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Kaphatók üzleteinkben !

C S E R K É S Z B O L T  S Z Ö V E T K E Z E T
E g y  s m á s  a K á v é r ó l

Egűik táborunkban halk morgás keletkezett, amikor a szakács elárulta, hogy reggelre kávé lesz a szokásos kakaó 
heluett Merthát biztosan „zaccos” (magyarul: a lja s !)  lesz, hiszen az egyetlen szürő-alkalmatosságunk egy — laskaszürő 
volt ’ A kávédarálásnak a földbirtokosék konyháján való lebonyolítására kijelölt „öregek pedig . ,ho.gu CS°,k„ , ^
betelé ! —  azon lázadoztak, hogy hát k ik  és m ik ők? ! Felvilágosítottam őket, hogy — cserkeszek, k ik  jó leiekkel engedelmes
kednek és semmiféle munkát nem találnak „büdösének. A kényeskedő ifjúságot pedig azzal hallgattattam e l f o g y  «*“ *«*> 
akinek „aljas” lesz a kávéja, két szelet csokoládét kap. A gh-komam majd elájult erre az ígéretre, de biztattam, hogy ezt

És m i ^történt? A  két „öreg” sugárzó arccal hozta vissza a darálmányt, mert a földbirtokoséknál éppen jó társaság 
volt együtt és énekszó, tréfa, sőt tánc mellett versenyt darálták a kávét. —  Reggel a frissen fölt kávét magam emelt 
a tűzhelyről, egy merőkanálnyi hideg vízzel megöntöztem a tetejét és két pere múlva magam mentettem a szükséges adagoka

 ̂ A  kávét egyesek szerint az abesszíniái K affa  tartományról nevezték el, ahol a kávécserje vadon terem. De ugyanéJ 
megcselekszi a nyugatafrikai partokon is. Mások szerint az arab „keveh” szóból ered a neve, ami „üdítő -t jelent. A  magot 
ugyanis az arabok ismertették meg ezzel az itallal és az arab Mokka kikötőről nevezik el mainap is az egyik kávé fajtat.

M a már úgy termesztik a kávét Ceylonban, m int Brazíliában (Santos és Rio a nagy kávékikötok !) , valamint újabban 
a középamerikai Guatemalában és Venezuelában. Érdekes, hogy a brazil kávé „erős”, a középamerikai pedig „gyönge a 
szakértők szerint. Erre mifelénk inkább az utóbbi kerül piacra, míg pl. az északamerikai Egyesüli Államokban inkább az 
előbbit fogyasztják. A  kávécserje termése általában két-két szemet tartalmaz, de van egyszemű fajta is, ez az úgynevezett 
gyöngykávé. Cserkészember ugyan bajosan tudja megjelölni az érlék- vagy ízbeli különbséget az egyes fajták kozott, a szak
értők azonban valósággal kéjelegnek a különböző keverékek előállításában.

Hát az a HAG-kávé vájjon m i fán terem? Az biz’ ugyanazon, m int a többi. De ki ismeri a védjegyét. 1 iros szív 
fehér mentőövben ! — A dolog úgy kezdődött, hogy Roselius, a brémai nagy kávékereskedö és kóstoló V) 02-ben varat tanul 
meghalt. Környezete arra gyanakodott, hogy az egyébként makkegészséges öregurat annak a rengeteg kávéforrazatnak a koffein- 
tartalma vitte a sírba, amit hivatásából kifolyólag naponként lenyelni kényszerült. Fia, Lajos tekintélyes összeget ajánlott jel a 
kávé „gyilkos természetének” kitanulmányozására. A vegyészek hamarosan kisütötték, hogy a kávé értékes, elevenítő halasa 
azoktól az illatos anyagoktól származik, amelyek a pörkölésnél keletkeznek. Ezeket tehát nem szabad a koffeinnal együtt 
eltávolítani. (Mulatságos, hogy a kutatás közben felfedezett, közel 40 zsírsav stb. sorában ott szerepel a trimethyl-amin is, 
amely a Dániában megénekelt halszagot okozza, továbbá a trigonellin, amely viszont a dohánysav fő alkotórészé). ,

Az ifjabb Roselius és Wimmer vegyészmérnök kisütötték azt az eljárást, amellyel a mérges koffeint kivonjak a savé
ból, anélkül, hogy a pörköléskor jelentkező illó anyagokat is elűznék. (Olyasféle művelet ez, m int a dohánynál a „nikotex "D r
amit azonban rendes cserkészember csak hallomásból ismer). Ennek a szivet mentő eljárásnak a lebonyolitasura alapította 
Roselius a Kaffee Handels Akiien Gesellschaft-ot (kávékereskedelmi rt.). amelyet kezdőbetűiről Kajfee H AG -nak neveztek el.

És m i lesz a kivont koffeinből ? Régebben magas árat fizetett érte a vegyészeti ipar. A  H A  G-müyek azonban akkora 
koffein-tömegeket dobnak piacra, hogy ennek az értékes anyagnak az ára ma már alig magasabb a kávéénál és így a súly
beli veszteségeket is alig fedezi. . .

M á s t Az első kávéházat Bécsben a lengyel Kolsiczki nyitotta a „Kék fiaskó” cégére alatt. Ez a bácsi ugyanis az 
1683. évi ostrom idején olyan jó szolgálatokat tett a bécsieknek, hogy a haclvczetőség jutalomképpen neki ajándékozta, a toros 
táborban zsákmányolt kávékészletet. így aztán kénytelen volt a talált „gombhoz” megfelelő „nadrágot létesíteni .

Különösen manajiság van aztán Frank-kávé, fügekávé, makkkávé, malátakávé stb.. stb. Ezeknek azonban esak annyi 
közük van az igazihoz, hogy forrázniuk szintén fekete és meleg. Ez ugyan nem megvetendő jótulajdonság, de az óbudai pol
gár nem ok nélkül nevezi ,.kslóder”-nak az ilyesmiből szerkesztett italt. De ha ló nincs, jó a szamár is. Azért mostanában ne 
inén firtassuk a kávénk eredetét. Minek is azt kutatni, amit a jóságos anyai gondviselés bölcsesége elrejtett elölünk . .



X X III. ÉVF. 19. SZÁM l,42‘ JUN,US 15

Reggeli imádság a táborban
A nap első gondolatait Neked szentelem. Uram és szent színed előtt leborulva mondok hálát, hogy jóságosán Őrköd

tél fölöttem éjtszaka és nem idéztél készületlenül ítéletszéked elé. ígérem, Uram, hogy ma nemcsak a cserkésztudomány
ban, hanem a Te nyomaid szorgos követésében is tökéletesíteni akarom magam. Támogasd, kérlek, gyenge akaratomat 
kegyelmeddel, hogy a természet csodálatos összhangjából megismerve végtelen bölcseségedet és jóságodat, meg ne 
tántorodjam parancsaid teljesítésében. Adj alkalmat, Uram, Istenem, hogy minél többet segíthessek felebarátaimon. 
Szívesen vállalkozom értük minden tőlem telhető szolgálatra, hiszen Te parancsoltad, hogy úgy szeressük őket, mint 
saját magunkat. És most, mikor munkához látok, erősen fogadom, hogy hűséges harcosod leszek egész nap. Amiként 
itt a földön mindenkinek emelt fővel és egyenes tekintettel akarok a szemébe nézni, úgy akarok nyugodt lelkiismerettel, 
tisztán, szilárdan megállani Előtted a számadás napján, Amen !

A  nem zet a ty ja
Apró apród lépéssel, cserkészköszöntéssel, legényes büszkeséggel, érett öregséggel, tapasz

talt vénséggel állunk meg csendesen ajtaja előtt.
Mint egykor gyerekkorunkban, némán sorakozunk fel, hogy hajnali álmában ne zavarja 

meg ünnepi neszelésünk. Imádságos lélekkel várjuk feszesen : vigyázva, mikor reccsen meg 
kemény léptei alatt a padló, mikor nyílik meg az ajtó, mikor fúródik messzelátó szeme sze
münkbe, mikor olvad, olvaszt, mikor zárja kezünket kezébe. Nincs beszéd e reggelen ! Csak 
vérünk, szívünk, lelkünk, szemünk, kezünk suttogja :

Az Isten megáldjon . . .
A Nagyalföld kalásztengere ringatta gyermekálmait.
Az Adria ringó hullámain hőssé magasztosult.
Tengernyi magyarság vállain a királyi várba tornyosult.
Tangerben megmenti a monarchia becsületét; Kattaróban katonai fegyelmét; Otrantónál 

a Velencét lóháton támadó, kalandozó magyarok unokájaként felragyog az örökkévalóságig.
A történelem apálya elvonja alóla a tengert.
Messzelátó szeme meglátja az ország hányódó hajóját és amíg mások Arad, Temesvár, Bécs, 

Belgrád, Szeged tlszavirágai az ország árán keresik önmagukat: mint a legendák pelikánja, 
megmenti Hazánkat.

A szegedi regattán, kártyacsaták alatt néz keleti fajtánk Keleten kelő napjába: átlendül 
a korláton, fejest ugrik a Tiszába, fejest a politikába : lefegyverzi a 46-os laktanya vörösőrsé
gét, megteremti a Nemzeti Hadsereg fegyveres alapját. Élére áll. Vezérkara ellenzi. Elröppen 
belőle. Ledobott parancsa egy szó : Utánam !

Fekete ruhában 63 magyar asszony 63 megye krizantémumával áll eléje 1919. XI. 20-án. 
A megszállt megyék csokrait fekete krep takarja. Amikor meglátja a Magyar Fájdalom asszonyait, 
a Magyar Niobe leányait, férfifeje a mellére hull.

Azóta a magyar múltból a magyar jövőnek él.
Tudja, hogy a Pragmatica Sanctio Budát-Bécset átívelő alkotmányos bázis, kétpilléren 

Szentkorona alatt nyugvó Habsburg-fő. Ha az egyik pillér nem akarja, a másik hiába akarja ; 
nem bírja. Ez az első királyvisszatérés története.

Belátja, hogyha a klsantant nem tűri, Csonka-Magyarország nem bírja el a Károly-király- 
ságot. Ez a második királyvisszatérés története ; a tények logikája.

A királyvisszatérés hullámverése meggyőzi arról, hogy a négyszáz év óta először felpislogó 
magyar életnek nincs levegője. Azt keres neki Mohácsnál Dél felé, mert a csehszlovák és a
román még a magyar könyveket is megégette, röntgennel ölte meg a magyar anyákban a
magyar eljövendőt és idegenlégiókba erőltette az egészséges magyar embererdöt.

Szavára nem jött visszhang a trianoni éjtszakából.
Viharfelhőket fúj Ide az usztasa-per. Tények és féligazságok, bizonyítékok és gazságok kalei- 

doszkÓDiában az olasz-b'elga-lengyel szimpátia szivárványa jelzi az új idők helyzeti energiáját. Él vele.
Feleleveníti a hagyományos magyar külpolitika irányát. Könyves Kálmán. III. Béla, Róbert Károly, Báthori István vonalat. A római-budapesti 

királviárás a bécsi-berlini látogatás, a Bécs-Budapest-Róma, a Berlin-Róma-Budapest kikristályosodás meghívó az európai koncert dirigálásához. 
A Dár'izskörnyéki békék, népszövetségi alapokmányok virágkorában csak papírgarancia ; néki becsületszó.
Az abesszinháború a szavak próbaköve. Az érdeknépszövetség fegyvere gyenge a fasizmus fegyverével szemben ; erre a fasiszta gyerek

és asszony szájából veszi ki a falatot az elrendelt világblokáddal. Ekkor Kormányzó Urunk a fenyegetést annyira értékeli, mint a Millerand-

1



féle kísérőlevél ígéretét ; ő t  a becsületszó, nemzetét a Szent Erzsébet 
tradíció illlt|a a madonnák-bambinók nemzete mellé. Megmutatta, 
hogy szava aranyat ér, kiállása erő. barátsága biztosíték.

Reálpolltlkus.
Nem Irányítja fata morgana, mint Abesszíniát; nem fut lidérc- 

fény után, mint Csehszlovákia ; nincs pórázon, mint Norvégia, Hol
landia ; nem gyökértelen, mint Ausztria ; nem adja el magát, mint 
Lengyelország. Hiszi, hogy Isten küldte ; hitét megváltja az Eucharisz
tikus Kongresszus idején.

A Keresztre tekint, mikor trónok összedőlnek, országok eltűnnek. 
S a Kereszt Ura felsegíti a honfoglalók Hóreb-hegyére. Vereckére, 
eléje ereszti a komáromi Szüzet, megtisztítja útját a Vezérlő Fejedelem 
sírjához, neki adja kincses Kolozsvárét, eléje rakja Bácska kenyerét.

Történelmi Időben történelmet csinál.
Ideálja Zrínyi, kinek programmja a kereszt és a kard. Ezért tart 

számon minden embert: levente, katona, lövész számozva van. Egész
séges embert akar egész feladatra ; ezért elve: legyen kenyér, min
denkinek legyen kenyér, mindenkinek legyen nagyobb kenyér. Alatta 
emelkedik fel a kalóriamennyiség napi átlaga a fogyasztásban 660,000- 
ről 740,000-re. Minőségi termelés.

Széchenyival vallja: az ország értéke a kiművelt emberfő. Alatta, 
miatta ismeri meg újra a világ Magyarország nevét, helyét a nap alatt;

a kiállításokból, könyvpropagandából művészetét, kaliberét; rádióból 
zenéjét ; Himnuszát és Rákóczi-indulójából lelkületét.

óvja a kiművelt emberfőt: megállítja az egyetemi századokat, 
kegyelmi rendeletével az iskolapadba parancsolja őket. Elitanyag
gazdálkodás.

Mikor a tengeren élt, volt horizontja.
Mióta a királyi várban él. van horizontja.
Talpig ember. Irlgyli a világsajtó. Az angol azt Irta róla, hogy több

ször forgott halálveszedelemben, mint az összes európai uralkodók ; 
több győzelmet aratott, mint az összes uralkodók. A francia nem feledte] 
hogy nem ütközött meg vele az Adrián, futni hagyta, mikor gyengének 
találta. Elismerték róla, hogy ellenfeleit csak harcképtelenné tette 
s nem Irtotta. Szent László lovagkirály az ideálja.

A külföldi sajtó egységes állásfoglalása szerint mint ember, mint 
katona, mint kormányzó kívánatos embertípus. A mienk.

Dicsőség érette Istennek !
Öröme a századok Legendájának.

*
Születése napján a hit, a tudás, a meggyőződés írja a Magyar Élet 

könyvébe : bölcsője Magyar Betlehem, élete Magyar Kálvária, emléke 
Magyar Alleluja. Csaba Jenő dr. cstt.

I C H T H Y  S - T / í  B O R  1 9 4 2 .
Máj uh 23-nn, szombaton már a kora délutáni órákban élénk 

eserkészlárma verte fel a budapesti Cserkészpark megszokott 
hétköznapi csendjét. Pestről és a környékből egymás után 
érkeztek az Ichthys-csorkészcsapatok, hogy ebben az esztendő
ben Is megtartsák a Szentlolket váró hagyományos pünkösdi 
táborozásukat.

Este nyolc órakor nyolcszáz cserkész állt fel feszes vigyázz
állásban a zászlórúd körül. Felharsunt a kürtszó s a fiúk 
néma tisztelgése közben a magasba röppent az Ichthys-zászló. 
Dr, llatlzi Dénes táborparancsnok szeretettel köszöntötte u 
mogjolent csapatokat és ünnepélyesen megnyitotta a XXIII. 
lehthys-tábort. Megemlékezett arról, hogy ugyanebben az 
órában a Dunántúlon (Enesén és Kaposvárott) még két Ichthys- 
tábor kezdődik. Gondolatban magunkhoz öleljük őket és Jó 
munkát, jó táborozást kívánunk nekik!

A tábor első éjtszakáján riadó szólította a fiúkat a Cserkész- 
park kőbányájába. Itt a Tibetet idéző meredek sziklafalon 
megragadó külsőségek között megjelent Körösi Csorna Sándor 
„szelleme" s a maga példájával további jó munkára, új köte
lességek keresésére, Jézus Krisztus nyomdokain való járásra 
Intette a cserkészeket.

