felbontható. Sőt nem is kell 
a színeket a valóságban mint festőanyagokat összekeverni, 
elég, ha sűrű, apró színes pontokat teszünk megfelelő 
arányban egymás mellé, ezek messzebbről szemlélve szín- 
árnyalatokká olvadnak össze. Sok festmény is közelről 
nézve apró színfoltok zűrzavaros tömkelegének látszik • 
messziről az apró pontok és vonalak gyönyörű természetes 
színárnyalatokká válnak, a színkeverés arányának meg
felelően. Módszert kellett tehát kitalálni, mely a lencsén 
át a lemezre vetített kép színeit alkotóira bontja, úgyhogy 
ezen alapszínek vetítéskor ismét egyesíthetők legyenek. 
Igen érdekes és ügyes eljárás a következő :

A természetesen minden szín iránt érzékeny emulzióval 
bíró film hátára igen finom bordázathoz hasonló lencse- 
rendszert préselnek. A bordázat oly finom, hogy csak a 
film színén vagy erős nagyításban vehető, észre. A film 
fordítva,tehát bordázattal a lencse felé kerül a gépbe és a len
cse elé három színes sávból (piros, zöld, kék) álló szűrőt illesz
tünk. A színes.tárgyak minden pontjáról 3 képpont, illetőleg 
apró vonás keletkezik az emulzión, ugyranis az egyes bor
dák mint lencsék más irányban képezik le a különböző

színű szűrőrészeken átjövő 
más és más irányú fény
sugarakat. Egy zöldszínű 
tárgy zöld színét csak a 
zöld szűrő engedi át, Így a 
filmet csak ennek megfe
lelő helyen éri fény. Hason
lóan kék és vörös tárgyak
nál. Színkeverékek megfe
lelő arányú feketedéseket 
adnak a filmen.

Az egész megfordítva 
játszódik le, midőn a fil
met (természetesen elő- 
híva) ugyanilyen szűrőn 
ál kivetítjük. A kép szí
nes lesz ugyan, de meg
lepetésünkre minden a ki
egészítő, komplementer szí
nekben jelenik meg. Meg

feledkeztünk róla, hogy negatívval van dolgunk! Mint 
ahogy a negatív feketéi a tárgy „fényeinek”  felelnek meg 
és fordítva, úgy itt a „zöld”  (a filmen ez is csak fekete!) 
tárgypontok épp a zöld szűrőn át nem engednek fényt, így 
a vetítésnél vörös-kék színkeverék jelenik meg. Megfelelően 
a többi színeknél.

A  filmet ezért nem egyszerűen előhívják, hanem 
átalakítják pozitívvá. Ez az eljárás az amatőrfilmek ki
dolgozásánál általánosan ismert és fordítás a neve. A for
dított film már pozitív, a világos részeknek világos részek 
felelnek meg, a sötéteknek a sötétek. Az így kidolgozott 
bordás film a sávos szűrőn át vetítve, eredeti színeiben, 
hűen adja vissza a természetet, bár a film maga szürkés 
és rátekintésre semmiben sem különbözik egyéb filmektől.

Az eljárás még egyszerűnek nem mondható, csak vetí
tett képeket ad, de nagyobb felszerelés nélkül is már bárki 
megpróbálhatja. Kunfalvi.

film érzékeny rétege. 2. A celluloid 
lencséje. 4. A szűrő.

A  Maoyar Cserkészszövetség Eszperantó Köre felajánlja a buda
pesti csapatoknak, hogy vetítettképps előadást tart az eszperantó 
nyelvről — esetleg más előadás keretében —  még az őszi tanfolyamok 
megkezdése előtt. Az eszperantó nyelvet más nyelvekkel egyidejű
leg lehet tanulni, sőt előmozdítja más nyelv könnyebb elsajátítását. 
Körünkben szívesen látunk minden érdeklődőt. Levélcím : V., Nagy 
Sándor u. 6.

Kérünk értesítést, ki venne részt a jövő évi nemzetközi eszpe
rantó táborban ? Addig a nyelvet meg lehet tanulni.

*
A világon ezidőszerlnt összesen 2,251.736 cserkész van. Mégpedig : 

364,378 tiszt, 80.613 öregcserkész, 1,406.317 cserkész, 33.364 vízi* *

cserkész és 366.694 kisfiú.. Magyarországon összesen_ 40.959-en 
voltunk a múlt év végén. Éspedig fiú : 24.985, kisfiú 7780, öreg 
542H6, működő vezető 2768. *

Az Egyesült-Államok azz.al dicsekedhetnek, hogy cserkészeik
ből kitelnék egy kis ország népessége. Létszámuk múlt év decem
berében 937.000 volt. Tehát a földkerekség cserkészeinek közel fele 
Amerikát vallja hazájának . . .

Az amerikai cserkészlap, a „Boys Life" több mint hatszázezrei 
példányszámban lát napvilágot. Eszerint az ottani fiúknak több 
mint kétharmada járatja a lapot. Ok megteszik ami tőlük telik . . 
Hát. te ? __ Gyorsan rendeld meg a filléres Magyar Cserkészt! ..
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1| M a g y a r  c s e rk é s z e k
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n 1 A  b eszterceb án ya i e s zp eran tó tá b o rb ó l

Ezer és ezer magyar cserkésznek régi vágya, régi álma, 
hogy' 1000 méternél magasabb hegyvidéken is táboroz-

Leng a lobogó

hasson, hogy csörgedező pata
kok és zúgó fenyvesek között 
élhessen tábori életet. S ime, 
az álom valóra vált: Szlovensz- 
kóban, a Fátra hegységben két 
hétig táborozott" a nyáron 
nyolc magyar cserkész. Milyen 
boldogság' volt az : magyar 
cserkészruhában, magyar dal
lal járni a gyönyörű bérceket 
és kedves völgyeket, ahol kis 
tót —  vagy ahogy nevezik, 
szlovák —  leánykák és fiúcs
kák bámultak utánunk.

Csoda történt talán ?
Nem ! De Trianon óta először 
fordult elő, hogy' magyar 
cserkészeket hivatalosan meg
hívtak erre a vidékre. A 
Szlovák Cserkészközpont nem
zetközi eszperantista tábort 
rendezett Besztercebánya 

mellett, a Kordélyháza (most 
Kordiky) közelében levő, 
nyolcszáz méter magasan fekvő tisztáson. Erre meg
hívtak minden nemzetet és így a magyarokat is. Kedves kis 
tábor épült az erdőkkel körülvett fensíkon. Gyönyörű kilátás 
nyílott messze a völgybe, egészen a Szlovák Érchegységig. 
Hetvenen voltunk csak mindössze hét nemzetből. Leg
kedvesebb pajtásunk egy norvég fiú volt, de jól össze
barátkoztunk az angolokkal is. Ezek elsőnek tűzték ki 
egv nagy árbócrúdra az angol lobogót. Mi is elővettük a 
magyar zászlót és nemsokára azt is ott lengette a szél a 
magyar sátrak felett. Micsoda boldogság volt ez. A  város 
és környék sok magyar lakója eljött a táborba és könnyes 
szemmel mondták, hogy tizennégy év óta most látnak 
először magyar színeket ezen a vidéken. Minden nemzet 
kitűzte zászlaját, amikor vasárnap látogatók is jöhettek : 
olyan volt a tisztás, mint egy kis jamboree. Sok nép, 
árusítók, fagylaltos, népviseletek. . . A  tótok énekeltek 
és táncokat mutattak be hegedű és dudaszó mellett. 
Egyszerre csak csárdásba kezdtek. Fel is ugrott egy nyit- 
rai magyar fiú —  most szlovák cserkész, —  elkapott 
egy tót menyecskét és járta vele vidáman.

Sokan megnézték Fekete Nagy szentesi cserkésztiszt 
sátorát, mert mindig nyitva volt és budapesti fényképekkel.

Készül a zászló

magyar cserkészképekkel és eszperantó nyelvű invitáló 
szövegekkel volt kirakva.

Milyen kedves, igazi cserkészmunka volt barátkozni 
a tót —  bocsánat —  szlovák fiúkkal és lányokkal! 
Voltak cserkészlányok is. Legnagyobb részük magya
rul is tudott. Bizony nem sokat és nem sok jót 
tudnak a magyarokról! Kétszeresen igyekeztünk meg
mutatni nekik, hogy a magyar jó barát, jó cserkész,

■ jó testvér. Ők is igyekeztek majdnem kivétel nélkül, 
hogy jó testvérek legyenek. Ha kiránduláson vol
tunk, vagy más dolgunk miatt később jöttünk, el
tették ételünket. Ha sorakozás volt —  irány a konyha 
—  bennünket engedtek előre. Mikor az egyik vasárnap 
Besztercebányán cserkésznapot rendeztek, mi kis magyar 
zászlónk alatt mentünk végig a városon, a misére és az 
ünnepélyre: a főtérre. Pató Laci büszkén vitte a kis 
zászlót. Hiszen itt azt különben sohse szabad kidugni, 
megmutatni. Most pedig még a „Fiúk fel a fejjel”  és 

több magyar dal is felhangzott a régi 
bányaváros uccáin. Mikor pedig a 
polgármester, a város vezetői, a 
cserkészvezetők, egy kanonok, a 
püspöki vikárius és mások cseh, szlo
vák és eszperantó beszédei után a 
magyar cserkészek nevében felhang
zott "a téren felállított hangszórókon 
keresztül a magyar nyelvű üdvözlet, 
sok magyar szem könnybelábadt. 
Este a színház cserkészdíszelő
adásán a magyar hegedűszólót meg 
kellett ismételni. Az eszperantó

Most emelik a rádját . . .

költészetet is magyar szerző, dr Kalocsav Kálmán 
költeménye képviselte.

Szép, kedves nemzetközi tábortüzek voltak, amikor 
minden nemzet képviselője egyszerre gyújtotta meg több 
oldalról a több méter magas fenyőmáglyát. Itt volt fa 
mindig bőven. Mondtuk is mi a szlovák fiúknak és —  ha 
alkalom volt —  a lakosságnak is : látjátok, a magyar 
együtt gyújtja meg az ég felé lobogó tüzet, a szeretet, 
barátság és testvériség tüzét minden nemzettel, együtt
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veletek és eszperantóul is azért tanultunk meg, hogy 
megértsük egymást és megszeressük egymást. Mindig 
hazánkat és nemzetünket akarjuk szolgálni, de mind 
Isten gyermekei vagyunk és testvérkezet nyújtunk felé
tek, fogjátok m eg!

Egyik törökszentmiklósi testvérünk meg is jegyezte, 
hogy ez a tábor jobban tetszett neki, mint a jamboree. 
Ott csak a testek voltak együtt. Ő is és sokan magyarok 
nem tudtak a külföldi cserkészekkel beszélgetni. De itt 
a lelkek is találkoztak, mert megértettük egymást. Részt 
is vettünk munkában, kirándulásban, dalban és játék
ban. A  sportversenyeken egy 
zalaegerszegi fiú nyerte meg a 
száz méteres síkfutást. És tud
játok-e, hogy két magyar fiú a 
határig biciklivel jött, de ott 
nem engedték őket tovább, a 
kerékpárt ott kellett hagyniok 
és gyalogszerrel tették meg az 
utat a táborig és vissza. Ők nem 
is maradtak végig, hogy idejé
ben hazaérhessenek.

Kedves emlék marad a 
sok nyelvgyakorlás este a hegy 
oldalán, ahol a kis patakból víz
duzzasztóval hegyi fürdőt csi
náltak a tábor részére. Bizony 
jó hideg volt a víz, de sok me
leg nap is volt, szükség volt rá.
Mikor így összegyűltünk, társas- 
j átékokat j átszőttünk, .mindenki 
elmondott egy anekdotát, le
hetőleg nemzeti vonatkozásút.
Aki még nem tudott jól be
szélni —  mert egyesek csak né
hány hónapja tanultak, —  
azoknak segítettünk.

Aztán dalokat tanultunk.
De főleg a többi tanult magyar dalt eszperantó 
szöveggel. Néhányan még azt is megtanulták, hogy 
„Még a zászlón csak fehér galamb száll. . . ” , persze

nem az eredeti tartalommal. Sok szlovák dalt 
mi úgy ismertünk, hogy az magyar dal és amit mi 
adtunk elő, arra meg ráismertek, hogy ez régi tót nóta. 
Hiába, nem lehet letagadni, hogy évszázadokig együtt 
éltünk jóban-rosszban. Milyen szép munka, milyen igazi 
cserkészmunka ezt a régi barátságot megerősíteni, ahol 
kell, megújítani és fejleszteni.

Cserkészetük újabb, mint a magyar, nincs is minden
ben olyan nagy rend, fegyelem és —  olyan szigorú ruha
szabályzat, mint nálunk. De különben nagyon kedvesen 
igyekeznek cserkészéletet élni. Mikor pedig a kis szikla

oltárnál a mise alatt felhang
zottak eszperantóul az éne
kek, éreztük, hogy vallásos
ságban a szlovák cserkészek 
nem maradnak a magyar fiúk 
mögött. Igaz, sok magyar van 
közöttük, akik igyekeztek sokat 
velünk lenni.

Az eszperantó is sokat 
szerepelt, jó szolgálatokat tett. 
A  tábor postájának külön 
eszperantó szövegű bélyegzője 
is volt.

Nem fogjuk efelejteni a 
cserkész-eszperantista liga gyű
lését sem, melyet a hűvös, 
hideg szél miatt egy nagy sá
torban tartottunk meg — 
gyertyafény mellett. Üdvözle
tét “küldtünk Bi-Pinek, a 
szövetségeknek, cserkésztestvé
reinknek.

És a magyarok nevében 
a l k a l m u n k  volt jelenteni, 
hogy hiszünk a nemzetek ren
deltetésében és minden nemzet 

baráti együttműködésének törvényszerűségében. Ami itt 
megvalósult két hétre, váljon valóra egykor Isten akara
tából minden időkre az egész világon. B.

Épül a tábor

Zászlók tisztelgése Népies táncok bemutatása

Magyar zászlóval 
az uccán

Kirándulás a Dunajec 
vadregényes vidékére



HOGYAN IESZ A MALACBÓL -  HÓD?
Árpád boldogan sietett az uecán, miközben kezében 

szorongatta a most vett kis malacperselyt. Megtakarított 
kis zsebpénzéből vette azzal a célzattal, hogy takarékosságra 
szoktatja magát és az időnként kapott zsebpénzeket ebbe 
gyűjti majd össze.

