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CSERKÉSZBOLT SZÖVETKEZET

lUniHxzouibut cserkészei kétnapos cser
késznapot és ünnepélyt rendeztek a közeli 
erdő tisztásán. A hagyományos megmozdu
lás az egész várost megmozgatta. A bő 
műsor főbb pontjai a következők voltak : 
Vasárnap zenés ébresztő a városban, kerék
páros járőrverseny, istentiszteletek a temp
lomokban Az országzászló megkoszorúzása, 
amely alkalomra a Cserkészszövetség is 
küldött egy motoros repülőgépet s Monori 
Kovács Jenő orsz rep. vez. tiszt hatalmas 
köröket leírva tisztelgett a zászló fölött. 
Utána térzenét adott a eserkészzenekar a 
Tompa-kertben. Délután volt a zenés
kivonulás a táborba és az ünnepélyes meg
nyitás. Egymásután következtek ezután a 
számok : oktatólagos akadályverseny, tréfás 
őrsi versenyek és történelmi tábortűz, üsté 
zenés takarodó zárta be a napot. Hétfőn 
délelőtt tábori istentisztelet és forgószínpad 
kiképzés volt, délután pedig egy jól meg 
szervezett és sikerült hadijátékot mutattak 
be a vezetők. Cseh bunker, golyószóró és 
különböző fegyverek szerepeltek a harcban. 
A közel égy óráig tartó izgalom után regölés 
következett „egy mesélő faluban", majd 
az egészet tánc zárta be. A jól sikerült 
cserkésznap nagy erkölcsi sikerrel járt 
és öregbítette a rimaszombati cserkészek 
hírnevét

Gyógynövénygyűjtés -  cserkészmunka
„Milyen csekélység a legfényesebb 

anyagi haszon és legnagyobb üzleti 
érdek is a mellett a szellemi nyereség 
mellett, hogy szorgalmas gyűjtögeté
seid közben feltárulnak szemeid előtt 
Isten csodaműhelyének, a Termé
szetnek mélységes, örökszép titkai”.

Ki ne ismerné a magyar róna arany- 
kalászos búzatábláink élénk szinti kedves 
virágját : a pipacsot ? De ki hinné, hogv 
ez a népszerű üde virág piros színfoltjával 
nem csak szinpompás mezei bokréták nél
külözhetetlen alkotó része, hanem a gyó
gyászatban is feltudják használni. A pipacsot 
(Papaver rhoeas) büdösmák, vagy vad
máknak is nevezik. Gyűjtendők a szirom
levelei, melyek skarlátpirosak, tövükön 
keskenyedők fekete folttal. Május végétől 
augusztusig száraz időben a harmat fel- 
száradása után szedhetjük. Ujjainkkal 
egyenként átfogva tépjük le a virágcsészé
ről és nyomban helyezzük kosárba. A 
zsákba gyűjtött, vagy nedves sziromlevelek 
összetörődnek, összetapadnak, melyeket 
szétszedni szinte lehetetlen. Igv csak szürke, 
penészes vagy fekete értéktelen árut ka
punk. A szépen szárított pipacsvirág sötét- 
bordószlnű. Szárításnál igen vékony (egy 
ujjnyi) rétegben terítsük és az esetleg 
összetapadt leveleket szedjük szét. Száradás 
közben forgatni, keverni nem szabad 1 
Megszáradás után ládákba szedjük és száraz 
helyen tartjuk. Ne tévesszük össze a „Buj
dosó mák”-kal és az „Ordogmbk^-kal. 
tízeknek sziromlevelei 2- 3 cm hosszúak, 
míg a pipacséi 5—6 cm.

Másik közismerten kedvelt vadvirágunk 
a búzavirág (Centaurea cvanus). Gvüjtendő 
a kék színű virág, mely annál értékesebb, 
mennél jobban sikerült a szárítás során 
kék színét megőrizni. Napos időben, a 
harmat felszáradása után gyűjtsük, úgy
hogy a gömbös fészkesvirágzatot letörjük 
és kosárba szedve hazaszállítjuk. A gom
bocskákból otthon kitépjük a kék virágo
kat („hibásan - sziromleveleket"), a gom

bocskákat eldobjuk s a virágzat égszínkék 
részét lehetőleg mesterséges hő mellet 1 
azonnal megszárltjuk. Napon semmi esetre, 
sem szabad szárítani, mert kiveszi a színét 
és így árúnk értéktelenné válik. Igen alkal
mas a nem túiforró tűzhely teteje vagy sütője, 
vagy kenyérsütés után a kemence.' Azon
ban gondosan ügyeljünk, hogy a szárítandó 
virágokat meg ne pörköljük. A száraz árut 
zsákokba szedjük és száraz helyen raktá
rozzuk, míg akár valamelyik közeli gyógvnö- 
vénybeváltó át nem veszi, akár a VIII. cser
készkerület címére (Kecskemét) fel nem adjuk.

Rögösnek jelentkeztek
Budapestről: a 16. sz, cs. cs, regös- 

hadába: 525. Borbás Andor őv„ 526. Fe- 
ketei István, 527. Hafenseher Károly őv., 
528. Patay István őv., 529. Taméska 
János őv.

Szombathelyről: az 57. sz. cs. cs. regös- 
hadába: 530. Asbóth László, Káldv László 
ov„ 532. Láng Ferenc, 533. Nagy László, 
534. Prukner Ferene. 535. Sülé János, 
536. Szabó Béla öv., 537. Szabó Gyula, 
538. Szatmári László.

Hegiis-rcjtvény megfejtése
A Magyar Cserkész június 1-i számá

ban kozol! rajz a „Csipkefa bimbója ki- 
h aj lőtt az útra" kezdetű népdalt ábrá- 
zolja. A népdal teljes szöveg-e:
Csipkefa bimbója kihajtott az útra 
Itala, ridn bom-bom-bom. kihajtott az 

útra.
Arra ment Jánoska, szakajt egyet róla 
h'ida, ridn bom-bom-bom. szakajt egyet 

rólo. (Nógrád vm.)
Megtalálható a Un magyar néprlal 36 oldalán.

A rejtvény nyertesei: 1. Hafenschor 
Karoly (16. sz. cs.es.), 11. Falvi György, 
Ili. Kadar Aha.

A jutalmul kért. daloskönyveket el
küldtük címükre.
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HELYSZÍNI KÖZVETÍTÉS 
A HERNYÓHÁZAI CSERKÉSZTÁBORBÓL
Egy nap  a t á b o r b a n .  — M i k r o f o n n a l  h a j n a l t ó l  é j f é l i g  a f i úk  v á r o s á b a n

Útban a tábor felé
A  zsúfolt személyvonat álmosan döcög a hajnali 

szürkületben. Fáradt egyhangúsággal kattognak a kerekek. 
Az utasok gyűrötten dűlnek egymásnak a legkülönbözőbb 
helyzetekben úgy, ahogy az édes álom pillangó képé
ben a szemükre szállt néhány röpke órával ezelőtt,. . 
Poggyász-poggyász hátán, még a folyosó is tele velük ; a 
kocsi végébe törekvők csak a legválogatottabb tornamutat
ványok révén közelíthetik meg a céljukat. . .  A gyengébb 
tornászok már eleve lemondtak a kevés sikerrel kecsegtető 
kísérletről !

„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken", akár 
csak jó Toldi Miklós annakidején ! Az egyik másodosztályú 
fülke két utasa készülődik a leszálláshoz. Óvatosan emelnek 
le néhány útibőröndöt (őseink koffernek nevezték az ilyes
mit) a poggyásztartóból. Az egyik úr tekintélyesebb külsejű 
férfiú, a másik fürgemozgású fiatalember, mintha segítő
társa lenne. Az egyik bőröndről névjegytartó fityeg alá, 
rajta: Dr. Hangerőssy Huba. Óh, hiszen akkor ez ő 
(sőt ő), a híres rádlóközvetltő, a magyar rádióhallgatók 
kedvence I ő t  meglátni és határozni egy pillanat műve 
volt csupán I

Bocsánat, uram, Ikszipszilon vagyok, merre mél- 
tóztatik kegyeskedni ilyen hajnali szürkületben ?

Or. Hangerőssy vagyok, igazán kedves, hogy rám 
ism ert; ide utazom Hernyóházára, egy kis cserkésztábori 
helyszíni közvetítésre. Ha érdekli, uram, ez a kis expedíció, 
legyen szerencsém, tartson velem I Ezennel ünnepélyesen 
meghívom ! . . .

így csatlakoztam én is a kéttagú különítményhez, hogy szem- és fültanuja legyek a már egy hete beharangozott izgalmas közvetítésnek I 
A vonat nagy döecenéssel állt meg egy szerény kis állomáson, amelyen hatalmas fekete betűkkel ragyogott a biztató felírás:

„Hernyóháza”
A  kalauz szolgálatkészen segített leszedni a bőröndöket, majd feszesen 
tisztelegve gördült tova a csörömpölve, csikorogva meginduló szerel
vénnyel . . .  Az állomás felől négy jól megtermett cserkészfiú robogott 
felénk hatalmas huj-huj-hajrával és a rövid de sikeres kézitusa után 
kézrekerített poggyásszal már loholtak is a magukkal hozott kétkerekű 
szerkocsi felé. Egy pillanat múlva már meg is Indultak a kissé görön
gyös, kissé sáros, de igen szép szekérúton a nem messze sötétlő nagy 
erdő felé. A  cserkészek vezetője (civilben hatodikos gimnázlsta) hoz
zánk csatlakozott és négyen együtt bandukoltunk a vidáman döcögő 
szerkocsi nyomában. Rövidesen beértünk az erdőbe, amely akkor 
kezdett ébredezni. Itt Is, ott Is felhangzott egy-egy kis madár füttye, 
-a kora reggeli szellőtől megremegett a fák harmattól nedves lombja 
és a napsugár egy kis erőlködés után egyre több helyen festette élénk
sárgára a fák törzsét. . .  Az út egyet kanyarodott és —  előttünk állt 
a tábor !

Most már dr. Hangerőssy veszi át a parancsnokságot és segédje 
segítségével rövid percek alatt összeállítja a közvetítéshez szükséges 
szerkezetet. A  fiúk bámulva nézik a munkát és feszült érdeklődéssel 
várják a fejleményeket. Velük együtt bámulok én is, mint Pannika a csil
lagot, hiszen Ilyesmit még sohasem láttam ! Hah ! Dr. Hangerőssy hatá
rozott mozdulattal a mikrofonhoz lép —  és megkezdődik az ő munkája...
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É b r e d  a tá b o r

Hallá, halló, itt rádió, Budapest! Helyszíni 
közvetítés következik a hernyóházat cserkésztábor
ból: „A tábor élele ha/naltól éjiéiig“ .

Milyen éber az éjjeli őr?
Kedve* hallgatóim, Itt állok a hernyóházal erdó egyik gyö

nyörű tisztásának bal csücskében. A tis/.lés szélénkisebb-nugyóbb. 
sőt nagyobb-kUebb »átrak állnak nngy körbeu. Illetve nyolcszög
ben, mintha gubbasztó macskák volnának. Olyan macskák persze, 
amelyeknek sem fejük, sem farkuk nincsen. így természetesen csend
ben és mozdulatlanul gubbasztanak, A tisztás közepén mágus 
zászlórúd emelkedik. Lehet vagy 20—25, de ha ennyi nem, leg
alábbis 6—8 méter I Egyszóval Igen magas. Persze, most nincs 
rajta zászló, kedves hallgatóim, mert ha volna, akkor nem lenne 
lehetséges a reggeli zászlófelvonás, ami pedig Igen fontos és ünne
pélyes mozzanata, hogy úgymondjam : aktusa a napirendnek. No, 
de járjuk körül egy kicsit a még alvó tábort, mielőtt még az ébresztő 
elhangzik, A tábortűz helyén még füstölög a hamu, mellette két 
csomag hever a földön. Talán összecsomagolt sátrak, vagy efféle. .  . 
Óhohohó, kedves hallgatóim, most látom csak, hogy két fiú fekszik 
Itt, bizonyára az éjjeli őrök, akik a buzgó őrködésben kimerültek. 
Az egyik most felébred és rendkívül okos és intelligens arccal tekint 
körül. Talán megszólítom 1 Jó reggelt, kedves fiatal barátom, légy 
szives a rádió hallgatót számára röviden nyilatkozni az őrségről 
és miegymásról 1

Énnimaludtamcsakiígyesináltamminlhaaludnékéslátniakarlam 
hogyabácsiészreveszeengem . , .

Ó, persze, persze, kedves hallgatóim, úgyebár önök Is Így gon 
<lolták és most nézzünk körül az egyik sátorban. Válasszuk ki talán 
azt a halványkékeszöldesszürkc színű sátrat, amit őrsi sátor néven 
Ismer a cserkésztársadalom. A sátor árokkal van körülvéve, részben 
az erdó vadjai ellen, részben azért, hogy a sátor lakói távolabbra 
ne gurulhassanak az éjtszaka folyamán, végül bizonyos mértékben 
azért is, hogy eső esetén a sátorba került esővíz ne tudjon elfolyni 
akármerre . . .  Most mindössze három csajkafedő, egy sapka, más

félpár bakancs, két láb és egy szürkésbarna kesztyű Iáiba ó az 
árokban. Óhohó, kedves hallgatóim, közelebbről szemügyre véve. 
látom, hogy nem kesztyű, hanem egy élő kéz lóg ki az árokba, u 
hozzátartozó táborozó minden bizonnyal bent van a sátorban I 
A sátorba lépve, az első, umi feltűnik, a friss, ózondús levegő ; a 
másik uz a különös Jelenség, hogy a látható cgy-két fejhez képest 
túl sok a láb . . .  No, de Itt, a táborban semmin sem szubad csodál
koznunk, kedves hallgatóim, még azon a kedves, testvéri közvet
lenségen sem, amellyel egyik kis barátunk u szomszédja homlokán 
pihenteti a ballábát 1

Nyikorog a kürt
Menjünk azonban ki, mert órámra tekintve, látom, hogy u 

kezemben levő napirend szerint már rövidesen ébresztőt fújnak 
és nem akarom ezt az egészen ritka, érdekes alkalmat elmulasztani.