Pünkösdvasárnap .gyönyörű vorőfényes reggelre ébredt a 
tábor. A gyümölcsös pázsitján és a faleveleken mint igazi 
gyéméntszemek, úgy csillogott a harmat. Olyan csodálatosan 
szép és üde zöld volt minden, mintha nem Is valóság lett volna. 
Az ébresztő kürtszóra mindenki fürgén kiugrott az ágyból. 
Senkit sem kellett külön ébresztgetni, mert a pompás idő való
sággal klesábította a fiúkat a sátrakból.

A zászlófelvonás után a tábor valamennyi tagja isten
tiszteleten vett részt. Akik pedig megfelelően előkészítették ma
gukat, úrvacsorát vettek. Fél 11-kor kürtszó jelezte vitéz kisbar- 
naki Farkas Ferenc országos főcsrkész úr megérkezését. Feri 
bátyánk végiglátogatta a osnpat táborokat, majd beszédet inté
zett fiaihoz. Délelőtt 11 órakor pedig megnyitotta az országos 
protestáns cserkészvezetői konferenciát, amelyen a pestieken 
kívül Békéscsaba, Kolozsvár, Nagykőrös, Nagyvárad, Sopron, 
Szalkszcntmárton, Szolnok, Újvidék és Zombor kiküldöttei vet 
tek részt.

A délutáni hadijáték az 1241-es besztercei tatárbetörést 
elevenítette fel. Az ádáz küzdelem a Kishárshegyen folyt le 
két lelkes hadfi: Mádafy és Jánosfy fővezérek legfelsőbb irá
nyításával. Az ellenfelek eleinte úgy kerülgették egymást, 
mint macska a forró kását. Addig-addig tapogatták az ellenség

„Nála nélkül semmi módon győzni nem lehel!"
Achilles-sarkait, mígnem elkerülhetetlen lett a döntő meg
ütközés. A „véres" harc nevében mindkét fél „gázt" használt, 
de a tatárokon ez már nem segített. A hős magyarok minde
nütt rajtukiitöttek s úgy elverték őket, hogy hírmondó is alig 
maradt belőlük. így hazudtolta meg a történelem önmagát 
1942-ben a Kishárshegyen.

A tábortűz igazi regös tábortűz volt a javából. Szebbnél- 
szebb nóták, eredeti magyar táncok, népi elbeszélések stb. 
váltogatták egymást. Kár, hogy a végét elmosta az eső.

Pünkösdhétfőn — ha lehet még szebb napra virradt a 
tábor, mint tegnap. A reggeli áhítat után ünnepélyes keretek 
között mintegy hatvan apród és száz újonccserkész tett ígére
tet, illetve fogadalmat.

A Körösi Csorna Sándor-akadályverseny húsz őrs nemes 
vetélkedése volt. S mivel ez voltaképpen regös szak-akadály
verseny volt, ml sem természetesebb annál, hogy a regöléss'el 
komolyan foglalkozó csapotok őrsei lettek az elsők. Az aka 
dalyversenyhez hasonlóan a forgószínpad is szak-forgószínpad 
volt elsősorban. Ezen megtanulták a fiúk a regölés alapelemeit. 
De helyet kapott benne, a légoltalom, a repülómodellezés és a 
természetismeret Is.

Délután négy órakor utoljára gyülekeztek a csapatok eb- 
ben az Ichthys-táborban a zászlórúd köré. A táborparancsnok 
kihirdeti az akadályverseny eredményét: I. az 1 sz B K I  E
II. a 919. sz. Arany J., III. a 281. sz. Dr. gzilassy A.-óserkész- 
esapat versenyorse. Az országos regös vezetőtiszt gyűjtést hir
det a Cserkészparkban felállítandó művészi kivitelű Körösi 
Csorna Sándor-szoborra. A tábor résztvevői ogyszázötvon pen
gőt adtak össze a halhatatlan magyar tudós és világhírű utazó 
emleket megörökítő nemes célra. Az Ichthys-zászló eddigi 
orizoi, a 415. és 425-ös csapatok ünnepélyesen átadják a zászlót 
a 223. es 423-as csapatoknak. A jövőévi tábort tehát ők fogják 
megrendezni. A táborparancsnok összeállítja a Hősök emlék
kövének megkoszorúzására induló diszküldöttséget s átadja a 
babérkoszorút: emlékezzünk elesett hőseinkre! A díszküldöttsóg 
meg a magy^rC"*^ mmden ma(íyarok hő imája: „Isten áldd

, . .AJ^ .bort a Szövetség részéről Dr. Papp Antal tb. elnök, 
vitez Selkey Oszkár tb. társelnök, Ery Emil mb. országos elnök 
Deméndy Miklós orsz. vezetőtiszt, dr. Major Dezső volt ügy
vezető elnök, a Cserkészbolt Igazgatója és még sokan mások — a 
eserkészmozgalom jelenlegi vezetői közül -  látogatták meg.

B. S.



A VILÁGHÁBORÚ K Ö L T Ő J E
C Y Ó M  G É Z A

1914 nyarán a világháború apokaliptikus lovasai végig- 
száguldottak Európa fölött és m egsuhogtatták véres kard
jukat. Vérgőz boríto tta  el lassan az egész v ilá g o t. . .  Mi 
magyarok is fegvvert fogtunk becsületünk és igazságunk 
védelmében. 1914 őszén az orosz gőzhenger visszaszorította 
katonáinkat a K árpátokig és körülzárta a hatalm asan meg
erősített Przemysl várát Lengyelországban százezer főnyi 
m agyar-osztrák védőseregével együtt. A vár o tt m aradt, 
m in t valami kis sziget az orosz tengerben.

Ekkor tű n t fel egy addig alig ismert költő : Gyóni 
Géza. I tt, a mindentől elzárt várban csendül meg hatalm as 
erővel Gvóni Géza lan tja , aki verseivel buzdítja, lelkesíti 
a vár védőit. Przemyslben jelenik meg verskötete : „Len
gyel mezőkön, tábortűz m ellett” címmel. A verses kötet 
egyik példányát repülőgépen elhozták Budapestre és it t  
az Országos Hadsegélyző Bizottság ismét kiadta. Ekkor 
figyelt fel az egész ország a fiatal költőre.

Ki ne ismerné közixletek a „Csak egy éjtszakára" kez
detű versét ? Minden sora megrázó megjelenítése a csata
té r  borzalmainak !

A rab költőnek eszébe 
ju tnak  azok, akiket o tt
honhagyott, az é le t . . .  A 
szülőháza Gyónban (Pest 
megye), fiatal újságíróévei 
Szabadkán, rendíthetetlen 
írói ábrándjai, a mozgósí
tás, m ikor m int közkatona 
bevonult, m ert a Haza 
h ív ta  1914 nyarán, aztán 
Przemysl kemény és véres 
n a p ja i . . .

Mind kínzóbb lesz szá
m ára a fogság szörnyű le
vegője. L átja , m int halnak 
el mellőle fiatal társai.
L átja , hogy reá is ez a sors 
vár. Mind több és több sír 
domborodik a fogolytábor 
m ellett. M egkínzott mosollyal tréfálkozik a h a lá lla l:

hatalom  : az éhség ! S felcsendül a költő ajkán a halál
zsoltár :

i Halál, halál, vén Csínom Palkó,
Kivel annyiszor csúlolódtunk, 
örülsz, ugy-e, hogy fütyülőnek 
Megkaphatod f  iatal csontunk ?

Egyetlen vigasztalása, ha a költészethez menekülhet. 
Ekkor írja  megrázó verseit a hadifogságból. Ezeket a ver
seket — ritka  eset a világháborúban — haza tu d ja  ju tta tn i 
és Budapesten jelennek meg „Levelek a Kálváriáról” 
címen 1916-ban. Többi verseit egy katonatársa  hozta haza 
és jelentek meg 1919-ben „R abságban” címen.

Magyar bárdnak hiszi m agát, kinek hordani kell a 
sorstól reáró tt keresztet :

Nekem magyar bárd sorsát m érték:
Úgy hordom végig a világon 
Véres keresztes magyarságom,
M int zarándok a Krisztus-képet.

Rendületlenül hisz és bízik egy szebb m agyar jövőben 
és erre kéri a m agyarok Istenét is :

Kárpát sziklái égig álljanak;
Tokaj vesszői vassá váljanak ;
Tépjétek össze erdei vadak,
K i gyűlölt kézzel rombolna széjjel 
Ezeresztendős szent oltárokat.

(Rab magyar imája.)

Halál zsoltárait ottan én daloltam 
Végvári sasoknak . . ■
Ó, iszonyú napok: végvári szép sasok 
Döghúson pusztultak.
S  mely gőggel nevette muszkák lihegését,
Sasok büszke várát bevette az Éhség . .,.

A z tá n . . .  igen, aztán á t kellett adni a v ára t az orosz
n ak  és százezer hős m egtörtén elindult 1915 m árciusában 
messze Szibériába.

L á tja  a reménytelen halált közelegni, de hisz a jövendő 
m agyar életben :

M inket jégország halálra Ítélt 
S m int a kutyát, kivert a hóra
........................................................  de
K ikel őslelkünk új bimbója 
S új ezeréves fába hajt.
És zeng a dal, zeng fagyba, hóba:
Mégis megáldja a magyart !

„Azon az éjtszakán 
Sóhajtva hasadtak a szivek,
Azon az éjtszakán 
Keresztjén sírt a megfeszített”.

Sáros utakon, süppedt szalmaviskók m ellett viszik a 
rab  m agyarokat a kozákok. R uhájuk rongyos, arcuk 
ólomszürke, hajuk fehéredik és menni kell előre, mindig 
előre . . .

Gyónit és sok-sok tá rsá t messze Szibériába viszik, 
Krasznojarszkba. Elkezdődnek a lélekölő fogság, a kínzó 
rabság napjai. Szállnak a sóhajok Magyarország felé, az 
elhagyott otthon felé. Meghal minden remény a szivekben, 
még imádkozni is elfelednek:

M iatyánk Isten, Isten, Isten,
K i vagy a templom és az oltár,
M iatyánk Isten, k i vagy, ki vagy 
Jaj, nem tudom már, nem tudom már !

Bősz indulatok és ellágyuló érzelmek közt vergődik, 
de lassanként rombadől minden reménye, hogy még egy
szer hazajuthasson. Hős lelke nem b írta  a rabság remény
telenségét, az önkínzást és testileg-lelkileg összetörve hal 
meg 1917. június 25-én Krasznojarszkban.

Emlékének megőrzésére és holttestének hazaszállítá
sára alakult meg Budapesten a Gyóni Géza Irodalmi "tár
saság. Hisszük, hogy eljön az idő — reméljük, hamarosan, 
— mikor a sokat szenvedett költő ham vai m agyar földben 
fognak nyugodni és sírjára tehetjük  kegyeletünk virágjait.

H alálának 25. évfordulóján álljunk meg egy pillanatra, 
emeljük cserkésztisztelgésre kezünket és tegyünk egy-egy 
szál virágot elhagyott sírjára. És álljunk meg tisztelegve 
annak a sok-sok m agyar hősnek a jeltelen sírja m ellett is, 
kik életüket ad ták  ezért a sokat szenvedett drága magyar 
földért. És m ondjuk el minden egyes sírhalom mellett : 

Mégsem harcoltatok hiába 1
Donószi Ferenc dr.
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KORSZERŰ ANYAGISMERET
9A£apjú — nem gyapjú?

szagot hagynak hátra. A kevés hamu is, 
ami visszamarad, egész világosszürke és 
könnyen szétfujható.

Jó tudnunk azonban még azt is, hogy bizo
nyos műanyagok ugyancsak kis összesüit 
göböcskéket hagynak égés után hátra, de 
ezeknél fanyar illatot, nem pedig a pörkölödó 
szaru szagát érezzük.

A felismerés másik módja : 
a szódás főzés

Ez is egyik legkönnyebben elvégezhető 
házi vizsgálati mód. Nem szükséges más 
hozzá, mint 5—10 deka szóda vagy maró 
nátron, melyet mintegy deciliternyi vízben 
feloldunk, majd az így elkészített lében egy 
3—4 ujjnyi nagyságú szövetdarabot kb. 
10 percig forralunk. Ugyanis a gyapjú
tartalmú anyagoknak megvan az a tulajdon
sága, hogy az ilyen szódás vízben való főzés 
következtében egészen feloldódnak, eltűn
nek, a pamut és egyéb növényi eredetűek 
ellenben változatlanul visszamaradnak. Ezért 
merik a háziasszonyok pl. az ágyneműeket, 
ingeket lúgos vizben is kifőzni. A gyapjú- 
tartalmú alsófehérneművel tehát nagyon 
kell ügyelni, szódás vízben főzni, de még 
mosni sem szabad !

Tiszta gyapjú és mégsem teljes 
értékC gyapjú

Megvetted a szövetet, gyapjúként vásárol
tad, de bizonyos akarsz lenni a dolgodban 
és végigpróbálod az elmondott vizsgálati 
módokat. Az égetésnél enyhe bűz terjen
gett., a gyűrődés szépen kisimult, sőt a szó
dás vízben a darabka anyag is eltűnt. Szé
pen áll rajtad a ruha, de . . . Itt van az a 
bizonyos „de 1” Mert háromhónapi hordás 
után a drága gyapjúruhád kezd erősen 
gyúródni, sok helyen kopik, sőt az ujjún 
meg a zsebeknél itt-ott foszladozik is. „Ho
gyan, hát mégsem gyapjúból van a ruhám V' 
— kérded magadtól. De igen, gyapjúból, 
sajnos azonban, műgyapjúból I Ezt régi, 
használt gyapjúruhák rongyaiból készítik, 
de tekintve, hogy az újra való feldolgozással 
(fésülés, festés stb.) a szálakat egész rövidre 
tépik, mondhatni silányítják, az igy le
gyengített anyag használatban hamarosan 
elveszti rugalmasságát és kopni, szaka
dozni kezd.

Hogy állapíthatjuk meg a szövet gyapjú 
vagy műgyapjú voltát ? Az egyik mód a 
pontos és részletes mikroszkőpi vizsgálat és 
a külön erre a célra szolgáló gépekkel vég
zett úgynevezett szakító vizsgálat. Házilag 
azonban egyik sem végezhető el. Egy mód 
azonban mégis rendelkezésünkre áll. A szö
vet egyik sarkát vagy más részét vegyük a 
két kezünk hüvelykujja közé (ahogy a ké
pen látjuk), majd erős nyomással szorítsuk 
azt befelé, a jó anyag az Ilyen erős nyomás
nak ellenáll, a silány azonban a feszítés 
következtében kilyukad, ez tehát mügyapjú.

Végezetül még egy jó tanács : Inkább 
ritkábban, de jó anyagból készült szövetet 
vásárolj, mint gyakrabban, de silány, hit
ványát. Különösen áll itt a közmondás: 
„olcsó húsnak híg a leve”, hozzátehetjük 
még, hogy a takarékos ember nemcsak az 
árat nézi, hanem a minőséget is.

Béldy Dénes

\  szövet egyik sarkút néhány másod- 
(toréig erősen sodord össze. A jó szö
veten a  ráncok percek a la t t  kislimii- 

nnk.

Gyakran előfordul, hogy amikor akár 
magunk, akár szüléinkkel megyünk vásá
rolni, felmerül a nagy kérdés : vájjon gyap
jút, kevert árut vagy pamutot kapunk-e a 
pénzünkért ? A színre, mintázatra, sőt 
tapintásra is megfelelő anyagot már ki
választottuk (igaz, hogy 10—12 boltot is 
végigjártunk), majd a kereskedőnek szegez
zük a kérdést:

A  gynpjúszdlok égetésnél 
kellemetlen, a  szarura em
lékeztető  bűzt terjesztő ' 

nek.

A szódás vízben főzött 
gyapjúauyag tíz perc
nyi forralás u tá n  te l

jesen feloldódik.

A szövet egyik sa rk á t két 
hüvelykujjunkkal szorít
suk erősen befelé. A mű
gyap jú  anyag  rövid feszí

tés u tán  átlyukad.