A csapatotthon felé közeledett. Éppen eszébe jutott 
Gazsi javaslata az utolsó őrsi órán, amikor azt ajánlotta, 
hogy az őrs a csapat pontversenyében azzal induljon, hogy 
tavaszra egy őrsi sátorral gazdagítsa az őrs vagyonát. 
Közben benézett az otthonba.

Ott találta Gyuszit és Petit, amikor éppen egymásnak 
mutogatják a jó bizonyítványukért kapott ajándékaikat. 
Peti szép töltőtollat, Gyuszi pedig órát kapott. Büszkén 
mutatták meg Árpád- t
nak, hiszen az őrsveze
tőjük volt. Árpád elége
detten szemlélgette hol 
Qgyik, hol másik dara- 
darabot s közben le
tette az asztalra a kis 
becsomagolt malacot.
Elkezdték mesélni egy
másnak vakációi élmé
nyeiket, majd közösen 
megnézték a parancs- 
táblát, aztán közös 
akarattal elindultak az 
otthonból.

•

Elközelgett a leg
közelebbi őrsi gyűlés 
ideje. Szegény Árpád betegen feküdt otthon. Erősen meg
hűlt s előző nap ágyba kellett már feküdnie, így. Gazsit érte
sítette és megkérte, hogy tartsa meg helyette az őrsigyűlést.

Gazsi korán ott volt az otthonban, hogy még átnézze 
a programot, de amikor leült az asztalhoz, egyszerre cso- 
magot pillantott meg. Felveszi, kicsomagolja. Nézegeti. Kis

cserépmalac. —  Stop 1 Megpróbálja. Milyen jó persely 1 — 
villant át az agyán. Próbaképpen beledob egy 20 fillérest, 
de nin i! A  huncut magába zárta örökre. Gazsi azonban 
ravasz fiú és mingyárt tervet kovácsol.

—■ Meglesz a sátor 1 —  gondolta. És a gyűlésen már 
meg is pendítette, hogy a malacban gyűjtik majd össze a 
sátor árát. Jól megrázta a perselyt, mire egyesek a fiúk 
közül, akik eleinte ellenkeztek, szintén felbuzdultak és ők 
is megtoldottak tartalmát. így szépen gyűlni kezdett 
a pénz.

Mikor Árpád felépült, meglepetten látta, hogy az őrs, 
hogy kisajátította kis szerzeményét, a malacot. Sebaj 1 
Elsők leszünk a csapatban, akiknek saját Sátoruk lesz 1 —

gondolta magában és 
l e g l e l k e s e b b  t á 
m o g a t ó j a  lett az 
ügynek.

A  gyűjtés ered
ménye valóban sátor 
lett. Az őrs egyik tagja 
szép hódot festett rá. 
Az őrsök versenyét a 
sátorral meg is nyer
ték. De még valami 
más is m e g o l d á s t  
nyert: Árpád a szét
tört persely helyébe 
szép újat kapott. A 
„ h a l o t t ”  mala- 

m e g s z o l g á l t a .cért bizony

Vájjon az ország sokszáz őrse közül akad-e kö
vetőjük ? Nemcsak a malactörésbep, hanem a taka
rékosságban ?

Windliaber Alajos

Ő r s v e ^ e í c l  l e t t e m
(Egy új őrsvezető naplójából)

Egy délután az otthonból együtt mentem haza a 
parancsnok úrral.

A beszélgetés kapcsán azt kérdezte' tőlem :
—  Mit szólnál hozzá, Laci, ha rád bíznám a Sirály 

őrs vezetését ? Régi cserkész vagy, őrsvezetői tanfolyamot 
is végeztél, rád gondoltam.

Ereztem, hogy az arcom ég a boldogságtól. Nem is 
tudtam hirtelen felelni. Közben a parancsnok úr lakása elé 
értünk. Kezét nyújtotta : „

—  No, szervusz, Laci, majd holnap beszélünk a dolog
ról. Látom, most meglepett a felszólításom.

Mégköszönni is elfelejtettem, ő  pedig eltűnt akapu alatt.
Egyedül maradtam kavargó gondolataimmal. . .  Hogy 

vállalom-e a Sirály őrs vezetését ? Hát hogyne vállalnám ! 
Hisz minden vágyam az volt, hogy egyszer én is őrsvezető 
lehessek ! —  Zúgó fejemben egymást kergették a legkülön
bözőbb gondolatok. Mennyi mindent fogok én a Sirályokkal 
megcsinálni I

Nem tudtam rendet teremteni a felvetődött gondo
latok tömkelegében. Közben anélkül, hogy előre elhatáro
zott tervem lett volna, Dezső bá’ lakása elé értem. Amikor 
nehéz problémáim voltak, mindig őt kerestem fel, most 
is egészen önkéntelenül jöttem ide. Eddig ó volt a raj- 
parancsnokom, ezután is az ő rajában maradok, ő  már 
tudott róla, hogy a parancsnok úr rám akarja bízni a Sirály 
őrs vezetését. Elmondtam sok tervemet és gondolatomat. 
Közösen aztán megállapítottuk : mik legyenek főbb elveim. 
Ülik legyenek célkitűzéseim őrsöm vezetésénél ? Ezeket 
az irányelveket itt most összefoglalom :

1. Minden cserkészmunkámat az őrsömért végzem’
2. Magamnak kell először 100%-os cserkésszé lennem, 

hogy mindig követendő példaképe lehessek az őrsömnek. 
Ezért naponta imádkozom és lelkiismeretemet esténként 
megvizsgálom.

3. Állandóan tovább kell képeznem magamat a gyakor
lati ügyességekben és szellemiekben egyaránt, hogy a foly
ton f ej lődő cserkészet
től el ne maradjak.

4. Figyelemmel 
kísérem a csapat 
régi és ügyes őrs
vezetőinek munká
ját, hogy tőlük az 
őrs vezetés apróbb 
fogásait eltanuljam.

5. Nehéz problé
máimmal a rajpa

rancsnokomhoz,
esetleg más felnőtt 
vezetőmhöz fordu
lok.

6. Minden mun
kámnak, p r o g r a- 
m o m n ak fő célja 
lesz, hogy őrsöm tag
jait 100%-os cser
készekké neveljem.

„ Sirály‘‘

29.

I



Vprodok, farkaskölykök és kise.serk őszek lapja. —  A  szerkesztést irányítja : Éry Emil országos kisfiú-vezető tiszt.

FIUK., HARCOLJUNK TOVÁBB!
Azt hiszem, megértitek ezt a hívószót és szívesen álltok csatasorba! Lusta, 

fáradt ne akadjon most közietek, de gyáva sem, mert kemény kis magyar legé
nyek kellenek ide, nem holmi nyafogok. De mielőtt harcba szádunk, nézzünk szét 
először magyar múltúnk nagy csataterén. Hadd lássuk, hogy áll a harc, hol erős. 
hol gyenge a front, hogy ott vessük bele magunkat lelkesen, ahol szükség van 
fiatal erőnkre. Mert ott könnyen beosonhat az ellenség.

Lóra fiúk, lóra ! Nyergesetek hát gyorsan 1 Üljünk táltosokra s szálljunk 
szélsebesen, annál is gyorsabban, úgy mint a gondolat. — Jól van, szorítsátok 1 — 
Meg is érkeztünk már, huj, de cudar messze ! Ezt a távolságot nem kilométerekkel, 
hanem esztendőkkel mérik. Visszaszáguldottunk ezer esztendővel. Nézzetek csak 
oda, amott messze kelet felé látjátok Árpádot. Igazi vezérként jár a sereg élén. 
Uj hazát akarnak. Hatalmas karját kinyújtja : most mutatja meg a vezéreknek 
a hegykoszorús rónát. Meg is indultak már. Ingyen ugyan nem kapják meg a 
tőidet, sokan elesnek, sok vér az ára és küzdelem, fáradság. De keményen dolgoz
tak s új hazát szereztek. És most itt örködnek ércalakba szállva.

Nincs vége a harcnak, új ellenség támad. Sok-sok ellenségnek vásik rá a 
foga a szép magyar honra. És most gyerünk tovább. Amott István király, idébb 
meg Szent László küzd az ellenséggel. Ott a tatár zúdul, közelebb a török, s alig 
van magyar rög, amelyen ne csillogna magyar vér harmata. Nehéz napok jönnek, 
nagy győzelmek után. Máskor vesztett csaták s idegen igában verejtékes napok, 
könnyes magyar kenyér. Ez a magyar élet ! De ne szomorodjatok el, megse is állja-

gyertek velem tovább ! Ugye látjátok, mekkora ára van a magyar szabadság
nak ! Nem fáradtatok el ? Közelebb vagyunk már a mi harcainkhoz.

Nézzétek mennyi nép s hogy izzanak a szemek, Kossuth szava lángol: magyar 
szót akarunk s önálló sereget 1 Ott Petőfi tüzel : talpra magyar, talpra ! A császár 
ellenáll —  fél a magyar nép nagy önállóságától —  a többit már tudjátok. Úgy 
harcolt a magyar, mint talán még soha és az osztrák sereg megverten menekült, 
de eljött az orosz is, s a kis magyar sereg egyszer csak elfogyott. Nagy szent 
akarásért, magyar szabadságért golyó s akasztófa járt ki sok hősünknek. Arad . . . 
tizenhárom . . .  —  gyászos, szörnyű emlék !

Ezzel sem lett vége a magyar harcoknak, jött sok kisebb csata s egyszer 
langba borult minden : itt a világháború. —  Ti most pihenjetek, itt hagylak 
titeket, inért abból nekem is kiadták a részemet. Ennél szörnyűbb, nagyobb nem 
volt a világon. Győztünk mindenfelé s túl a határokon, más országban jártunk s 
egy nagy árulásért mégis legyőzettünk. Árpád bronz-szobrának lábainál ott 
fekszik a nagy kő, amely félmillió halott magyar emlékét őrzi. Ahol valamikor 
cserkészcsapatom volt és sátrat-tábort vertünk, morzét gyakoroltunk, ott gránátok 
robbantak pár esztendő múlva,aztán minket is száműztek és csonka lett az ország...

Most hát rajtatok a sor ! Még nem zúg az ágyú, még nem hull magyar vér 
s nincs kezünkben fegyver : hegyes, gyilkos élű s még gyengék is vagyunk. Mégis 
hívlak benneteket, nagy'magyar ősök késő apródjait, gyertek új csatára! Csata
sorunkban nagy rések támadtak; lustaság, gvűlölet és sok rossz tulajdonság 
fiuk, nektek most önmagatokkal kell nagy harcot folytatnotok. A sok hősi példa 
harcra buzdít s azt kiáltja felétek, kicsiny magyarjaim, hogy mi most ésszel, 
szorgos kezzel és szívvel dolgozzunk a honért. Fiúk 1 Legyetek különbek jellem 
ben és lélekben. Tanuljatok sokat, hogy értelemben is feljebb kerüljetek minden 
ellenségeinknél. Kicsi ez az ország, azért csak nagy szív és nagy szellem, nagy 
kitartás és vidám harcos jókedv vihet vissza bennünket újra régi határunkhoz !

Ede bácsi.



Teljesen le volt sújtva. Elégedetlen volt önmagával 
szemben. ,,

Nem akart hálátlan fia lenni apjának, de szíve mélyén" 
érezte, hogy nem cselekedett helyesen. Ő még semmi rosszat 
nem kapott az erdei tündérektől, csak szépet és jót. Mégis 
a hegyi tündérek hatalmában van, órájuk hallgat. Pedig 
tudja, hogy az erdei tündérek a jók és a hegyi tündérek 
a rosszak. Lenézte önmagát. Nem tartotta még arra sem 
méltónak, hogy szóba álljon vele az erdei tündérek király
nője. Olyan merészségre nem is gondolt, hogy maga mellé 
ültesse a királyi trónra. Izzó tűzként égette lelkét az a tudat, 
hogy a tündérkirálynőnek mennyi gyötrelmet szerzett 
már eddig is. És mennyit szerez lépten-nyonion! Fel
merült benne az az őrült gondolat, hogy nem volna-e jobb 
a tündérkirálynőnek és egész népének is, ha egyszersminden- 
korra megsemmisítené őket. Kivágatná a fát és akkor 
megszűnne minden baj. A  tündérek is nyugodtan alud
nának s ő sem kívánná többé sohasem azt a csodaszép 
világot, amit a tündérkirálynő birodalmában látott. Egy 
fejszecsapással feledésbe dönteni az erdei tündérek egész 
birodalmát és a szerencsétlen kis tündérkirálynő kínjait 
is. Ez okos dolog volna.

így töprengett, amíg palotájához vánszorgott. Ott 
baltát vett kezébe s megindult visszafelé, azzal a tudattal, 
hogy most örökre megfosztja magát a boldogságtól, amelyet 
eljátszfttt, amelyre már úgysem érdemes.

Visszament az erdő mélyébe. Az élet fája előtt meg
állt. Búcsút vett minden széptől és jótól, ami az életben 
érte. Könnyes szemmel, de most már végső elhatározásra 
keményedett szívvel csapott le az életfa vaskos kérgére. 
Két hatalmas csapást mért rá s akkor keserves sírás, szivet- 
tépő jajgatás ütötte meg a fülét. A fejsze megállott kezében. 
Szíve megesett a szomorú hangokon. Feltekintett s a 
tündérkirálynő állt előtte.

Nem lehetett azt szavakkal kifejezni, hogy milyen 
bánat tükrözött a királynő arcán és szemében. De nem 
haragudott, hanem szinte sajnálkozva nézett a királyra 
és nagyron-nagyon szomorú hangon így szólt hozzá :

— Nagyon csalódtam benned. Nem az vagy, akinek 
tartottalak I Én mindent feláldoztam éretted s te ennek 
ellenére halálomat kívánod. Nemcsak az enyémet, hanem
egész népemét, akik mindig ------ ( vr
csak azon fáradoztak, hogy zíjicV 
mindenkinek örömet szerez
zenek, mindenkit boldogítsa
nak. Nem akarlak semmire 
rábeszélni, nem akarlak 
utadról eltéríteni. Maradj az, 
aki voltál mostanáig s ne 
nézz soha többé mifelénk.
Élj szomorú hivatásodnak 
gazdagítsd országodat, és 
magadat. Halmozz kincsre 
kincset. Én majd igyekezni 
fogok mindent elfelejteni.
Hogy jó embernek hittelek.
Hogy láttam tiszta szívedet, 
szerető lelkedet és könyörü- 
letességedet. Elfelejtem, hogy 
hittem szavaidnak és remél

tem, hogy belőled jobb ember lesz, mint elődeid voltak. A 
gyűrűdnek is elveszem varázserejét, hogy lábad soha többé 
át ne léphesse országunk határát. Isten veled ! Élj a ma
gad módja szerint.