Valóban, kedves hallgatóim, az egyik sátorból ébresztőóra 
csengetése hallatszik, amit azonnal egy-két erélyes hang, majd 
lassú mozgolódás követ és nemsokára egy kéz kezdi kifőzni a sátor 
ajtaját, végül fokozatosan megjelenik a kézhez tartozó fiú Is teljes 
életnagyságban, bizonyos fokig estélyi öltözetben, hatalmas kürt 
tel a hóna alatt. Először úgy néz körül, mint a barlangjából kilépő 
kőkorszakbell ember tehette néhány esztendővel ezelőtt, majd a 
kürtöt ajkúhoz emelve néhány próbálgatás után clfújja a fiúknak 
oly kedves és rokonszenves kürtjelet, amint azt kedves hallgatóim 
most maguk is élvezhették . . .

Egyszerre, mintegy varázslatra megelevenednek az eddig oly moz
dulatlan macskák, Illetve sátrak és mindenütt fokozódó mozgolódás 
és zaj észlelhető. Itt-ott kissé szokatlanul hangos ásítások hallatsza
nak, majd egymásután nyílnak ki a sátrak és lép ki egy-egy borzas- 
fejű, álmosszemfl, rendkívül kifejezésteljes ábrázatú fiatal barátunk.

Mind többen gyűlnek össze a zászlórúd körül (amelyen, mint 
említettem, még nincsen zászló), míg egyszerre éles sípszó kíséreté
ben előrohan egy magas, Izmos, barnára sült bőrű fiatalember 
egészen valószlnötlenül kis úszónadrágban és a reggeli tornát kezdi 
vezényelni. Itt, kévés hallgatóim, a reggeli tornát az évtizedes 
szokástól eltérően nem az ágyban hallgatják ezek a derék, kemény- 
kötésű magyar gyerekek, hanem valóban csinálják, ami a kissé 
hfls reggeli levegőt tekintve, bizonyára az álmosság utolsó foszlányát 
Is kiűzi belőlük.
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A torna végeztével egy másik igen kedvelt műsorszám, a mos
dás következik. A fiúk különbőzé színű és méretű zacskókkal a 
kezükben Igyekeznek a patak felé. Menjünk utánuk, kedves hall
gatóim a mikrofonnal és nézzük meg közelebbről, hogy is történik 
ez a fontos ténykedés ? 1

Itt állok a vidáman csobogó, friss vizű kis patak partján, ahová 
a táborozó fiák mosdani jöttek. Bizonyára kedves hallgatóim Is 
jól hallják ennek a krlstálytlsztavizű pataknak a bájos csobogását.

A fiúk jól nekivetkőzve, a ktúlló köveken egyensúlyozva magu
kat, nagy sikoltozások köztien végzik a mosdást. Előttem éppen 
egy sovány kis fiú áll, amint hallom, Pali a neve, Már egészen be
szappanozta az arcát, amikor ez az alattomos szappan kicsik kezé
ből és széles ívben készül a patakba ugrani. Pali Ijedten kap utána, 
<le elveszti az egyensúlyt, jobblába lecsúszik a síkos kőről és a követ
kező pillanatban nemcsak a szappan, hanem Pali Is a patakba

pottyan. Ejnye, Pali, Pali, ezt nem jól csináltad, nem Így kellett 
volna utánakapni, nem, nem, no, de nem azért vagyunk cserkész* 
táborban, hogy kétségbeesnénk az ilyesmi miatt 1 Pali meglehetősen 
sietve partra ugrik, a szökevény szappant pedig egy kedves szőke 
kisfiúnak sikerült kimentenie a habokból, Így aztán nincs semmi 
baj. — Mondd csak, Pali barátom, nem volt nagyon hideg a viz ?

Kökököszöszönönöm, nenenem naaagyogyon brrrrr. . .
Ezután a teljesen megnyugtató válasz után most már tovább 

nézegethetjük a fiúkat. Itt van például egy kissé kövérkés fiúcska, 
aki a többitől eltérően pullóverben, azaz veddfelkében mosdlk: 
bizonyára valami babonás balhiedelcm folytán. . . Mivel éppen 
fogmosáshoz készül, mindjárt meg is kérdezem, mivel is mossa a 
fogát ? Habzó száját felém fordítva, habozás nélkül mutatja meg 
a fogkrémos tubust, majd sietve folytatja ezt a fontos műveletet.

Mivel a mosdás után rátorszemle következik, ismét vissza
megyek, kedves hallgatóim, a táborba és valamelyik sátor köze
lében fogok elhelyezkedni.

Egy hátizsák rejtelmei
Itt vagyunk most az egyik'őrsi sátor előtt, amely mellett őrsi 

zászló van kitűzve. Innen a mikrofontól nem látom egészen tisztán, 
milyen őrsi állat díszíti a zászlót, de talán sirály vagy ehhez hasonló... 
Most súgja meg egy kis cserkész, hogy inkább mókus, tehát eszerint 
a Mókus őrsnél vagyunk. Most sorakozik fel az őrs a sátor e lő tt: 
hét kis fiú, mint a hét törpe; n vezetőjük nagyobb gimnázlsta, jó- 
állású fickó, akinek, úgy látszik, megvan a kellő tekintélye Is a fiúk 
előtt. Óh, de már itt közeledik a parancsnok úr a napostiszt kísére
tében, bizonyára itt kezdik a szemlét a Mókusoknál 1 jóreggelt kívá

nok, kedves parancsnok úr, szívből köszöntőm a rádió hallgatói 
nevében is és mindjárt meg is kérem, legyen szives nekünk elmon
dani, ml a célja ennek a reggeli sátorszemlének ?

Szeretettel üdvözlöm doktor urat a táborunkban. Nagyon örülünk, 
hogy meglátogatott bennünket és alkalmat adott a rádió hallgatóinak 
arra, hogy egy cserkésztábor életét közelebbről megismerhessék ! A reg
geli sátorszemlére mindenkinek tökéletesen rendbe kell hoznia a fekvö- 
helyét, egyéni felszerelését és poggyászát, azonkívül az őrsi sátor belsejét 
és környékét is. Ali aztán naponkint barátommal végignézzük a tábori 
és bizony a hátizsákok legelterjedtebb zugát is néha-néha megvizsgáljuk, 
így aztán a tábor folyamán a legrendetlenebb gyerek is megszokja az 
életben annyira fontos rendet és tisztaságot!

Nagyon köszönöm, kedves parancsnok úr, a szives felvilágosí
tást és kérem, engedje meg, hogy most a mikrofonnal végigkísér
hessem a sátorszemle folyamán !

Most az őrsvezető feszes vlgyázzban jelentést tesz, majd a pa
rancsnok és kísérője belép a sátorba. Rövid Idő múlva kiszól a 
napostiszt:

„Nagy Feri !"
„Parancs I"
Hajtsd fel a pokrócodat I — Igenis .' — Hát u fogkefe és a cipő

krém hogy került ide ? — Nem is tudom, ki tehette ide, már tegnap nem 
találtam ! — Mutasd meg a törülköződet ! Itt van a csal kában ! — ?? ! 
— Azért tettem ide, hogy rendesebb legyen a holmim.

Kedves hallgatóim, most látom, hogy a napostiszt egy hntá-

rozoll mozdulattal a szalmazsákra Urili ki Nagy Kéri halálunk 
hátizsákját és parancsot ad neki arra, hogy a rendesen újra becso
magolt felszereléssel tiz perc múlva Jelentkezzék. , . Nagy Feri 
barátunk kicsit savanyú arccal, de meglehetősen letve kezd hozzá 
a csomagoláshoz. Amint látom, most egy másik kis áldozat követ
kezik, de talán hagyjuk őket magukra, mert ezek a jelenetek nem 
valók a gyengébb idegzetű rádióhallgatóknak . . .

Isten nevével kezdjük a napot
Ide jöttünk most a tábor főterére. A csapat nagy négyszögben 

sorakozik a zászlórúd köré. Végignézve a csapaton, látom, micsoda 
pompás napbarnított arcú fiúk ezek a cserkészek I De különösen 
a térde sötétbarna mindegyiknek. . .  Óh, bizonyára azt éri a nap
sütés a legerősebben . . .  Mindnek Uliomos tábori sapka a fején, 
komolyan, csendben, feszesen várakoznak a vezényszóra. Szinte 
ünnepi hangulat vesz erőt rajtam, kedves hallgatóim ezekben a 
pillanatokban I Most már egészen csendesen fogom az eseményeket 
ismertetni. , .

A napostiszt „Imához” vezényszavára a barna karok a sap
kához lendülnek, egy nagyobb fiú a zászlórúdhoz lép és most lassan, 
méltóságteljesen vonja fel a tábor zászlaját a magasba. Ebben a 
pillanatban friss szellő zúg végig az erdőn és a zászló vígan lobogva 
bontja ki gyönyörű magyar sziliéit a kora reggeli ragyogó nap
fényben. A fiúk csillogó szemmel nézik a nemzeti becsület jelképét, 
kedves hallgatóim !

Most kórusban kiáltanak a fiúk harsány jó reggelt, majd letér
delve kezdik a reggeli imádságot. Amint hullják kedves hallgatóim, 
azt az imát mondják el a fiúk, amelynek a szövegét a „Magyar Cser 
kész" június 15. száma szószerlnt közölt. Bizonyára a kedves szülők 
közül sokan kívülről is tudják már ezt a szép Imát . . .  Az imádság 
után a magyar hiszekegyet mondják el a fiúk.

Ezt rövid megbeszélés, parancskiadás követi. Most adja ki u 
parancsnok a úr a délelőtti munkára és foglalkozásra vonatkozó 
utasításokat, amelyeknek eredményét a kedves hallgatók közve
títésünk további folyamán úgyis hallani fogják. Ujubb vezényszó
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történik. A reggelt ma éppen káné, termésűimen miikávé és mivel 
három egész liter tejet sikerült szerezni, nagyon könnytl volt a szükséges 
22 liter kávét megjőzni. Hiszen tetszik látni, a patak itt van a 
közelben . . .

Hát ez igazén nagyszerű, hogy ilyen ötletesek ezek a fiúk 
és ilyen korszerűen tudunk főzni I Nagyon köszönöm a felvilágosí
tást és most az ebédlőhöz fogunk elnézni, hogy a reggeli osztásnál 
jelen lehessünk !

Reggeli kiosztás akadályokkal, indián üvöl
téssel

Az ebédlőt no ágy képzeljék, kedves hnllgutölm, mint valami 
otthoni ebédlőt! Szép árnyas fák alatt a földbe cövokelt lábakon 
állnak a deszkából összerótt asztalok és fatönkök. Külön 
állványon áll már két edényben az a bizonyos korszerű kávé, egy 
kosárban meg a felszerelt barna kenyér vár kiosztásra. A fiúk csaj
káikkal csörömpölve, őrsönklnt állnak sorban és egyenktnt járulnak 
az osztöállvány elé, ahol egy hatalmas merőkanállal kávét kapnak 
és egyelőre egy szelet kenyeret. Ohó, itt látom megint azt a fiatal 
barátomat, aki a mosdásnál véletlenül a patakba csücsült. Éppen 
most tartja csajkáját a szakács elé, de abban a pillanatban, amikor 
az a kávét hutnlinas lendülettel a csajkájába loccsantja, nagy ja j
gatással elejti a csajkát, a forró kávé pedig az előtte álló cserkész

meztelen lábaszárára ömlik. Kz tmliánüvöllésscl féheugrík, de ezzel 
feldönti az osztóállványt, amelyről az egész kávé a szakácsra borul, 
akinek már nem volt Ideje a váratlan támadás elől félreugraní..  . 
Ejnye, fiúk, ezt igazán nem Így kellett volna csinálni, most oda a 
finom reggeli, még csak az a szerencse, hogy a patak elég közel 
van . , ,

Általános a zűrzavar, kedves hallgatóim, legjobb lesz, ha köz
vetítésünket nehány percre félbeszakítjuk, A reggeli után fogom 
tehát Ismét folytatni. . .

hangzik és a fiúk a cserkészinduló közismert első versszakát éneklik 
el, a büszke befejező sorokkal. Amerre nézünk, megterem a győze
lem, a győzelem ! . ..

Amíg a reggeli, kihallgatás folyik, ahol az éjiszakai őrök jelen
tését hallgatja meg a parancsnok úr, és a különböző tábori szol
gálatok átadása és átvétele történik, szépen átvonulunk a mikro
fonnal a tábor konyhájához, ahol azóta bizonyára már elkészült 
a várva-várt reggeli I

A füst konzervál
Kedves hallgatóim, Itt állok a tábori . . , ehe, ebe, ehe . . . 

kony . . . öhö, öhö . . . olyan nagy itt a füst, hogy egyáltalában 
semmit sem iátok . , ehe, ebe, öhöhö . . , talán majd inkább átme . .  . 
S'be, ehe .