Próbáld  elszakítani a szövetből ki
h ú zo tt szálat. A gyap jú  szétszakadás 

e lő tt lá th a tó an  megnyúlik.
(Utiriti felvételei i

Egyik legjellegzetesebb 
tulajdonsága a gyapjú
szöveteknek, hogy kevésbbé 
gyúródnék, vagy ha erős 
gyűrés után ráncok kelet
keznek is, ezek hamaro
san, legtöbbször 5 --10 
percen belül kisimulnak, 
szokták úgy is mondani: 
kirúgják magukat. Fogd 
meg tehát a szövet egyik 
sarkát, erős csavarással 
szorítsd öklödbe azt, majd 
10—12 másodperc után 
fektesd szét az anyagot. 
Egy-két simítás után, ha 
jó gyapjúszövet volt a 
kezedben, a gyűrés okozta 
ráncok mindjobban és job
ban eltűnnek. Segítségedre 
lehet ez az eljárás is : húzz 

ki egy szálai a szövetből, próbáld azt elsza
kítani. A gyapjúfonál szakadás előtt látha
tóan megnyúlik, a pániut vagy cérnaszál 
pedig nyúlás nélkül elpattan.

Fontos még tudnunk azt is, hogy a gyapjú
anyagok rossz hővezetők. (Ezért meleg a 
gyapjúból készült ruha, mert a test melegét 
nem vezeti tovább, hanem mintegy raktá
rozza.) Tehát a gyapjúszövetek mind meleg 
tapintásúak, a növényi eredetűek viszont 
inkább hűvösek. Ezért kellemes nyári vise
let pl. a lenvászonból készült ruha.

Egyike a leggyakoribb szövetvizsgálatok 
nak, amit házilag magunk is elvégezhetünk 
az égetési próba. Húzzunk ki néhány szú 
lat a megvizsgálandó anyagból és azt gyub 
vagy öngyújtó lángjánál gyújtsuk meg. Hí 
gyapjúval állunk szemben, úgy a szálai 
lassan égnek el és égésük után (de legtöbb 
szőr közben is) kellemetlen bűzt terjeszte 
nek, ez a jellegzetes égett szaruszag, maj( 
a szálak elégése után kis sötétszlnű össze 
sült göböcskék maradnak vissza, melyekei 
két ujjunkkal szétmorzsolhatunk. A növény 
eredetű anyagok (pl. a pamut, műselyem 
cérna) viszont hirtelen gyulladnak és igen 
gyorsan égnek el és az égő papírra jellemző
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jZáőoxiFzéfí, jügyefem !
Azok közé a kiváltságosok közé tartozol, aki a mai zeger- 

nye időkben is élvezheted a tábori élet minden örömét, szép
ségét. Ne felejtsd, hogy a tábor sohasem volt nyaralás, pihenés. 
M a pedig különösen sok és nehéz m unka vár rád a táborban.

Figyelj csak!
A  nemzet összessége — Te is bele tartozol — a legnagyobb 

takarékossággal él, nehogy a gyomor vagy a kényelem hiúsítsa 
meg itt a hátsó fronton a harctéren küzdő katonák sikereit, 
győzelmeit. Amikor tábori ruhádat felveszed, vedd magadra 
egyúttal az Igénytelenség ruháját is. Készülj fel előre, mert 
nehézségek lesznek a tábor folyamán. Nem utazhatsz kényelmes 
G. kocsiban, esetleg reggelid sem lesz tejes kávé, vagy talán 
jél ötkor fogsz ebédelni a bevásárlási nehézségek miatt. Készülj 
Jel rá! Mert a zúgolódás, elégedetlenkedés fél hazaárulás!

Azonban nem elég csak beletörődni a kényelmetlenségbe, 
abba, hogy összébb kell 'húznod a nadrágszljat, takarékoskodnod 
is kell azzal, amid van. Élelemmel — a legkisebb kenyérdarab
kát is edd meg, moslékba dobott kenyér bún, a másik magyar 
szájából veszed ki a falatot. Ruházattal — minden ruha
darabnak életét a legvégsőkig meg kell hosszabbítani. Cipőnk 
talpa ma dédelgetett és nagyrabecsült érték, kincs. Táborban 
járj minél többet mezítláb, saját talpbőröd ingyen és utalvány 
nélkül regenerálódik. Ne ejtsd a patakba szappanod, mert 
nem kapsz helyette újat. M inden holmidra árgusszemekkel 
vigyázz, mert a takarékosság előfeltétele a rend.

De más feladatok is várnak még rád a táborban. M inden
nap adj egy fillért a telepítési akció javára. Egy, a múlt évi 
táborból hazatért cserkész mesélte, hogy a táborhely környéken 
lakó földművelő parasztembereket egyik napról a másikra 
meghódították azzal, hogy azok véletlenül meglátták a telepítő 
fillérek összegyűjtését és azután e m unka célját nekik a fiuk  
megmagyarázták. Egy-kettőre híre ment a cserkészek tele
pítésének és attól kezdve egészen másként nézték a falubeliek 
a cserkészeket. Egy nap se felejtkezz meg a fillérről, másokat 
is figyelmeztess rá, hogy a telepítési m unka érdekében hozza
nak áldozatot. Ne egyszer add a két hétre járó 14 fillért, hanem 
minden nap egyet, mert nem az összeg 
fontos, hanem a gondolat ébrentartása.

Táborotokban bizonyára lesz egu-kél 
„végvári” fiú  is. A végeken élő fiúknak 
más az életszemlélete, felfogása. Azért 
jönnek hozzátok a táborba, hogy a teljes 
magyar közösség erejét megtapasztalva, 
rajtatok keresztül az országot megismerve, 
nemzeti öntudatukban megerősödve tér
jenek vissza a végekre, teljesítsék a 
magyar kötelességüket.

Jól vigyázz! Rajtad keresztül isme
rik  meg až országot, a népet, a magyar
ságot. Óriási felelősség van rajtad. V izs- 
gáld meg magad, méltó vagy-e arra, hogy 
a magyarságot képviseld. Magyar vagy-e 
gondolkozásodban, beszédedben ( idegen 
hangsúly, jassz-szavak stb.) dalaidban 
(sláger), modorodban (légy oly bátyám 
stb.) vagy idegen gondolkodásmódoddal, 
beszédeddel, viselkedéseddel megrontod 
a jószándékkal közeledő s a magyar
ságot szomjazó végvári fiút.

Bizonyára kapcsolatban lesztek egy 
faluval. Mellette táboroztok. Nyitott 
szemmel járj a faluban. Figyelj meg

mindent és tapasztalataidat jegyezd le. Keresd az alkalmat 
a segítő szolgálatra. Most, nyáron, minden segítő kézre tíz
szeresen szükség van. Pótolni kell a bevonult munkaerőkéi. 
Ha csapatod kemény munkaszolgálattal segíteni akar a falu rá
szoruló családjain, örömmel vállald ezt a feladatot. M unkád 
époly fontos, m int az első arcvonalon küzdő katonáé.

Ha falusi gyermekekkel találkozol, ne nézd le őket a 
városi fiú  „úri f elsőbbségével” . Barátkozz meg velük. Igye
kezz megismerni életüket; hogyan élnek, táplálkoznak, ruház- 
kodnak, dolgoznak. Pirulva fogod észre venni, hogy sokkal 
nehezebb viszonyok közöli sokkal nagyobb teljesítményekre 
képesek. így azután, ha falusi gyermeket láttok a táborban ven
dégül, vagy végvári fiút, akkor nem fogod fitogtatni előttük 
sem nagyszerű tábori felszerelésedet, sem nagyobb városi 
műveltségedet (én még az automata telefonhoz is értek!), 
hanem mély tisztelettel közeledsz hozzá, érzed, hogy néni ala- 
csontgabbrendü nálad, csak más. Észre fogod venni, hogy 
tanulhatsz is tőle. Jó népdalokat, érdekes játékokat s látni 
fogod, hogy a természet titkainak kutatásában is jóval előbbre 
van, m int te, pedig te állattant meg növénytant is tanultál. 
(Igaz, hogy csak könyvvől.) S hiszem, hogy mikor a csapat 
megrendezi falusi tábortüzét, már nem idegenekkel, hanem 
jópajtásokkal, barátokkal, testvérekkel fogsz együtt ülni a tűz 
mellett.

S ha véletlenül abban a szerencsé
ben részesülnél, hogy a falusi „csere
gyermek” helyett néhány napig te végzed 
az ő munkáját az illető parasztcsalád
ban, használd fel a talán soha vissza 
nem térő alkalmcd arra, hogy egészen 
közelről megismerd életüket, napirend
jüket, fárasztó munkájukat. Hiszem, 
hogy hazatérve megváltozik a vélemé
nyed s a két keze munkájából élő ember 
előtt tisztelettel veszed le kalapod.

Egy kis útravalót, gondolkoztatót 
adtam. ' Ebből is láthatod, mennyire 
megsfírűsödlek feladataid a táborban, 
pedig még többet is lehetne felsorolni. 
Remélem, hogy kitüntetésnek, férfias fel
adatvállalásnak tekinted a tábort s 
mikor majd utoljára bevonjátok a zászlót 
az árbocról, nyugodt lelkiismeretlel mond
hatod: „Ez jó mulatság, firfim unka volt”.

Szeretettel ölel és áldott, kemény, fér
fihoz illő táborozást kíván  Gyurka bátyád.

U. i. Ne feledkezz meg az otthonma
radottakról. Szüleidnek, barátaidnak kill- 

Tábori zuhany (Konta,„i lete.) dött képeslap kedves, jóleső figyelmesség.

É N E K A PATAKRÖl
Csak csobog csengve, 
s zengve, kerengve 
tükrözi egyre 
a nap sugarát. 
Kering a réten 
kibontott hajjal, 
s gyémánt tükrében 
a kacér kis hajnal 
egyre csak, 
újra csak

nézi magát.
Virágok, szirmok 
siklanak rajta, 
s meg-megrebbennek. 
m int szemen a pilla, 
s ha el is merülnek, 
viszi tovább.
Játszik a széllel, 
s bolond kedvében 
virágos réten

csillogó fénnyel 
dobálja széjjel 
— üdítő permet — 
habmosolyát.
Meddig kacagsz még 
szívem medrében, 
meddig csobogsz még 
szemem fényében, 
üde patakom, 
ifjúság ?

Faza kas Miklós
(Izsák /elv.)



H A J  R E G Ö  R A J T A !
NYÁRI GYŰJTŐMUNKA

|íban olvasható (Kalapom a Tiszán úszkál), Czuczor Gergely verséből 
került a nép ajkára. A fentebb közölt szöveg eredeti népdalszöveg.

Bemutatjuk a dalt, cseremisz változatával együtt, tanuljátok meg 
s terjesszétek, mint az évezredesnél Is régibb magyar kultúrának népünk 
által megőrzött emlékét.

A nyár folyamán alkalmunk lesz megfigyelni a legnevezetesebb 
paraszti munkákat: a gyűjtést, a hordást, a takarást. (Ez utóbbi néven 
nevezték az Alföldön az aratással kapcsolatos munkákat.)

Az élet betakarításából ml is klvehetjük részünket: a szó szoros 
értelmében is, úgyhogy a hadbavonultak családjaiban pótolni igyekszünk 
a kasza helyett fegyvert forgató munkáskezeket ; de úgy is, hogy gyűjt
jük a regösmunkában és általában a cserkészéletben felhasználható 
szellemi kincseket és gyakorlati ismereteket.

Ez utóbbi gyűjtőmunkára nyújt alkalmat a most meghirdetett

Nyári regös pályázat
A pályázaton gyűjtött anyaggal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, 

hogy cserkészpróbáink anyaga és „táborozó tudományunk” még ma- 
gyarabb és gazdagabb legyen.

A pályázaton az alábbi pályamunkák beküldésével lehet indulni :
1. Népi táncgyüjtés.
Kutassuk fel a táncost (jegyezzük fel a nevét, foglalkozását, élet

korát, lakóhely származását.) írjuk le a tánc menetét, jellemző mozza
natait örökítsük meg fényképben vagy rajzban. Kottázzuk le a tánc 
zenéjét és írjuk le a hozzávaló szöveget is. Jegyezzük le a táncnak és 
egyes figuráinak nevét. Kutassunk ki mindent, ami a tánc származására, 
táncosaira s alkalmazására vonatkozik. — Tanuljuk meg a táncot.

2. Népi próbaanyaggyüjtés.
A néphagyomány sok mindent őriz, amelyet a cserkészpróbák 

anyagába beilleszthetünk. A csomókötésektől az időjárási Ismeretekig 
mindenütt fogunk erre alkalmas népi anyagot találni. Gyüjtsünk össze 
ezekből minél többet. — Hogy mi minden jöhet itt szóba, arról a 
„Regös Káté” megfelelő fejezeteiben találunk jó útbaigazítást.

3. Népi táborozótudomány-gyüjtés.
Az erdőn, mezőn, vlzenjáró magyarok a szabadban való élet ren- 

S*teg gyakorlati fogását ismerik. Ha ezt mind összegyűjtjük, a mi tábo
rozó tudományunk lesz a leggazdagabb és legnemzetibb. A táborépltés, 
a főzés, a tábortűz stb. területén még igen sok hasznoslthatót lehet 
összegyűjtenünk.

Mindenütt jegyezzük fel, hogy mikor, hol, kitől gyűjtöttük az 
anyagot. Kiegészítésül mások által gyűjtött anyagot Is felhasználhatunk, 
de Itt is mindig jelöljük meg a forrást.

Ne felejtsük el, hogy egy jó rajz gyakran minden leírásnál többet ér.
A pályamunkák beküldési határideje 1942. szeptember 15. Ered

ményhirdetés a Magyar Cserkész október 15-1 számában. A pályáza
ton minden magyar cserkész és cserkészvezető résztvehet.

A pályadljak mind a három pályatételnél: I. dij 20,— P, II. dij 10,— 
P, III. dij 5— P.

A pályadfjakat csak megfelelő értékű munkáknak adjuk ki.
A beküldött pályamunkák a Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek.

ŐSHAZÁBÓL HOZOTT DAL
A pünkösdi Ichthys-tábor esti tábortüzén a 919-es csapat regösei 

megtanították a „Kalapom a Tiszán úszkál” kezdetű népdalt a tábor
tűz résztvevőivel. Azt Is elmondták a hallgatóságnak, hogy ez a dal 
még a honfoglalás előtti időkből való és testvérdallama a rokon csere
misz népnél is ismeretes.

Másnap a Körösi Csorna Sándor-akadályverseny egyik állomásán 
a résztvevő őrsök minden tagja egy kis kottalapot kapott. A kottajelek 
alatt az alábbi verset olvashatták a fiúk:

„Nincsen apám, nincsen anyám,
Az Isten Is haragszik rám.
Árva vagyok, mint a gólya.
Kinek nincsen pártfogója.”

Az őrsök tíz percet kaptak a kotta megfejtésére és a dal megtanu
lására. A következő akadálynál az őrs minden tagjának meg kellett 
próbálkoznia a dal eléneklésével. Ez többé-kevésbbé sikerült Is. Nem 
is volt boszorkányság, mert hamarosan kiderült, hogy a dallam azonos 
a tábortűzben megtanult dallammal, csak a szöveg más.

Ennek az ősi dalnak az a szövege, amely a „Mi dalaink" 63. darab-

REGÖS EX LIBRIS
Az itt bemutatott könyv

tári tulajdonjegy — Szobosz- 
lai Mata János debreceni festő
művész alkotása. — A ké
szülő regös könyvsorozat pél
dányait fogja díszíteni, de 
külön lapokra nyomva is kap
ható lesz és így mindnyájan 
használhatjátok regös köny
veitek megjelölésére. (Leg
alább 10 példány rendelésénél 
darabonként 10 fillérért lehet 
megszerezni. Az árát posta
bélyegben kell beküldeni ren
deléssel együtt a Szövetség
nek.)

TALLÓZÁS
A 919. sz. Arany János 

cserkészcsapat regöshada ja
nuár hó í 8-án a 10-es sz. 
honvédkórházban regölt kb.
240 sebesült honvéd előtt.
„A kórházparancsnok alez
redes úr igen szép és hatá
ros beszédben köszönte meg 
'Igyekezetünket — írják a 
rákospalotaiak, — egyben 
meghívott a következő hó
napban rendezendő újabb 
regölésre Is.”

„A megismétlésre kapott 
felszólítás alap|án, március 
9-én új számokkal regöltünk a honvédkórházban."