Ezzel a királynő távozni akart, de a király merénylete 
aljasságának tudatában zokogva a földre vetette magát, 
belekapaszkodott csillogó fátyolruhájába s esengö hangon 
könyörgött bocsánatért:

—• Felséges királynőm, bocsáss meg nekem! Csak 
most jöttem tudatára annak, hogy mit is akartam volta
képpen cselekedni. Bocsáss meg, meglátod, mindent jóvá- 
teszek 1 Most már tisztán látom, melyik az igaz út, merre 
kell mennem ! Most már látom, hogy a hegyi tündérek 
mennyi fondorlattal vettek körül. Nem riadtak vissza 
semmitől, csak hogy szemem fel ne nyíljon s meglátva 
aljasságukat, igazságot tegyek közöttük. Izzé-porrá zúzom 
a kürtöt s megtöröm hatalmukat 1 Nem kímélem őket, 
mert látom, hogy méltó módon kell a büntetést rájuk 
szabni.

Felemelte kezét magasra, hogy a benne lévő kürtöt 
darabokra zúzza. De a királynő visszatartotta :

—  Most nincs itt az ideje a kürt megsemmisítésének. 
Nézd, a fa megsebesült. Ennek a sebnek előbb teljesen be 
kell gyógyulni, addig nem tehetsz semmit. A  hegyi tündérek 
felett nincs már hatalmad. De ha a fa sebe begyógyul, 
ami legalább tíz évig eltart, akkor, ha még mindig jó szív
vel vagy irántunk, elérheted azt, amit ma elérhettél volna. 
Tíz évig nem szabad beszélned, nem szabad nevetned és 
a kürtöt sem szabad használnod. Fia ezt a kemény próbát 
kiállód, visszajöhetsz ide és elnyerheted méltó jutalmadat. 
Fontold meg jól, meg bírod-e állni ezt a nehéz próbát. 
Mert ha nem, úgy inkább bele se kezdjél, mert ha csak 
egyetlen egyszer megszeged, örökre eljátszottál mindent..

A  király nem sokat törte a'fejét, hanem azonnal meg
ígérte, hogy megkezdi próbáját és ki is fog mellette tartani, 
vagy inkább belepusztul. Olyan hevesen és nagy igyekezet
tel ígérte meg, hogy a királynő látta, itt komoly ígéretről 
van szó és boldogan elmosolyodott. Olyan szép volt, hogy 
napba lehetett nézni, de rá nem. Azután, mielőtt a király 
még egy szót is szólhatott volna, nyomtalanul eltűnt.

Ennek a pillanatnak az emléke kísérte azután a királyt
vissza a palotájába s ez adta 
az erőt a szigorú próba be
tartásához. Pedig eleinte na
gyon nehezen ment. Alatt
valói nem tudták mire vélni, 
hogy megnémult a királyuk s 
mindig mindig szomorú, so
hasem mosolyog, összehív
ták az ország legbölcsebb or
vosait, adnának valami szert 
a király beszélőképességének 
visszaszerzésére. De semmi 
nem használt. A  király szi
gorúan, de igazságosan ural
kodott országán. A  régi rossz 
tanácsadók még a hegyi tün
déreket is segítségül hívták, 
de azok sem tudtak segíteni. 

(Folytatjuk)
Kiscserkcszeink örömteljes fogadtatása Kutyabagoson.
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MAGYAR PÉTER KALANDJAI 
A DÉLAMERIKAI ŐSERDŐBEN

Volt egyszer egy ember, aki sokat utazott, járt-kelt a világban és gyűjtögette 
az egyes országok kincseit, az emberek szokásait, életmódját. Ezt az embert Ma
gyar Péternek hívták. . .

Egyszer Dél-Amerikában utazgatván, elment Panamába, mely az Atlanti 
óceánt a Csendes óceánnal összekötő Panama csatornának két oldalán terül el. 
Péter ennek az országnak földrajzi viszonyait és állatvilágát akarta tanulmá
nyozni. - I I  U .J

Ne hogy azt higyje valaki, hogy ez is olyan ország, mint a mi hazank Ahol
szép nagy vártfsok fekszenek nagy rónaság közepén és az erdők is olyan szépek, 
mintha az ember nagy parkban sétálna. Ennek bizony csak kis részé lakott, 
legnagyobb részét hatalmas őserdők borítják, melyben még nem járt ember.

Péter egy kis piszkos városba, Colonba érkezett, melyet széles lagúna (csa
torna) választ el a tulajdonképpeni szárazföldtől. Itt két félvért fogadott szol
gálatába, akik majd az őserdei utazásában mint teherhordók segítenek neki. Egy 
kishajóval indultak el a part mentén utazva, majd gyalog folytatták útjukat; 
már első nap is jó néhány kilométert haladva a komor őserdő belsejében.

A  beálló szürkületkor, mely ezen a vidéken csak rövid ideig tart, sátrat vertek 
egy hatalmas mahagónifa tövében. A  magukkal hozott konzervekbol vacsorát 
készítettek, sőt még teát is főztek s ezt elfogyasztva, nyugalomra tértek.

A nedves, párás őserdőben csak keveset tudtak aludni. A  szúnyogok állandóan 
a fülükbe muzsikáltak. A távolból a jaguár és az amerikai oroszlán ijesztő ordítasa, 
a közelben megriadt papagájok rikoltozása hallatszott. Péter örült, mikor a kora 
reggeli nap aranyló sugarait az őserdő óriás fáinak ágai közé bocsátotta.

Jó, kiadós reggeli után Péter magához vette puskáját és tölténytáskaját. 
övébe dugta széles vadászkését, hogy azzal a kúszónövényekben, melyek -az 
őserdő fái között össze-vissza nőnek, és az őserdőt néhol áthatolhatatlanná teszik, 
utat vágjon magának. Kísérőit pedig hátra hagyta, hogy annál zavartalanabbu 
folytathassa kutatásait. A nedves sűrűségen keresztül csak nagy fáradsággal 
tudott utat törni magának, csak lépésről-lépésre haladhatott a kúszónövények 
indái között.

Körülbelül két óráig törtetett már előre az őserdő sűrűjében, mikor egyszerre 
csak közvetlen közelben olyan rémületes ordítást hallott, hogy a vér megfagy ott 
ereiben. Első pillanatra indiánokra gondolt, akik ebben az őserdőben tanyáznak 
s akiknek gonosztetteiről már sokat hallott. Nyomban puskája után kapott, hogy 
életét a végső lehelletéig védelmezze. De tévedett. Ismét hallatszott a fülsiketítő, 
rettenetes ordítás, mely nem származhatott emberi torokból, ha megannyian 
^ennének is.

De hát akkor mi lehetett ? .
Péter óvatosan, mint egy macska, a mind gyakrabban ismétlődő és mindig 

hátborzongatóbbá váló ordítás irányába kúszott. Nem tudta elképzelni, hogy 
Istennek melyik teremtménye képes ilyen borzalmas, hörgő haláluvoltest hallatni! 
Ekkor látta, hogy néhány méternyire maga előtt, az egész bozót vadul mozog es a 
sűrű folyondár ide-oda rángatódzik és szakad. Az ágak recsegnek-ropognak. Most 
még óvatosabban, vadul dobogó szívvel lopakodott előre s egy jaguárt pillantott 
meg, melyet egv roppant óriáskígyó tartott fogva gyűrűi között. Az óriáskígyó 
már kétszer csavarta körül testével a jaguárt, amely félelmetes ordítással es 
fújással, erejének teljes megfeszítésével igyekezett ellenfelének borzasztó szorí
tásából szabadulni. Hatalmas lábaival veszettül csapkodott maga korul, dühtől 
habzó szája el akarta kapni a kígyó hosszú, sírna testét, de hiába . . . Minél lobban 
erőlködött, igyekezett kiszabadulni, a kígyó annál jobban és erőseben szorította. 
Az óriáskígyó'farka végénél fogva egy ébenfa vastag ágán függött es azon volt, 
hogy harmadszor is rácsavarodjék a jaguár testére. Szegény Jaguar tehetetlen 
dühében még jobban csapkodott és ordított.

És ím egyszerre az óriáskígyó a jaguárral együtt hirtelen a magasba emel
kedett, egy lökés . . .  és harmadszor iá sikerült körülcsavarodnia a jaguár testen. 
Egy reccsenés . . . csontok ropogása . . .  egy utolsó félelmetes halálordítás . . . es a
jaguár halott volt. . -„a,.

Most a kígyó földre ejtette áldozata holttestét es abban a pillanatban mar
el is tűnt a sűrűségben.

J-Jéter bénultan nézte végig ezt a borzalmas élet-halálharcot. Csak nagysokára 
tért iüagához. Óvatosan körülnézett, hogy nem tünik-e fel pont a feje felett a 
kígyó, de sehol sem látta. Ugylátszik csakugyan elment. Ekkor a halott Jaguarhoz 
törtetett a sűrűségen át. Töltött fegyverét —  mely az előrejutásban akadalyozt. 
volna — egy ágra akasztotta, azután vígan vagdosta széjjel éles metszőkésével 
az útját álló kúszónövényeket. De egyszerre —  oh borzalom, —■ ott függött előtte, 
mint egy vastag zöld ág, a félelmetes óriáskígyó, tágranyilt, predaleső szájjal. 
Egy pillanatra megállt, mint akit villám sújtott, mialatt az óriáskígyó villám
gyorsan feléje lendült, hogy köréje csavarodjék. De ugyanebben a pillanatban

H n  f a i
Máskor húzd jobban a kalapot a fejedbe 

Kisöcsém ! Láttalak ám tegnap az iskola 
kapujában, összebújva a pajtásoddal, s igen 
jól kuncogtatok a friss süttetésü híreken, 
amik a csapatban történtek. Ezentúl, ha 
meg nem Írod azokat nekem is, ujjal fogok 
rád mutogatni az uccárt: itt megy az a 
lusta kiscserkész, ki sajnálja megírni a 
Magyar Kisfiúnak azokat a szenzációs dol
gokat, amik náluk történnek. No meg, ha 
az esetleges fényképeket nem csatolod a 
beküldött hírekhez, akkor még ráadásul 
három barackot is nyomok a fejed tetejere.

ölel
o Szerkesztő Bácsi

SZÁRI f i lR E l
Akartok egy kis pletykát hallani, fiúk? 

No nem nagyon fogok pletykázni, hanem csak 
egy kicsit, mert mióta a cserkészeket szol
gálom (no, ha a legkisebbeket is), én is vala
hogy kezdem felvenni a cserkészszokásokat. 
Talán nem is pletykálni fogok, hanem csak 
mesélni. Mert azt csak szabad ?

Mesélni fogok arról, hogy mit láttam a 
nyáron, mert. sokfelé jártam. Voltam a Bala
tonnál, Cserkészország nyári Eldorádójánál. 
Egy helyen láttam kiscserkészeket. Vér
szomjas népség volt. Egyszer úgy meg
ijesztettek, mikor békevadászaton voltam. 
Indián díszben, csataordítással törtettek el 
mellettem s olyan háborúság fejlődött ki 
közöttük, hogy csak úgy pufogott. jDe az 
indiánok győztek !

Tihany magas fokára szomorú alkalom 
mai érkeztem. — IV. Károly királyunk 
halálának évfordulóján. Meghatottan álltam 
ott,' az ő szobájában, mikor egyszer csak 
ismerős hang ütötte meg fülemet. A Csaba 
királyfiról nevezett farkasfalka zarándokolt 
ide. A Parancsnok Bácsi megmagyarázta, 
hogy ebben a szobában volt Magyarország 
földjén utoljára Károly király és mikor 

1 innen elment, még nem is sejtette, hogy 
1 szép hazánkat már többet nem fogja látni. 

A fiúk meghatott lélekkel hallgatták a bús 
történetet s megfogadták, hogy mindenki 
fog imádkozni az utolsó megkoronázott ma
gyar királyért és azért, amit ő akart : 
hogy Magyarország újra szép s nagy legyen — 
minél előbb valóra váljék.

Hazafelé jövet meglátogattam a Balaton 
falkát. No hát oda el kellene menni min
denkinek. Az otthonuk a Cserkész uccában 
van és gyönyörű a berendezése. A falka 
arról nevezetes, hogy mindenki tud úszni 
és evezni (engem is megcsónakáztattak, s 
még be sem fordítottak a vízbe) s hogy a 
fiúknak már megfordult a fejében az a 
gondolat is, hogy megalakítják a vizifarka- 
sokat. Akelának még nem mertek szólni, 
csak én hallottam egyszer a Sió-csatorna 
partján, amint két farkaskölyök beszél
getett. röla. Szeretném tudni, valóra vált-e 
álmuk. Siahl
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Öcskös ! Már a trombita is harsogja csa
patod dicsőséget s mi oly kíváncsiak vagyunk 
rá, hogy a múltkori kiránduláson, vagy 
csapatünnepélyen (avatáson) ki hogyan állta 
meg a sarat. De bizony maroknyi hazánk 
ahhoz túlnagy, hogy a kísbürgöndi trombita 
harsogása idehallatszon a fülembe. Azért 
ne sajnáld azt a kitépett irkalapot, s Írd 
meg nekem, mi újság nálatok. De tintával 
Írd ám a levelet, mert amit ceruzával írsz, 
azt el sem olvasom. Ha még szép képeket 
is mellékelsz a beküldött hírekhez, meg
látod milyen szépen megdicsérlek 1

Ölel
a Szerkesztő Bácsi

éppen olyan gyorsan leguggolt és lélekjelenlétét el nem vesztve, kése után nyúlt 
és azzal teljes erőből a kigyó felé sújtott. Ez azonban éppen olyan hirtelen fel- 
emelkedett és ahogy Péter újra ütni akart, ismét villámgyorsan feléje csapott s a 
kés gyengén érintette rugékony sima testét,

Péter felkiáltott dühében, mikor a vad ellenség, most már harmadszor, nagy 
sziszegéssel és teljes erejéből felije csapott, olyan erőteljes ütést mérve balvállára, 
hogy hátrahanyatlott. Veszélyes helyzetét azonnal felismerte s gyorsan újból 
talpra ugrott, őrült kétségbeesésében újult erővel rohanva veszedelmes ellen
felére,

Eszeveszettemn ugrott neki a kígyónak és egy jól irányított éles csapással 
végre sikerült az óriáskígyó sziszegő lejét hosszú törzséről lemetszenie. Abban a 
pillanatban levált a kigyó farka is az ágról és élettelenül, mint egy hosszú-hosszú 
zsák, zuhant a földre a holttest.