Átjöttem a tábori konyhának a másik oldalára, ahová már nem 
húzódik át annyira a füst és látni is lehet valamit, meg beszélni is 
rendesen tudok ! Érdekes konyha ez, kedves hallgatóim, beásva 
a földbe úgy, hogy a szakácsok körülbelül hasig a gödörben állnak 
és onnan ugrálnak ki, ha már nem bírják a maró füstöt, amit kél 
ügyesen elhelyezett bádogkemény következetesen mindig a szaká
csok felé Irányit. . . Amint látom, valami barnás színű folyadékkal 
telt két hatalmas fazék áll gőzölögve a tűzhelyen, Innch nem tudom 
megállapítani, hogy rántott leves vagy tea, vagy esetleg kávé-c a 
reggeli 'I Talán legjobb lesz, ha magát a kormosarcú, vidámképű 
szakácsot kérdezzük inog 1 Kedves fiatal barátom, légy szives el
árulni, milyen reggeli van ebben a kél gyönyörű, hatalmas fazék
ban 1

- - Hz kérem a mosogatávtz, amivel a jiük reggelt után a csajkákat 
etmosogalják. A reggelit éppen most viszik az ebédlőbe, ahol a kiosztás

Mozgalmas déle lőtt  a hernyóházi réten
Kedves hallgatóim!
Itt állok a konyhasátor mellett. A fiúk 

már megreggeliztek. Nyugodtan sétál
gatnak, emésztik a jó falatokat. A sátor 
körül mindig nagy a csődület. Ügy lá t
szik a konyhasátor bűvös hely, valóság 
gal vonzza a lógókat. A szakácsot meg- 
megkörnyókeztk. Szent IslonI Csaknem 
akarnak enni megint. Menjünk e,sak 
közelebb egy kicsit, hátha el tudok fogni 
egy-két szót. a mikrofonommal. Így, 
szép lassan, csendesen. . .  No még egy 
lépés. Sikerült. Valóságos indláp lopa 
kodással közelítettem meg őket. Fő. 
hogy nem voltok észre. Itt. megy éppen 
egy sovány, csontos, vékony gyerek.

Gyere csak Ide, öcsiként! Még köze
lebb. Mondd meg nekünk szépen, hogy 
ízlett u reggel 11

—- Köszönöm szépen, nem szeretem a 
kozmds kávét.

Nem értem, hiszen a szakács azt 
mondta, hogy ő nem is tudja, ml a 
kozma.

— Éppen ez u baj, hogy ő nem India, 
de mi bezzeg annál jobban. De most 
•már sietnem kell, a parnok úr ép az 
előbb hivatott.

Ml addig, kedves hallgatóim, a bizton
ság kedvéért megkérdezzük még egy 
lurkótól. Kis, kövér jön felénk. Olyan 
szépen klgömböl yödütt pocakja van, 
mint egy magánvállalati vezérigazgató
nak.

— Mondd csak, öcsiként — úgy látom, 
szépen gondozod a pocakod, — hogy Íz
lett a kozmáé kávécskal

— Koz mást Ki mondtat Ennek ugyan 
nem volt semmi baja, esak egy; kevés 
volt,

— No, ezen csodálkozom. En ugyan 
nem tudtam volna megenni a felét sem.

— Már pedig én nem vagyok nagy
étkű, de még egyszer sem laktam jól itt. 
Különben ez nemcsak az én vélemé
nyem, Így gondolkozik a Puli is a har
madik őrsből,

— Látom már, titeket nem lehet ki
ismerni. Az előbb valaki azt mondta, 
hogy koswnás volt és elviselhetetlenül sok,

— Ki volt azt
— Most ment el ép. Még látszik is. 

Ott van a  tiszti sátor közelében.
— A zt Hiszen ö a Délbajos. Legalább 

is mi úgy becézzük. Neki még sohasem 
ízlett semmi. Krónikusan válogat.

~~ Ügy látszik, pont u két ellentétes 
vélemény képviselőjét sikerült kifog 
nőm. Most még csuk azt mondd meg ne
kem, mit keresel itt a konyhasátor mel
le tti

— Szeretném rávenni a szakácsot, hogy 
adjon valami pótreggelit. Azt még ö is 
beláthatja, hogy háborús viszonyok ide, 
háborús viszonyok oda, így még sem 
lehet éheztetni az embert. Csak leg
alább ne lenne minden szakács s z ív  leien. 
De az közismert dolog,

— Mondd, ml lösz most a programmf 
En bizony már elfelejtettem, mit mon
dott a parancsnokság.

— Tíz perc múlva kezdődik a forgó- 
színpad-kiképzés,

Forgószínpadf Ezt még nem is bal 
lottam. Ml azl

— Az öt őrsvezető különböző pontokon 
helyezkedik cl és az Örsük forognak, Az 
azt jelenti, hogy húszperces vállással 
mennek egyik kiképzőtől a másikig. így  
aztán elértük azt, hogy a legkevesebb 
vezetővel és anyaggal a leggyorsabban 
a legtöbb embert lehet kiképezni.

— Ügy, most már értőm. De ha Ilyen 
gyorsan kezdődik, akkor megragadom az



alkalmat és elszaladok addig a segéd
tiszti sátorba.

Forgószínpad néger imperá- 
torokkal és versenyevéssel
Kedves hallgatóim! I tt  vagyok a se

gédtiszti sátor mellett. Újra sikerült be. 
kapcsolnom a mikrofont:

— Hallá, gyertek be! Mindenki negye

ki a szersátorból a kiképzéshez sziikxt1- 
gr ti felszerelését és menjen az állatná- 
»ára.

— KI ez a néger Imperator !
— ö  a napostlszt.
— És azt honnan lehet látni ra jta t
— Sipzslnór van a nyakéban.
Még szerencse, mert még csak fürdő

ruha látható rajta. Megragadom az 
alkalmat és megkérdezem tőle, hogy lá t
hatnám legjobban a kiképzést!

— Legegyszerűbb valamelyik Örssel 
végigmenni a vonalon, de az kissé hosz- 
szadalmas.

Akkor majd meglátom, mit csinálok. 
Most. mindjárt Indulok, mondjuk azzal 
az őrssel, amelyik ott sorakozik a sátor 
előtt.

Az első számú kiképző állomáson va
gyunk. Térképészetből folyik a kikép
zés. Az őrsvezető szintén, akár a napos
tiszt, kannibált öltözetben díszeleg. A 
fiúk szintúgy. Egyiken hálőkabdl van. 
Alatta rövid klottnadrág. Mikor meg
kérdeztem tőle. hogy miért, azt mondta, 
leégett a válla. „DinamUköpenynek,‘ h ív
ják ők ezt. De barnák is a fiuk, mint a 
csokoládé.

— A hétrametszés Ügy történik, hogy 
a berajzolt térképen beirányozunk kél 
ismert terepet és ahol a két irány a tér
képen metszi egymást, ott van az állás
pontunk.

A. fiúk — mindegyiknek külön térkép 
áll rendelkezésére, — fűszálakat fektet
nek a térképre és roppant ügyesen és 
gyorsan dolgoznak. A két irány: az 
egyik, a falu templomtornya, ami idelát- 
azlk, a másik egy háromszögelési pont 
a „Döglesztő"-hogyon. Legalább Is ők 
Így hívják azt a meredek csúcsot, ahol u 
terepgyukorUtokat tartják.

A kiképző most az oldalmetszésröl 
kezd magyarázni. Sokat kívánnak a fiúk 
tói, azt már látom. Do> menjünk továob. 
Következő állomáson hadgyakorlat fo
lyik, vagy ahogy ők mondják, cserkész
játék.

A domboldalban gyakorlatoznak. Az 
örslezotő fenn áll a hegyen és a fiúk 
felfelé támadnak a meredeken. Végül 
látom, most roham következik. Jól van! 
Húzzátok inog fiúk, rajta, rajta. De saj
nálom, hogy kedves hallgatóim nem lát
hatják ezt a valóban kitűnő rohamot. 
Ezek a pompás magyar fiúk úgy futnak

fel a magaslatokra, hogy öröm nézni 
őket. Mint megannyi őz, úgy szaladnak 
és hatalmas ugrásokkal közelítik meg a 
kitűzött pontot. Talán hallatszik Is o rá 
dióban a kemény üvöltés. Jól van, éljen! 
Győztek. Kifoglalták a kitűzött magas
latot. Jó  tüdőjük van, azt meg kell 
hagyni. Úgy látom, most következik a 
gyakorlat megbeszélése. Közelebb me
gyünk, hátha sikerül elfogni egy-két 
mondatot az őrsvezető magyarázatából.

— A tátnndés si
került, de azért 
felhívom a figyel
meteket egy-két 
hibára. Mindjárt 
az első és legna 
gyobb az, hogy a 
szárnyak lógtak. 
Legalább is a 
jobbszárny min
dig lemaradt, s 
Így a támadás vé
gén. a rohamnál 
is később futott 
he vagy öt méter
rel. Már számta
lanszor említet
tem, hogy ez vég
zetes lehet külö
nösen akkor, ha 
erdőben történik 
a felvonulás. Az 
elmaradt szárnyak 
könnyen végkép 
elvesztik a kap
csolatot a köz- 
ponttal.

Csodálatos ez a cserkészkiképzés. Nem 
elég, hogy felmentek erre n meredek 
hegyre, még meg sínes elégedve velük a 
kiképzőjük, ldohivom és megkérem arra, 
úgy hogy a fiúk ne hullják, okolja meg 
nekünk itt a mikrofon előtt, hogy miért 
nincs megelégedve gyakorlat sikeré
vel. Csak arra kérem, halkan beszéljen, 
nehogy a fiúk meghallják.

— Tökéletesén meg vagyok elégedve 
az eredménnyel.

— Nem értem, hisz az előbb hibákra 
mutatott rá.

— No igen, de ez csak kiképzési fogás. 
Akármilyen jól csinálják, nekem kell ta
lálnom benne hibát, mert ha nagyon 
megdicsérem őket, elhízzák magukat.

Én mindenesetre biztosítom kedves 
hallgatóimat, hogy még felkapaszkodni 
Is nehezükre) esett volna, nemhogy ilyen 
könnyen felszaladni.

folyik a munka, most emelik, éppen a 
sátrat. Cövekelnck. E» úgy történik, hogy 
a lábukkal megtámasztják a eövekot és 
hatalmasat ütnek rá a tönkölövel. Hogy 
nem félnek attól, hogy a lábukra talál
nak. Most épp egy hatalmas eövekot ver
nek he a sátor végénél. Megkérdezem lő 
lük. mire Jó az, 
hogy ez a cövek 
sokkal nagyobb a 
többinél. —-

—• Ez kérem az 
orom feszilő. Ez 
tartja az egész 
sátrat.

Nugy műgonddal 
ütögettk, nehogy 
ferdén menjen be.
Egy kis cserkész 
tartja, egy másik, 
nagyobb fiú veri 
a oö veket. Most 
jó nagyokat üt rá.

—- HŰ! Az amid, 
te ősember. Ez a 
tyúkszemem volt!

— Ügy kell ne
ked. Minek hor
dasz tyúkszemet.
Ha pedig van. 
mért nem teszed 
zsebref

Ügy-e milyen aranyosak ezek a fiúk. 
Az egyik véletlenül a másik lábára ütött, 
és még csak össze sem vesztek. De halló, 
cserkészek! Ml ez a kürtölés'}

— A naposliszt fújat. Pihenő van és 
tízórai.

Igen, már látom, hozzák is. Plphtányé 
ron lekvároskenyér. Jó dolguk van u 
fiúknak. És milyen kedvesek azok kelten, 
hogy ilyen figyelmesen idehozzák.

Nem kedvesek azok. „mikrofon bá. 
esi", hanem naposok.

A fiúk most elhelyezkednek, középre 
teszik u tálat, mindenki kivesz belőle egy 
kenyeret. A tálon marad egy darab.

— Hát az ott m it
— Az a repeta.
-  Repeta T Az micsodát

— Tetszik tudni, az a ráadás.
Kiváncsi vagyok, kié löszt Most. látom

az őrsvezető hármat számol és a fiúk 
villámgyorsan enni kezdenek. Látniuk 
kellene ezt kedves hallgatóimnak. Való 
ságos versenyevészet. Kíváncsi vagyok 
rá. miért kell Így sietni vele. Meg is 
kérdezem tőlük.

— Mondjátok, fiúk, miért siettek úgyt
Nem válaszolnak, de nem Is csodálom.



Ilyen teli szájjal nem lehet beszélni. Az 
egyik hirtelen feltartja a karját.

—  Ként!
— Tessék, elveheted.
Már értem a dolgot. Versenyevés volt 

és n dij a repeta. A nyertes most jóízűen 
eszi a kenyeret. Mi addig menjünk 
tovább.

Facsoport szélén egysoros vonalban 
állnak a fiúk a tűző napon. Kemény ve
zényszavak röpkédnek a levegőben:

— Vigyázz! Orz jobbra nézz!
Ügy látom, alaki gyakorlatok. Hej, de 

keményen csinálják. Jól van fiúk. Lá
tom. keménykötésü katonák lesztek. Eri 
azért beállók ide az árnyékba, nem bír
nám ki a napon olyan soká. Csodálom a 
kiképzőjüket. Igaz. Ö is közelebb áll a 
meztelenhez, mint az európai kultúr- 
■etnberhez, de mégis melege lehet. Mondja, 
kedves kiképző ár, miért nem mennek 
be az árnyékbal

— Ez kérem, edzés. A  cserkésztábor 
célja nem a gyermeknynrnltatás.

— Értem, de akkor miért nem áll be 
legalább maga az árnyékbal Hiszen a 
kiképzőnek már nincs szüksége edzésre.

— Két okból. Először is edzésre min
denkinek szüksége van, másodszor pedig 
ezt kívánja a bajtársi érzés. Ha töltik 
megkövetelem, hogy izzadjanak a napon, 
akkor, ha Jó vezető akarok lenni, én is 
velük izzadok.