„Istentől gazdagon megáldott kárpátaljai regölésünk után írom 
e levelem, ahol hatnapos regösvándorláson voltunk. Február 14-én 
Huszton, kb. 1500 ember előtt szólaltunk meg és hirdettük a regölés 
szép célját. 15-én délelőtt — szintén Huszton, — a katonaságnak szol
gáltunk. 16-án indultunk tovább, a cél Técső. Már az állomáson láttuk, 
hogy hazajöttünk, magyar testvérek között járunk. A 16-1 estét soha
sem fogjuk elfelejteni. A mozi nagytermében tartottuk szolgálatunkat. 
Ember-emberhátán. Szeretettel vártak. Az első számtól az utolsóig 
fergeteges taps. De nem ez a lényeg. Amikor énekelni kezdtünk, köny- 
nyeztek s egy szfvvel-szájjal zengték utánunk : „Hej, én édes jó Istenem”. 
Sok regósvándorláson vettünk már részt, de ez valamennyinél ked
vesebb volt!.

fi



ROVÁS
1. N« feledkezz meg arról, hogy az idei nyár regös-munkájá

nak egyik legfontosabb feladata a napközi otthonok fölkereaése-
2. Népszerűsítsük a szórványvidéki fiúk vendégtáboroztatásá- 

nak ügyét. (L. „Táborozzunk I*'.)
3. A csapattáborban Is feladatok várnak a regöscserkészre. A 

regöaszellemü táborozás kérdéseiről olvashatunk a „Táboroz
zunk I" c. szövetségi körlevél „Táborunk és a falu" alcíme alatt, 
továbbá a Vezetők Lapja júniusi számának „Cseregyerekek — 
Cserepajtátok" c. cikkében.

4. Vegyünk részt a középiskolai táj- és népkutató pályázaton. 
(L. M. Cs. 1942. május I.)

5. A regösmunka iránt érdeklődő csapatoknak a Központ szí
vesen megküldi a „Tájékoztató alakuló regöshadaknak" c. kör
levelet. #• M. f .

REGÖSNEK JELENTKEZTEK
Keszthelyről: a 379. ». cs. cs. regöahadába ; 488. Kalányot litván. 489. 

Kaltner Andor s. 6v. 490. Pspp József óv. 491. Prótár Ferenc őv. 492. Rlmmtr 
József őv. 493. Varga Zoltán st.

Miskolcról: a 19. sz. cs. cs. regöshadába : 494. Balogh Zoltán. 49S. Bersy 
László őv. 49«. Gergely Bálint őv. 497. Gönczy László. 498. Kárpáti Lalos. 
499. Llptovszky József. 500. Mányi Géza óv. 501. Nánásy László. 502. Szath- 
máry Király László őv. 503. Ürmössy László rv. 504. Virág Zoltán óv.

A 3«. sz. cs. cs. regöshadába : 505. Kin György őv. 50«. Láner Olivér. 
507. Lőcsei Pál rv. 508. Nagy Lóránt öv. 509. If). RUcker Ralmund óv. 510. 
Salamon István óv. 511. Várkonyl Sándor őv.

A 775. sz. cs. cs. regöshadába : 512. Bartos Lajos őv. 513. Ifj. Bíró József. 
514. Faragó György. 515. Hámory Sándor. 51«. Pápsy László. 517, Téth 
Lalos st. 518. Tóth Tibor őv. 519. Vlncze István őv.

A 794. sz. cs. cs. regöshadából : 520. Bányay Zoltán. 521. Ifj. Bimbó József. 
522. Ifj. Bodnár Gábor est. 523. Tamás Zoltán. 524, Ifj. Tóth Gábor.

A

Édes kis Ham!
Második napja már, hogy elmentetek, /telpedet nagy 

csend, rend és nyugalom foglalta el. M it tagadjam, elei idén 
nagyon jól eseti. I)e lassan-lassan idegenül érettem magam 
a lakásban. Az általad okozott zaj, a tőled eredő rendetlenség 
annyira hozzátartozik a m l otthonunkhoz, hogy szinte hiányzik- 
s nem érzem otthonosan magam a kifogástalan nyugalomban.

Induláskor néhány jó tanáccsal láttalak el, de bizony 
alig figyeltél szavaimra az indulás lázában. Pedig ezek nem 
csak gépies figyelmeztetések akartak lenni.

Annyiszor kértelek, gondold át mindig, mielőtt mon
danál nagy tennél valamit. Emlékszel, mikor Laci és örsi 
fejéi összeverted, hogy meglásd, kinek a feje keményebb és 
Öcsi orrvérzését alig lehetett elállltani, Te voltál legjobban 
meghökkenve —  „ezt nem akartam”. Hányszor tesztek, mond
tak olyasmit, amit később meg kell bánni. Ha jobban gondol
kodnátok, kevesebb gyerek ugrálna a villamosokról, kevesebb 
baj történne fürdésnél, kevesebb ablakot törnétek be a cukrász
dában . . .  Ritkábban mondanátok egymásnak bántó dolgokat.
Hidd el, nagyon fá j a tapintatlanság (gondolj rá, hányszor 
mondtál kellemetlen megjegyzéseket Bözsi néninek) s egy kis 
figyelmességgel olyan örömet lehet szerezni ( írj neki egy lapot a táborból), Tapintót és figyelem értékesebb, m int a: udva
riasság külső formaságai !

Igyekezz becsületesen kivenni részedet a tábori munkákból. Ne légy a tábor ingyenélője, aki másoktól várja a m un
kál. H a rádbtznak valamit, végezd el alaposan, de ha nem megy. ne szégyelj segítségei kérni, aki megmutassa, meri a 
fétmunka nem ér sokat. De ha úgy érzed, hogy valamit jól el tudnál végezni, segíts másnak, mutasd meg, hogy csinálnád 
le, de sohase nagyképűen, kellemetlen módon.

Ne válogass, kis fiam, az ételben. Idén talán nem lesz, oly tökéletes az ellátás, mini más években, de akkor sem 
szabad morogva piszkálni, hanem igyekezz a többieknek gusztust csinálni. Ha te segítesz a konyhán, minden erődből igye
kezz a legjobbat előállítani. Más években legjeljebb kigúnyolták azt, aki elrontott valamit. Idén, akt elrontja a „nyersanyagot”, 
aki élvezhetetlenre pocsékolja a drága lisztet, zsírt, az súlyos bűnt kövei el. I la  lesz krum pli, amit hámozhattok, takarékosan 
bánjatok vele, ne csak úgy sietve, jó vastagon hajigáljátok el a héját. S meg kellene kérdezni a közelben lakó gazdákat, 
nem vennék-e szívesen a hulladékot az állatok részére. Ö0 személyre főző konyhában elég tekintélyes mennyiség gyűlik össze.

Most, hogy már a takarékosságra figyelmeztettelek, hát arra emlékeztetlek, hogy egy dologban ne takarékoskodj: 
emlékszel, tavuly milyen boldogan újságoltad, hogy majdnem mindent tisztán hoztál haza. — csak egy konyharuhát használ
tál végig s a ruháidat is alig-alig váltogattad, fiá t ebben ne takarékoskodj. Nyugodtan használd el a konyharuhákat, törül- 
közöket, zsebkendőket. Lehet, hogy a szappannal szeretnél takarékoskodni ~ kell is bizony, de azt a ruhái, ami a tábori 
ládában hányódik, három hétig, úgysem teszem vissza a szekrénybe -  hál nem érdemes. Sőt. még mosakodásra sem sajná
lom a szappant, nyugodtan használhatod a nyakadra, füledre Is.

Ne igyál minduntalan jéghideg vizet, labort űznél húzd jel a mackónadrágot, de ha mégis meghűlnél vagy bármi 
más bajod tenne, azonnal jelentkezz, mert könnyebb a kis bajt rendbehozni, s így megelőzhetik a nagyot.

Itt volt Gyuri, s Lacikával előszedlek a Te katonáidat is, óriási csapatszemlét rendeztek —■ de ne félj, nincs semmi 
baj, mindent hibátlanul visszaleltek a dobozokba.

Imáid elvégzésére nem kell, hogy figyelmeztesselek, hiszen azt közösen végxitek m inden alkalommal, de nagyon 
örültem, amikor hallottam, hogy a Tisztelendő bácsi ismét Veletek megy. s naponta lesz tábori szentmise.

Ahányszor munkabeosztásod csak engedi, végy részt, áldozz gyakrabban, jelentkezz ministrálásra, így a tábor nem
csak tested, de lelked javára is lesz.

A  szél rázza az ablakot s most azt hiszem, hatvan mama néz aggódva az égre, nem Felétek viszi-e. a felhőket, 
s nem a ti sálra ltokat fogja-e alámosni u már csendesen kopogó eső.

Nem is írok most többel, hiszen lm ezeket megfogadnád, már úgy is alig ismernék rá az én kamasz fiamra vissza
téréskor.

.ló éjiszakát, kis Fiam, légy szőtfogadó, vigyázz fürdésnél magadra és másokra is.
Sokszor csókol: Édesanyád.



E G Y  ORVOS NAPLÓ JA A KELETI FRONTRÓL
(3)

Vad menekülés képét mu
tatják az úttól 50 méterre is 
elhaladt autók. A z ülésekben 
a vezető megszenesedett holt
teste, távolabb az útmenti 
árokban kis földkupacok alatt 
a már elhantolt testek feksze
nek. A  siralom völgye ez, 
ahogy egyik bajtársam meg
jegyzi. És a képet teljessé 
teszi a kísérteties csend és a 
varjak lomhán szálldogáló 
serege. A város előtt az út 
mentén három magyar sir, 
odébb szovjet katonák közös 
sírja, rajta a sisakjuk a 
vörös csillaggal.

Pervomajsk a német és 
magyar csapatok összponto
sított tüzében pusztult m ind
addig, míg az ellenség ki nem vonult innen. Házak 
romhalmaza, felrobbantott vasúti híd, leégett, üszkös házfalak, 
égnek meredő kémények, kidőlt villany- és telefonpóznák, 
elszaggatott vezetékek, mind ezt mutatják. De a Búgon átve
zető vadonatúj híd, az útmutató táblák, a hatalmas autóoszlo- 
pok, pedig azt jelzik, hogy a nagy ojfenziva eldőlt e 

W részen és tovább haladt a mindent elsöprő támadás. A vá
ros túlsó szélén lévő kétemeletes iskolaépületben egyik dan
dár eü. oszlopunktól vesszük át sebesültjeinket és települünk. 
K ánikulai hőség uralkodik, ami nem csodálható, hiszen augusz
tus közepe van és Budapesttel vagyunk egy magasságban 
a térkép szerint. Itt is olvadna most biztosan az aszfalt, ha 
volna! A  piszok elképesztő itt is és a velejáró legyek óriási 
tömege. Nagy munkába kerül, míg rendbehozzuk a szobákat 
s a betegeink részére alkalmassá tesszük. K ú t igen kevés helyen 
van, így lajttal hordatjuk a vizet, melyet egy ott talált gebével 
húzatunk. így a vízszolgáltatás kérdését megoldottuk. A z ivó
víz kérdése persze ismét nagy probléma, a járványok miatt. 
Különösen a tífusztól és vérhastól kell félni. A  vizet felforralva, 
vagy előzőleg a kiosztott vízfertőtlenítő tablettákkal kezelve 
fogyasztjuk.
Augusztus 15.

A  murűcát rendszerint már reggel hatkor megkezdem 
a nagy meleg miatt és mivel bőven vannak sebesültjeink. A 
legyek ellen úgy próbálunk védekezni, hogy akácfalombokkal 
fedjük be a kórtermek és műtőnk ablakait. így is nagy pro
bléma a sterilitás kérdése, mert bár műszereinket, jól kifőzzük, 
ahogy kitesszük az asztalra, a legyek rögtön megtalálják, 
nem szólva a sebekről, melyre előszeretettel szállnának, ha egy 
ápoló nem hajtaná el állandóan. M unkánk nemcsak a szigo
rúan vett orvosi munkában merül ki, hiszen sebesültjeink és 
betegeink vigasztalásra is szorulnak sokszor, amelyet fárad
hatatlan tábori papjainkkal végzünk. A „gázödéma”, a há
borús sérülések közül a legborzalmasabb, mert jóformán tehe
tetlenek vagyunk vele szemben. Aránylag kis sérülés után is 
felléphet, de mindig földdel szennyezett repeszdarabsérülés 
után lép fel. A végtag hatalmasan megduzzad, barnásán elszi- 
neződik s olyan tapintatú, m int a lószőrpárna, serceg, 
mert a baktériumok gázt fejlesztenek a mély szövetrészekben. 
Az izomzat barnás-szürke színű, elhal, a mélybe ejtett bemet
széskor buborékol az igen bűzös gáz. A  szervezet általános 
mérgezése közben beáll a halál. É p  ilyen veszélyes a tetanuszos 
fertőzés is, amely ellen azonban szérum megvéd, vagy a már 
kifejlődött betegséget is képes meggyógyítani. Ezért szabály, 
hogy a háborús, de egyéb földdel szennyezett sérülés esetén, 
az orvos, aki az első segélyt, nyújtja, a szérum adásáról meg 
ne feledkezzék.

Tragikus haláleseteink a gázödemabacillus és a tetanusz
fertőzések után voltak.
Augusztus 20.

István király napját idegen földön ünnepeljük meg. 
Délelőtt szentmise és istentisztelet van, melyen járni tudó 
sebesültjeink is résztvesznek. Délután a Búgban megfürdünk. 
A folyón át új hadihidal építenek lázas gyorsasággal. A  híd
építéshez felhasznált úszó fenyőgerendákon jól lehet napozni. 
Egy orosz fiúval is jóbarátságot kötünk itt. Persze nehezen 
tudjuk megérteni egymást. A közös német tudás segít k i a 
bajból. Elmondja, hogy apja pap volt Pervomajskban, most 
nem tudja hol van, elhurcolták. Anyjával és két testvé

rével él. A  tüzelőanyagot már 
most gyűjtik télire, amely 
nagy nélkülözést hoz szá
mukra. Ruházata rongyok
ban lóg le testéről, cipője 
sincs. De van jókedve, s re
méli, hogy a megpróbáltatások 
sötét napjai után végre igaz
ságos és jobb kor jön rájuk.

Pervomajsk körülbelül 
50.000 lakosú város, a Búg 
két partján fekszik. Közép- 
és felsőfokú iskolája, gyárai, 
fürdője van. A  Bug-folyó a 
m i Tiszánkhoz hasonló nagy
ságú, a vize is olyan zavaros. 
Augusztus 24.

A z otthonnal való kapcso
latunkat az a hatalmas repü
lőgép tartja fenn, amely heten
te háromszor jön Budapestről 

és az itteni repülőtéren száll le. Ez hozza a postát és újságokat, 
melyet valamennyien annyira várunk. Sürgős hátraszállítást 
igénylő súlyos sérültjeinket vöröskeresztes sebesültszállító gépen 
küldjük hátra. Az úton kórházunk előtt naphosszat dübörög
nek a hatalmas gépkocsioszlopok, melyek csapatokat, üzem
anyagot szállítanak a vasútállomástól (jellemző, hogy a 
németek napok alatt visszaállították az összeköttetést Lem- 
berggel és a hátsó országrészekkel). Itt már olasz oszlopokat is 
láthatunk nagyszerű motorjaikkal. Igen jól festenek az olasz 
bersaglierik motorkerékpárjaikon, sisalcjuk mellett a lobogó 
kakastollal. A z olasz lovasságnál feltűnést kelt a nyereg, 
amely kecskebőrből készült. A  modern háború nemcsak az 
emberek, motorok épségét tartja szem előtt, hanem a hűséges 
lovakét is. Ezért gyakran láttuk, hogy a németek teherautón 
szállítják hátra a sérült lovakat s otthon egész üdülőtelepet 
rendeztek be számukra.
Augusztus 28.