Magyar Péter a megkönnyebbülés sóhajával adott hálát Istennek a borzalmas 
halálból való megmeneküléséért, azután lefejtette vadászkésével a jaguár bőréi 
és jókedvűen tért vissza embereihez a fáradságos munka után.

t  Bemer L. (320. sz. fkvez.)

„NK =  RCS" ÁLRUHÁBAN JÁRJÁK A VÁRO ST
A Magyar Kisfiú kiküldött munkatársa : Szabi felismerte őket —  A  nyomozás —  Leleplezés

Akik ismerik „N K  — RCS (Nagykopé és Rosszcsont) 
viselt dolgait, tudhatják, hogy ők semmit sem szoktak 
„hű-bele-Balázs”  módjára csinálni. Ezért kiküldöttük mun
katársunkat, hogy nézze meg, miben törik a tejüket.

. . . .  Két barátunk a Krampampuli ucca 21. szám alatt 
lakik, hol azonban hiába kerestem őket. A  rendőrbácsi 
mór messziről nevetett rám :

—  Otthon keresi őket ? Ha-ha-ha. —  Ha ezekkel akar 
találkozni, várjon ott a sarkon, a Stühmer e lő tt!

Jaj szerencsétlen fejemnek, alig értem a sarokra, 13 
tüském menten kihullott az ijedtségtől; két torzszakállas 
apró öregemberke várt ott. A  szakálluk a kezükben és épp 
egy-egy felséges indiáner utolsó falasait kebelezték be. 
Mindjárt tudtam, hogy Ők azok.

— Ismerlek szép maszk ! —  köszöntöttem barátságosan 
rájuk. De ők hidegen végigmértek s csak azt mondták : — 
na és aztán ?

Erre sürgősen benyúltam a zsebembe pénztárcám után 
és szomorú szívvel fizettem 60-at az indiánerért —  a siker 
érdekében. Erre rögtön megenyhültek és felcsatolva szakál
lukat kegyesen intettek, hogy velük tarthatok.

— Tudod, kedves Szabi, ismernünk kell, micsoda uj 
népek költöztek a dzsungelbe. Mi a szokástk, kedvenc 
süteményük, miegymás.

— Most ezt nyomozzuk. Hát nyomoztunk is, majd 
földig kopott a lábunk. Végre a körút sarkánál megláttunk 
egy kiscserkészt. Nagyítóval vizsgált valamit.

— Hopp ! egy kapu alá ! —  süvöltött Nagykópé.
De Mába düllesztettük szemeinket, nem tudtuk meg

állapítani, mit csinál. Rosszcsont erre szakított az óvatosság 
szabályaival és odarontva, vállára veregetett.

— No mit nézel itt, szép öcsém ?! "  ^

—  A tenyeremet!
Ez a tenyered? hm, hm! (feketés valami volt, sok 

piszokkal és kevés körömmel.)
—  És mit csinálsz a tenyereddel ?
—  A múlt hét történetét olvasom. Nézzétek, ez a barna 

folt itt a kisujjamon, azt jelenti, hogy tegnapelőtt lefestettem 
a Feri bácsi vizsláját. Ez a vágás a középső ujjamon a szamár 
Micurka cica miatt van. Reggel meg akartam borotválni és 
nem hagyta magát. Ez a sok szurok itt azt jelenti, hogy 
kedden az uceát javították nálunk. A hüvelykujjam körmét 
a Jani ütötte le, mikor patront pattantottunk. Most épp 
naplóíráshoz készülök, mert egy héttel hátralékban vagyok.

— Szóval te minden 1 -2 hétben mosol csak kezet ?
—- Na n-e-m, csak minden naplóíráskor.
Rosszcsont gyorsan a nadrágzsebébe süllyesztette kezét

s így szólt:
—  Mehetünk ! Itt nem tanultunk semmi újat.
Nem mentünk sokat, mikor egy házból éktelen zaj 

ütötte meg fülünket! „N K  —- RCS”  csak biztosra megy ! 
Mintha haza mentek volna, oly nyugodtan nyitottak be az 
ajtón. Tényleg egy apródcsapat. otthonába értünk.

Fontos idegenvezetői tisztemnek megfelelően mutattam 
be két barátunkat. Rosszcsont mindjárt kérdési is intézett 
általam a „Néphez”  :

—T Kévérdevezd meveg tövülüvük, mivivevel szövök- 
tavak szovoravakovoznivi evegévész navap ?

—  Eszünk ! Alszunk !
—  Aztán ?
— Még iskolába is járunk ! Hó, ti N K  és RCS vagytok!
Erre én már néztem, merre van az ajtó. Benn pedig

biztosan vér folyt . . .
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Egy zöldfülű iöljegyzéseiből =====
(A  csukott fiókból elleste : Béla bá‘J

Szept. 17.
Nagyon izgulok már napok óta I Nemsokára én is cserkész lehetek ' 

Persze egyelőre csak jelölt, de hát az is valami. Ha egyszer már jelölt leszek, 
egészen biztos, hogy végleg a csapatban maradok. Már tavaly akartam jelentkezni, 
de elsődistát nem vesznek be. A cserkészparancsnok úr állítólag azt mondta, 
hogy azoknak még olyan „elemi-szaguk” van ! (Pedig nem is !) Meg aztán tavaly 
apuka se nagyon engedett volna. Nem nagyon ismerte még a cserkészeket. De 
amikor Gödöllőn Jamboree volt, egyszer mindnyájan kirándultunk oda. Öcsit is 
vittük, meg a Zsuzsa is jöhetett. Meleg volt és nagy por. Öcsi a tolongásban majd
nem elveszett, anyukának rálépett egy kövér úr az új cipőjére. De azért nagyon 
finom v o lt ! (Nem a cipő, a muri). És este, mikor nagyon fáradtan lefeküdtem, 
becsuktam a szememet, de még nem is aludtam és akkor hallottam, hogy apuka 
azt mondja anyukának, hogy nem bánja, ha jövőre én is cserkész leszek ! Egész 
éjszaka cserkészekről álmodtam és láttam a sok sátrat, hallottam a zenekarokat, 
a sok-sok lobogó, színes zászlót. . . Azóta borzasztó türelmetlenül vártam ezt a 
szeptembert ! Most elérkezett végre !

Szept. 21.
Ma nagyon nevezetes nap van ! Végre-valahára kiszögezte egy cserkész az 

iskola folyosóján lógó nagy fekete cserkészparancstáblára azt az írást, amin rajta 
van, hogy mikor kell cserkésznek jelentkezni, meg hogy egyik nyolcadikosnál 
kell feliratkozni, aki raj vezető ! A tízórai tízpercben mingyárt felrohantam 
nyolcadik elé, hogy első legyek, de már vártak ott valami hatan. Sebaj I Amikor 
az a nyolcadikos raj vezető kilépett az osztályból, nagyon nagyot dobbant a 
szívem és éreztem, hogy egészen melegem lesz. De nagyon barátságos volt, még 
a Vállamra is tette a kezét! Felírta egy kis noteszba a nevünket, meg hogy hánya
dikba járunk és azt mondta, hogy előbb még megkérdezi az osztályfőnök urát, 
meg a tisztelendő urat, hogy ajánlanak-e minket. Mert hogy ők jói ismernek t 
Hát a tisztelendő úr biztosan ajánlani fog, de az osztályfőnök úrban nem bízom 
egészen, ő  ugyanis a latint tanítja és múlt órán otthon felejtettem a szótárt. De 
azért ajánlhatna, mert ezentúl sohasem akarok semmit elfelejteni.

Azért nem is olyan egyszerű cserkésznek beiratkozni!

Szept. 23.
Hát mégis nagyon jó ember az osztályfőnök úr ! Mégsem beszélte le a 

nyolcadikos cserkészt, hogy felvegyenek a csapatba t Ezt onnan tudtam meg, 
hogy óra alatt, amikor mellettem elsétált, meghúzta a fülemet és azt mondta, 
hogy aztán, ha cserész leszek, sohase felejtsem otthon a szótárt I Nem is tudtam 
semmit mondani, mert úgy örültem I Igazán jó ember és nagyon fogok vigyázni 
máskor ! A tizenegy órai tízpercben a nyolcadikos rajvezető jókedvűen mondta, 
hogy minden rendben van és adott egy nyomtatott cédulát, amit apukával kell 
aláíratni és aztán visszahozni, hogy beléphessek a cserkészek közé.

Amikor ebéd után a cédulát odaadtam apukának, azt mondta, hogy jól 
van. Szívesen aláírja, de csak addig hagy bent a csapatban, amíg a tanulással 
nem lesz baj ! Hát nem lesz, majd megmutatom 1 És anyuka megcsókolt és azt 
mondta, hogy ő is nagyon örül! öcsivel ma egész délután cserkészt játszottam. 
Én voltam a parancsnok és ő a jelölt és ha szóltam hozzá, neki mindig azt kellett 
kiáltani, hogy „Parancs”  1.

Szept. 30.
Ma délelőtt mise után, amikor a protestánsok is megérkeztek az istentisz

teletről, a cserkészotthonban bemutatkoztak a jelöltek. Hát nagyon szép volt 1 
Úgy volt, hogy az a nyolcadikos rajvezető, aki most cserkészruhában volt és 
három piros stráf van a ballvállán, az otthonban szép félkörbe állított minket 
névsor szerint. És mindenki ott volt, csak a szegény Szepesi Jancsi hiányzott, aki 
tegnap óra alatt rosszul lett és hazaengedték. Helyette a mamája jött el és mondta, 
hogy a Jancsinak láza van, mégis el akart jönni, de nem engedték. A  nyolcadikos, 
akit Kovács Pálnak hívnak, azt mondta, hogy csak hamar gyógyuljon meg a 
Jancsi és hogy még ma elmegy őt meglátogatni. Amíg beszeltek, körülnéztem az 
otthonban. Sok szép kép van, meg fára festett címerek, meg sokféle tábori emlék. 
Az ajtóval szemben a két ablak közt egy szép kép van, amin cserkészek meg más 
fiúk a Jézusjkát a vállukon viszik és énekelnek. Es alatta egy szép fénykép, amin 
a Horthy Miklós kormányzó gyönyörű fehér lovon lovagol és a cserkészek lehajt
ják a földig a zászlókat. Tovább nem nézhettem, mert a Kovács Pákazt kiáltotta, 
hogy „vigyázz”  és egyszerre csak behozták a csapatzászlót. Egy hatodikos hozta 
és fehér kesztyűje volt és hat cserkész kísérte. A zászlótól jobbra-balra egy-egv kis 
cserkész jött, akik szép címerpajzsot hoztak a karjukon. Egyik az iskola címere 
volt, olyan mint a bizonyítványon a bélyegző. A másik, azt mondták, hogy a 
cserkészcsapat címere, de zzt nem jól láttam. Ettől kezdve meg sem mertünk 
mukkanni, mert azt mondta a Kovács rajvezető, hogy mingyárt itt lesz a parancs
nok úr. Egyszerre csak halljuk a lépéseket a folyosón és kinyilik az ajtó és „vi-

Az öreycsoiit pályázat
beadási határideje f. évi november 15!
Még hat heted van tehát, hogy komoly 
elmélyedést kívánó 250.—  P  kész- i 
pénzzel jutalmazott pályázaton, amely
nek feltételeit a Magyar Cserkész 
szeptember 15-i száma közélte, részt 
vehess. A pályázat egyben a magyar 
cserkészfelszerelés szabály osításának 
előmunkálata is és így attól elte
kintve, hogy az aránylag kis számú 
résztvevő között igen nagy a 250.—
P-t jelentő siker valószínűsége, maga 
az erkölcsi siker is részvételre biz
tathat minden tábori tapasztalatok
ban gazdag öregcsont cserkészt.

Gyerünk hát azzal a tudománnyal!
Az a kis pénz már nagyon fészke- 

lődik abban a pénztárban!

A Szegeddel szomszédos Somogyi-telepen 
áldozatos lelkű öregcserkészek segítségevei 
ifjúmunkáscsapat alakult, amelynek szer
vezésére a Vezetők Lapjában a falu 
cserkészetével foglalkozó cikkek adták meg 
az első lökést. A csapat tagjai — 12 avatott 
cserkész és 16 jelölt — boldog napokat 
töltöttek a nehezen megrendezett, de annál 
kedvesebb és meghittebb püspökielei tábor
ban. A filléres M. Cs. megindulása számukra 
is nagy örömet jelent, bár náluk még az évi 
két pengő is hihetetlenül nagy pénz, hiszen 
szüleik vagy munka nélküi tekintenek a 
téli nélkülözések elébe, vagy pedig keserves 
robottal szerzik meg a mindennapi száraz 
kenyérre valót.

Egy aranyosszívü mecénás jóvoltából a 
csapat öt tagja részére ingyen küldhetjük 
lapunkat.

A cserkésztestvériségnek igen szép meg
nyilatkozása lenne, ha jobbmódú fiúk 
legalább karácsony táján segítenének a 
somogyi-telepiek szegénységén.

A IX . cserkészkerület október 14.-én állítja 
fel Debreceni Ferencnek a képen látható 
síremlékét, amelyet Csanak József cserkész

tiszt készít.

27

J



gyázz” -t vezényelt megint a Kovács Pál és a parancsnok úr lépett be három 
tiszttel. M ind cserkészruhában voltak, A  Kovács jelentést te tt  és akkor a parancs
nok úr m indenkivel kezet logo tt (balkezet, mert a cserkészek így  szokták) és 
mindenki hangosan megmondta a nevét. Mindenkinek m ondott valam it a pa
rancsnok úr és tré fá lt is, úgyhogy nevetni kellett. Tőlem  azt kérdezte, hogy m iért 
nem eszem többet, ba ilyen sovány vagyok  ? És eltalálta, m ert otthon is m indig 
ezt mondják. De mától kezdve rendesen fogok  enni, mert azt is mondta, hogy 
akkor nem bírom  el a hátizsákot. Aztán  mindnyájunkhoz kis beszédet intézett, 
hogy reméli, hogy meg leszünk egymással elégedve. H á t én máris meg vagyok 
vele elégedve ! Aztán  kihirdették, hogy ki m elyik őrsbe lesz beosztva. En a 
Mókusokhoz kerültem és ennek nagyon örülök, mert a mókus egy kedves kis 
á l la t ! Még megmondták a legközelebbi gyűlés idejét és akkor elénekeltük a 
H iszekegyet, de úgy, hogy egymás kezét fogtuk és a zászlót m eghajtották. G yö
nyörű vo lt és otthon örültek, amikor mindent elmeséltem és apuka kezet is fogo tt 
velem  és anyuka egyszerre gyorsan kiment a szobából. H á t így  vo lt és én most 
jelölt vagyok.
i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i im iiii i i ii i i i i i im iiiiiit iiiiiiiiiiiiiiH iiiit iiiiit iiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH i

T á f U á ű l á  l á t á l á l U U i  . . .
— Heuréka! Heuréka — ront be Ferkó nagy lelkendezve az őrsi morzeórára.
— Mi az te ? —  fogadja nevetve az őrs, —  ki kergetett meg, hogy már éljenezni is csak 

görögül tudsz ?
—  Majd meglátjátok ti is, milyen „cuki”  a Pista új morsekopogtutója s attól bizony 

hasraestek ti is. Mmgyárt itt lesz, csak még hoz valamit a boltból az édesanyjának.
Ügy látszik, nemcsak a kezemunkája gyors Pistának, hanem a lába is, már be is toppan. 