— Ez mindenesetre tiszteletreméltó do
log. Es mondja, mióta Izzadt

— Reggel hét óta.
, Még hátra van egy állomás, most elér
tük. Különös. A fiúk hasalnak, előttük 
kis háromlábú vasálványba szorított 
puska, Azonbun nem lőnek, esak kiabál
nak valamit a céltábla felé. Különös az 
is. Minden táblánál egy fiú áll, s a fe
hér papírlap előtt fekete fakanalat tart. 
Azt mozgatja a célzó utasításai szerint. 
Ugyan kedves őrsvezető űr! Milyen ki
képzés ezt

— Hibaháromszögelés. Ezzel állapítjuk 
meg, hogy jó-e n szemük. A tulajdon
képpeni célja persze nem ez, hanem a 
célzás gyakorlása, lövés nélkül.

— Es hogy állapítják meg azt, hogy
helyesen céloztak-e I ,

— Az egész tulajdonképpen a célzás 
megforditottja. Ott a puska irányzékát 
mozgatom addig, míg a célponthoz nem 
ér, itt meg a célpontot, azt a kis, fekete 
fakanalat dilitják be a célzó utasításai 
szerint a rögzített puskának megfelelően. 
Mikor a kívánt helyre ért a kanál — így 
hívjuk a célpontot, -  n célzó azt kUlltja: 
Jó! Erre a másik fiú a kanál közepén 
lévő lyukon keresztül pontot rajzol a 
papirosra és a kanalat elviszi a tábla 
másik végére. A eélztls megforditottja 
újra kezdődik. Ha a szemünk teljesen 
kifogástalan volna, akkor a második 
pont és a harmadik pont is egybeesne 
az elsővel. Mivel tökéletes szem nincs, 
a három célzásnak megfelelő három pont 
nem esik egybe, A  három pontot a vé
gén összkötjük egy-egy egyenessel és o 
kapott háromszög a hibaháromszög. Ez 
minél kisebb, amull jobban megközelíti 
a pontot, tehát annál jobb volt a három 
eélztls.

— Nagyon köszönöm a kedves kiképző 
úrnak a valóban pontos és szakszerű fel
világosítást.

— Kérem, semmiség az egész. Hanem

most talán legjobb 
volna lemenni az

„uszodánk"-hoz. 
Egy kis étvágy
gerjesztő lubicko
lás tesz.

•

Kedves dolog ez 
a csorkészuszoda. 
A tisztás közepén 
folydogáló kis pa 
lakot elrekesztet 
ték. s a felduz
zasztott kis tóban 
szoktak fürödni a 
fiúk. Már jönnek 
is lefelé a tábor
ból vidám nóta 
szóval. Most ép 
pen azt éneklik — 
talán hallatszik Is 
a rádióban. — 
hogy Jobbválláról 
a balvállára, hal- 
válláról n Inhh-

eszembe, h o g y ^  fiák E*‘ ,6 t l e M  ™  U «*<#*
épp°?daeérn#rmln' “ ,nnV,rt f°JÖ' Mnst n * T c * g Y e len ? k 7 u ii

— Raj d ili’ egyórás „önkéntes" hámozásra.

—  fisssL-saar —»
Különös, a fiúk először szétoszlanak, Kitűnő, Ip p  erre jön a napos őrs-
i % ^ V ° ? 3  //H0rak0I.íl“k..ÚĴ - , ,  ??zntö< “ k é rd e z e m  tőle, mikor lesz Pál ok együtt maradnak. Fürdéshez kész az ebéd!
— Legyen szives, kedves napostiszt úr.

mk*Lar& T ? .  ne& mi  '" 'K ™ *  * ”á kiT l- ^ f i .  m e X n u lh a t tZ  vo?nn Ew.*üim tr t  Vo1 S*ükseg a kettős sora- már a gyorsabb munkát is annyi ked- 
Kozorar vés önkéntes munka után. Hiába, no lá-
.... ?. Mrdöpárok. Biztosítás e.z a tóm, nem tudtok tisztitant. Bezzeg az én

foshat H u tJ } U J,ohalem bőmben. Én még naposcserkész korom-“  ÍÍT el egymástól btméternél mész- bán elnyertem a burgonyatlsxtitfo nagu-
sxebbre. Ha az egyiknek valami baja keresztjét a petrezselyemlombokkal
ran. otf a másik az segit rajta, Termé- Halló! Te tüze vő! Azért, mert én a tu-
.11* if5 zZ ? íil l len6rUni if **°ktuk‘ Tel‘ datlanoknak fele Od nosit ásókat adok szé-

í í m r i f i l í '  í i  , , ... . , ditő pályafutásomról, te tüzelhetsz. Nézd
í ipolf  erre mindenütt fel- csak azt a kitűnő, hosszú fadarabot ott. emelkedik két kar es a víz fölött kezet- Vágd be, hadd égjen.
kogy együtt van a „pár". A tüzevőnek címzett szemüveges kisfiú 

Nahát özek a pompás magyar fiúk min- fürgén hajlong a tűz előtt és rakja sznr-
dent milyen jói és ügyesen oldanak meg. galmnsan. Pedig jókora a füst. Kolle
Meg egy fél óráig tart a fürdés, addig motlen lehet ebben dolgozni,
tálán menjünk el a konyhához, nézzük -  Készt Kész a krumpliI 
meg, inlt csínul az ebéd. — Akkor vigyétek le a patakra és

mossátok meg mégegyszer.
K r u m p l i h á m o z á s  Már hozzák Is vissza ezek a pompás

á la H n o u f lB U n  fickók a hatalmas lábas burgonyát,é l e t f o g y t i g l a n  — Mennyi lehet ezt
A tábor alsó vége felé vidám füstosz- I  Hozzáfok VJe'n tűzhöz/

olyan n u ^ a V ü M  . ^ ^ a s b i l f  olvad*? már a zsír az 
Anílnt látom a tüzheíven hifiim «,*f» elöbb a tüzön‘ Mo8t odaviszik a burgo 
zék viz melegszik. A konyhaárok körül f^e lé^L ^elT ö’nÜk ^'k^umDMt"1̂  hataT

gX 'm m af Cgylátszík naavon^iznmont mlnt büvös alaaok- Uullják kedves hall
folog lehet k r K m  faV ag T  ügy“ az,
amit ezek a különben elismerten kiváló « ej a lábam!
magyar fiúk krumpllhámozásnak hív- Ugylátszlk, az egyiknek a lábára esop
nak, kimondottan a forgáeskészitésre penhotott a forró zsír, mert féllábon ng
emlékeztet. Meg Is kérdeztem itt az egyik rálja körül a konyhát, ha Jól látom, har
kis kövér gyereket, miért olyan szó- madszor.

j# , , . ... Ue ml ez a nagy üvöltés az uszoda
1 éM f°0»ligtan krumplit felölt Odaszaladok a mikrofonommal.

Hámoznátok. Hopp, most ugrottam át egy árkot. Zöty
— Hogyhogy életfogytiglan! Hiszen tyent egyet a mikrofon Is. Még egv ka

holnap már nem ti lesztek a naposok. Baszkodé. Hála Istennek, Itt vagyunk.
— Én nem vagyok napos. Harmadik HX már megint, vernek valakit! Mi

örsbeli vagyok. Kizárólag tnagdnszor- történt napoMt inzt úrf
gálámból hámozok. Legalább is az Örs- — Semmi az egész. Az egyik fiú titok
vezetőm azt állítja. bán fürdött, az őrsvezetője kihúzta és

— Most már végképp nem értem a dől- most örsi simát adnak neki. Tessék kő-
tog. Hogy lehet, hogy önként életfogy- zelebb menni és megnézni a dolgot. 
tlglan dolgozzon valaki! Ez Is érdekes büntetési mód. Az őrs

- T e s s é k  várni, majd én elmondom. *elé» CK,y/°* i?  ™nalban> »bűnös  pedig
Az úgy történt, hogy a Pufi, ez a gyerek a s o r , e,i9. Az őrsvezető vezényel:
itt a harmadik őrsből, mindig sóhajtó- Törzshajlitás előre, egyl A kettőt pedig
zott, ha krumplit kellett tisztítani. Egy a* rserkészlcnyerek mondják,
alkalommal pedig, mikor cseresznyét De látom, valami hirnökfélo Jön u 
mosott, az őrsvezetője rajtakapta, hogy konyha felől. Odaáll a napostiszt elé
eszik belőle közben. Először simát akart feszes vigyázz állásban és tiszteleg.
adani neki, de aztán az az ötlete támadt, — Napostiszt úr, jelentem, kész az 
hogy életfogytiglan krumplit hámoztál ebéd.



Mikrofonos délutáni csendé le t
Ez a furcsa, mozgó hang, kedves hallgatóim, mely ldehullatszik 

u mikrofonhoz, sok-sok éhes cserkészgyomrok korgásu. A fiók Őrsön
ként helyezkednek el az árnyékos tisztáson az egyszer(1 dcszkaoszta- 
lok mellett. . .  de nini, most látom csak, kedves hallgatóim, hogy 
az egész csapat tönkrement I No, ne Ijedjenek meg, kedves hallga
tóim, csak tábori nyelven szólvu helyezkedtek el az asztalok köré 
rakott fatönkökön. Ez az elhelyezkedés azonban csak fgy, mikro
fonon keresztül Ilyen egyszerű, elflbb még a szárító-fákról össze 
kellett keresgélni csajkát, csujkafedőt; erős a gyanúm, hogy klkl 
csak minden harmadik napon eszik a saját csajkájából. . .  De már 
hozza is a szolgálatos őrs az ebédet. . . leteszi a párolgó fazekat a 
tálaló intőnkre . . . szóval az ebéd Is „tönkrement. . . "  a szakács 
odaáll, kellő szakértelemmel keverget benne egyet-kettőt, azután 
kiadja a jelszót:

— Amelyik őrs teljes, főhet I
Már indul Is az egyik őrs, szemük u szakács merőkanalán függ . . 

csörögnek a csajkák. . .  te kis gömböc, ne tolakodj, de már ott áll 
a szakács előtt, Gömböc, Gömböc, hogy fogod azt a csajkát, le, 
mindjárt kldöntöd, na, mutasd csak, ml Jót koptál ? Csuk nem 
Hé-Hé leveskockából készült ez a leves ?

— Nem, Huba bá, ez még a Hé- Bé-nél fs főbb, ez felnőtteknek italéig 
Páncélos leves I

— Hát az meg ml a csuda 1 Zslrjcgy kell hozzá vagy cukorjegy ‘f
— Hgytk se, csak élvágy ! És átért páncélos, mert beleeselt a hernyó

talpú bogár I
Hát váljék egészségedre, pajtás 1 No, de úgy látom, kedves 

hallgatóim, van ebben egyéb Is . . .  olyan gulyásleves ez, amilyent 
ml, szegény pestiek hétszámra sem látunk, van ebben még disznó- 
hús Is, hogy a burgonyáról ne Is szóljunk — Igaza volt a kis Göm
böcnek, páncélos-leves ez, acélos lesz az Izma annak, aki Ilyet eszik... 
no, meg Is kérdezzük Itt az egyik főfalét, hogy mindig Ilyen jó az 
ebéd Itt Hernyóházán ?

— Az attól ftlgg, Huba bá, kérem, hogy kt fáz ? Mert, lelstlk tudni, 
volt at már úgy is, amikor Pacal bá\ a szakács, portyázáson volt és 
Koponya bá’ fölött, hogy ebéd után kikapartuk az üst alfát és közköltsé
gen megküldtük at Anyagvizsgáló hitéletnek, mert el akartuk dönteni 
a vitát, hogy mit Is ettünk, mert egyesek székelygulyásra gyanakodtak, 
de volt, akt azt mondta: meglássátok, a Koponya bá' valami úf pót- 
gummtmüanyaggal kísérletezik mert vegyész, de legalább a csapaté lesz 
a dicsőség, meg úgy ts kell már úf kerékpárgummt. . , szóval, másnapra 
negfölt a válasz, hogy — hová ts lettem, megvan, már olvasom : Zsír: 
O.oif>jt , HtO 98%, kozma 1%, Zíncum 3.S %. látóterenként sok homok 
és ázalag, hús a legerősebb reagensekkel Is csak nyomokban volt ki
mutatható . . .  a puhára fóti textHanyag, amely megtartotta színét 
és rugalmasságúi, címke nélkül Is nyilvánvaló, hogy cserkészbőlII áru . . 
szóval, azt sosem lehel tudni!

Jól van, klsöreg 1 Hát most hullhatták, kedves hallgatóim 
hogy van Itt a hernyóházal táborbun minden Jó nyersanyag, a in 
szemnek, szájnak Ingere . . .  és látom, akármit talált Is a Vegyvizsgáló 
Intézet. Ízlik ezeknek az izmos fickóknak, mert a szakács alig adta 
ki a bűvös Jelszót: repeta, ott tolongtak körülötte, élükön Gömböc 
cél, a tábor verhetetlen repeta-bajnokával ! — Addig Is, kedves 
hallgatóim, amíg a fiúk végeznek a repetával, elvisszük a mikrofont 
egy kis cbédutánl tábori sétára.

lljra a sátrak közt állok n mikrofonnal, kedves hallgatóim ! 
Szép ez a tábor, az árnyas erdőszélen meg-megcsillan u ragyogó 
napsugár és visszaverődik az őrsi sátrak zöld ponyváján. Látszik, 
hogy a fiúk beleadták a lelkűket a táborverésbe, a díszítésbe . . . 
Hangulatos, külön kis birodalom minden őrs sátra, körülöttük 
pompás díszítések, madáretető, kis Itatóvályü, kőtáblán az örsi 
névsor, gallykeretben a napirend . . .  odébb a kereszt, táborárbóc, 
táborkupu, kerítés , . . mondd csak, klsöreg, te ott, mikor Jutott 
minderre időtök V

— Tetszik tudni, bemondó bá’, az egyes őrsök közi pontverseny folyik, 
hogy a közös munkák elvégzésén kívül kinek a sátra a legszebb ? így 
azután ébresztő előli egy órával zörög a vekker a Putyi ctpöfében — 
persze, ulálfuk a ronda kis jószágot, de első az őrsi becsület — és óva
tosan. hogy a többi Örs vagy a parnokság meg ne sejtse, örsi külön- 
portyázásra indulunk és ezen szedjük össze az anyagot meg az ötletei , , . 
Csak az a baj, hogy a konkurrencia Is tgy csinál I

— Nagyszerű I Látom, kedves hallgatóim, hogy az egyik sátor 
tetején szárnz ágon szénabagoly gubbaszt, tágrnnyilt som-szemeivel 
kíváncsian pislogva rám — ez, úgy-c, a Bagoly-Őrs specialitása ?