Reggel kellemetlen hűvös az idő, néha záporeső veri 
ablakunkat. A  szovjetutak rövid esőzés után járhatatlanok 
lesznek, a hatalmas teherautók az átmenti árokba farolnak 
és ott maradnak, amíg ki nem süt a nap s fel nem szikkad 
az út. Úgy látszik, az ősz beálltával az emberek és lovak veszik 
át' a gépek szerepét. Élelmezésünket a németek veszik át, 
dán konzervált vajat, német és norvég halkonzerveket, francia 
csokoládét eszünk, török és bulgár cigarettát szívunk. Hazai 
híreket az egyik szomszéd házban levő német repülőcsoporttól 
hallgatunk a rádióból. Egyik nap fiatal német hadnagy jön 
hozzám, fájlalja egyik fogát. M int mondja, a múlt nyáron 
tömték Brüsszelben; közben tavasszal Görögországban járt!
Szeptember 1.

A hűvös idő egyre tart, reggelente köd üli meg a Búg 
völgyét. Itteni sebesültjeink első csoportját hátraküldtük az 
alkalmi tehervonaton, melyet szalmazsákokkal rendeztünk be. 
Két orvos és megfelelő számú ápoló is velük ment. A  vonat 
Szmerinkáig megy, eddig van átépítve a pálya az európai 
nyomtávra. Itt átrakják sebesültjeinket a magyar kórház- 
vonatra.
Szeptember 5.

Három nap óta magas lázam van s nagyon levertnek 
érzem magam. Kollegáim nem tudják, m i lehet betegségem oka, 
bár a tífuszt nem zárják ki. Gyógyítgatom magam, de a láz 
nem akar megszűnni. Elhatározzák, hogy hazaküldenek a 
legközelebbi szállítmánnyal. Két nap múlva tényleg eljött 
ez a nap s sebesült bajtársaimmal együtt elhagytuk Pervo- 
majskot s három nap elmúltával búcsút mondtunk a szovjet
földnek, ahol annyi szenvedést és nyomorúságot láttunk.

Azóta messze járnak a harcigépek, dübörgésük elhalt. Uj 
küzdelmek és új dicsőségek fakadnak a hősök lábanyomán, 
akik hóban és esőben, fagyos éjiszakákon golyózáporban küz
denek az új Európáért. Nagy küzdelem ez, a diadalmas új 
ember harca a minden szépet, nemeset megsemmisíteni akaró 
hatalommal szemben. A látottak és átélt élmények hatása alatt 
megerősödtünk valamennyien abban a hitben, hogy Istennek 
tartozunk hálával, mikor megőrzött bennünket, otthonunkat 
és családunkat a háború borzalmaitól s nem lehet a jövőben 
sem szebb és nemesebb feladatunk és kötelességünk, m int váll- 
vetett erővel és erős lélekkel küzdeni a szebb, igazabb, jobb 
magyar jövőért az új, keresztény Nagymagyarországért!

Dr. Murkóezy Ervin
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ÖAtűwiéJt
Irta :

Gyóni Géza
{Prikolice, 1914. okt.)

A csapat nyugszik. Ma éjjel én virrasztók,
S virrasztanak az őrző csillagok.
Parázs fényében pirosló szép arcok —
Ma jól végeztük megint a napot.

Megolvasom : egy, kettő . . .  Mind megvannak ! 
A mellek járnak, mint a fújtató.
Hejhaj, fiaim, e széles mellekre 
De rég nem borult csókolnivaló !

Szálljatok erre, álom angyalkái,
Egy-két óra csak, ami jár nekünk.
Hamar befogni a Göncöl-szekérbe :
Egy-két órára otthon lehetünk.

Kend ? Bogdán sógor, ma megint kirúgott ;
A fogát is kend otthagyta kishlján —
Négy muszka ellen . . .  Ha haza nem jön kend, 
Mit szól majd a szabadkai kislány ?

Szabó pajtás már rendesen csinálta:
A  muszka sorból kettőt kikerftett.
Most ott választ a dabasi vásárba 
A babájának mézeskalács-szívet.

Kovács uramnál biztosan szüret van :
Olyan jófzú't csettintett a mustra.
Budai kocsma cégérén is lóg már,
Akit levágott, a tarfejű muszka.

Mint sárkányok, úgy rohantak nappal 
S most úgy alusznak, mint a gyönge bárány, 
Császár hadnagy már mosolyog is hozzá:
Ott jár a kópé a más házatáján.

Mihály még most is rohamot kiáltoz, 
Abból hiszen csak majd ma is kijut. 
Dörög is már a muszkaszomorítónk 
Hahó ! hajnallik. Jó reggelt fiúk !

Menjünk sportrepülő-táborba
A magyar eserkészifjúság a többi 

•sportág mellett, úttörőén mindig a leg
korszerűbb sportokban is igyekezett 
magát kiképezni, hogy ezzel ne csak egy 
szinten legyen a gazdag nyugati álla
mok könnyen sportoló fiaivai, hanem 
különös adottságai és rátermettsége 
folytán azokat túl is szárnyalja. Ilyen 
korszerű és igazán férfias sport a repü
lés jjs, melynek legszebb ága a motor
nélküli vagy vitorlázórepülés. A magyar 
cserkész ebben is vezetőszerepet küz
dött ki magának, nemcsak az országban, 
de sok tekintetben azon túl is. Ki ne 
emlékeznék Rotter Lajos cserkósztiszt 
pilóta gyönyörű teljesítményére a ber
lini olimpiász alatt, amikor az összes 
nemzetek fiait túlszárnyalva előre be
jelentett irányú távrepülést végzett Ber
linből Kielbe. Ezzel a légvonalban 325 
krn-es célrepüléssel, melyet sajátszer
kesztésű vitorlázógépével, teljesen isme
retlen terepen végzett, legyőzhetetlenül 
a  magyar motornélküli repülésnek sze
rezte meg akkor a vezetést. Van-e fiú, 
aki ne arról álmodnék, hogy komoly ké
szülődéssel képességeit annyira fejlesz- 
sze, hogy egyszer ő is olyan tettet vi
hessen véghez, amellyel magyar hazájá
nak dicsőséget szerezhet. Ehhez persze 
előzőleg rendes, zajtalan, de komoly 
munkát kell végeznie.

Ilyen csendes, komoly munka folyik a 
cserkészrepülők kiképző táborában a 
Hármashal árhegy lábánál lévő pest

hidegkúti terepen is. A cserkészek két 
Horthy-kerete és külön a cserkész sport
repülők is itt táboroznak a nyáron. 
Egyenként háromhetes táborban a kez
dők az „A“ vizsgát, az „A“ vizsgások 
a „B“ vizsgát, a „B“ vizsgások pedig 
már a vitorlázással járó „C“ vizsgát, érik 
el. Sportrepülő lehet az a cserkész, aki 
bármely oknál fogva nem kötelezheti 
magát arra, hogy a katonai kötelezett- 
ségének a repülőknél tesz eleget. Ezek 
szülői beleegyező nyilatkozat alapján 
orvosi vizsgálatra kerülnek és ha ott 
megfelelnek, úgy cserkészrepülői mi vol
tukról fényképes igazolványt, úgyneve
zett startkönyvet kapnak, A sport
repülők I. tábora július hó 23-án kez
dődik és 3 hétig tart. A II. tábor 
augusztus 13-tól három hétig tart. A 
résztvevők kiképzése díjtalan, de élel
mezésükért kb. 70.— P-t kell fizetniük, 
valamint élelmiszer jegyeiket a táboro
zás idejére a térparanesnokságnak be
szolgáltatni.

Fiúk! A motornélküli repülők mind 
kivétel nélkül vallják, hogy az igazi re
pülés a motornélküli. Amikor a pilóta 
azt érzi, hogy repülésének sikere kizáró
lag tudásán és ügyességén múlik. Ami
kor érzi. hogy siklása a levegőben 
nem szeszélyes motortól függ, hanem 
azoktól a légáramlásoktól, amelyeket 
az Űristen a levegőrengetegbe bele

Né,gy vidám  vitorlázó repülő.
(K á n  tor fel vétele i )

emeli. Amikor ez a felemelkedés a lá t
határnak messze-messze való kitolódá
sát eredményezi, oly messzire, hogy 
szinte érzékelni kezdi a végtelent. Es 
a végtelennek ez az érzékelése arra döb
benti őt rá. hogy érezhetően és igazán 
közvetlenül az Űristen közelében van. 
Aki pedig kora. reggeltől késő estig erre 
a közelségre készül a föld fölé, az testi
leg megerősödik és lelkileg tiszta ma 
rád. Az igazi cserkészéletet éli ebben a 
táborban. Az megerősödve, önbizalma 
bán gyarapodva,.nagyobb feladatokra is 
nyugodtan szembenézve kerül ki a re
pülőtáborból.

Magyar cserkészek! A korszerű fiú, ha 
ép érzékű, testileg, lelkileg ép, úgy fel 
tétlenül repülni akar. mert mindazt, el
sajátítani és megtanulni kívánja, amit 
a ma egyáltalán lehetővé tesz. A ma
gyar cserkészfiú pedig mindig az élén 
járt az új kikezdéseknek, mindig példát 
mutatott a többieknek. Erre a példa 
mutatásra jertek el minél számosabban 
a sportrepülőtáborba. Jelentkezni Buda
pest, V., Nagy-Sándor-utca 6. sz. alatt 
a Magyar Cserkészszövetségnél lehet. 
Még ma kérjétek meg édesanyátokat és 
édesapátokat, hogy engedjen el bennete
ket a cserkészek sportrepülő táborába.

Ulbrich Hugó
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T E R M Ő  É L E T  III.
A  terméketlenség átka

Most pedig elmondom gyerekkorom másik nevezetes fájának históriáját. 
Körtefa volt. Egyidős lehetett a termő almafával. Erős törzse volt ennek is. Úgy 
szemre nem volt rossz fa. De mégis baj volt vele. Bátyám évről-évre görbébb 
szemmel nézte. Mert soha nem termett rajta egy fia körte sem. Virágzott, lom- 
bosodott, terebélyesedett, de gyümölcsöt nem hozott. Egyszer aztán kimondatott 
a nagy szentencia : ha jövőre sem terem, kivágom még a gyökerét is. Úgy Is lett. 
Egy nap hazatérve, látom ám, hogy a fa hosszan elnyúlva fekszik a földön. Már 
szabdalják, vágják: jó lesz tüzelőnek. Pedig csak egy hibája v o lt : nem érlelt 
gyümölcsöt.

Nagy baj az, ha valaki n em  t a l á l j a  me g  azt a helyet, melyet a jó Isten 
neki szánt. Amihez csak hozzáfog, rosszul sikerül neki. így aztán kedvét veszti. 
Nem dolgozik, szemrehányást, dorgálást kap, örömtelen lesz az élete.

Éppen ezért keresd a hivatásodat. Hol az a hely, mi az a munkakör, ahol jó kedvvel és eredménnyel tudsz majd 
dolgozni. Kérd a jó Istent i s : mutassa meg neked, mit akar veled.

Rád vár a világ, a harc a tied. Eredményesen csak akkor tudod megállni, ha megtalálod azt a csatateret, amelyet 
Isten jelölt ki neked. Ha ezt nem leled meg, a győzelemről lemondhatsz: nem lesz belőled más, csak egy esett, össze
tört ember.

Gyógynövénygyüjtés — cserhészmunka
„Az áldott magyar föld minden

nel ellát bennünket, gondoskodik fiai
ról. Terem orvosságot is betegeinek. 
Te mit gyiijttittél már ebből az ingyen 
ajándékból hazai gyógyszertáraink
nak ?”

Beköszöntött a jó idő. Megkezdődik a 
várva-várt vidám természetjárás. Azonban 
a cserkész nemcsak vidám, de meggondolt 
is. Különösen a mai nehéz gazdasági viszo
nyok között meggondolt, mikor mindenkinek 
minden megfelelő módot fel kell használni, 
hogy Hazánk sorsán, súlyos anyagi helyze
tünkön valamiként is könnyít hessen. Ter
mészetjárásunk, kirándulásaink táborozá
saink során ne csupán a gondtalan hancúro
zás kösse le minden gondolatunkat, hanem 
egy kicsit figyeljük meg környezetünk nö
vényvilágát is — hiszen a cserkész szereti 
a természetet — és akkor rájövünk, hogy 
van sok vadontermő növényünk, mely kö
zött számtalan mint gyógynövény, keresett 
áru. A bodza, boróka, csalán, a pipacs és 
még egynéhány tucat, útón-útfélen előfor
dul. Mégis mennyi pusztul el belőlük el
taposva, felhasználatlanul.

Ezeknek okszerű gyűjtésével és értékesí
tésével nemcsak magunknak. Örsünknek, 
csapatunknak szerezhetünk egy kis jövedel
met, de egyrészt Hazánk gyógyszerellátá
sának szükségletét biztosíthatjuk, más
részt a felesleges készletek kivételével 
külkereskedelmünk javításához is jelen
tékenyen hozzájárulunk. Némely gyógy
növény, így a bürök, maszlag, őszi kiki- 
rics a mezőgazdaságra kellemetlen, sől 
kártékony gyom. Ezeknek a gyűjtése 
és irtása egyenesen hasznos.

A növényeknek csak azt a részét 
szedjük le, amelyre szükségünk van. Ha 
az ökörfarkkóró virágait, a maszlag le
veleit szedjük, ne tépjük ki a növényt 
gyökerestől, mert a növény elpusztul és 
a következő évben nincs mit gyűjteni. 
Néhány marék anyarozsért ne tapossuk 
le a rozstáblát. Sok értékes és kereseti 
gyógynövényünk erősen mérges. Ilyen 
a bürök, maszlag, beléndek, nadragu 
lya, anyarozs. Ezek gyűjtésénél különös 
óvatossággal kell eljárnunk. Gyűjtésűk köz
ben ne nyúljunk a szájunkhoz, szemünkhöz, 
munkánk végeztével és étkezés előtt pedig 
feltétlenül mossunk kezet. A havas téli időt 
kivéve egész éven át találunk gyógynövé
nyeket. A gyűjtéshez fel kell szerelnünk 
magunkat megfelelő eszközökkel. Így a 
különböző növényrészek szedéséhez vigyünk 
ollót, kést, vagy ásót. A behordáshoz pedig 
zsákot vagy kosarat.

A napközben gyűjtött anyagot, amíg 
haza szállítjuk, ne halmozzuk egymásra.

mert megfülled 1 Teregessük szét pl. tiszta 
padláson 1

A növény földfeletti részeit, a leveleket, 
virágokat, terméseket, magvakat csak szá
raz időben szedjük, különben dohos, pené
szes lesz. A növény egyes részel a hatóanya
got az év különböző szakában változó meny- 
nyiségben tartalmazzák. Ezért természete
sen akkor gyűjtsük az illető növényrészt, 
amikor az a legtartalmasabb. Általában a 
gyökereket ősszel, a kérgeket tavasszal, a 
leveleket virágzás előtt, a virágokat nyílás
kor, a terméseket, magvakat éréskor gyűjt
jük. De vannak természetesen kivételes 
esetek is. A szerkesztőség jóvoltából, min
den hónapban meg fog jelenni néhány 
gyógynövény ismertetése, gyűjtendő részei
nek szedése, szárítása és értékesítésére vo
natkozó utasításokkal.

Mindjárt lássuk gyógynövény ismertető 
sorozatunk első tagját.