Kezében selyempapirba csomagolva tart valamit, illetve a Ferkó kotnyeleskedése nyomán 
már mindenki tudja, hogy az új morsebillentyüt. Lassan, méltóságteljesen csomagolja ki 
s óvatosan leteszi az asztal közepére :

— Hiszen ennek megjelent már a képe a Magyar Cserkész első filléres számában — 
szakad fel a szó Jancsiból.

— Nem úgy van az 1 —  magyarázza nyugodt fölénnyel Pista. —  Onnan néztem le ! 
Ez tömör fémből készült, nem pedig olyan vékony bádogból, mint amilyet az első órára 
csináltunk. Le is rajzoltam. Nagy akkurátusán veszi ki a zsebéből a gondosan óvott rajzot.
— A legnehezebb munka volt az u-val jelzett rézrúdnak a beszerzése. 15 mm. széles, 5 mm. 
vastag cs 75 mm. rudat vettem. A C helyütt kifurattam a bátyámmal: ide jön a tengely, 
ugyancsak kifurattam a d és az e helyen, ide menetet is vágattam vele. Az / fagombnak is 
kellett lyuk, hogy majd felerősíthessem. A b, y és h-val jelzett darabokból — méreteik itt 
vannak á rajzon”— kengyelt csináltuk, ez tartja az a darabot, a kopogtató (vagy billentyű) 
szárát. Ide csak hat lyuk kell. Az i-vcl jelzett darab szigetelőlap. Nálam trolit, de lehet 
keménygumi, vagy bakelit is, sőt parafinban kifőzött fa is. Ezen két lyukat fúrtam a kivezető 
csavarokhoz. Ezek nincsenek a rajzon csak a fényképen. A kengyelt is „beeresztettem” , 
hogy a g feküdjön a szigetelőlapon s két kis csavarral felerősítettem. A  d és az alatta 
levő csavarfej a billentyű beszabályozására, az e pedig az áramzárásra való. Az előbb említett 
két kivezetőcsavar egyikét a „test” -hez, t. i. a h-hoz, a másikat pedig az e csavar alatt 
lévő csavarfejhez kötöttem. Az egészet a / alapdeszkára erősítettem fel. Ha megnyo
mom kezdődik a morseóra, jelentette ki Jóska őrsvezető —  s már adta is figyelmeztetésül 
a felhívójelet a tátitátitát.

Elismételtek egy-két sort az első feladatból s már is rátértek az újra : az új betűi h =  
titititi, j =  titátátá, s =  tititi, t =  tá, u =  tititá, ü =  tititútá, v =  titititá, z == tátátiti. 
A vessző jele : titátitátitá, a felkiáltó jele : tátátititátá, a kérdőjelé : tititátátiti. Ezekből 
a betűkből áll az újabb, jól begyakorlandó anyag (természetesen keverve a már tudottakkal).

stuüz tzuüs üszut zutüs ütusz stüzu zünts szutü sutüz ütsuz
zusüt uztüs üsutz sütuz ustüz utüzs tsuzü zütus üustz uüzst
utsüz suztü utüsz zütsu zustü uzstü üztus tüszu uszut zuüts
üutsz zsütu üztsu tüzsu tzsuü suzüt szüut tszuü üstuz zustü
tüusz üzstu Züsut ÜtZSU Ztüsu tuzü't suzüt zsüut ützus utzsü
hjvs ! vuhj ? jvuh, jv'íhz vhsj ! hvü?j v t : kj hvüj ! vhuj? shvtj
adgim duzvü gnjhe ijheb simuz uszvü mütnj misuz vabde adgi
tujhe nuzvü dabeg uhijm zabne zmnst nédba dihge dütsu gsumj
izvüt bsnmj üihge tijmn ehijm üghij üstuz hegij atsum hedba
jihge ujihg abdes iühgn djtzm jtsnm nihge ehgdb tnmji jedba
thged zsnmj abdgü ntsmj hmijg auüts jgedb jhism ünstu üeghi
bdegh bnstu isumj sütum mihge vhged btdsv gütsu nijmu anusi

*• üimsu timsu musim gizat gadim rusta jvhs ! iszvu sagim zebih
nmsuz vjheb vajeb betűz sütni inast- tisza szüni gimes sebus
subád vetis sivár hajbe ütneb nemis szabe diszn búvár djmns
nmust minta meghi ihate tahin dijat nzvüt tmnsu hstuü juüzv
jimns ibdes idesa juüts hijan hdbvs svhbd bsvhd djihg ishge
eishn gajbd vzüus itame vizet begat. hijav anist vanis istva
zivat anust május junis augis siget dumaj juhis ügesz teghi
etinm jütsn atsum tusdb eütsn ntuüz dmjíh bgeda jutás iastb

Ezeken kívül természetesen más szöveget is kell gyakorolni olyasféleképpen, hogy a
—  lehetőleg idegen nyelvű —  szövegből csak a már ismert betűket adjuk le. Eleinte ne adjunk 
többet percenkint 10— 20 betűnél, később — majd e tanfolyam vége felé —  lehet 50—70 
betűt is percenkint. Az óra elején lassúbb, a derekán gyorsabb ütemmel adhatunk. Arra 
ügyeljünk, hogy egy-egy betű leadása ritmikus, a leadott betűre jellemző hangot adjon. 
A morse abc-nek ezt a sajátságos hangját kell megszokni, nem pedig arra gondolni, hogy 
e jel hosszú vagy rövid hangokból áll. Mindig magát a-betűt kell leírni s nem szabad semmi
képpen megengedni e pont-vonással való írást. írásjelek megtanulása nehéz s ezért magunktól 
is mindig keverjünk a szövegbe. (A  pont jele =  titi-titi-titi, a tévedésé =  tititititititi. . . , 
az ismertetőlje =  titi-titi.) Leadjuk s utána újra kezdjük azt a csoportot, vagy szót, amit 
eltévesztettünk.

A morsegyakorló csoportok megalakulását jelentsük be a Magyar Cserkésznek I
Viszontlátásra két hét múlva !
Jegyzet! Mivel nem mindenütt lehet kapni minden anyagot és nem mindenkinek áll 

Tendelkezésére fémfúró és menet vágó, Juhász Károly öregcserkész (címe V, Nagy Sándor u. 
6), aki műszerészsegéd, 1.50 P-ért szállítja a morse-billentyűt ,,félkészáru” -ban, mindent 
az utolsó csavarig, felfúrva, megmunkálva. (A  pénzt bélyegben küldjétek be.) (Rovatvezető.)

Rovatvezető : dr. Sztrilich Pál, a Hárs
hegyi Cserkészpark parancsnoka.

Á  rovatvezető a „Filléres Magyar Cser- 
kész“  újonnan megjelent „M i érdekel** rovata 
alkalmával meleg szeretettel köszönti a régi 
munkatársakat és kéri további jó munkáju
kat.

Mlárt nevezik a külföldiek Magyarországot 
Hungáriának ?

Valószínűleg Ungvárról. Itt volt ugyanis 
Árpád első szállása s a szerte portyázókat 
„ungvári, hungvári, hungari” -nak nevezték. 
Ebből lett aztán a latinosltott Hungária.

KI találta fel a színes fényképezést ? 
(Kérdezi: Pap Imre, 552. Szeged.)

Többen foglalkoztak ezzel egy időben, 
de a feltalálás Lumiere (olv. : lümié) nevé
hez fűződik.

Mikor van III Pl nevenapja ? (Kérdezi : 
Hegedűs József, 552. Szeged )

Bajos volna megmondani I Először is 
mert fiúkorában odahaza Sti-nek szólitot- 
ták. Ez a Stevenson rövidítése. Ilyen név
nap pedig nincs. Másodszor Angliában nem 
a névnapot, hanem a születésnapot ünnepük 
meg. Ez Bi Pi-nél február 22-én van.

Olaszországban miért nincsenek cserké
szek 7 (Kérdezi : ugyanaz.)

Részben már megadtuk a választ a negye 
dik kérdésre írt felelettel. Azért nincsenek 
cserkészek, mert Mussolini kormánya nem 
tör meg olyan ifjúsági (nevelő-) szervezetet, 
amelynek a vezetésébe külföldiek (Bi Pi, 
vagy az International Bureau) is befolyást 
gyakorolnak. Olaszországban a fiúk csak 
balillák lehetnek.

Milyen cigarettát szív Bi Pl 7 (Kérdezi : 
Guhr Mihály, 552. Szeged.)

Semmilyent. A  dohányzásról egyáltalán 
nincs jó véleménnyel. Mikor egyszer meg
kérdezték, miért nem vette föl a törvényei 
közé a dohányzási tilalmat is, azt felelte : 
Mert föltételezem, hogy aki cserkész, az nem 
—  bolond ! —  A pipázást még csak beveszi 
a gyomra, de a cigarettáról kijelentette, hogy 
azt csak asszonyok, meg kisfiúk szívják. (Ez 
persze az angol viszonyokra vonatkozik.)

Milyen borbély nyírja BI Pl-t 7 (Kérdezi: 
ugyanaz.)

Bizonyára ügyes, mert ő nagyon sokat ad 
a —  jó munkára !

Miért hordanak a skót cserkészek szoknyát?
(Kérdezi: Kiss László, 552. Szeged.)

Nem szoknya az, hanem „kilt” , ami a nép
viselet egyik lényeges tartozéka.

A  skót katonák (highlender-ek) is azt 
hordják.

Hogyan szerezhetem meg a „Turul** jel
vényt?

A „turul*‘-próbához 25 különprőbát kell 
letenni, köztük 5 előírtat. A tudást a szö-
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vétség központi kiküldötte bírálja telül és 
6 adja át a jelvényt. A részletes tudni
valókat a Külőnpróba szabályzat tartal
mazza.

Lehet-e házilag üveget áttúrni?
Lehet, de nem könnyű dolog. Glycerin 

kell hozzá és a vashoz használt spirálfúró. 
A fúrás helyére glycerint csöppentünk, fúrás
nál állandóan pótoljuk az elhasznált folya
dékot.

Mi a sátorlap helyes raktározása?
A sátorlapok erős összegöngyölése vagy 

hajtogatása hosszú téli raktározás alatt árt 
a lap anyagának.

Leghelyesebb szcllős és száraz helyen 
a sátorlapokat felakasztani. Svájcban és 
más olyan országokban, ahol gyakori az 
eső, az otthonok padlásain mindenütt talál
tunk megfelelő sátorakasztó felszerelést. így 
aztán az esőben megérkező csapat vala
mennyi sátorlapját felakasztja száradni. Ez 
a téli hónapokra is pompás raktárul szolgál.

A  rombusz alakú sátorlaphoz legjobb ferde 
akasztós állványt szerkeszteni.

Mire válaszol a „Mi érdekel?11 rovat?
A „Mi érdekel" rovat minden beküldött 

közérdekű kérdésre megadja a választ. 
Egyénileg is válaszol, ha a dolog természete 
olyan, de küldjétek válaszbélyeget.

Hol találhatok utasítást a cserkészjátékra 
vonatkozólag?

A Cserkészboltban kapható 50 fillérért a 
„Cserkészjáték" cimü füzet, melyet v. Soly- 
mossy László bátyánk állította össze, ö  ve
zeti a budapesti cserkészkerület nagyszabású 
cserkészjátékát, mely Gödöllőn lesz október 
6. és 7-én.

A „Mi érdekel” munkatársainak jutal
mazása.

A legközérdekübb kérdések' és válaszok 
beküldőit értékes könyvekkel jutalmazzuk.

Használhatatlan sótartó.
A só hygroskopikus anyag, azaz a levegő

ből nedvességet szív magába. Ezért dugul
nak el a sószóró nyílásai. Kétfélekép lehet 
ezen segíteni: vagy olyan sót veszünk, 
amely magnézia-tartalma következtében nem 
tapad össze. Ilyen étsök kaphatók a keres
kedésekben. Vagy pedig néhány szem rizs
kását teszünk a só közé a sószóróba.

Mikor volt az első repUlőgépfelszállás?
Wright 1903, X II. 17-én 1 perc alatt 

260 métert repült Amerikában motoros gép
pel. 1904-ben már 38 kilométert repült egy
huzamban. Európában Santos-Dumont re
pült először 1906-ban. Bleriot 1909-ben 
repülte át a La Manche csatornát.

Mennyi a magyar mótornélküli távolsági 
és időtartam rekord?

A távolsági rekord 1933 aug. 8-án 84 
km. 819 m. A Jamboreen állította fel Rot- 
ter Lajos (Cserkészrepülők).

Az időtartam rekord 10 óra 7 perc. Hardy 
Molnár Árpád (Gyöngyösi Moveró).

Magassági rekord. 1840 méter. A  tenger
szint felett 2530. 1933 aug. 8-án a Jambo
reen. Rottcr Lajos (Cserkészrepülők).

Szőnyegre esett korom.
Ha próbálod elkefélni, elkened. Kefélés 

-előtt szórj rá bőségesen sót.
őrsi humor.
Az őrsi óra tréfás fűszerezésére pompás 

apróságokat találhatsz Tegzes (Teixler) : 
Tábortűzi könyvében. No és persze a 
Magyar Cserkészben is.
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A régi világban, amikor még nem volt cserkészet, az a felfogás járta, hogy csak az 
az igazi „úr” , aki legalább is leteszi az érettségit és szellemi pályán működik. Ipari 
pályára pedig csak azok mennek, akiknek szellemi képességük nagyon gyenge. Akkoriban 
az apa még azzal ijesztette rosszul tanuló csemetéjét : „ha nem tanulsz, inasnak adlak I" 
Mert hiszen az inasok helyzete mint a borzalmak és szenvedések színtere állott az emberek 
képzeletében. Akkor még a tanult ember nem igen ült egy asztal mellé egy iparossal, 
mert azt rangján alulinak tartotta.