— Igenis, bemondó bácsi. De a Baglyok csak mért csinálták, 
hogy klpanamázhassanak egy egész kötözöl! sonkát a Parságtól, mert 
kifclrntették, hogy a fölnevelt Bagoly kitárölag azzal él. De megjárták, 
mert sonka helyett a Parság parancsba adta, hogy ezentúl minden őrs 
a Baglyoknak adja a csontot! A minden há/jal megkent Baglyok 
ekkor rájöttek, hogy a csont kiváló dlszllő-anyag és kirakták belőle a 
sátor előli a tábor térképét. Másnap reggel elhülve látták, hogy a térkép

nek Itüll helye l De fölt a csont-utánpótlás, újra kirakták — reggelre 
ugyanaz at eredmény. Kz csak az álkos konkurrencia lehel! — állapí
tották meg és mivel atnap hústalan nap volt, nem ismételhették meg a 
térképet. Aznap íftszaka kísérteties hangokat hallóit az Örs a sátor körül. 
Amint a fiúk mindenre elszántan, álmosan kidugták a felüket, odakint 
borzalmas vonyllás hangzóit fel . . .  Kísérteties, fehér árnyak ugrándoz- 
ták körül a rémült fiúkat. . .  a falu összes kutyája olt volt és dühös 
morgással követelték az elmaradt térképei. . .

— Hát hallhattuk, kedves hallgatóim, egy újabb példát orra, 
hogy a tábor tele van élménnyel. Most óvatosan bevisszük u mikro
font az egyik őrsi sátorbn és megnézzük, hogy mit csinálnak llyenko 
ebéd után a fiúk ? Tyűha, látjuk, milyen nagy buzgalommal Írják 
a levelet, a naplót amott hárman összedugják a fejüket egy hat el

készül ? . . .  Ne féljetek, fiúk, nem árulok el semmit, pedig az egész 
ország kíváncsian figyel ide, hanem, kedves hallgatóink, ez u plakát 
újság külön szenzáció lesz. persze majd csak a maga Idejében ! 
Hanemkaz a zlláithujú Ifjú bizonyára költő, látom verset Ír . . .  mu
tasd csak, kimentünk belőle a sátor és az Ismeretlenség homályából 
egy részletet a nagy nyilvánosság elé. . , Úgy látom, a terméssel 
szépségeinek leírását kezdte meg a tábori költő . . .  de halljuk, mit 
fr az alkonyairól:

„Kstetedik, a nap halad alá,
Utolsóklnt lövell piros sugarát,
Függönyt, szép aranyszöltes függönyt 
Sugároz színesen a csendes vízre le,
Ml a tő aranyos habjaiba 
Mámorosán ellemetkeze . .

Hát hagyjuk, kedves hallgatóink, tovább Ihlcnl a költőt, temet
kezzék tovább nyugodtan, addig lássuk csak, mit Is (r naplójába 
a másik pajtásunk, olvasd csak jó hangosan, p a jti:
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— i , . . .M a délelőtt a mi rajunk segített a bevonult falusiak jöld 
fjein kévét kötni. Nagyszerű eolt, Palival versenyzetünk, ki csinálja 
gyorsabban. Közben két, eddig ismeretlen népdalt is megtanultunk. 
Délben vendégül láttunk 10 szegény falusi gyereket. Pacal bá', a szakács, 
ugyancsak kitett magáért, dr. Kozma kivételesen nem volt jelen. Iiepela 
sem volt, de ez egyszer nem bántuk . .

— Jól van, fiam, bizonyára büszke örömmel hallotta ezt a pár 
sort minden magyar édesapa és édesanya — hanem lejár az időnk, 
vigyük csak tovább a mikrofont a másik sátorba, ahol ügy értesülök, 
kötelező olvasás fo ly ik ... lássuk csak. milyen is ez? No, dugjuk 
csak be a mikrofont csendben, óvatosan a ponyva alatt, nehogy 
megzavarjuk a figyelmes olvasókat, akik valószínűleg elmerültek 
a kiváló cserkészkönyvek tanulmányozásába . . . lvhmrrrr, khmmú, 
khmrrrr — hhmmú — mi az, miért recseg ez a mikrofon ? — Hiszen 
Itt mindenki alszik, csak a középről néz ránk könyvvel a kezében, 
álmosan, méltatlankodva egy kócos . . . hát hogyan, egyedül csak 
te olvasol ?

— Hát — izé — nem — igen, — de — tetszik tudni, az így van. 
hogy mi őrsileg olvasunk, mert most takarékoskodni kell mindennel, 
az energiával is . . . Mi tehát úgy oldottuk meg a kötelező olvasás kérdé
sét, hogy naponként kinevezünk valakit lektornak s amíg az a sálor köze
pén hasonjekvc olvas, a többi hanygttfekve, behunyt szemmel, teljes 
odaadással — hallgatja !

— Hát, kedves hallgatóim, akkor ne Is zavarjuk tovább ezt az 
odaadó hallgatást 1 Kintről úgyis egyre erősödő hangokat hallok, 
nézzük csak meg, mi az ? Látom, ahogy’ megelevenednek a sátrak — 
tyhű, micsoda üdvrivalgással szaladnak n díszbe öltözött, tisztára 
kefélt fiúk egy érkező csoport elé . . . hát persze, ma látogatási nap 
van . . .  most találkoznak itt a mikrofon előtt a fiúk a mamákkal, 
papákkal, kisöcsökkel, no, meg hát „hugocskák” Is akadnak szép 
számmal. . .  Felpakkolva érkeznek ezek a látogatók, láni-lám, az 
anyai szeretet és leleményesség diadalmaskodik még ebben a szűkre- 
szabott élelmiszeradagos világban Is . . . úgy látom, ma éjjel újra 
gyakorolhatják a térképolvasást is a falusi kutyák I De figyelje 
nek csak, kedves hallgatóim, hallgassuk csak minden kommentár 
nélkül ezeket a hangokat:

— Pistikém, nincs semmi bajod ? Anyuka, apa miért nem jött ?
— Laci, olyan vagy, mint egy indián ! Fölbonthatom a csomagot ?
— Te haszontalan, miéri nem írsz ? Már úgy aggódtunk ! — Jé, Laci, 
ilyen egy sátor, hogyan /érnek el benne, itt is főznek ? — Megnőttél, 
le fickó ! — Megkaptad az edzőruhád a cserkészboltból ? — Pufi, meg 
ne egyél egyszerre mindent 1 — Istenem, Istenem, kaptok meleg ételt ? — 
Melyik a te sátrad 1 — Hol lehet itt leülni ? — Az én fiam merre van '!

Hát bizony, kedves hallgatóim, van mit kérdezni és van mire 
felelni egy ilyen látogatás alkalmával. A mamák bizony csak azt 
látják, hogy a féltve őrzött kincseik, egyetlen kis Kumpójuk, Laji- 
kAjuk, öesikéjük, akit a széltől is óvtak, aki nyafogva reklamálta 
azelőtt a kedvenc ételét, most sátorban alszik, fát vág, vizet hord, 
maga főz, mosogat, megvarrja a leszakadt gombját. . .  a papák 
meg büszke örömmel nézik a barnára sült, izmos, nyurga sihedert, 
akinek mintha csillogóbbá vált volna a szeme . . . benne csillog a 
tábortüzek fénye, izmukat keményebbé tette a végzett jó munka, 
gerincüket egyenessé a felelősségérzet. . .

4 napszakon út tartja 
frissen és forrón vagy 
h idegen  az italt a

48 órás

■ORION 
HŰPRLRCK

K a p h a t ó :  MÁTHÉ  RÁDIÓNÁL
H D D  A  P E S T ,  V., B E R L I N I - T É R  4.

örüljetek egymásnak, papák, mamák, fiúk és testvérek, nem 
hallgatódzunk tovább a mikrofonnal, nem akarjuk, hogy Zoltt cl- 
szégyelje magát, amiért ö, az őrs eéllövő-bajnoka, riasztópisztolyt 
kapott a nagynénitől ajándékba, ajaj, ha ez kitudódik, a Hernyó
házi Hlrharsona szerkesztője olyan hírt kerekít belőle, hogy egy 
hétig nem lesz nyugta. . .  az meg egyszerűen tekintélyrombolás- 
számba menne, ha Kopony’a bá csapattiszt úrnak, minden portyázá
sok legrettenthetctlenebb megszervezőjének a nagy nyilvánosság 
előtt adná át a menyasszonya az utánahozott — esernyőjét ! . . .

Már megyünk Is a játszótér felé, ahol harsány kacagás, víg 
zsivaj veri fel a Bumeráng-rét csendjét. . . Kik ezek a pajkos, fiatal 
ördögök, akik boldog önfeledtséggel püföllk egymást a labdával ? 
A csapat szabadnapos tagjai ők, akikhez nem jöttek látogatók. 
Hogy ml mindent művelnek . . . egymás után változnak a játékok, 
vígan megy a „kigyóbőrhántAs” (ha ezt látná a Bőripari Bizottság 1), 
antilop-futás, csalogató, méta ! Pék Józsi hatalmas luft-ütései nyo
mán ma estére, ne Ijedjenek meg. kedves hallgatóim, ha rendkívüli 
vlharjelzó jelentést ad ki a Meteorológiai Intézet I Két csoport közt 
elkeseredett küzdelem fejlődött ki, hogy melyik tudjn gyorsabban 
orrhegyről-orrhegyre továbbadni a gyufaskatulyAt. . . most fel
harsant a kacagás, te kis pisze, nem leejtetted ? Most azután huson- 
fekve kell beledugni az orrod u skatulyába és úgy felvenni és tovább
adni . . . látod, látod, ezalatt a másik csoport megelőzött, most azután 
a vesztes csoport egy kis „különkezclésben” részesítik az ügyretlcn

anyagokkal!
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kis piszét; kettős sorban Alinak, neki el kell futni közöttük, míg a 
baloldali sor Jobbkézzel baltomporát, a jobboldali sor pedig balkézzel 
Jobbtomporát ütögeti. . . Hanem most észreveszik a fiúk, hogy Itt 
Állok a mikrofonnal, harsány szlúlndlán csatakiáltással rohannak 
felém és majd feldöntik a mikrofont, ahogy körülveszik . . .  vigyázni, 
fiúk, vigyázni, még nagy szükség lesz ma a mikrofonra . . . hogyan, 
üzenni szeretnétek haza, mert hozzátok nem jött senki. . .  no, nem 
bánom, de csak néhányon és gyorsan, mert lejár az Időnk. . .  na, 
kezdd meg, te kis pisze, akit „megkezeltek. . . ”

— Halló, mama I 111 vagyok a hernyóhátat táborban, a tábor 
nagyon ttép, a játék nagyon fáj, a gyufaakatutya csúszik, a fiad már 
ústtk ! Mindenkit csókol Dönci t

— Hát ez nagyszerű volt, akárcsak uz Áruminta vásáron len
nénk 1 No, halljuk a következőt I

— Figyelem, figyelem I Menetűit cserkész havasi ház t Anyuka, 
Láma, Sanyika, élvezitek a fó havasi lefkúrát ? Én csak a vizel nyelem, 
meri vtzbőlmentésből próbáltam és a fuldokló úgy a víz alá húzott, hogy 
neki kellett kihúzni a partra . . . Csókol benneteket Pepi I

— Na, még egy utolsót, de csak az üzenjen, akinek Igazán fon
tos üzenntvalőja van 1

— Apukám ! , . .  Valahol Oroszországban ! . , , Amtg Te oda
kint harcolsz, én és paftásaim a cserkésztáborban ugyanazért dolgozunk, 
ugyanazért Imádkozunk, amiért Te harcolsz: Magyarországért. Sem 
munka, sem játék közben nem feledkezünk meg erről. . .  és ezt üzenjük 
Nektek, Apáink, Bátyáink!

MINDEN AKADÁLYON KERESZTÜL...
Kedves hallgatóim t A parancsnoki sátor előtt állok, előttem 

teljes „fegyverzetben” mindenre készen, felsorakozva állnak az 
őrsök. Fclgyűrt Ingujj, a sapkán elől-hátul szám, gázálarc, kulacs, 
víz, kötél, gyufa, gyertya, mentőfelszerelés — minden kéznél. Mind
ebből kitalálhatják kedves hallgatóim, hogy Itt a régvárt, izgalmas 
pillanat, amikor akadályversenyre indulnak az őrsök. Már lebben 
a parancsnoki sátor ponyvája, kilép a parancsnok úr, vlgyázzba 
merevednek a fiúk s hallgatják a parancsot:

— A falutól északra ismeretlen efiőernyősök szálltak le. ahonnan 
útfelek visszahagyásával Ismeretlen céllal és útiránnyal elindullak. 
Néhányon könnyebben megsebesüllek. Induljatok el utánuk és futtas. 
sótok őket a hatóság kezére.