Nagy tömegekben fordul elő uz Alföldön, 
szikes részeken, de főleg a Tiszántúlon az 
orvosi stékfü (Matricaria ehnmomilla). Kisebb 
mennyiségben az ország egész területén 
találkozunk vele utak mentén, dűlőkön, 
parlagokon, vasúti töltéseken. Köznyelven 
kamillának, szikvirágnak, auyaméhfűnek is 
nevezik. Gyűjtendő a virágzata, amelyet ápri
lis végétől június végéig gyűjthetünk. A virá

got lehetőleg száraz időben, harmatfelszára- 
dás után gyűjtsük. Ne hamarkodjuk cl a 
gyűjtés kezdetének időpontját, mert a korán 
leszedett, teljesen ki nem fejlődött zöld- 
szlnü virágból sohasem kapunk szép árut. 
A székfüvirágot ott. ahol tömegesen fordul 
elő, úgynevezett székfüfésüvel gyüjthctjük. 
Ilyet á rajz alapján magunk is könnyen 
készíthetünk. Ezekkel gyorsabban, lehet 
szedni, de több gyom és szárrész kerül az 
áruba, így gondosabb válogatást igényel. 
A virágzatot mennél rövldebb, 1—-2 cm 
bosszú kocsánnya) tépjük és a székfüfésü 
tartójából dobáljuk ki a virággal egyszerre 
letépett fűszálakat és Idegen növényi része
ket. A leszedett és összegyűjtött árut 1—2 
órán belül feltétlen terítsük szét száradni, 
különben bcfülled és hasznavehetetlenné 
válik. Ha gyors szárítási lehetőségre ki
látás nincs, mert távolabb, 10—20 km-nyire 
is kell árunkat szállítani, úgyhogy a szállí
tás több órát is igénybe vesz, úgy gondos
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Füstiden nap Wekerletelepcn
Május 17-én Wekerletclep lakossága — 

saját bevallása szerint — soha nem látott 
■ünnepélyes arcú cserkészeket köszöntlie- 
tett lakásában. Ünnepélyes és mosolygós arcú 
cserkészek járták a házakat. A ' 133. sz. 
Szent György cserkészcsapat közös napi 

Jótettét végezte. A harctéren küzdő hon
vedek részére megrendezte a füsttelen napot. 
Reggel 14 7  órától kezdve gyülekeztek a 
cserkészek és farkaskölykök a templom előtt. 
A lányok külön csoportosultak. Csak messzi
ről mertek bennünket nézni. Közösen hallgat 
tünk szentmisét, majd az egyházközség irodá
jában mutatkoztunk be a lányoknak. Cser
kész- és farkaskölyök nővérek, valamint; kon- 
greganista lányok segédkeztek a gyűjtésben.

• Gyurka bá' minden cserkész mellé egy-egy far
kaskölyköt és lányt osztott be. Utolsó útba
igazítások és a körzetek meg is kezdték 
munkájukat. A cserkészek az üres pénzes- 
zsákot szorongatták kezükben. A lányok

i ’aranesiiok L 'r ! Je lentem , a 18. körzet kész.

gyüjtőívvel és ceruzával, a farkaskölykök 
pedig táskával voltak felszerelve. Az‘ első 
helyre kicsit félve kopogtunk be, de a hon
védek iránti szeretet bátorságot öntött a 
szivünkbe és bátran elmondtuk az előre 
megtervezett mondókát : „A harctéren küz
dő honvédek részére az ajándékokért jöt
tünk”. Többet nem kellett mondani, mert 
az utcákon a hirdetőtáblán elhelyezett 200 
plakát és a négy nappal előbb kiosztott 
10,000 drb. röplap már felvilágosította a 
lakosságot. Az adományozók legnagyobb 
része már előre elkészítve jó szívvel nvujtotta 
át ajándékát.

Az idő gyorsan járt s csak akkor vettük 
észre, hogy hány óra, amikor a rádióból 
a Himnuszt hallottuk.

Amikor végeztünk a körzettel, a parancs
nok úr lakásán berendezett főhadiszállásra 
mentünk leszámolni. Lakása soha nem volt 
ilyen forgalmas, mint ezen a napon. A kapu 
nyitva, az udvart kerékpárok raja tarkítja. 
Mind a három szoba tele cserkeszekkel. A 
szobákból pénzcsörgés, számolás és élénk 
vitatkozás zaja hallik ki. A leszámolás után

külön pénz, dohánvneműek és egyéb 
adományok osztályozása következett.' A 
város négy másik helyén berendezett gyűj
tőhelyekről is beszállítottuk az aján
dékokat. Estére már pontosan tudtuk 
is az eredményt. Összegyűjtöttünk 2253 l> 
és 9 fillért (Kettőezerkettőszázölvcnhárom 
pengő és 9 fillért), 18,626 drb. cigarettát, 
121 darab szivart, 11,200 gr dohányt, 
nagymennyiségű cigarettapapírt, gyufát és 
egyéb (könyv, folyóirat stb.) dolgokat.

Az elszámolás után hazafelé indultunk. 
Az utcán egymást kérdezgettük, hogy ki 
milyen eredményt ért el. Mindenki 'meg 
volt elégedve. Minden cserkésznek az arcán 
öröm csillogott. S az esti lelklismeretvizs- 
gálatnál mindenki azzal a gondolattal aludt 
el, hogy cserkészkötelességének elegei teli 
és Jó munkát végzett 1

Almában mindenki biztosan a honvédek
ről álmodott, akik messze keleten küzdeuek 
egy jobb és szebb magyar jövőért, S akik 
nek egy napi igazi cserkészmunkával örö
met szereztünk.

Jerse Károly öv.

O u f j  d e  y i - !
(Kunfalvi felo.)

Öaá4J~€/X£JxÍ& ! Ne felejtkezzünk el a tábor után sem őrsünk tag
jairól. A székhelyen maradókkal hetenkint gyűljünk össze. Ekkor beszéljünk meg 
a következő hétre pár közös programmot. Néhány lehetőség : közös uszodázás 
evezés (csak felnőtt vezetővel !), céllövészet, esti kirándulások, kerékpáros utak! 
segítés mezőgazdasági munkában, dolgozás iparosoknál, csalángyüjtés, gyógynö- 
vénygyüjtés, nagyobbaknál népdal, népmesegyüjtés . . . stb.

Tartsuk fenn azonban a kapcsolatot a távollevőkkel is ! írjanak ők is 
sűrűn az őrsnek, nekik pedig mindig más-más fiú számoljon be az otthoni 
munkáról és eseményekről.

Jól bevált már sokszor az ú. n. körlevelezés. Az őrsvezető elindít egy 
levelet. Akihez ez eljut, pár mondatot ír hozzá és még aznap továbbküldi az 
előre meghatározott terv szerint a következő őrsi tagnak. így megy ez addig, 
amíg az őrsvezetőhöz nem érkezik «
vissza. Ezt esetleg kétszer is meg * *
lehet próbálni (többször nem, mert 
unalmassá válik !) és ha a pontos cí
mekre ügyelünk, úgy fennakadás 
nem lesz a levél útjában. Különö
sen akkor fontos ez a fajta levele
zés, ha az őrsvezető nem tartóz
kodik a csapat székhelyén.



stb stb I F.s m i történt ? Az előfizetők száma nemcsak nem fogyóit, nanem meg vuiumeiyesi emeiseueu ■■> . ■ >
\tehát szépen 'megfér egymás mellett és nem csinál egymásnak ko n ku ren c iá t. . . Tehát: ügyesseggel, életrevalósággal, leleme- 
nyességgel szerezzetek sok új előfizetőt a jövő évfolyamra !

Szeretettel üdvözöl mindnyájatokat az t

1 0 0 0
MAGYAR GYERMEK ÉRKEZETT KÜLFÖLD
RŐL MAGYARORSZÁGRA, A KORMÁNY 

MEGHÍVÁSÁRA

Étkezés 
e lő tt és 
u tán  im ád
koznak ft 
kis m a
gyarok

Messze vidékeken, Franciaországban, Belgium
ban Németországban telepedtek le szüleik, s most 
szívesen küldték szeretteiket a hazai földre, hogy itt 
napsugaras tájakon, Ízletes táplálkozás mellett üdül
hessenek hosszabb ideig. Az Országos Gyermekvédő 
Liga vette gondozásba, a gyermekek egyik részét a 
Horány melletti Izabella-telepen, a másikat Bala- 
tonszabadiban helyezte el.

Meglátogattuk horányi nyári otthonukban a 
gyermekhadsereget, ahol minden jóval ellátva vidá
man élik világukat, a reggeli tornától az esti taka
ródéig, mint egy táborban, be van osztva minden 
idejük. Minthogy legtöbbje 8—13 éves, a hangsúly

I t t  a va
csoraidő és 

a gyerek- 
had  v idá

m an vonul 
az ebéd

lőbe

Megy a levél haza

a játékon van, amelyet a nagykiterjedésű játszótéren 
kedvük szerint gyakorolhatnak is. Vannak nagyob
bak Is kevesebben, ezek hasznos tanulással foglal
koznak és módot keres a telep vezetősége, hogy aki 
mesterséget akar tanulni, vagy folytatni, kívánsága 
teljesüljön is. Rövid idő alatt szépen megbarátkoz
tak egymással és az egyik vasárnap délután valósá
gos tábortüzet rendeztek egy kispesti vendégcser- 
készparancsnok vezetésével, volt ott minden, sza
valat, zeneszámok, tánc, de legjobban mégis az a ha
tártalan öröm fogott meg bennünket, amely kicsil
logott mind az 1000 gyermekszemből, hogy újból 
itthon lehetnek. Kántor Géza

H Í R E K
Legközelebb julius 15-én jelenünk 

meg. Ez a számunk nagy megle
petés lesz !

A Mngynr Cserkészek Gazdasági és Kiadó 
Szövetkezete (Budapest, V„ Nagy-Sándor- 
utca 6.) 1942. évi március 26-án megtartott 

k közgyűlésen a Szövetkezet felszámolását 
határozta el. A Szövetkezet igazgatósága, 
illetőleg felszámolói ezennel felhívják a 
hitelezőket, hogy követeléseiket jelen har
madszori felhívás közzétételétől számított 
6 hónap alatt náluk jelentsék be, illetőleg 
érvényesítsék.
Bánsági magyar gyerekek látogatása Buda

pesté n
Május végén 300 főnyi bánsági magyar 

diákcsoport jött Magyarországra tanulmány
útra. Magyarországi tartózkodásuk alatt 
a cserkészet részéről mindenütt meleg tá
mogatásban volt részük. Nyolc napos buda
pesti tartózkodásuk alatt cserkészek látták 
el a kísérő szolgálatot. Május 27-én a Szö
vetség a hárshegyi Cserkészparkban tábor
tűznél látta vendégül a bánsági diákokat. 
A regös jellegű tábortűzön meleg barátságot 
kötött a cserkészet s a bánsági ifjúság. 
Nagyon sok nótát, játékot tanultak s ön
feledten tapsoltak a szép magyar táncoknak.

Az ajándékba kapott cserkészkiadványok 
és „Magyar Cscrkész”-ck is magyar öntu
datuk fejlesztését szolgálják. Jól esett 
együtt lenni annyi év után temesközi test

véreinkkel s egészen új és mély értelmet 
kapott a régi népdal, amely szerint

Szegény legény vagyok én —
Erdőn, mezőn járok én . . .
Ég alatt hálok,
Jobb időket várok.’’

Witz Atya üdvözölte a bánsági fiúkat, 
lányokat s az ó vezetőjük lelkes, magyar 
beszédben köszönte meg a szíves vendég
látást.

A 2Ž0. báró Wesselényi Miklós cserkész
csapat a pünkösdi ünnepek alatt három és 
félnapos próbatábort tartott Tisza István 
kertváros vadregényes határában. A tábor 
ünnepélyes megnyilvánulása volt a vasár
napi szentmise után a fogadalomlétei. Az. 
ünnepi beszédet Dobó István parancsnok 
tartotta, majd a fiúktól a fogadalmat dr. 
Kubinszky Ernő 417/ö. parancsnok vette 
ki. A kertváros közönsége délután megláto
gatta a szép tábori s látható megelégedéssel 
hallgatták végig a kétórás cserkészmüsort. 
A műsor kézzelfogható eredménye lett, 
hogy a Telepítő Munka javára 17.40 pengőt 
gyűjtött a tábor legkisebb cserkésze.

B etegek
többnyire székrekedésben is 
szöktek szenvedni. Vigyázzunk 
ilyenkor a rendes emészlésre.
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Életmentő cserkészacgédtlszt 
kitüntetése. A kormányzó a 
miniszterelnök előterjesztésére 
Oyenes Mihály cserkészsegéd
tiszt, gimnáziumi tanuló, kecs
keméti lakosnak önfeláldozó ma
gatartással végbevitt életmentésé
ért a magyar bronzérdemérmet 
adományozta. Eddig az újság
hír. A „Magyar Cserkész” nagy 
szeretettel és igaz megbecsü
léssel gratulál Gyenes Mihály 
segédtisztnek a pompás jótett
hez ! örüljünk mindnyájan és 
legyünk büszkék, hogy az élet
mentő cserkészek hosszú sora 
ismét eggyel gyarapodott I

Oroszországból jó munkál 
kiván a szerkesztőségnek és minden magyar 
cserkésznek Pollágh Géza, a 719. sz. Szent 
István csapat helyettesparancsnoka. — A 
„MCs" minden magyar cserkész nevében is 
szeretettel viszonozza az üdvözlést és kiván 
odakint is jó munkát !

A jászóvári premontrei kanonokrend kassal 
gimnáziumának 142. sz. „Rákóczi” cserkész
csapata május 14-én, Áldozócsütörtökön 
újonc-fogadalmi ünnepélyt rendezett. Dél
előtt 9 órakor a csapat zászló alatt vo
nult a diákmisére, hol közösen járult a szent- 
áldozáslioz, majd délután a gimnázium 
udvarán a XI. Cserkészkerülct elnökének : 
dr. Polli Sándor, Kassa város polgármeste
rének kezébe tette le a fogadalmat.

OLCSÓBB LETT BZ EZÜST LILIOMOS GYŰRŰ!
A pompás kis holmi csak 

P  3.80 (plusz portó)
Inkább  m a, m in t holnap rendeljük  m e g ! 
Készítője: PE1NIGER KÁROLY Btvősmester, 
öregcserkész, Iludnpest. V, Vilmos es. ú t  72. sz.

Derbidül 628. sz. Tóth Tihamér cserkész
csapat és a leventék 1942. május hó 31-én 
„íüstnélküli nap”-ot tartottak, melyen 7338 
cigarettát, 209 csomag dohányt, 362 doboz 
gyufát., 250 csomag cigarettapapírt gyűj
töttek, melyet a Vöröskeresztnek küldtünk 
el azzal, hogy ezt a harctéren harcoló baj
társainknak eljuttatni szíveskedjék.

Helyreigazítás. Június 1-i számunkban 
„Egy orvos naplójáéban az egyik fénykép 
felírása tévesen Urfelmulatás. A kép helyes 
címe: Aldozlatás.

Regös rejtvény
Melyik népdalunkat ábrázolja a M. Cs. 

legutóbbi számának regös rovatában (11. 1) 
közölt rajz ?

A gyengébbek kedvéért annyit elárulunk, 
hogy a természetismereti tudással könnyeb
ben' megfejthető a rejtvény.

A legkorábban beérkező három helyes 
megfejtés beküldője egy-egy népdalosköny- 
vet kap jutalmul. (A „101”-től a „104"-ig 
bármelyiket). A mi dalainkat vagy a Kis 
magyar daloskönyvet. A megfejtéssel együtt 
azt is írjátok meg, hogy melyik daloskönyvet 
szeretnétek jutáimul).

Legközelebb július 15-én jelenünk 
meg. Ez a számunk nagy megle
petés lesz.

K Ö N Y V IS M ER T ET ÉS
Rendefy : A magyarság kaukázusi őshazája.

Gyeretyá'n országa (Cserépfalvi). Nincs izgal
masabb valami, mint eleink történetének 
kutatása. (Milyen jó is lenne családfánk

A c s e r k é s z r e p ü l ö - m ű k e l y  
ügyet ,  szorgalm as asztalos- 
segédeket a lk a lm azn a

Aki kedvet érez a repülőgép-építéséhez, 
jelentkezzék. Egy vagy két, lehetőleg 4 
polgárit végzett tanoncot is felveszünk. 
Cím : Cserkészrepülő-műhely, Budapest, 
II., Ganz-utca 12.

ismeretét minél messzebbre visszavezetni.) 
A magyarság őstörténetének egy ismeretlen 
fejezetét tárgyalja ez a könyv. Minden 
detektlvregénynél izgalmasabb. Nem is 
hinnétek, hogy a 14. század folyamán 
két keresztény Magyarország vo lt; az egyik 
a Kárpátmedence országa, másik a Koma- 
menti Magyarország. A magyarság vándor
lása közben egy része kinn maradt a Kauká
zus északi lejtőin s ott a Kuma-folyó mentén 
országot alapított. X X II. János pápa egy 
bullája az egyik fejedelemről Gyeretyánról 
is megemlékezik. —- A komoly, tudományos 
jellegű könyvet sok térkép és fénykéj) dí
szíti. Legény cserkészek számára komoly és 
érdekes olvasmány.