Az idők megváltoztak azóta. Az emberek lassanként belátták, hogy valakinek az 
értékét nem az dönti el, hogy milyen az iskolázottsága, hanem az, hogy milyen a jelleme. 
Hiszen a legtanultabb ember is viselkedhetik úgy, mint a legutolsó, durván káromkodó 
és részeges kocsis. Másrészt pedig a lcgiskolázatíanabb ember is olyan fokát árulhatja el 
az intelligenciának, hogy túltesz akárhány ú. n. „müveit”  emberen.

A legtöbb fiú négy középiskola elvégzése után megy ipari pályára. Az iskola padjai
ból kicsöppenve először igen rosszul érzi magát a műhelyben, a szokatlan környezetben. 
Nehezen szokja meg a hosszú munkaidőt és a komoly munkát, de azután mindjobban bele
jön. Aki nem volt cserkész és nem eléggé ura önmagának, az a túlságos önállóság es 
szabadság következtében könnyen rossz útra térhet, ha nem tud ellenállni a rossz társak 
csábításainak és a kísértésnek. Mindig nagyobb lesz az űr közte és a régi iskolatársai között, 
kik tovább tanulnak. Eleinte tesz talán kísérletet arra, hogy megtartsa az iskola tanításait. 
Egy ideig még szokásból el is járnak templomba, de később lelkiismeretűk mindjobban 
elalszik és teljesen a világ kisded szórakozásainak élnek. A  magasabb szellemi dolgok 
iránti érdeklődésük kivész, intelligenciájuk legföljebb a filléres sárga és egyébszínű ponyva- 
regények magaslatáig emelkedik. Ha szabad napjuk van, délig alszanak és lustálkodnak 
(templombamenésről persze szó sincs 1), a délután pedig vagy kártyáznak, lányokkal sétál
gatnak, vagy moziba, illetve futballmeccsre mennek. Egy-két év múlva a tánc lesz min
den álmuk, minden szórakozásuk.

Mennyivel más a cserkész-tanonc élete 1 A csapaton keresztül fenntartja az összeköttetést 
régi társaival és javát akaró, neveléshez .értő parancsnokával. Elvégzi a műhelyben a 
munkáját és ezen a téren példát mutat társainak is, szabad idejét pedig a cserkészetnek 
szenteli, mert tudja, hogy így lesz egész, jellemes ember és nem téves és egyoldalú szem
szögből nézett eszmék szolgalelkű követője. Vasárnap nem mulasztja el vallási kötelezett
ségeit, utána pedig a poros íutballpályák és rosszlevegőjű mozik, vagy a kétcshlrű társak 
helyett őrsével, a vele hasonló gondolkodású fiúkkal tölti a délutánt kint a szabadban, 
ahol a természet szépségét élvezi és kiszellőzi magából a hétköznapok porát.

A gyárakban és műhelyekben mingyárt megismerni a cserkészt. Magam is nagy gyárban 
voltam sokáig mérnök és egy alkalommal kazántüzelési próbánál együtt dolgoztam egy 
tanonccal. Első pillanatra feltűnt a fiú tekintete, munkakészsége (nemcsak akkor dolgozott, 
amikor látták, hanem amikor senki sem volt a háta mögött, akkor is épúgy végezte a 
kötelességét), értelmes beszéde és tisztelettudó viselkedése. Megkérdeztem tőle, hogy nem 
cserkész-e véletlenül ? Boldogan felelte, hogy bizony cserkész és csodálkozott rajta, hogy 
miről ismertem föl, hiszen jelvény sincs a ruháján. íme a gyár szénporos kazánházában 
hogy egymásra talált a cscrkésztiszt-mérnök és a cserkész-tanonc 1 Ettől kezdve jóban vol
tunk és gyakran fölkerestem munkahelyén. A gyár tisztviselői nem értették a zt: „Ugyan 
hogy lehet jóban egy mérnök egy tanonccal ?”

Aki jó cserkész és ipari pályán működik, az a cserkészetnek igen nagy megbecsülést 
tud szerezni. A  cserkészetet ugyanis sokan gyerekjátéknak, vagy legjobb esetben katonás- 
dinak tartják és csak a munkahelyén hősiesen küzdő, az életnek sokszor piszkos hullámaival 
szembeszálló cserkész példáján keresztül értik meg, hogy a cserkészet mégis több. Hiszen 
jellemeket, talpig férfiakat nevel a hazának. .

Sohasem felejtem el azt a beszélgetést, amely nemrégiben folyt le köztem és egy la 
éves cserkészfiú között, aki kőműveseknél dolgozott. Az uccán találkoztam vele egy este, 
amikor éppen a munkából jött haza. Megszólítottam, mert valami azt súgta, hogy cserkesz. 
Beszélgetésünkből tényleg kiderült, hogy nem csalódtam. A fiú 15 éves, tavaly végezte el 
a négy polgárit és most kőművesmesternél dolgozik. Zuglóból áninden nap gyalog jár munka
helyére, rendszerint Pestszenterzsébetre, ami bizony megvan jó két órai járás. Munkaideje 
reggel hat órától este 8-ig tart. Ilyen munkaidő, fárasztó gyaloglás és nehéz munka mellett 
a fiú mégis vidám volt. Az a tudat hevitette, hogy megtette kötelességét és eltartja állás- 
nélküli szüleit. Amikor megkérdeztem, vájjon megszokta-e környezetét, mert tudomásom 
szerint a kőművesek közt akadnak részeges és káromkodó egyének, ezt a meglepő választ 
adta : „Akikkel én dolgozom, az egy se ilyen. Mert aki ilyen volt, azt leszoktattam. Aki pedig 
nem akart leszokni, azt a gazdámmal kidobattam 1” Elmesélte, hogy amikor odakerült a 
mesteréhez, tényleg ilyen emberek is dolgoztak ott és őt is magukkal akarták ragadni a rossz 
útra. ő azonban —  15 éves fiúnál szokatlanul ritka szilárd jellemével —  a felnőtt emberekre 
olyan hatást gyakorolt, hogy kezdték magukat szógyclni előtte, különösen amikor látták, 
hogy a munkában is messze elhagyta őket, bár kisebb órabére volt. íme, ez a kötelességét 
híven teljesítő 15 éves cserkész követendő példakép és tekintély volt munkástársaí és mestere 
előtt I , ,

Van egy cserkészem, aki rideg üzleti szelleméről közismert nagy áruházban dolgozik. 
Ez a fiú becsületességével és jó munkájával annyira kitűnt a többi alkalmazott közül, hogy 
amikor lopások miatt úgyszólván az egész személyzetet kicserélték, egyedül ő maradt meg a 
helyén és (amire nem igen volt példa az áruház történetében) a Iegnagyonb munka idején 
az érzelmi okokat nem nagyon tekintő vállalat két heti fizetéses szabadságot adott nyári 
nagytáborunk idejére fiatal segédjének.

Megemlítem még azt a fiatal cserkész-szerelőt, akit az egyik nagyobb gépgyárunk kikül
dött vidékre egy cséplőgép megjavítására. Nem csinált az illető semmi különöset, csak a köte
lességét teljesítette, mégis maradandó nyomot hagyott a falusiak lelkében, mert amikor 
elment, az egyik öreg .falusi polgár azt mondta róla :

„Ez a fiatalember'egészen más volt, mint akik azelőtt idejöttek gépjavításra. Azok lazáb
ban is dolgoztak és munkájuk után a kocsmában ültek. Ez pedig kora reggeltől késő estig 
dolgozott, amikor pedig befejezte munkáját, hazament szállására és ott könyveket olvasott. 
Vasárnaponkint pedig, amit eddig egy szerelő se tett, elment a templomba, utána elbeszél
getett a falusi emberekkel és érdeklődött mindén iránt. Délután pedig elment kirándulni, 
hogy megismerje a falu környékét.”

Ez a nehány kiragadott eset is mutatja, hogy az iparos pályán működő cserkesz milyen 
eredményeket ér el más emberek megjavítása terén azáltal, hogy a kötelességét teljesíti. 
Sajnos, még mindig sokan annak, akik csak papíron cserkészek, de a valóságban, lélekben 
nem azok es ezzel sokat ártanak a cserkészet jó hírnevének. Az ipari pályán működő cser
készek mindig gondoljanak arra, hogy magasztos apostoli feladatuk van : a szakszervezetek 
által Istentől eltávolított sok felebarátjuknak, munkástestvérüknek meg kell mutatótok 
a helyes irányt, amely a lemondáson, a kötelességtcljesítésen, önzetlen munkán és vallásos
ságon keresztül itt a földön napsugaras boldogsághoz, azon túl pedig az örök életre vezet.

* Szabó Bendegúz
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Kovát vezeti) a 64. Szí. Asztrik esés. 
(Minden, a rejtvényrovatot érdekli) levele
zést a csapat címére : Sopron, Bencés-

yimnázium —  kell küldeni.)

N A G Y O K N A K
1.

Vakáció végén ezt a levelet kaptuk : 
Kedves Rejtvényőrs ! Ne haragudjatok, 

hogy zavarlak benneteket. Nett Olivér 
morzelevelet irt nekem, de úgy, hogy én 
sem értein meg, pedig nagy erőteszitéssl 
mentem neki.

Olvashatatlan aláírás. 147. es.

3. Nem az a nő.
4. Folytonossági hiány.
5. Keresztnév.
6. Római isten (bolygó).
7. Német személvnévmás.
8. Benne van a x (iskolaév elején sokan 

veszik).
9. Német személynévmás.

10. Benne van a szór,
14. Pénz.
18. Azonos belük.
20. Igazán nem sok (egészen a sor aljáig).
21. Név.
22. Nyelv.
26. Testrész. -*
28. A rosszmájú ember teszi.
30. Nem ép.
32. Raktár.
35. Hónap rövidítése.
36. Világháború tábornoka.
38. Néniét névmás.
40, Régi pénz.

3. Beküldte : ö. E. ö. cs. 3 p.

^  fo r ra d  ü

á  —  e

K IC S IK N E K
1. Beküldte: P. E. 585. cs. 2 p.

ródli gyümölcs s
Rejtett nevek : a) Rózsa, szép virág-

szál. b) Miklós elment sétálni, c) Gyuri 
gólt rúgott.

2. Beküldte : 327. cs. 3 p.

*

Pontállás a 2. negyed végén (június 30.). 
Nagyok. Jutalmat kap 227. Vadgalamb, 

36 p. Németh Antal, 461. cs., 29 p. 238. 
Hód őrs, 22 p.

írjatok a kiadóhivatalnak és közöljétek 
a pontos címeteket. A többi megfejtő 
(nagyon sok!) mind 20 pont alatt van.

Kiesik. Jutalmat kap : Kiss József, 227. 
es., 30 p. 175. Sas őrs, 22 p. Zsigmondy 
Kálmán, 22 p.

Kaposy János, 21 p. Tóth Kálmáti, 21 p. 
Szigeti János, 20 p. A többi 20 p. alatt

—  .... —  .. - -  ......................3 P-

2. Beküldte : Laci bá’. 3 p.
Olyan rejtvényt közlünk, amelyben

uyffanaz a szótag ismételten előfordul.
Jelige : Szór, szer, szőr jön először.
Csak a dültbetüs feleleteket küldjétek be.

1 2 5 * 5 6 7 8 9 JO

11
♦

12

15 tb
4 - 4 -

ff 4 -
16 17 18

1) 20 21 22

n 2g
4 -

4 -
25 26 ZJ 28

29 30
♦

31 32
4 -

33

M
4 -

óst
4-

36

J7 38
4 -

ho

41

V tzszinles sorok :
1. ttenne van a x .

11. Hangszeren játszik.
12. Régi mérték.
13. Benne van a X .
15. Árul mássalhangzói.
16. Latin művészet.
17. Itóka.
19. Szín.
22. Mozog ikerszava.
23. Geometriai fogalom
24. Külsőre is mondjuk.
25. Háziállat hangja.
27. Mesterember.
29. Z. T. M.
31. Ige.
33. Rövidítés.
34. Neked — idegen nyelven.
35. Egylet rövidítése.
36. Régi mérték.
37. Papi méltóság.
39. Fürdőhely.
41. Ismét csak a X .

Függőleges sorok :
1. A M. Cs.-nél is van (x ) .
2. Levesbe teszik.

Halló, itt Rádió, Budapesl I. . . .
, . A másolat hiteléül:

Kedves Mackóm  ! Lévai Alajos, aki a rádióban hortyogott.

Megígértem, hogy beszámolok neked a m i rádióelőadásunk rejtelmeiről, íme, 
megtartom az Ígéretei.

Nem  is tudom, hogy hol kezdjem, annyi minden érdekesség volt ott Mert, 
tudod, ami odahaza nálatok szélnek, esőnek meg autónak hangzott, az nem volt ám se 
szél, se eső, meg autó se . .  .

Ja j, látom, már a közepibe vágtam a dolognak. Ez azért van, mert még mindig 
izgatott vagyok, ha arra gondotok, hogy az egész világ hallotta a hangomat.

De most megpróbálok sorba menni.
M á r két nappal az előadás előtt megkezdtük a próbákat a Stúdióban. Persze, 

M g  a m ikrofón nem működött, annál inkább a rendező úr. M ert sehogy sem akart 
menni a dolog. A  nagy izgalomban mindenki akkor beszélt, amikor nem kellett volna 
Persze, én nem. Én m indig megvártam szerényen, amíg a rendező úr szólt, hogy 
„S lub i, Stubi m iért nem beszélsz már ?”

Pénteken délután már m ikrofónnal próbáltunk, de csak a szomszéd szobában 
lehetett hallgatni. M ost még jobban kapkodtunk, m int előző'hapon.

Aztán eljött a szombat. Tudod Mackó, sosem voltam még ilyen izgatott.
4 órakor bementünk a nagy előadóterembe.
Még egyszer elpróbúltuk a dolgot. Akkor már ott volt az a gép, amelyikkel a 

szél süvöltését csinálták, aztán, amelyik az autó zúgását utánozta. Mondta ott az 
ügyelő úr, hogy a cséplőgépet is evvel csinálják a rádióban. Aztán volt ott egy dob, 
amire apró sörétet hintettek s akkor úgy hangzott, m intha esne az eső. De a dolgok 
aickot- is összevissza mentek.

Közben az óra lassan az ötösre ért. Akkor kigyulladt két piros lámpa s akkor
jtyan csend lett, hogy a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani.