Csatlakozom én Is a Bagoly őrshöz a mikrofonnal együtt. Sut
togó hangon, villámgyorsan beszéljük meg a tennivalókat, kiosztjuk 
a szerepeket, megkeressük az első útjelet, azután hangtalanul előre, 
amerre a vérnyomok vezetnek 1 Rövid pár perc és már Itt az első 
akadály ! Spárgán kifeszltett cédula figyelmeztet: „Gáz I" Gyorsan 
fel a gázálarccal I Gömböc, Gömböc, mit tettél 1 Most látjuk csak 
hogy a gázálarcot mint felesleges terhet otthonhagyta és a tokját 
teleszedte szilvával 1 Most bizony szépen szaladj vissza a gázálarcért, 
a szilvát pedig ml esszük meg, ez a büntetés t Pffl I Ez a kis szünet 
azért állt be, mert eddig gázálarcban szuszogva mentünk tovább 1 
Milyen nehéz volt gázálarcban figyelni az útjeleket! Néhány lépés 
után már izzadtság csurgott a szemembe s zihálva szedtem a léleg
zetet a szűrőszerkezeten á t . . .  Eszembe jutott a világháború, ami
kor nekem Is puska volt a kezemben, nem mikrofon, mint most, 
amikor, mint ma is odakint a harctéren, nem az őrsi becsület forgott 
kockán, hanem a haza, a család, az élet I No de már elértük a gáz
határt, nagyot húztunk a friss levegőből és most már a talált utasí
tás szerint futólépésben tovább 1 Hanem ennek fele se tréfa, rejtőzni, 
fiúk, rejtőzni — odébb, a fák közül elcsattan egy-két lövés — el
hangzik egy-két szám — hogy dolgoznak ezek az orvlövészek, lám- 
lám, most Itt van, már nekünk is van halottunk 1 No, egyelőre még 
semmi baj, azért velünk szalad tovább, csak a sapkája mellől került 
le a szám és az orra lóg egy kicsit 1 Hanem az ejtőernyős orvlövészek 
megszöktek, csak utánuk a vérnyomokon tovább 1 — Újabb aka
dály 1 Elértünk a kőbányához 1 Megtorpanunk 1 A  vérnyomok 
a mélybe vezetnek. . . hanem a kiszolgálás nagyszerű, a kötél, 
amelyen leereszkedtünk, már oda Is van készítve. . .  csak óvatosan 
fiúk, óvatosan, mert hátha csalétek-kötél, cl van vágva, megmér
gezve, esetleg robban vagy mit tudjuk ml, hogy ml mindenre képe
sek a bolsevlklk . . .  de nem, tévedtem, ez egy nagyon rendes, becsü
letes, tengely-párti kötél, lám, a Jóska épségben ért le és utána ml 
is, utoljára a Gömböc, aki éppen most ért utói minket a gázálarcával 
-és a 80 kilójával. Hála Istennek, idelent vagyunk. . .  de Jóska, 
miért sápadtál el ? Valami baj van ? Valami Írást talált, amiről 
megdöbbenve olvassa fel: „Az utolsó közületek megsebesült. Hord
ágyon vigyétek tovább." — Hát bizony, érthető, hogy miért sápadt el 
Jóska I A fiúk már ügyesen el Is látták Gömböc törött lábát, kikeres
ték a legvastagabb botokat, a legerősebb nyakkendőket (a kötelet Is 
nagyon nézegették egyesek, de azután mégis csak győzött a Jobb 
belátásuk 1) és most fölváltva cepeljük őrsünk „legsúlyosabb egyéni
ségét”, akt farizeus képpel velünk nyöszörög ugyan, de látjuk rajta, 
hogy titokban vígan piheni ki az eddigi viszontagságokat a vígan

recsegő hordágyon. De nini, a tisztás szélén morzejeleket adnak le 
nekem, hm, Izzad a szemem, olvasd csak, Jóska :

— Kúsz-va-f-Ö-f-f-t-t-e-k- t-o-v-á-b-b-t
Mi hát, kedves hallgatóim, kúsztunk hordágyastul, mikrofonos

tul egyenesen egy pontozó bizottság karmai közé. . .  Úgy látszik, 
nagyon elcsigázottan nézhettünk már ki, mert egy harcias kinézésű 
cserkésztiszt sajnálkozva néz ránk, azután rámutat a földön heverő 
sátorponyvára, hogy verjük csak fel nyugodtan — hanem azért 
csücsgyorsasággal 1 — hogy legyen hol lehajthassuk fáradt fejünket — 
de, bármilyen fáradtak vagyunk Is, a tűzgyújtásról se feledkezzünk 
meg, hogy meg ne fázzunk a +32® C-os zlmankós időben t — Pompá
sak ezek a fiúk, már áll u sátor, már ég a tűz, m ár... ha—ha—ha— 
ha—ha—ha—Hallják, kedves hallgatóim, ezt a gyilkos gépfegyvertü- 
zet a szomszédos bozótból ? A fiúk tüneményes gyorsasággal tüntetik 
el az áruló nyomokat, a sátrat, a tüzet. Bandi, te maradj itt, téged ki
nevezünk nemzeti hősnek, te fogod fedezni a visszavonulásunkat, 
most legalább meg is hálálhatod a sok pótporciót, ml meg neki
fohászkodunk újra a hordágynak és gyorsan tovább, amerre az üde 
vérnyomok vezetnek. . .  At egy magas palánkon, hordágyastul, 
gázálarcostul. . .  ajjaj, most látom csak, hogy cseberből-vederbe 
kerültünk . . .  a vérnyomok pincébe vezetnek . . . sötétség, dohos 
szag, nyirkos levegő, világossághoz szokott szemünk a sötétben 
életünkre törő, Imbolygó árnyakat l á t . . . csrrr . . . csrrr . . .  az 
ereimben megfagy a vér, amint a pinceajtó —• a kapott utasítás 
szerint — vészes nyikorgással csapódik be mögöttünk . .  . most 
aztán benne vagyunk az egér-fogóban, azaz a bagoly-csapdában . . .  
Hu — huuú — ml volt ez, Iszonyú hang, betegünk rémülten felnyög... 
hogy a rémülettől-e, vagy a gyengéd bánásmódtól azt a sötétben nem 
látom . . .  de nem Is csoda, borzalmas hely ez. biztosan alá Is van 
aknázva . . .  és ott, ott a sarokban. . .  hű, fiúk, ennek a fele sem 
tréfa . . .  ott fekszenek a bolsevlklk, hortyogva . . .  no, most mit 
csináljunk, fiúk ? . . .

— Nekem van egy ötletem . . ,
. . . Te, ki ne mondd, fiúk tömjétek be a száját, hiszen csak egy 

sziporkázó ötlet és mindnyájan repülünk is a levegőbe, hiszen alá 
vagyunk aknázva... hogyan, hogy nektek nem árt, ti hozzá
szoktatok már ezekhez a robbanó ötletekhez . . .  no, de tudják ezek a 
pompás gyerekek a dolgukat Ilyen életveszélyes ötletek nélkül is. 
lekerülnek a derékszíjuk, nyakkendők, összekötözik őket, az egyik a 
harisnyáját Is lehúzza és betömi az egyik alvó száját. .  . felébred és 
rémülten tiltakozik, Jelekkel mutatja, hogy Inkább uz életét. . . no. 
most azután el Innen, értesíteni a katonaságot. , .  Jobbról, fent u 
magasban, kedves hallgatóim, szimpatikus pinceablak, a beteget 
gyorsan hordágyastul együtt kidugjuk rajta, ami biztos, az biztos, 
többet nem hagyunk „súlyos egyéniséget" utóljára . . . Gömböc, 
Gömböc, mi történt ? A friss levegő úgylátszik, jót tett neki, mert 
fittyet hányva törött testrészeinek, savanyú képpel ugyan, de szapo
rán húz fel maga után mlndannyiunkat az undok pincéből, . .  Most 
látjuk csak, hogy a varázslatszerű, gyors gyógyulást egy kis cédula 
okozta, amely szerint Gömböcnek kutyabaja többé 1 Ezért volt hát 
savanyú az arca, most már kutyagolhat ő Is tovább velünk, vége a 
Jó pihenésnek I No most még egy utolsó erőfeszítés, ég és föld között 
lebegünk egy gerendából készült borotva-hldon — nini, ott vannak a 
felmentő csapotok, élükön a parancsnok úrral, aki most órával a 
kezében fogadja lelkes jelentésünket, hogy Íme, Itt vagyunk erőben, 
egészségben — öten ugyan meghalltak és Gömböcnek húsz percre 
kitörött a lába, Ilyen kicsiségekre azonban a Baglyok nem adnak I

Úgy látszik, kedves hallgatóim, a parancsnok úr sem adott, 
mert azon melegében közölte velünk, hogy ml lettünk az elsők 1
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\ Fiúk örümrlvalgúabmi tűrnek ki . . . de most kedves hallgatóim, 
mőg ii* örömkiáltúsukat is elnyomj« valami fenyegető zsivaj. . .  
Mi ez ? Mintha a* ágból pottyant volna Ide, fenyegeti kis csapat 
veszi körül n győztes őrsöt cs haragos, kipirult arccal, fenyegető 
tesltartássni magyaráznak valamit a parancsnok úrnak . . . most 
látom csak, hogy ezek a ml összekötözött ejtőernyőseink . .  . uz egyik 
most éppen azt magyarázza, hogy békés poharazgatás után elszunyó- 
káltak a présházban, amikor rablók támadták tneg őket álmukban,

S T O W A S S E R
E L S Ő  M A G Y A R  H A N G S Z E R G Y Á R  

Budapest, II, L inchld utca S

Rét-, fafúvót és vonóshangsxerck legolcsóbb beszerzési 

forrisa. Magyarország egyedüli precíziós gépekkel fel
szerelt hangszergyára, javítás —  vétel —  csere.

őt ráadásul ol Is kábították VHlaml átható Illattal, . .  Uram 
Teremtőn), ez a Jóska harisnyája vo lt. . .  a parancsnok úr zavartan 
néz hol a győztes őrsre, hol a kis csoportra és inentegetődzve mondja : 
De, jegyző úr, Itt valami tévedés tö rtén t. . .  hát, kedves hallgatóim, 
a mikrofon nagyon recseg, viharszünetet tartunk . . .

— Hát, kedves hallgatóim, a viharszünetnek vége. „Kiderült” 
minden és kellő magyarázut után maguk a „megtámadottak” 
kacagtuk legjobbun a kalandos ejtőernyős vndúszuton 1 Időközben 
valamennyi őrs befutott az akadályversenyről és utolsó akadályként 
őrsönként saját maga főzi meg a vacsoráját a kiosztott nyersanyag
ból. Ha az orrom nem csal, nem Is nz elkészítés lesz Itt a legnagyobb 
akadály, hanem „ki amit főz, egye is meg” jeligére uz elfogyasztás . . . 
Sok-sok apró tflzrakáson forr, rotyog a vacsora a szakszerűen be
szappanozott csajkákban . . . Ajánlom a háziasszonyok figyelmébe, 
amennyiben havi szappunadngjuk megengedi, szappanozzák be ők Is 
kívülről a lábast, fazekat, Így azután könnyebben lejön a korom ..  . 
Fontoskodó, titokzatos arccal, lázasan knvnrgntnak a fiúk, csak 
gyorsan, gyorsan, Baglyok, ne hagyjátok magatokat. . . nz Őrsvezető
jük már Jelenti Is n mellettem álló parancsnok úrnak, hogy készen 
von mindenkié . . .  Jól van, fiúk, legalább kiköszörültétek azt a kis 
csorbát azokkal az ejtőernyősökkel ! A parancsnok úr már ott Is áll 
Gömböc csajkája előtt — én Is sietek oda a mikrofonnal, hogy tanúja 
legyek a kóstolónak — a parancsnok úr feszült érdeklődéssel, vára
kozó arccal hajol a csajka fölé, uzután . . . azután érthetetlen arccal 
mered a csajkából felszálló szép, színes sznppanhuborékok felé . . .

Gömböc, Gömböc, mit tettél I Hát nem belülről szappanozta 
be a csajkáját ?

Este van már, k é s ő  este, 
tábortüzek égnek  messze

Kedvei hallgatóim, Itt vagyunk a 
tábortűznél. A  tábor egyik félreeső 
tisztásán lobog a tűz. Nagy karéjban 
ülik körül a gyermekek. Falubeli 
Ismerősök, gazdák, legények van
nak Itt, az erdőkerülő, meg a 
szomszéd major oprajanagyja. A  lá
togatóba jött cserkészszülők Is Itt 
ütnek a tűz mellett.

Régi pásztortüzek késői unokája 
a tábortűz. Akkor a puszta hallgatag 
magyarjai ültek mellette, s a sem
mibe meredő szemmel nézték »  
tüzet. A  lényeg ma sem változott. 
Magyar fiúk, magyar emberek ülik 
körül most Is a tüzet, a éppoly 
mozdulatlan arccal figyelik a lángok 
játékát, mint a puszta lakói. Most 
talán csak többen vannak —  hál* 
Istennek.

A tábortűz már elkezdődött. A  
cserkészinduló elhangzása .után a 
parancsnok úr üdvözölte a vendé
geket, ma|d néhány szóban össze
foglalta a mai nap eredményeit, 
sikertelenségeit.

Szondy két apródja
Remek nótázás következik ezu

tán, pattogó katonanótákat hallunk.
—  Most éppen csendre Int a tábor
tűz-vezető s egy érdekes jelenet 
következik. Az egyik rajnál hirtelen 
mozgolódás, helyezkedés halllk, 
illetve látszik. O tt készül valami.
—  Most egyszerre, mint orgona 
hangja. 30 torokból felzúg a vers :

„Felhőkbe hanyatlott 
a drégei! rom.