ITJ térképek. Alig, hogy beköszöntött a 
várva-várt tavasz, máris megindulnak a 
világ harcterein a még nagyobb eseménye
ket bevezető harci cselekmények. Ezeket 
csak térképen kisérhetjük figyelemmel. 
Éppen ezért tesz nagy szolgálatot a Kókai 
Lajos könyvkereskedő (Budapest, IV. 
Kamermayer Károly-utca 3) kiadásában 
megjelent öt különböző térkép :
1. Európa 6 milliós, 9 színű.......... P 3.—
2. Afrika 14 milliós, 9 színű.......... P 2.—
3. Földközi-tenger 4.300,000-es, 8 színű

P 2.80
4. Brit-szigetek 2.200,000-es, 7 színű

P 2,—
5. A Föld országai (Világtérkép) 38 milliós,

8 színű..........................................  P 3.60
Légibomházás. A Honvéd Térképészeti 

Intézet kiadásában megjelent társasjáték, 
amelynek segítségével egyrészt a (részben 
újfajta) térképjeleket, részben az egyes 
tereppontok katonai értékelését tanulhatjuk 
meg szórakozva. A játék alapja a 4770 NY. 
Nagyszőllős c. újkiadású 50,000-es térkép
lap. Egy repülőgépet ábrázoló kartonlapról 
a légibombákat jelképező üvegdarabkákat 
leszórva a megcélzott területre, az üveg
darabkák a terep néhány pontját lefedik. 
Egy értékelő tábla segítségével megállapít
ható a „bombával eltalált” pontok értéke 
pontszámokban. A pontszámok összege 
dönti el a játék eredményét. Ára P 3.—.

Fülemüle mind ezt fújja. (99 székely nép
dal. Rózsavölgyi kiadás.) örvendetesen sza
porodó népdalkiadványaink eggyel ismét 
megnövekedtek. Ez a különleges összeállí
tású füzet azt a célt szolgálja, hogy egy 
táj, vidék dalkincsével ismerkedjünk meg 
részletesebben. A székelység volt mindig a 
legdalolósabb része az országnak. Nagyon 
sok régi s eddig még nem ismert kótát tar
talmaz a füzet. Ára 3 pengő.

Igall-Mészáros József: Magyar Vizeken. 
(Lampel kiadása.) írója pompás fényképek 
kíséretében tárja elénk a magyar vizek 
halász- és horgászéletét. Zamatos, szép 
magyar nyelven érdekesen, sőt érdekfeszí
tően írja liieg a horgászok változatos, fárad
ságokkal járó, de ap
ró és nagy örömök
kel bővelkedő éle
tét. Ha elolvassuk a 
könyvet, szeretnénk 
azonnal horgászbot
ra szert tenni és ro
hanni a Dunához ha
lat fogni. A könyv ol
vasása közben apom- 
pás leírások nyomán 
magunk elé képzel
jük a tájat is, ahol az

események történnek. Minden során érezni, 
hogy jó tollú szakember írta ezt a könyvet, 
aki igazán szereti a természetet.

Dalia Antal: Magyarország története. 
(Singer és Wolfner irodalmi intézet kiadása.) 
Ez a könyv a magyarok eredetétől egészen 
1939. szeptember 1-ig, azaz a második világ
háború kitöréséig tárgyalja Magyarország 
történetét, a magyar nemzet fejlődését. 
A szöveget nemcsak a tudományosan igazolt 
adatok teszik érdekessé, hanem az élvezetes 
stílus érdekessé, élménnyé teszi a könyv
olvasását. Az első időket csak rövidebben 
dolgozza fel az író, de egyre bővebben és 
bővebben foglalkozik az eseményekkel, 
amint közelebb és közelebb ér a történelem 
a jelenkorhoz. 8 szövegközti térképvázlat 
szemlélteti az olvasó előtt Magyarország 
határainak változását ezeréves története 
folyamán.

Itnduui havasok. (200,000-es túristatér- 
kép.) A Honvéd Térképészeti intézet kiadá
sában tavaly megjelent „Székelyföld” c. 
térkép folytatása ez a most megjelent lap. 
A térkép 5 színű. A túrislaérdekességekct. 
különleges jelek mutatják. (Pl. műemlék, 
fatemplom, történelmi emlék, népviselet 
stb.). Ezek a jelek a vidéket járó regösök 
munkáját is megkönnyítik. Az egyes hegyek, 
völgyek, tájak már az ősi, régi magyar 
nevükön szerepelnek. A jelzett túrista- 
utakat piros vonalak ábrázolják, a vonal 
mellett a jelzés színének kezdőbetűjével, 
(p =  piros slb.). Igaz, hogy jelzett túrista- 
út az egész területen alig néhány van. 
Mindaddig, amig a gyalogosember céljainak 
jobban megfelelő, nagyobb méretarányú 
térképek fokozatosan megjelennek (pl. 
1 : 50,000), vándorlásaiban mindenkinek ez 
a térkép lesz hűséges segítőtársa. Ára P 2.50.

Ü Z E N  A Z  M. CS.
A. Gy. „Azért mégis jnszokság önöktől” 

kezdetű kedves soraira részletesen levélben 
majd akkor válaszolunk, ha teljes névalá
írással ellátott és valamelyest más stílus
ban megfogalmazott érdeklődését meg
kapjuk. Mindenesetre jó volna a kifogásolt 
könyvecskét és annak kiadóját jobban meg
nézni, valamint a „Magyar Cserkész” szá
mait alaposan átlapozni: talán máshová 
kellene címezni a levelet. Hogy mi kell a 
„jő cserkésznek” , azt is tisztázhatjuk majd. 
Mindenesetre ilyesféle írások — nem kelle
nek I

Kishonthy József, Miskolc. Leveledben 
jelzett keresztrejtvényedet megkaptuk. 
Ügyesen és szellemesen állítottad azt össze. 
A közlendők közé azonban csak úgy sorol
hatjuk, ha a már több ízben közölt felté
teleknek megfelelően a rejtvény tussal 
kihúzott rajzát (egy kocka egy cm), 
szöveg beírása nélkül, még pótlólag be 
küldöd. Üdv.

E L S Ő  MAGYAR  H A N G S Z E R G Y Á R  
Budapest, II, Lánchíd utca 5

Réz-, fafúvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzés* 
forrása. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel

szerelt hangszergyára. Javítás — vétel — csere.
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3,fjú&ági páLyázaluná exedtnénpe
Az állatvédelem ifjúsági pályázatai között ez a huszadik. 

Ennél a határkőnél új fejlődés kezdődik, mert az állatvédelem 
nagy pártfogójának, állatvédelmi főbizottságunk tiszteleti el
nökének, boldogult Kemény Árpád báró úrnak emlékére a 
Főbizottság az eddig legjelentősebb, 300 pengős pályázatot hir
detett. Ki is írtak lapunkban és'az iskolai lapokban a pályá
zati hirdetményt, ö t csoportban hirdettünk 1—1 30, 20 és 10 
pengős pályadijat. Erre a határidőig, május elsejéig, '43 pá
lyázótól 64 dolgozat érkezett be. Az állattörténetek csoportjá
ban 19 pályázótól 23 dolgozat, az állatokkal teljesített jó
tettekről 5 tanuló 13 művel számolt be, az állattartás tételét 
csak 1 tanuló dolgozta föl, az állatok jelentőségéről 8-an 12 
dolgozatot írtak és az állatok megfigyeléséről 10 kis ter
mészettudós 15 tanulmányban tett jelentést.

Az ország minden részéből jöttek a hatalmas levelek, 
némelyik 4—5 dolgozatot is tartalmazott. Minden rendű iskolá
ból küldtek írásokat, nagyobbrészt cserkészek és leventék, de 
néhány leány is.

Legjobban érdekelték íróinkat az állattörténetek és leg- 
kevésbbé a gyakorlati állatvédelem, vagyis az okszerű állat
tartás. Pedig mit ér az érdeklődés, a részvét, a szeretet, ha 
nem tudunk segíteni a bajbajutottakon vagy nem tudjuk 
megelőzni a bajbajutást. A helyes állatgondozás a legjobb 
állatvédelem. Tehát erre buzdítjuk mindig kedves olvasóin
kat. Csak egy dolgozat érkezett e tárgykörből, de az igazán 
megérdemli az I. díjat. A csoport másik két díját egy meg
figyelő természetbúvárnak és egy történetírónak ítéltük oda.

Az állattörténetek persze a legérdekesebbek, egész kis el
beszéléseket találunk köztük. Az állatok anyai szerotetének, 
az ember iránti hálájuknak és ragaszkodásuknak, az állatok 
tragédiáinak példái meghatnak bennünket. Az állatokkal 
szemben gyakorolt jótettek esetei pedig az emberi szív nemes
ségét tüntetik föl.

A megfigyelések csoportjában gyönyörű leírásokat talá
lunk. A természet szépségét látjuk az ifjú szívek tükrében. 
Tapasztaljuk az állatok célszerű cselekvéseit, okosságát, de

ravaszságát és kegyetlenségét is, de mindezt az ön- és faj 
fenntartás végezteti velük.

Az állatok jelentőségének taglalásában pedig örvend
hetünk annak, hogy mennyire megbecsülik ifjaink az állato
kat, különösen háziállatainkat és hogy milyen sokoldalúan, 
néha egészen önállóan, új szempontból is méltatják a mi 
segítőtársaink értékét. És igazuk is van, hiszen hogy is élhet
nénk állataink nélkül. Pályázóink írtak mindenféle állatról, 
nemcsak a háziállatokról, hanem a vadakról és madarak
ról is.

Sok igen értékes van a dolgozatok között, a legjavából 
közölni is fogunk lapunkban.

I. díjat nyertek: Csizmadia Kálmán, Dulcz Gyula, Udvardy 
László, Fiié Tibor és Boda Márton. II. díjat: Lipták Sándor. 
Kurdy László, Polka Ede, H. Tóth István és Molnár Jenő. 
III. díjat: Bodor Károly, Karsai Ferenc, Bévfy István, Nagy 
Dezső és Grynaeus Tamás András. Dicséretet kaptak: Serfőzö 
László, Hajdú Ferenc, Péntek Márta, Talló József, Király 
Lajo3 , Karikó Imre, Csukly László, Kellár István, ifj. Zsiga 
János, Kondacs János, Nagy Ervin, Szathmáry Tibor, Farkas 
Ilona és Kurdy István.

A 43 pályázó közül tehát 29-et tüntettünk ki. De a töb
bieknek is köszönetét mondunk és kérjük őket, ne veszítsék 
el kedvüket, hanem törekedjenek, hogy más alkalommal ők is 
a győztesok között lehessenek. Különösen a helyesírásra figyel
meztetjük őket, mert ezek nagyon elrontják az olvasó kedvét. 
Igaz, hogy a legrosszabb írással is lehet jó állatvédő valaki, 
de azért a szép és jó írás sem utolsó dolog ám.

(Kunfalvi felv.)

Az újraalakult Nagyváradi Állatvédő 
Egyesület május hó 17-én, vasárnap délután 
5 órakor megtartotta első előadódélután
ját. Kaminszky László, a Szent László 
gimnázium tanára ismeretterjesztő előadást 
tartott. Ezenkívül állategészségügyi ismer
tetés és néhány szavalat is volt kisérő műsor
ként a réti református kultúrházban. A 
népszerű előadássorozatot buzgón folytat
ják a nagyváradi állatvédők vezetői. A 
biharmegyei fuvaroslovak és különösen a 
nagyváradi postalovak igen rossz állapot
ban vannak. Az állategészségügyi felügyelő 
jelentésére a város közigazgatási bizottsága

tárgyalta az ügyet, hogy elsősorban a jobb 
élelmezéssel segítsenek a lovak mostani 
sorsán.

A szentgotthárdi állatvédő egyesület május 
10-én tartotta évzáró közgyűlését. Dr, 
Kiss Elemér ny. főszolgabíró elnök megemlé
kezett az egyesület negyvenéves működésé
ről. Luka Ferenc ügyvezető alelnök beszá
molójában jelentette, hogy az egyesület
nek 161 tagja van, akik között 106 új tag. 
A pénztárosi jelentés szerint az egyesület 
multévi bevétele 832 P 69 fillér, kiadása 
209 P 14 fillér volt, pénztári maradványa 
tehát erre az évre 623 P 55 fillér. Csaba

István főszolgabírósági irodatisztet titkárrá 
választották. E rovat vezetője 1910-ig 
elnöke volt a szentgotthárdi állatvédő 
egyesületnek.

Lapszemle. Mostanában igen sok állat
védelmi közlemény jelenik meg lapjainkban, 
nagyobbrészt jóindulatnak. Izsák-Gvar- 
mathy László „A kutyák a háborúban” 
irt szép cikket a Református Életbe. A 
Magyarországban három kedves kis eset 
jelent meg Maros aláírással a kutya ön
érzetéről. A közlemény egy része az eb
oltásokról és egyes botrányos állatkínzások
ról ad hirt.

ME GHÍ VÓ
a Cserkészbolt Szövetkezet 1942. évi június 
hó 25-én d. u. 7 órakor a Szövetkezet iro
dájának helyiségében (Budapest, VI., Hajós
utca 14., I. 1.) tartandó

rendkívüli közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Az alapszabályok 1., 3., 5., 6., 17., 
36. és 39. §-ainak módosítása.

2. Az igazgatóság és a íelügyelőbizottság 
kiegészítése választás útján.

Budapest, 1942. június 3-án.
Vitéz Kun Attila s. k.
az igazgatóság elnöke.

Az alapszabály módosítási indítványok 
lényeges tartalm a:

1. §. A Szövetkezet cége: Levente és 
Cserkészbolt Szövetkezet. Ifjúsági Bolt.

3. §. Harmadik sorban leventék szó fel
vétele a cserkész szó előtt, hatodik sorban 
cserkész szó törlése.

5. §. A Szövetkezet hirdetményei a „Szebb 
Jövőt!” és a „Levente” c. lapokban Is közzé
teendők.

6. §. Az első két sor helyett : Szövetkezeti 
tag lehet minden keresztény magyar állam-
Írnlgár, elsősorban minden fogadalmat tett 
evente és cserkész, levente- és cserkészcsapat, 

levente- és cserkészhatóság, maga a Magyar 
Cserkészszövetség.

17. §. második bekezdés: a közgyűlési 
hirdetmény a „Szebb Jövőt 1” és „Levente” 
c. lapokban is közzéteendő. Utolsó bekezdés 
kimarad.

36. 8. harmadik sorban : Feltétlenül meg
hívandók továbbá a leventék orsz. parancs
noka (megbízottja) és a hadtest-Ievcnle- 
parancsnokok (megbízottaik), valamint a

Magyar Cserkészszövetség orsz. parancsnoka 
(megbízottja), központi vezetői és kerületi 
parancsnokai (megbízottaik). Többi marad.

39. §. második bekezdése helyett: az 
osztalék kifizetése után fennmaradó összeg
ből 30% a tartalékalap növelésére fordí
tandó, 60% felett, lehetőleg az ifjúsági 
mozgalmak (levente, cserkész) céljaira a 
közgyűlés szabadon rendelkezik. A fenn
maradó 10% nyereségből a közgyűlés álla
pítja meg az igazgatóság, a felügyclőbizott- 
ság és az alkalmazotti kar jutalmazására 
fordítandó összeget és a maradék hovafor
dításáról is határoz.

Figyelem 1 Nyáron csak július 15-én és 
augusztus 15-én jelenünk meg. Az új 
évfolyam szeptember 15-én kezdődik 1 — 

Ne reklamálj elsején.
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T  u  k  a  r ó  k o s s á  a  ü í b o i b a i i
1. Egészségeddel! Hu könnyelmű vagy, nem vigyázol ma 

gadra, megbetegszel és terhére vagy a tábornak, nem veheted 
ki részedet a közösség munkájából!

2. Erőddel! Ne merülj ki a játéktól, evéstől, sporttól soha 
annyira, hogy a tábori munkára már ne maradjon erőd! Gaz 
dálkodj vele okosan, hogy mindig legyen, ha szükség van rá!

3. Nyelveddel! Ne fecsegj sokat feleslegesén, hanem akkor 
beszélj, ha kérdeznek, vagy mondanivalód van!

4. Holmiddal! Tarts rendben mindent, ne veszíts el sem 
mit, a te holmid sohase szerepeljen a szégyenfán!

5. Szalmazsákoddal! Szellőztesd és napoztasd az alját két 
liáromnaponkint, hogy a nedvességtől el ne rothadjon! Nagy 
kincs mostanában, vigyázz rá nagyon!