Aztán bejött egy szép néni és szívdobogva hallottuk, am int lassan, nyugodtan 
•riondja :

„H alló , halló ! itt Rádió Budapest I .  és a közvetítő állomások. Következik a 
,,Magyar Cserkész" ifjúsági lap vidám e lő a d j& &  asszonyok, meg kisfiúk szívják. (Éz 

És tudod, akkor egyszerre megnyugodnsze az angol viszonyokra vonatkozik.) 
ott ül a rádió előtt s hallja a hangomat. M eg a , Milyen borbély nyírja Bi Pl-t ? (Kérdezi: 
Mackó s most nem várhatom, míg a rendező ügycs> mert ö nagyon sokat ad
hiszem, a többiek is úgy voltak vele, mert ug__jú munkára 1
Hiszen fe is hallottad. Miért hordanak a skót cserkészek szoknyát*?

De lassan be is fejezem a levelet, miCérdezi: Kiss László, 552. Szeged.) 
fizetni a csapatnak a filléres M agyar aml a riep
előfizet rá s engem bízott meg a parancsnok u, A sk?t kalonák (highlender-ek) is azt 

Csak még azt. említem meg, hogy a cö,rdják. 
volt. Az nem volt olyan utánzat, m in t az autó, Hogyan szerezhetem meg a „Turul-* jel 

És nem is volt olyan pocsék, m int a rátnyv!
Mérgelődtek is, akiknek a szerepébe n t £ J * ^ “^ 0 ^ 2 5  p r ó b á t  
Ölel barátod ------ ----------- ---- - -
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képében kopogtat az ajtódon és jelentheti számodra az első laboratóriumot, mint 
Edisonnak, jelentheti neked, mint új Rothschildnek az első alaptőkét, jelent
heti a továbbtanulás lehetőségét a benned szunnyadó új Nobelnek, mert az 
1000 P-ős készpénz-versenydíj komoly, ha a verseny formája tréfás is.

Mi is a teendő ? A Magyar Cserkész szeptember 15-1 számától kezdve össze
sen hat számon keresztül rejtvényeket közöl. Minden számból legalább egyet 
ezek közül meg keli fejteni. Az alább közölt rejtvények közül a megfejtettet 
vágd ki a lapból, írd rá a megfejtést, ragaszd egy levelezőlapra és küld el a 
Magyar Cserkész kiadóhivatalának címére; Budapest, V, Nagy Sándor u. 6. sz. 
M it ne írj erre a levelezőlapra : A  kiadóhivatalnak vagy szerkesztőnek szóló egyéb 
üzeneteidet. M it Írj biztosan a levelezőlapra : Feladóként a nevedet és pon
tos lakcímedet, különben nem tudnók a megfejtést a javadra írni.

Aki a hat lapszámban közölt rejtvények mindegyikéből legalább egy-egy meg
fejtést beküld, indul az 1000 P-ős rejtvénymegfejtési versenyen, melynek eredmé
nyét még karácsony előtt a december 15-i Magyar Cserkészben már közölni 
fogjuk.

A rejtvények megfejtését időközben nem közöljük, hogy ezzel módot nyújt
sunk még ezzel a számunkkal kapcsolatban induló új versenyzőknek, akik szin
tén indulhatnak a versenyen, ha most pótlólag az első szám rejt vény megfejté
sét is beküldik.

Ismételjük, bár ezt mindenki tudja, hogy az 1000 P-ős készpénzdíjon kí
vül 200 pompásnál pompásabb díj áll az 1000 P-ős rejtvényverseny második, 
harmadik stb. helyezettjeinek a jutalmazására, rendelkezésünkre. Ezeknek a 
díjaknak a felsorolását a mai számunkban megkezdjük.

Legokosabb, ha 2.— P-vel előfizetsz minden hó 1-én és 15-én megje
lenő Magyar Cserkész évi 20 pompás számára, vagy ha inkább támogatni aka
rod derék lapterjesztőinket, kissé drágábban, de a legközelebbi újságárusnál 
is megveheted számonként 20 fillérért.

Szelvény a 29. oldalon.

Az 1000.— P készpénzen kívül az 
alábbi cégek igen értékes ajándékokat 
bocsátottak rendelkezésünkre, amely- 
díjakat a helyes megfejtők között fo
gunk kisorsolni. Itt is hálás köszönetét 
mondunk minden cégnek és vállalatnak 
a szeretetteljes és nagylelkű adományérti

1 drb Orion 7029 típusú, váltóáramú, 2 plws 
1 csöves rádió vevőkészülék, a M AGYAR  WOLF- 
R AM  RT. ajándéka (Bp., V I, Váci út 99).

1 drb sportöltönyre való szövet, hozzávaló 
béléssel, a LE FK O V IC S  ÉS V Á N D O R  cé« (Bp.,
IV , Deák Ferenc u. ltí— 18,-a Magyar Cserkész- 
szövetség szállítója) ajándéka.

I drb kétszemélyes sátor, a M A G Y A R  KEN
D ER -, L E N - ÉS JU T A  IP A R  RT. cég (Bp.,
V, Wekerle Sándor u. 8) ajándéka.

I drb Budapest— Pássáu és vissza,
I drb Budapest— Linz és vissza,
1 drb Budapest— Wien és vissza,
1 drb Budapest— Mohács és vissza útvonalra 

szóló hajószabMdjeyy, az ELSŐ D UNAGOZHAJÓ
ZÁSI TÁR SASÁG  A JÁ N D É K A .

ő pályán vertesnek 5000.—  P halálesetre is 
5000.—  I* rokkantságra szóló balesetbiztosítás 
ejjy éven keresztül. A  M A G Y A R  ÉLET* ÉS 
J Á R A D É K B IZT O S ÍT Ó  IN T É Z E T  (Bp„ VI, 
Andrássy út 8) ajándéka.

3 drb 8 X 10.5 «m . Kodak fényképezőgép, 3—3 
tektmlHiumrl, a K O D A K  G Y Á R  (Bp., IV, 
Bécsi ucca 5) ajándéka.

100 tubus Kabulom fogkrém, H UTTER  ÉS 
L E V E R  RT. (Bp., V II , Erzsébet kunit 6) 
ajándéka.

J drb IMII, Clark 0 x !)-rs fényképezőgép,
A G F A PH O T O  (Bp., V, Nádor u. 12) ajándéka.

A  D RE H F.R  M Á U L  C SO K O LÁD ÉG YÁR  
(Bp., X, Halom u. 42) esokoládékészítmínyelbíl 
desszertet ajánlott fel.

2 pár cserkészelpő, a D K I.K A  CIPŐKERESKE- 
K E D K LM I R T  (Bp., Rákóczi út 0) ajándéka.

B O O N  J. W . K A K A Ó - ÉS CSOKOLÁDÉ- 
G Y Á R  (Bp., Kőris u. 31) készítményeiből ét
csokoládét ajánlott fel.

70 drb Cullnan Uh. rajzlróiit,
70 drb Komét 11b. retjzirónt,
12 doboz színes pasztelllróntj
2'. drb Lultuan-játékot ajánlott fel u BREV lí. 

L IE R  ÉS TSA  U R B Á N  cég (Bp., V, Váci út 
168).

1 drb herendi parcellán korsó, a H E R E N D I 
P O R C E L L Á N G Y Á R  (Bp., IV , Váci ucca 20) 
ajándéka.

15 drb >/, literes thermos, a M A G YA R  FÉM- 
L E M E Z IP A R  R T  (bp., Erzsébet királyné fii 
57) ajándéka.

M Ü L L E R  T E S TV É R E K  V E G YÉ SZETI 
G Y Á R  (Bp., Lehel u. 27— 29) több iive# író- 
tintát, tiíltötolHIutút és vegytintát ajándékozott.

Ilvperol szájviztablcuót ajánlott fel R1CH- 
T E R  G E D E O N  V E G Y É S Z E T I G Y Á R  (Bp., 
Cserkesz u. 63).

Illatos kézmosószappant ajándékozott a FLÓRA  
S ZA P P A N G Y Á R  (Bp., Soroksári út 33).

5 m. hurettet ajándékozott a K L lN G K ll ÉS 
SOM M ER G Y Á R .

A  M A G Y A R  K A K A Ó - ÉS CSOKOLÁDÉ
GYÁR (Bp., V, Zrínyi u. 14) saját gyártmányú 
gourmund bonbont ajánlott fel.

2 drb Turnllulit zseblámpát ajándékozott a 
P Á L A  ÉS TSA cég (Bp., V, Váci út 66).

2 drb díszes perselyórftt ajándékozott a MA
G Y A R  H O L L A N D I B IZTO SÍTÓ  RT. (Bp., 
V i l i ,  Üllői út 4).

A  jövő számunkban folytatjuk a díjak fel
sorolását.

A z  lO O O  p e n g ő s  r e J í v é n y p A l y ü z a í  m á s o d i k  s o r o z n i a
5. Rajzoljátok bele a legrövidebb 

átvezető űtat:1. Káprejtvény:
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Jó cserkészt keres elsőrendű belvárosi nyomda szedőtanoncnak, 
kit az átlagnál jobban kiképezni szándékoznak. Számításba jönnek 
16 éves korig németül és rajzolni jól tudók. Jóeredményü iskolai 
bizonyítványok szükségeltetnek. Kizárólag írásbeli ajánlkozások 
személyi adatok megadásával „szedő” jelige alatt a szerkesztőségbe 
küldendők.

Ismerd meg a cserkészet érdekes világának minden hasznos 
részletét! Ebben a törekvésedben támogat es a munka napjaiban 
kellemes és hasznos szórakozást nyújt a Jamboree-kiilönigességek 
című könyv. Kapható a legtöbb könyvkereskedésben, az Országos 
Gazdasági Hivatalnál, a Cserkészboltban, a Cserkészparkban, a 
Vizitclepen, valamint az I. cserkészkerületnél.

Vetítettképes előadás az eszperantóról.
Október 2-án kedden este 7 órakor a Cserkész Eszperantó

körben vetítettképes ismertető előadás lesz az eszperantó nyelvről 
és történetéről, melyen érdeklődőket szívesen látnak. Az előadást 
kívánatra csapatösszejövetelen megismétlik. A kör keddi össze
jöveteleinek helye : V., Sas ucca 15. III., 100. ő. cs. otthon. Levél
cím : Nagy Sándor ucca 6.

A Magyar Külügyi Társaság kebelében működő British Hun
gárián Society (Angol-Magyar Társulat) és az American-Hunyor ián 
Society (Amerikai-Magyar Társulat) védősége alatt álló angolnyelvi«' 
tanfolyamok ez évben is V, Markó u. 18—-20 alatt, az áll. Bólyai 
reáliskola épületében nyílnak meg. Beiratások úgy kezdődnek, 
mint régi hallgatóknak és haladóknak szeptember 27-től október
3- ig d. u. 5—8 óra között az igazgatóságnál (V, Markó u. 18— 20, 
a tanfolyamok megkezdése után pedig az előadási órákban.

Első előadási nap október 4, csütörtök. Tanítási órák d. u.
4— 9, kezdőknek heti 3, haladóknak 2 órában. Külön irodalmi, 
társalgó és kereskedelmi levelezési csoportok. Beiratási díj 14 P. 
Tandíj nincs1 Bővebb felvilágosításokat szóbelileg készségesen ad 
az igazgatóság.

Dr Sztrilich Pál {fogorvos, a cserkészek közkedvelt Polcsi 
bácsija visszaérkezett szabadságáról és rendeléseit Budapes
ten, V il i ,  Baross ucca 4. szám alatt megkezdte. Távbeszélő ; 
439— 28.

Tizenhárom életet mentett már meg egy cserkész.
Köztudomású, hogy augusztus 23-án három cserkész eltévedt 
a solymári barlangban és csak harminchat óra után találtak 
rájuk. A Magyar Turista Egyesület értesült a kirándulók 
eltévedéséről s Vörös Tihamér kormánytanácsos, az M TE  
alelriökének intézkedésére azonnal útnak indult Barbie. Lajos, 
a M T E  30. sz. Hollós Mátyás cserkészcsapat tagja, aki már 
1929. évben négy turistát, 1930. évben hat túristát (közte két 
nőt) és most három cserkészt mentett meg a biztos haláltól. 
Barbie Lajos, aki évtizedes barlangkutatói múltra tekinthet 
vissza, a solymári barlangnak több részét és a Bajóti-öregköi 
Zsombolyt is ő tárta fel. Ezért 1927. évben a nemzetközi bar
langkutatók kongresszusán a Német Barlangkutató Társaság 
Budapesten plakettel tüntette ki. A 30. számú cserkészparancs
nokság ebből az alkalomból meleg ünneplésben részesítette 
Barbie Lajost, aki a cserkésztörvények harmadik pontját 
mindig szem előtt tartotta, azt, hogy a cserkész — ahol tud — 
segít!

A Székesfővárosi Községi Szeretetház ódon falai közé is bevonult 
a cserkészet. 57 liliomoslelkű ifjú állt a cserkészet eszméjének 
selyemlobogója alá. A csapat a legendáshírű magyar dalia, Bor
nemissza Gergely nevét viseli. (A csapat száma : 436.)

TÁVIRAT.
Rengeteg kedves előfizetőnek —  szerte az országban !
Cimszalagok, kartotékok, érkező és induló levelek, rejtvénymegfejtések torlaszai mögül üdvözlet és hála. Mindenki

nek küldtünk lapot az első filléres számból. Neked is, kiskomám. De rossz címet kaptunk, elköltöztetek s a posta visszahozta. 
Pedig hogy örültél volna a szép újságnak !

Nincs még Magyar Cserkészed? írd azonnal levelezőlapra a nevedet, lakásodat és küldd ide. Vagy még jobb: 
vásárolj „üres” poslatakarék befizetési lapot, írd rá a M . Cs. 31.428. számát, tégy hozzá 2 P -1 és vidd a postára. A parancs
nok úr is összegyűjti a pénzt, ha többen vagytok és jegyzéket küld róla. így a legolcsóbb. A lap azonnal elindul.

Ha netalán nem egészen azonnal: akkor sincs hiba. De több az eszkimó ( — előjitzető), mint a fóka (^munka
erő). Sok tízezer befizetést kell könyvelni, címet megírni. Türelem! Egy-két nap: és olvashatod a lapot.

Megkaptad a lapot ? Tetszik ? Mutasd meg barátaidnak. Biztasd őket, hogy fizessenek elő ők is. Nem bánják meg ! 
(Lásd: ezerpengős pályázat!)

Csapatok ! Kérésiekre elküldtük a létszámnak megfeleő példányt. De közben a fiúk is megkapták. Amit nem 
tudtok elsózni : gondosan csomagolva visszakérjük. Nyomtatványként ! IX . törvény !

Ezt az okt. 1-i számot még mindenüvé kiküldjöük. Oki. 15-től kezdve azonban már csak a valóságos előfizetők 
kapják. Hitelbe nem adhatunk újságot, mert mi is készpénzzel fizetünk.