Rá viasza tüt a nap, 
ádáz tusa napja ; 

Szemközt vele nyájat, 
tzáp zöld hegyorom  

Tetején lobogói 
hadlkopja . . . "

A  vers közben lassú léptekkel, 
elörejön Szondy két apródja, korhű 
öltözetben, kezükben lant. Velük 
szemben a tűz másik oldalán török- 
ruhában öltözött szolga jelenik 
meg. Hármójuk párbeszédéből ala
kul ki Drégely elestének szomorú 
története.

„H o gy  vitt ezarekkel!
H ogy vitt egyedüli 

M in t bástya feszült meg 
rom lott torony aljám  

Jó kardja előtt
a had rendre ledül, 

Keleváze ragyog vala 
balján . . . ”

A  török szolga Is bizonyltja 
Szondy vitézségét:

„Rusztem maga volt öt...
s hogy harcola még,

Bár álgyiigolyótul megtört 
Ina, térde I

Én láttam a h a rco t. . .
Azonban elégi 

A li majd haragunni 
fog érte.”

Legközelebb augusztus 15-én jelenünk meg! n



A két lantot lehorgasztott fejjel lassan elindul 
a turbinos török szolga után, hogy All táborába 
menjenek. A  kórus hangja azonban még utói
ért ő k e t:

,,Apadjon el a szem, mely célba vévé, 
Száradjon el a kar, mely öt lefejezte ; 
Irgalmad, ó Isten, ne legyen övé,
K I miatt lön ily kora veszte I”

Dermedt csend van, a tűz is alig pislákol, 
mindenki hatása alatt van a drámallag meg
jelenített költeménynek. Valahonnan azonban 
egy gyenge hang új éneket kezd . . .

Török bársony süvegem, most élem
gyöngy életem . . ,

A  feszültség feloldódik mindenki lelkesen 
fújja a nótát. . .

A  tábortűzvezető úgy látom megint csendre 
Inti a társaságot. Mellette az egyik bajuszos 
segédtiszt készülődik a beszédhez.

Két ember meg a juhász sza
mara

Ismeritek-e azt a történetet, hogy : Hogy 
lopta el a juhásztól két ember a szamarát ?

Neeeem.
N a  hát figyeljetek.
M ikor a juhász vezette a szamarát az 

Síton, két ember ment rá szemközt, oszt 
azt mondja az egyik: Lopjuk el ettől a 
juhásztól a szamarát ! Aszongya a másik: 
Hogy lopod el, m ikor vezeti ? —  Hogyne 
lopnám el, m ikor sose néz hátra. —  N o  —  
azt mondja —  majd ellopom én, te csak 
hajtsd el. így aztán az egyik szép csön
desen odament lehúzta a szamár fejéről 
a kötőféket és az ő fejére húzta, a másik 
meg elhajtotta a szamarat.

M ikor már annyira elhajtotta a társa a 
szamarat, hogy nem látszott, az ember 
megállt és megrántotta a juhász kéziben a 
kötelet ; akkor a juhász hátratekint, 
akkor látja, hogy nem szamár van a kötő
féken, hanem ember. A kkor kérdezte tőle: 
H ogy kerültél te ide a kötőfékembe ? Azt 
mondja hogy:

Hét esztendeje, hogy elátkozott engem 
az anyám szamárnak, m ost letelt a hét 
esztendő, most visszaváltoztam ember
nek I —  N o  hát ha letelt a hét esztendő, 
eredj. Énnekem nem kellesz. —  így aztán 
az ember elment arra, amerre a másik 
ember hajtotta a szamarat.

A  legközelebbi vásárba az egyik ember, 
nem aki lopta, a másik, elhajtotta a sza
marat, de a juhásznak is el kellett menni, 
mert nem volt neki szamara. M iko r oda
ment a vásárra, látja, hogy ott van az ő 
szamara. Odasom polyog mellé s a fülébe 
súgja, hogy: Megint elátkozott m ár az 
édesanyád? A  szamár megrázta a fejét, 
azt mondja a juhász: H iába rázod a fejed, 
nem veszlek meg többet, mert megint 
elvész a pénzem, am it érted adtam . . .

Hát ez remek volt, kedves hallgatóink. 
Mégis csak van varázsa a magyar mesének. 
Még a felnőttek között Is. Egészen belefelejt
keztem a hallgatásba. El Is felejtettem, hogy 
Itt most mikrofónőr vagyok és bemondó . . 
Na tessék ! Most meg a tudományom áll meg. 
hogy miért ? Egyszerűen nem tudok közvetí
teni. Hirtelen két gyermek ugrik elő az egyik 
kezében hegedű, a másikban furulya s valami 
gyorsütemű nótába kezdenek. . .  A többiek 
halkan dalolják a szöveget: Megismerni a 
kanászt... Szóval Itt valami híres kanásztánc 
következik. A középre állt négy fiú először 
csak lassan módosán járja, de most úgy villan
nak előttem a lábak, karok, derekak, hogy 
nem vagyok képes követni a mozgásukat. 
Be kell vallanom, Itt már csődöt mond a 
beszélőképességem. Ezt látni kellene, ha le

hetne .. Hopp, most fejezték be, dörgő taps 
a jutalom. Meg Is érdemlik. Csurog róluk a 
verejték.

A tábor-tűzvezető újra feltartja a kezét. 
Csend lesz.

M ost pedig, fiúk, olyat mondok, am it 
nem hisztek el. A  cserkésztábor nem 
30 éves, hanem sokkal régibb, legalább is 
errefele. Igaz-e, András bácsi?

(Török András bácsi fia, a kis Török Andris 
is itt van a táborban, ő  a cseregyerek a falu
ból. Nagyon jól érzi magát itt a fiúk közt. 
Most az öreg Török Is meglátogatta. Gyerekek 
persze rögtön körülfogták, akkor sült ki, hogy 
valójában az öreg már nagyon régi táborozó 
cserkész, ha nem is Igazolvány szerint.)

De igaz ám. M i is sokat táboroztunk, 
háltunk a szabadban, effajta tüzeket Is 
sokat csináltunk. Különősképen legelte
téskor, meg dinnyeőrzéskor. Nyári mun
kák idején én vittem éjszakánként legel
tetni a lovakat a tarlóföldre. O tt  bék
lyókba tettem őket, hogy el ne kóborolja
nak. A  kötőféket lehúzva a ló fejéről, 
gondosan összehajtogatva, szűröm ujjú
val a fejem alá tettem, az volt a párnám. 
Lefeküdtem a ló farához aludni. Sokáig 
azonban nem volt szabad aludni, mert a 
lovak béklyókban is tovább mentek 
legelészve. Időnkint fel kellett kellni, 
megkeresni sötétben Is a lovacskákat, 
s aztán újra tovább lehetett aludni. De 
azért is kellett ügyelni, mert a legelőn 
sokan voltunk éjtszaka, hozzám hasonló 
sihederek, akik között rendesen akadt 
rosszindulatú pernahajder. S bizony egy- 
egy cimborának lováról leszedegették a 
béklyót, sőt, ha mélyebben elszundftott 
egyik-másik, pajtás, a kötőféket is kilop
ták a feje alól. De azért ennek a lóval- 
járásnak is volt sok derűs oldala. H a este 
mentünk a legeltető rétre, összegyűl
tünk egy csomóba 8—  10-en. S beszélget
tünk a napi eseményekről, tréfálkoztunk, 
meséltünk, míg el nem álmosodtunk . . . 
Dinnyeőrzéskor meg jó erős kunyhót 
építettünk, őriztük a dinnyeföldet. 
A  dinnyepásztorok persze hamar tájéko
zódtak egymásról, Ismerték is egymást 
s megbeszélték az őrzés módját Is. Fő 
dolog volt, hogy sokáig virrasszanak este. 
Ezért a kunyhó előtt nagy tüzet csinál
tunk és esténkint tíz, tizenegy óráig is 
tüzeltünk. Tüzelőanyag volt a csutka, 
az előbbi évben termett kukoricának a 
szár levágása után földben maradt boly
hos, gyökeres töve, am it a szántásokon 
szedegettünk össze napközben. Persze 
Ilyenkor is tréfálkoztunk, meséltünk. 
De a legérdekesebb a 
csillaghajítás volt. Ez 
abból állott, hogy egy 
krumpliba köröskörül 
az egész felületén fog
piszkálószerű csutka- 
szilánkokat szurkát- 
tünk, a krum plit fel
húztuk egy 50— 60 cm  
hosszú nyársra, rátar
tottuk az égő tűzre s 
m ikor a beszurkált 
szilánkok lángrakap- 
tak, hirtelen felhajf- 
tottuk olyan magasra, 
amilyenre tudtuk. Az 
ilyen csillaghullás per
sze az egész dinnye
földön látható volt.
Mindenki tudta, ki 
hajította fel, még 
versenyt is csináltunk 
belőle, s az volt a 
legkülönb legény, aki 
a legszebb csillagot

legmagasabbra dobta. H át Így éltünk 
mi gyerekkorunkban.

—  Köszönjük meg, fiúk, Andris bácsi
nak ezt a szép mondókát egy csata- 
kiáltással.

Huj, huj, hajrá I
—  Hölgyeim és uraim, elnézésüket kérem 

a recsegésért, elejtettem a mikrofont. Ezek 
a fiúk olyan veszettül kiáltottak, hogy össze
rezzentem, így csúszott ki a kezemből.

Közben —  úgy látom —  valami játékhoz 
készülődtek. Egy kulacs víz van középre téve, 
két jelentkező falusi gyereknek bekötik a 
szemét, megforgatják egy kicsit őket s no 
most tessék megkeresni a kulacsot. Izgatott 
tapogatózás következik, kopp —  most össze
ütődött a fejük. Most —  most, az egyik végre 
megtalálja a kulacsot. Hirtelen leveszi a ken
dőt a szeméről, a kulaccsal a másik mögé 
lopakodik —  szegény, még mindig kutat s 
nem Is sejti a tragédiát. —  Csuppsz, bele a 
nyakába. Harsány kacaj s a vesztes prüszkölve 
menekül . . .

Ubul, a Közellátási Hivatal 
szelleme

Kedves hallgatóim, kis üzemzavar voit. A  
prüszkölő gyerek menekülés közben bele
akadt a drótjaimba, de már sikerült újra rendbe
hozni a kapcsolást. —  Egy nagy,'szürke pokróc 
van a tűz előtt s felette két liliputi emberke 
játszik. Ubul és Elek a két ősbábú. Figyeljük 
csak ő k e t ! Elek épp a szellemnek öltözött 
Ubul előtt térdel és könyörög.

—  Én vagyok a Közellátási Hivatal 
Szelleme, ha még egyszer észreveszem, 
hogy a krum plit faragod és nem vékonyan 
hámozod, kitekerem a nyakad, karóba 
húzatlak, főbelőlek s a végén felakasztlak, 
megértetted?

—  Meheheheg, kegyelem, szellem bácsi, 
kegyelem ! (Elek leborulva könyörög, 
ezalatt Ubul leveszi a szellemruhát.)

—  Szervusz, Elek, m it csinálsz Itt?
—  Ubul, hát te hogy kerülsz Ide? És 

hol a kisértet?
— • Miféle kisértet?
—  H át a közellátási hivatal szelleme, 

meg akart ölni I
—  H át te álmodtál valamit, fiam. Itt 

nem volt semmiféle kísértet. No, gyere, 
menjünk a konyhára, segítsünk Pacal 
bénák krum plit faragni. Ú gyis olyan rég 
faragtunk már.

—  Ja|, Isten őrizz, csak azt ne I Azt 
mondta az a szörnyű szellem, hogy ha 
még egyszer észreveszi, hogy nem véko
nyan hámozzuk a krumplit, karóba hu-
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at. —  Meg azt is mondta, hogy a kenyér- 
darabkákat sem szabad elhányni, sze
métbe dobni, mert ahányat ott talál, 
annyiszor fog belecslpni a nyelvünkbe 
agy tüzes fogóval. Jaj, nem is merek a 
konyhára menni.

Ne szamárkodj, Elek. Inkább meg
ígérem ünnepélyesen, hogy hámozni fo
gom  a krumplit, nem faragni s mindent 
mageszak a táborban, még a levesbe 
asett hernyót is I

—  No, hál’ Istennek. Szent a béke. 
Borulj a pocakomra. így m ár biztosan 
megérdemeljük azt, am it a nóta is mond, 
hogy aszongya: Túrós csuszát, sej, haj, 
jó sok tejfölt rája . . .

A magyar falu köszöneté
Nagy nevetés közepette tűnnek el a szín

padról a népszerű bábuk, ügy veszem észre, 
lassan a befejezéshez készülődnek a fiúk. De 
nem, újra egy falusi gazda áll fel, úgy látszik, 
beszélni akar.
• —  Kedves fiúk 1 Nem  igen szoktam  
én Így sok ember előtt beszélni, de most 
mégis kell. Szeretném megköszönni ma
guknak az egész község nevében, hogy 
az aratási munkában segftettek. Nem  
tudunk adni egyebet a szeretetnél ét a 
hálánál. De hogy mégis később Is vissza
emlékezzenek erre a táborra és jó mun
kájukra, megtanítom magukat egy ide
valósi nótára. Épp az aratásról szól.

Aztán nekikezdi kissé rekedtes hangján, 
a tábor nemsokára vele együtt fújja.

A  tűz már alig pislákol. Csendes, áhítatot 
a hangulat. A  sorok közül egyszerre megszólal 
Fazekas Miklós. (Még a délután elárulta ne
kem, hogy Irt egy Petöfi-verset —  most van 
a  halála évfordulója, figyeljük csak !)