6. Cipőddel! Sáros kirándulás után tisztítsd meg és zsí
rozd be, tedd sámfára vagy tömd ki pl. szalmával! Amikor 
csak lehet, járj mezítláb, mert a saját talpbőröd utalvány 
nélkül is utánanő. . .

7. Ruháddal! Viselj minél kevesebbet belőlük. Ha jó idő 
vau, egy kis nadrág is elegendő! Vigyázz a konyhán, be ne 
zsírozd, be ne kormozd a ruháidat!

8. Harisnyáddal! Legjobb, ha nem viseled. Ha sáros lett. 
tisztítsd meg és úgy tedd el.

9. Sátraddal! A sátorlapra ne tégy földet, mert elrothad. 
Baltával no hadonássz mellette, egymást ne lökdössétek neki. 
esős időben eresszétek meg a sátorkötoleket! . . .

10. A felszereléssel! Mindent arra használj, amire való! 
Baltával ne vágj követ, lapáttal ne verj cöveket, esavnrhúzó- 
val ne feszits ládafedelet stb„ stb.

11. Tüzelőfával! A  jól megépített tűzhely kevesebb fát 
emészt. A tábortűz akkor is szép, ha nem lehet ökröt sütni 
rajta! Akkor Js takarékoskodj, ha az erdőben bőven volna fa!

12. Élelmiszerrel! Kikészítésnél, Kámozásnál vigyázz! Ta
nulj meg jól főzni, mert a rossz szakács a tábor „legdrágább" 
tagja! Csak annyit vegyél ki, amennyit megeszel! A mara 
dékokat sohase dobjátok szemétbe vagy tűzbe, mert a szom 
szód gazda disznói örömmel elfogyasztják!

13. Szalmával! Ne azzal gyújtsatok tüzet és a tábor vé
gén no jusson eszetekbe, hogy helytelen „békeszokás szerint" 
máglyát csináljatok belőle. A szalma is nagy érték!

14. Terméssel! Ha a földeken jártok, ne tapossatok össze 
semmit! Minden eltaposott búzakalász, minden eltaposott bur
gonya- vagy k'ukoricaszár az ország készletét károsítja meg!

15. Szeretettel, bajlársiassággal, napi jóléttel, önzetlenség
gel  ̂azonban ne takarékoskodj, hanem osztogasd pazar bő
kezűséggel, Minél többet adsz belőle másnak, annál gazdagabb 
leszel m agad. . .

Kapható: M Á T  HÉ  R Á D I Ó N Á L
BUDAPEST, V.. BERLINI-TfiR 4.

K a p í á r m u n k a
A diákok már 83 városban, ugyancsak 

hatalmas szervezetben végzik a „diákkap- 
tár”-munkát. Munkakedvük, szorgalmuk, 
leleményességük és takarékosságuk 1940. 
évi október hó elejétől 1941. évi szeptember 
hó 30-ig (egy diákkaptárév) 1.076,806 pengő 
és 13 fillért eredményezett. Ebből az összeg
ből 1940. október 1-én 61,341 pengő 71 fillér 
takarékpénztári betétkönyvben volt letéve.

Vájjon mi, cserkészek nem tudnánk 
utánuk csinálni ? és ha tudjuk, miért nem 
csiuáljuk ? Segítünk a hazán az önellátás, 
a tőkegyarapítás fokozásával, segítünk ön
magunkon vagyonunk növelésével.

A Diákkaptár Szövetség pedig szívesen 
veszi, ha segítünk nagy munkájában. 160 
olyan város és község van, ahol nincs diák
kaptár és a cserkészekre vár a kaptár
munka megszervezése és elvégzése. De olyan 
csapatok is kérhetik a kaptármunkába való 
bekapcsolásukat, amelyek bár van a városuk
ban diákkaptár, de abban nem működhetnek.

A Főcserkész Ur többek között felada
tunkká tette a gazdasági élet megismerését, 
elsajátítását. Van-e erre jobb gyakorlati 
lehetőség, mint a kapíármunka ? Pedig 
nemzetünk jelene, de még inkább jövője 
függ a munkánktól. Erre gondoljunk hót 
és kérjük meg minél hamarabb a Parancs

nok Urat, jelentse be a Cserkészszövetség
nek a csapat részvételét a cserkészkaptár 
munkában.

(Levelezőlapon irt szolgálatij egy, amelyi
ken fel kell tüntetni a cserkészkaptár fel
ügyelő cserkésztisztjét, levelezési címét és 
a működni kívánó cserkészek létszámát.

(Eddig 15 csapat kérte a kaptármunkát.)
Ha sokan leszünk és kaptármunkánk 

révén gazdagabbakká leszünk, megvalósít
juk a Diákkaptár jelmondatát, gr. Széche
nyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak 
gondolatát : „Gazdag nemzet, szabad nem
zet I” Weber József, orsz. szakvezetőtiszt

Nemrég avatták fel Csepelen a Fekete tengeren elsüllyedt „Ungvári Duna-lcngerjuró hajó 
hőseinek emlékművét. — Mint ismeretes az Ungvár legénységében egy cserkész is volt.
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Akik nem mehetnek táborba
A táborba menő csapatot búcsúztató .szülők, barátok serc

liében mindig van egy kis csapat a fiúk közül is. Akik nem 
mehettek táborba. Ki ezért, ki azért. Befelé sírt könnyekkel 
eresztik útjukra a többieket. „

Boldog táborbanienők gondoljatok rájuk is! Az őrs tartsa 
fenn a kapcsolatokat levélben, tájékoztassa az otthonmara
dókat a tábor ezer új csodájáról. Fájdalmas lesz számukra 
és mégis jóleső.

Azért az itthonmaradók se lógassák fejüket. Akad itt is 
elég táborihoz hasonló munka. Pl. a zöldségtermelésben való 
„aktív részvétel". Minden talpalatnyi földet bevetettek, be
ültettek. Megművelésére sok munkáskézre van szükség.

Hiányzik a tábor? Pótoljuk. Nyáron inkább akad szabad 
idő. Szombat délutántól vasárnap estig nagyszerű tábori ki
rándulásokat csinálhatsz. Még sátor alatt is alhatsz. Ha a 
víz mellett laksz, a víziélet örömei sincsenek elzárva előled. 
Hiányzik a társaság? Szervezd meg az itthonmaradottakat, 
alakítsatok szünidei rohamesapatot. Esetleg a „nem táborozok 
táborát". Ahol az esti tábortüzeket talán csak közösen el
fogyasztott' húszfilléres fagylalt helyettesítené s a tábori pa
rancs is csak szombat .estétől vasárnap estéig lenne érvényes.

Szóval ne essenek kétségbe az itthonmaradottak. Kis lele
ményességgel, ha tökéletesen nem is, de mégis pótolható va 
lamennyire a tábor.

A fentiek egész vakációra érvényesek. Ha a táborozok 
hazajöttek, velük együtt folytatjuk a szünidei munkát. Mert 
minden évszak cserkészévszak s különösképpen a nyarat kell 
kihasználni.

Még néhány ötlet:
1. Közös fürdő (strand).
21. Rendszeres szünidei tábortüzek (pl. minden második 

szombaton).

fJége a tonnásnak ,
«f nagy szurkolásoknak, a tudományok
kal vívott többé-kevésbbé sikeres küzdel
meknek ! Kiosztják a bizonyítványt és 
megkezdődik a nyári szünidő. Tedd ma
gad elé a bizonyítványt, vizsgáld meg ko
molyan a lelkiismeretedet és aztán mondd 
m eg: valóban nem tudtál volna-e jobb 
bizonyítványt szerezni ? És a rossz osz
tályzatokban valóban kizárólag csak a 
tanárok a hibásak ? Most pedig hatá
rozz ! Ha igazán cserkész vagy (és nem
csak cserkészruhát viselő hitvány fickó), 
akkor tudod, m i a kötelességed ! Ha pe
dig jó a bizonyítványod, veled együtt 
örülünk és szeretettel vágunk hátba . . ■ 
Csak így tovább ! Isten veled, iskola, 
Szeptemberben friss erővel folytatjuk a 
jó m unkát !

3. örsif fagylaltozás.
4. Közös hajókirándulás.
5. Szünidei riadóval egybekötött éjjeli nyomkeresöverseny.
6. „Csillagtúra". (Különböző pontokról indulva, közös cél- . 

hoz érkeztek.)
7. Bajnokságok. (Sakk, kiütős, fejelő stb.)
8. Közeli faluban mezei munkában való segítés,
9. Kaptármunka.

10. Honvédelmi munka. (Füsttelennap rendezése, sebesül
tek látogatása, őrszolgálatok stb.)

Ti bizonyára még több és jobb ötletet fogtok kitalálni. 
Egy a lényeges. A vakációban nem akarunk látni tétlenül 
unatkozó, semmittevő cserkészt.

Már elcsendesedett az erdő és álom borult a rétekre. Uram. engedd, hogy én is nyugovóra hajtsam fejemet. 
Mielőtt azonban elszenderednék, hadd vizsgáljam meg, hogy hű voltam-e reggeli jó feltételeimhez, felhasznaltam-e a 
kínálkozó alkalmakat a magam tökéletesítésére és a mások segítésére ?

(Rövid lelki ismeretvizsgálat)
Istenem, látom, hogy az önzés és a kényelemszeretet még mindig erős bennem és végtelen szeretetedet nem 

igyekeztem kellőkép viszonozni, úgyhogy ha most szent színed elé idéznél, nem tudom, nem kellene-e félve és szégyen
kezve Előtted megjelennem?! Mindazonáltal nem csüggedek, hanem alázattal kérlek, bocsáss meg jóra torekvo gyer
mekednek és üdítő pihenés után adj, kérlek, új erőtől, keményebb akarattól duzzadó ébredést. Őrködj fölöttünk,
Uram kí a csillagok járását kormányzód ; áldd meg jó szüleinket, testvéreinket, elöljáróinkat, — és bennünket mindig 
jobbá’ nevelve, adj édes Hazánknak mielőbb dicsőséges hajnalhasadást. Atyánk, szent kezeidbe ajánlom szívemet, telke
met, Amen ! i C S 5 Z
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n é l k ü l  n i n c s  e r e d m é n y !
Jó edzés pedig csakis a  sportágnak meg' 
feleid Jó felszereléssel lehetséges. Sport
osztályunk nagy választékából kónnyen 
megtalálja a  legmegfelelőbb sportcikket 
és felszerelést. Várjuk sportoló cserkész 
barátainkat!

REJTVÉNYEK
A m egfejtéseket levelezőlapon a 

következő címre küldd : M agyar 
Cserkész re jtvénye B udapest, V„ 
N agy-Súndor-utca 6.
Beküldési határidő : 1942. Június »0.

Az 1942. június l-i számban 
közölt rejtvények helyes meg

fejtése :
1. A jelentés te li van  helyesírási 

h ibával (sok az idegen kifejezés is, 
pl. : ováció =  lelkesedés, klassz — 
nagyszerű), a  tem plom  100 évvel 
eze lő tt nem  leh e te tt török mecset, 
a  kilá tó  ugyancsak nem „fek ü d h e t” 
H km -nyire az állom ástól. A té rk é 

pen  is rengeteg a h iba : az állomás 
m agasabban  van, m int a kőfejtő, 
a  négytornyú tem plom  térképjele 
h ibás, az országút a vasu ta t így 
nem  keresztezheti, sík terepen nem 
lehet 2341 m-es k ilá tó to rony , a  Ma
lom -patak  hegyről-hegvre folyik, 
az ég tájak  berajzolása is helytelen 
s tb ., stb.

2. Balra.
3. Helyesen : „N em  mese ez gyer

m ek, így fedd! az ap ja , R á tek in t a 
v ándor és tovább  fo ly ta tja ” .

4. 42 éves.
5. Pénznem , várm egye, ra jz táb 

la , ökörsütés, kezdőbetű, zászlórúd, 
sá to rárok , virágbim bó.

6. „A kad tak , akik kétségbe von
tá k , hogy a  zabo látlan  m agyar 
n yelvet nyelv tan i szabályokba le
h e tn e  befoglalni.”

I. Légoltalom
1. Mi a különbség a rom boló és 

repeszbom ba között?
2. Mi az „e lek tro n te rm it” bom ba?
3 . *A m ustárgáznál a sérülés azon

n a l jelentkezik?
4. A gázm entesítésre jó a cello- 

fánpap ír ?

5. F o jtó h a rc ^ iz  craérgezésnél a já n 
latos a m esterséges légzés?

6. F ertő tte id tésre  (óvóhelyen stb .) 
mi a legcélszerűbb szer ?

7. Fertőzés esetén szemöblöge
tésre m it használsz?

8. Melyik a  m agyarországi lég- 
oltalom  h ivata los lapja?

9. Mi az a  „TG Sr* óvóhely?
10. Tudod m i az a  gázíelderités?

2. Mit ábrázol ez a kép?

3. Harctéri Jelentés
A japánok  egy náluknál nagyobb 

brit-ind iai c sap a tta l ü tköztek  meg. 
A csa táb an  az ellenség V« része 
m egsebesült, l/< része m eghalt. A 
ja p á n  c sap a tn ak  x/8-a m egsebesült, 
V, része pedig elesett. Az ü tközet 
u tá n  ugyanannyi japán , m int b r it
indiai k a to n a  m a ra d t sértetlen .

H án y án  vo ltak  a japánok , hányán  
a  b ritek  ?

4. Számtani keresztrejtvény

E D c  0 = E D  
I |g|g|:l7TI- ED 

rm+iin- ed
m -H i- □

EDD tHH r m
A szám tan i m űveletek  végrehaj

tása  u tá n  a h asáb o k a t függőlege
sen összeadva, az utolsó, illetve leg
alsó so rt kap juk .

5. Beszéljünk magyarul
Beküldte Gos/.toln Ferenc 

„A poteozls”
=  ad  hoc.
=  affektúlt.
— agresszív.
=  akceptál.
=  am biciózus.
=  agitál.
=  ak tiv itás.
— alm anach.
= akvirál.

í r já to k  a fen ti idegen szavak elé 
a  megfelelő m agyar kifejezést, m ajd 
a  kezdőbetűket összeolvasva *az 
„A poteözis”  m agyar je len tését kap
já tok .

6. Verses talány
E gy tagú szó, s am it illet.
V an biz’ annak  lába négy ; 
L á th a tó  falun, városban,
S p usz tán  is, bárm erre mégy.

F e jé t to ldd  meg egy b e tű v e l:
S m ár nincsenek lábai.
A kinek van  : nagy fájdalm at 
K ell sokszor kiállani.

Még egy új b e tű t elébe : 
Akkor m ár csak hasa van. 
Mely ha m indig tele pén zze l: 
É lhetsz  vígan, boldogan.

A M agyar Cserkészszövetség h ivatalos lap ja . K iad ja  a M agyar Cserkészszövetség. A szerkesztésért és a k iadásért Kosch Béla d r felel. 1* 
Előfizetési ára 6 pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő be !), Vállalatok

nak, jogi személyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám ára 30 fillér.
A posta tnkarékp . csekkszám la sz á m a : 31.428. Szerkesztőség és k iad ó h iv a ta l: B udapest, V, N agy-Sándor-u. 6. Cserkészház ; telefon: 111 23 lé s  110 726.
(Nyomatott „Forrás** Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. mélynyomó körforgógépein, Budapest. VII, Dohány-utca 12.



E v^ősnadrág
Evezőstrikó
Klottnadrág
Pólósapka
Evezőssapka
Vízicserkészsapka

Edzőruha
Fürdőruha
Gumitalpú tornacipő 
Vízitérképek 
Gyorsfőzők 
Hőpalackok

Oldalzsákok
vadászvászon és olasz anyagból
Nomád és roversátrak
olasz anyagból
N apbarnító olajok

MINDEN SPORT

K ö z p o n t i  i r o d á k  é s  i g a z g a t ó s á g : B u d a p e s t ,  VI,  H a j ó s - u t c a  14. I. e m e l e t .
Lerakatok az ország minden nagyobb helységében.