Panaszod van ? írd meg bátran, őszintén. Megreparálunk mindent, ami emberileg lehetséges.
Meleg fogadtatásért meleg köszönet: Kosch Béla, a M . Cs. kiadója

Jó cserkészt keres előkelő belvárosi papirkereskedés tanoncnak. 
Számításba jönnek 16 éves korig németül tudók. Kizárólag Írásbeli 
ajánlkozások személyi adatok megadásával v,állandó" jeligével a 
„Magyar Cserkész”  szerkesztőségébe küldendők.

Ki cserélne M. Cs.-t?
A kunszentmiklósi 108. sz. Baksay Sándor cserkészcsapat 50 

darab Magyar Cserkészt ad (1929— 1932. évfolyamokból) annak, 
aki ad neki 3 drb-ot a M. Cs. első évfolyamából (még pedig a 2., 
5. és 12. számot). Ezenkívül bármilyen cserét felajánl a M. Cs. 
következő számaiért : 1931 : 15., 16., 22 ; továbbá a Vezetők Lapja 
következő számaiért : 1932 : 10., 12 ; 1933 :_>1.

M I N D E N  CSERKÉSZ

SCHMOLL PASTÁT
HASZNÁL

M AGYAR GYÁRTM ÁNY!

Ü Z E N  A  M . C S .
Munkatársak ! Cikkírók I Művészek !
ltiporterek !
Már megírtuk, hogy lapzárta minden 5-én 

és 20-án. (Nem 10-en, mint a múlt szám
ban tévesen íródott!) Azonban rendes 
ember nem nyomorítja meg a szerkesztőt 
azzal, hogy pontosan lapzártakor, vagy — 
Uram bocsá ! —  még később jön. Irgalmat
lanul lehagyom ezeket s aztán sírhatnak.

Mit hova küldjünk?
Rengeteg fölösleges munka és késedelem 

származik abból, hogy a küldeményeket 
hibásan címezitek, hibásan szerkesztitek 
meg.

A szerkesztőség címére küldjük : a cikkeket, 
rajzokat, fényképeket, a szerkesztőnek szánt 
személyes vonatkozású leveleket, híreket. 
Szóval mindent, ami a lap szellemi részét 
illeti.

A kiadóhivatalnak : mindent, ami pénzre 
és lappéldányokra, valamint az 1000 pengős 
pályázatra vonatkozik. Tehát a megren
deléseket, pénzküldeményt (ha nem a 
31.428. sz. szlára fizettük be), sürgetéseket, 
reklamációkat, panaszokat a lap küldésével 
kapcsolatban. A pályázati szelvényekkel 
ékes levelezőlapokon ne üzenjünk semmi 
érdemlegeset, mert nem lehet azt mind 
lemásolni és az érdekeltekhez juttatni.

Dr. Sztrilich Pálnak címezzük a M i 
érdekel? rovattal kapcsolatos összes leve
lezést.

Sopronba küldjük a rejtvénymegfejtése
ket, szellemes új rejtvényeket, nyeremények
kel, pontozással összefüggő dolgokat. A 
rejtveny-örs címe: 64. sz. Szent Asztrik 
cs.-csapat, Sopron, Bencés gimnázium.

Közös borítékban lehet több címzettnek 
is küldeni. Persze csak Budapestre. De 
minden egyes elintézendő ügyet írjunk

külön kis cédulára, amin a nevünk is rajta 
legyen.

Többeknek. Nem vagyok /ő-szerkesztő, 
sem szerkesztő úr, hanem Elek bá. Vagy 
egyszerűen : „Magyar Cserkész” . így, sze
mélytelenül ! Hiszen nem lényeges, ki az 
a hűséges kuli, aki 100.000 fiú számára 
összekalapálja a lapot.

Egyeseknek helyszűke miatt a jövő szám
ban, vagy levélben írok.

A  Magyar Cserkészszövetség Hivatalos Lapja. 
Előfizetési ára egy évre 2 pengő, amely egyszerre 

küldendő be. Egyes szám ára 20 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V , 
Nagy Sándor ucca 6. Cserkészház.
Szerkesztésért és kiadásért felelős: 

KOSCH B É L A  dr.
K iadja a  Magyar Cserkészszövetség.



EZT I GAZOLJA Fogkőmentes mindenkorra! Nincsen többé 
A F OGO R V OS  kitéve a veszélynek, hogy fogkő miatt meg-

romlanak, esetleg k i h u l l a n a k  a fogai. 
Kalodont-tal való rendszeres ápolás meg
védi a fogakat a fogkő ellen.
Naponta csak néhány perces Kalodont-fog- 
ápolás-egy életen keresztül egészséges fogak,

M agyar Cserkészszövetség G azd aság i H iv a ta lában  
beszerezhető  k ö n y v e k  Jegyzéke:

Temesy : Cserkészkönyv. VIII. bővített kiadás, 11.5 x 15 cm.
320 oldal ........................... ............................... . . . .

Bődv : A magyar zászló, címerek, szentkorona és koronázási
jelvények .11.5 x 16 cm. 60 oldal.......... ........................

A ml törvényünk............... .......................................
Vezetőtiszti testület: Céllövészet. 11.5x15 cm. 62 oldal.... 
Sík: Magyar Ilii szavalókönyvc, az előadói különpróba

anyaga. 15x22 cm. 370 o ldal............... ..................
Jánossy : Famunkák I. II. 11x15 cm. 144 oldal..............
Vezetőtiszti testület: (íépkezelé*. 11x15 cm. 45 oldal....
Fodor: Magyarország földrajza. 10x14 cm. 48 o ldal.......
Krisz Ferenc: Kerékpározás. 12x15 cm. 110 oldal .........
Mócsy—Sztrilich : Klsö segélynyújtás kiskátéja. 11 x 15 cm.

24 oldal ..............................->.....................................
öveges: Időjóslás és időhatározás. 11x15 cm. 96 oldal
Bárdos: 101 magyar népdal. 10.5x15 cm. 96 oldal..........
Nézetű az eget. 10 cserkésznóta ......................................
Karácsony S .: llegőskáté. 12 X 14.5 cm. 80 oldal ............
Vezetőtiszti testület: Térképészet. 12x15 cm. 80 oldal ...  
Temesy: Magyarország története. 11.5x15 cm. 112 oldal
Teixler : Tábortűzi könyv............................................ .. . .
Sik: Magyar Cserkészvezetők könyve I. kötet, III. kiadás..
Sztrilich: Táborozási könyv. 11.5X15 cm. 240 oldal.........
Hunyadi: Tábori szakáeskönyv. 12x16 cm. 112 oldal . . . .  
Bánlaki—Hesz—Sztrilich : Játékoskönyv. 12x15 cm. 120 o, 
Vezetőtiszti testület: Hajítás. 13x15 cm. 21 oldal . . . . . . .
Repülés. 12x15 cm. 72 oldal..........................................
Erzbrucker— Sztrilich : Vízicserkészet. 12 X 15 cm. 120 oldal 
Witwindits : Csónakok kezelése és javítása. 11 x 15 cm. 30

Dr. Báthory József: Cserkészszellem a vizen. 11x15 cm.
48 oldal..........................................................................

Simó : Vízrendészeti ismeretek. 11.5x15 cm. 40 o ld a l....
Dr. Borka Géza : A nadrág. Cserkésztréla...................... .
Almássy : S. O. S., komoly jelenet.................................. -
Borka:” Göre Gábor a cserkészelőadáson. Cserkésztréfa 
Badványi Kálmán: Színdarabok. 11 x 15 cm. 64 oldal . . . .  
Radványi Kálmán : Napsugár leventék. 11.5 X 15 cm. 44 oldal 
Badványi Kálmán : Bora mezején, karácsonyi jelenet . . .  
Radvánvi Kálmán: Dugó Jani Angliában. Cserkésztréfa 
Koszter'atya : Mesélnek a kulisszák. 12x15 cm. 111 oldal 
Harangi— Boddigton : Különös éjszaka. Cserkész-színdarab

A  könyveket a pénz előzetes beküldése mellett
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Harangi— Bellamy*: Betörő a csapdában. Cserkésztréfa . . .
Erzbrucker Aladár: Erdő mellett nem jó lakni.................
Schrank: A maleklngl hős. Komoly jelenet................ .
Magyar Cserkészszövetség fegyelmi bíróságának szervezési és

eljárási szabályzatai. 1930. 10x16 cm. . . . ; ................
Kiképzési szabályzat. 1932. 10 x 16 cm. 32 oldal . . . . . . . .
Cserkészruházati szabályzat. 1931. 10x16 cm. 30 oldal ..
Gyakorlati szabályzat. 1928. 10 x 16 cm. 70 oldal...........
Különpróba szabályzat. 10x17 cm. 48 o lda l................ .
Cserkészvezetők képesítési, megbízatási és igazolási szabály

zata. 10x16 cm. 48 oldal............................................
Táborozási szabályzat. 10x46 cm. 48 oldal........................
v. Faragó : Cserkészapródkönyv, 11 x 15 cm. 130 oldal . . .  
v. Faragó: Klsflá és a cserkészet. 12x15 cm. 130 oldal
v. Faragó : ősök öröksége. 15 x 21 cm. 100 oldal.............
Dénes Tibor dr. : Cserkészapród vezető. 11 x 15 cm. 26 oldal 
Gerritsen Vilmos: Farkaskölyök-próbák. 12.5 x 17 cm. 63

Gerritsen Vilmos : Farkaskölykök könyve. 12.5x17 cm. 110
oldal.................. ........................................................ • •

Faragó: Jó munkát............................................... . • • • •• • ■
Baden Powel: A  boldogulás ösvényein. 15x21 cm. 244 oldal 
v. Faragó : Az öregcserkészet útjain. 16 x 21 cm. 251 oldal 
Haranghy: Koblnson unokái, fűzve, Györgyfy rajzaival.

160 old., 15x21 cm....................................: v  • • • v ; •
Hermann (Temesy): Kopenhágal Jainboree. 120 oldal, 100 kép 
Koszter atya: IN/iehofHibalisták. 12x18 cm., 140 old. . . .  
Kosch: Cserkészáton Angliában. 17x24 cm. 140 o lda l... 
Seton E. T. Két kis vadóe. (Temesy Gy. fordításában.)

A  szerző rajzaival. 126 oldal, 16x19 cm.....................
Seton E. T. : Erdőlakók. 160 oldal, 125 rajzzal. Díszkötés

ben. 16x19 cm..................................................... .
Setpn E . 'T . : Holf. (Temesy Gy. fordításában.) 130 oldal.

é •»•••••••#•«•••»•••••••••••••••
Sik és Zsembery : Nemzeti nagy tábor emlékkönyve. 17 X24 cm.
Temesy : Élni! Fáy D. rajzaival.....................................
Temesy : Győzni 1 Fáy D. rajzaival...................................
Vezetőtiszti testület: Vitézi tettek. 12 x 15 cm. 80 oldal ..
Jamboree Magyar Cserkész, számonként...........................
Jnmboree Magyar Cserkész, zöld. vagy sárga vászonkötés-

. ben, teljes sorozat .....................................................
Radványi: Jamboree Album ............................................
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tudjuk csak szállítani. Postatakesekkszla 31428 és 46310.

Tolnai Nyomdai Mülntézet és Kiadóvállalat H.-T. nyomása, Bodapest



Szabályosat, jót legolcsóbban  
a Cserkészszövetség boltjában vásárolsz
Cserkészkalap, szabályos forma, minőség és kivitel .. P 5,20
Árvalányhaj boglár, sajtolt bronzból ............................... P — .16
Árvalányhaj .................................   P —*04
Cserkészing, szabályos kivitelben, khaki flanellből

Köntös védjegyű, 28-as szám .............................. P  1.80
emelkedés számonként ........................................  P — *15
Világtábor védjegyű, -28-as szám ........................ P 3.50
emelkedés számonként ........................................  P — *18

Hungária jelvény......................................................................  P
Cserkész nyakkendő „Köntös” védjegyű.................     P — .28

„Világtábor” védjegyű ................................................  P — *44
Nyakkendőgyűrő, fonott bőrből ........................................ P — *13
Derékszíj, sajtolt bronzból, előírásos „Légy résen” fel

iratú lilomos csattal, „Köntös” védjegyű............. P 2.90
„Jamborec” védjegyű ..................................................  P 3.70

Cserkésznadrág, khaki strux anyagból, „Köntös” véd
jegyű, 35 cm. oldalhosszal................................... P 2.70
emelkedés 5 cm.-ként ..........................................  P —*40

Cserkésznadrág, khaki lódenből, „Világtábor” védjegyű,
35 cm.res . . . . ....................................................... P 3.—
emelkedés 5 cm.-ként ..........................................  P — >80

Cserkészharisnya, erős khaki színű gyapotfonalból,
„Köntös” védjegyű, 20 cm. lábfejhosszban........... P — *40
emelkedés lábfejhosszban cm.-ként ....................  P — .08
„Világtábor” védjegyű..........................................  P — .40
emelkedés lábfejhosszban cm.-ként ....................  P — .10
„Jamboree”  védjegyű   P L50
emelkedés lábfejhosszban cm.-ként ....................  P — .10

Cserkészcipők, végig bőrrel bélelve
Magasszárú „Mérföldlépő” védjegyű, 40— 46-ig .. P 16.50 

S , „ ,. 36—39-ig .. P  12.50
„ „ „ 31—35-ig . .  P 11.—

Magasszárú, „Világtábor” jvédjegyű, 40— 46-ig.. P 16.80 
S ,, 36—39-ig .. P 15.80

31 -35 -ig .. P 14.80
Félcipő, Bocskay nyelvvel, „Világtábor” védjegyű

40—46-ig.. P 13.50 
36— 39-ig.. P 12.—  
31— 35-ig.. P 11.—

CSERKESZBOLT
csak a Cserkészházban 

BUDAPEST, V, NAGY SÁNDOR UTCA 6
F I Ó K : Sopron, H á ro m h á z  tér 2. — L E R A K A T O K : Debrecen, Ferenc József út 27. *  Esztergom, Széchenyi tér 13 
G yőr, M egyeház u . 1. ■> H ódm ezővásárhe ly , A ndrássy u . 5. *  Kaposvár, Irányi Dániel u. 21. *  Kecskemét. 
K o h á ry  u . 2. <r M a k ó , Széchenyi tér. *  Miskolc, Széchenyi u. 46. *  Nyíregyháza, Bethlen u . 22. ■> Szeged. 
K igvó  u. 3. *  Székesfehérvár. Kossuth u . 5. •> Szombathely: Rasperger István. ■> Veszprém : Farkas  Dezső.