PET Ő F I A  M A G Y A R Ó R Á N

Csendes magyar óra volt, 
a tanár halkan magyarázott, 
kéklett m ár a nyári ég, 
a a nap selymes függönyét 
az ablakra akasztotta, 
a a termet bearanyozta.

A  fiúk a nyári napba néztek, 
s a nap melegét élvezték ;
—  a tanár halkan olvasni kezdte 
Petőfi harci énekét:

—  „Trom bita harsog, dob pereg”, 
a falak a hangot verik vissza,
—  „Kész a csatára a sereg” , 
és éled,
és ébred 
a fiúk arca.

—  „Föl a zászlóval magasra” .
A  fiúk a tanár arcát nézik,
—  „Egész világ hadd láthassa” 
fejükbe száll a vérük, érzik.
Fejükbe száll,
dobog a szivük, 
és lüktet 
és perzsel, 
és égő 
tüzével
lobog a vérük.
—  „Előre I”

Előre, előre, 
a  harci mezőre I

—  „Süvít a golyó, cseng a kard”, 
éles és rekedt a tanár hangja,
a fiúk körme a húsukba mart,
robban, rohan a lelkűk rohamra.
Dobog a szivük,
és lüktet,
és perzsel,
és égő
tüzével
lobog a vérük.
—  „Előre I”

—  „Véres a föld lábam alatt.
Lelőtték a pajtásomat I”

M ár alig férnek a kicsi szobába, 
feszül az izmuk a diákruhába,
—  „Berohanok a halálba I 
Előre I”

Kicsi a szoba, kicsi a terem, 
a lelkűk m ár a harctereken 
száguld ezerszer új diadalra ; 
és éles, és csengő a tanár hangja:

—  „ H a  lehull a két kezünk is,
H a  mindnyájan itt veszünk is . . .” 
és lángol,
és perzsel, 
és tüzek 
tüzével
pusztít és rombol, 
és lüktet a vérük.
„Előre !"

A z  óra lejárt, 
s akkor összeöfelkezett, 
s katonának jelentkezett 
huszonkét diák.

Már csak a parázs izzik. Felhangzik a tábor- 
tOzzáró ének :

Szellő zúg távol . . .

Adjon Isten jó éjtszakát!
Hölgyeim és Uraim ! Éppen most fejeződött 

be a tábortűz. A  tűz körül ülő tömeg úgy, 
ahogy van, pokrócokba burkolózva, lassan 
felkerekedik s némán, teljes csendben az egész 
tábor megindul a tábor fölötti kis magaslaton 
emelt egyszerű fakereszthez. Az egész csapat 
körülállja a hatalmas keresztet, mögöttük a 
vendégek állnak. A  nagy csendben valaki 
elkezd egy szép esti éneket. A  csapat rögtön 
átveszi a daliamot s zúgva tör a magasba az 
ének.

Köszöntsük a Szűz Máriát,
Vele együtt ő szent flát.
Jézus, Mária, szent neve 
Legyen nekünk örömünkre.

Te Is őrző szent angyalom,
M fg el nem nyel a sirhalom,
M íg  a lelkem nyugosztalom,
Légy mellettem oltalmazóm.

Az ének végeztével az esti ima hangzik el, 
majd ugyanolyan csendben visszamegy a csa
pat a tábor főterére . . .

Valami készül a sötétben I ?!
itt vagyunk a tábor főterén az őrsök már 

négyszögben állnak. A  parancsnok úr kezében 
kis notesz van, meg a zseblámpa. Most hirtelen 
vezényszó hallatszik.

Tábor, vigyázz I Felolvasom az éjjeli 
őrség beosztását. Pihenj !

őrségszolgálatos a Fecske-Őrs. 10—12. 
Lapát Bence és Remegi Kajetán. 12—2. 
Cikora Péter és Hörcsög Pál. 2—4. Seprű 
László és Tapsi Mihály. 4—6. Bcndő Bálint 
és Pattogó György. A  két utolsó őr fel
költi a főszakácsot.

A z  őrség vigyáz a tábor területére. 
Kedves vendégeinknek jó éjtszakát kívá
nunk és megkérjük őket, hogy a tábor 
területét hagyják el.

Tábor, vigyázz 1 Jó éjtszakát I
Jó éjtszakát! Jó éjtszakát!
Őrsönként oszolj I
A  fiúk rövidesen mind elvonulnak sátraikba. 

Kis ideig még motoszkálás hallatszik, lámpa 
fénye villan s halk duruzsolás hallatszik. A 
vendégek Is eltávoztak már a táborból, csak 
a kereszt mellől hallatszik még erőteljesen az 
esti takarodó hangja.

Ebben a pillanatban éles kürtszó hallatszik. 
A  lefuvás jele. Minden sátorban kialszik 
a lámpa fénye. Csend borul a táborra.

Azaz, hogy két helyen fény van. Az egyik 
sátor, úgy látom, Itt a sötétben a parancsnok 
úr sátra. Onnan szűrődik ki a fény. A  tábor 
másik végén a tábortűz pislákol még. Van 
egy kis Időnk, kedves hallgatóink, megláto
gatjuk a parancsnoki sátrat. Lassan közele
dünk feléjük. Meglepjük őket.

Aha, hallgassuk csak, mit beszélnek.
—  . . .  Szóval egy kicsit megleckéztet

jük a fecikéket. . .
Hirtelen megjelenésemre azonban a beszéd 

fonala megszakad. Úgy látszik, rosszkor lép
tünk be a mikrofonnal. A  sátorban valami 
titkos megbeszélésről lehetett szó. Most folyik 
a parancsnoki megbeszélés, a tábor holnapi 
programmját beszélik meg. Nem is zavarjuk 
őket tovább, hanem Inkább meglátogatjuk a két 
őrt. Legalább alkalmuk lesz kedves hallgatóink
nak két valódi tábori őr hangját hallgatni ...

Legközelebb augusztus 15-én jelenünk meg! n



V é g v e s z é l y b e n  a m ik r o fo n
Ide érkeztem a mikrofonnal a tábortűzhez. Itt van a két tábori 

Ar barátom Kajetán é» Bence. Teljes harci díszben zseblámpával, 
botokkal felfegyverkezve, pokrócokba burkolózva. Kajetán kezében 
még egy vekker is van a tábor pontos időjelző készüléke.

Na fiúk, hogy Ízlik az őrség ?
Már hogyne Illene szpíker bácsi, ez a legfinomabb dolog az egész 

táborban.
Aztán nem féltek ebben a nagy sötétben V
Miért félnénk ? Edzett táborozák nagyunk ml. Sok minden meg

történt velünk.
Ne mondd 1 Mesélj el egyet
Nagyon szívesen.
Hölgyeim és Uraim figyelmet kérek, ügy valódi izgalmas tábori 

rémhistóriát fogunk most hallani egy szemtanú szájából. Gyengébb 
Idegzetüek 10 percre kapcsolják ki a rádiót.

Na hát halljuk kedves Bence barátom 1

Ubul a holdkóros!?
Tetszik tudni a tavalyi táborunkban volt egy nugyun izgalmas 

esetünk. Amikor az Ubul eltűnt. Akkor Ubul még újonc volt és nem 
igen értett a tábori dolgokhoz. Mellettem feküdt az egyik fírst sátorban, 
mint a Fecske őrs legkisebb, de egyben legbalkezesebb tagja. Az 
egyik éjjel hirtelen riadt motoszkálásra ébredtem meg. De mire 
kinyitottam a szememet csak annyit tudtam megfigyelni, hogy a mellettem 
lévő szalmazsák, Ubalé, Üres. Először nem tulajdonítottam nagyobb 
fontosságot a dolognak, de mikor később újra felébredtem, s a szalmazsák 
még mindig üres volt, őszintén szólva megijedtem. Felkeltettem őrsveze
tőmet, kimentünk és megkerestük az őröket. — Nem láttátok az Uhuit'! 
rontottam nekik izgatott kérdésemmel. — Hüledezve válaszolták a nemet. 
— Már j>edtg Ubul nines a sátrában, mondtam aggodalmasan.

Rövid tanácskozás után felkeltettük az egész őrsöt és tervszerűen 
körülkutattuk a tábor környékéi, mert bizony megeshetett, hogy szegény 
Ubul holdkóros lett s valahová elcsatangolt. Már pedig egy szál háló- 
ingben éjjel erdőben járni, még a tábori szakácskönyv szerint sem egész
séges dolog.

Izgatott kutatásunknak azonban nem lelt semmi eredménye. Végig
néztük az összes sátrakat, semmi eredmény . . .  Mi történt Ubullái ? 
Felköltűttük a Parancsnok urat is. Amikor jelentettük az esetet G Is 
holdkórosságra gyanakodott, de minek utána újból végig kutattuk a tábor 
környékét, láttuk, hogy ez az elmélet nem helyes. Ml történt Ubullal ?

A rejtélyt Benő bd oldotta meg. Már régebben híres volt detektív 
szimatjáról. (A kozmái mindig ő szimatolta meg először a reggeli tejben.) 
Nagy detektiv elődjeihez méltóan papirost vett elő s megkotorva a tábortűz 
parazsát, a felszálló füstbe beleszagolva, (az Igazi detektív könyvekben 
cigarettafüst szerepel, de a táborban dohányozni tilos) a következő sorokat 
irta gyorsan egy papir darabra :

Ubul eltűnt I Ubul háló ingben tűnt e l! Éjtszaka erdőben, háló- 
ingben tartózkodni kellemetlen dolog. A hold nem süt, tehát nem lehet 
holdkóros I Ubul tehát sátorban van I

De melyikben ? kérdeztük valamennyien a nagy delektivlől. Az 
egyikben, volt a lakonikus felelet. Pontos haditerv szerint újra neki
álltunk a sátrak átvizsgálásának. — A rejtély megfejtését Salamonnak 
köszönhetjük. — Későbbi diadalmas elbeszélései szerint a következő
képen találódott meg az elveszett Ubul. Amint a Pelikán sátort vizilálta
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érdekes természetrajzi /elfedezésre bukkant. Az egyik szalmazsák felső 
részén Parts Jéneiké szemüveges feje. pihent jobboldalra fektetve. Alul 
viszont a pokrócból két darab mezítláb kukucskált kijelr fejjel bal felé 
fordítva. Salának ez a természetrajzi csodu azonnal szöget ütött a fejében, 
mert hiszen csoda, hogy valaki úgy fekszik, hogy a szalmazsákon a fejét 
jobb jelé, lábát bal jelé jordítja. Nem igaz f (Sűrűn bólogatunk a lejünk
kel, de nem merjük megszakítani az izgalmas beszámolót.) Hirtelen 
lerántotta a jiokrócol és ezzel együtt a leplet a rejtélyről. Ugyanis a jobb jelé 
fordult Jéneiké gyomrán olt feküdi édesdeden Ubul, lábait szépen bal felé 
fordítva. Még akkor sem ébredt fel, amikor ölben átvittük saját szalma
zsákjára. Reggel nem emlékezett semmire sem. De elmesélte milyen 
szépeket álmodott. A jellegek között járt álmában s angyalok dobálódzlak 
vele egy bárányfelhőn . . . Benő bá utólagos nyomozása még kiderítette, 
hogy Ubul barátunk előző este megevett egy fél görögdinnyét, . .

Bence barátunk befejezte történetét, most megkupurja a tábor 
tűz parazsát, azután elindulnak, hogy újra körüljárják a tábort. 
Úgy látszik kedves hallgatóim, rövidesen be kell fejeznünk 
közvetítésünket, ülmult a tábori nap, minden csendes, csak a sátrak 
bói hallatszik ütemes horkolás. A tábor egy uapjánuk vége.

Halálködök a táborban
De nini, Bence barátunk rohanó léptekkel közeledik a mikrofon 

felé. Figyeljünk csak 1 Úgy látszik készül valami.
Szpíker bácsi ! Szpíker bácsi I lessék c sok jönni, valami baj 

van a kunyhasálornál.
Hölgyeim és uraim egy kis időre kikapcsolom a mikrofont és 

odarohanok Bencével a konyhasátorhoz . . .
Kedves hallgatóim már itt vagyunk a konyhasátornál. Menet' 

közben Bence elfúló hangon közölte velem, hogy a konyhasátor felől 
kísérteties hangok törnek elő. Élesre állítom u mikrofont. Maradjunk 
teljesen csendben hátha sikerül újra elfognunk a kísérteties hungot.

Ajajajajauaaanuf . . .  huhuliuhuhuhu . . .
Hallották kedves hullgatólm, mintha farkas üvöltene az erdő 

ben I Vagy talán elveszett gyermekjajgat 1 Hölgyeim és uraim néni 
is képzelik milyen Izgatott vagyok. Bence és Kajetán a két őr remegve 
áll mellettem és nem tudják mit csináljanak, 

i Ajaja/aaaaaaaj . . .  ahuhuhuhuhu . . .
Hallották kedves hallgatóim, a kísérteties hang újra Jelent

kezett. Egyelőre nem akarok beleavatkozni a dologba. Ügy látom 
szenzációs hangriportban lesz részünk. Most hirtelen változás történt 
Bence eddigi Ijedtségéből felocsúdva, hirtelen az őrség parancsnok 
sátrához rohan. Kis moloszkálás hallatszik, most dugja ki fejét az 
őrségparancsnok a sátorból. Már itt is vannak . ..

A A A Aááááááá . . .  (az őrségparancsnok ásított): Na mi baj ?...
Parancsnok úr jelentem, hogy titkos hangok hallatszanak az erdő

ből. . .  x
Nem hiszem én azt, biztosan csak hallucináltok I
És ezzel már indul Is befelé a sátrába. Na szegény gyermekek ml 

lesz veletek. De úgy látom Hölgyeim és Uraim mégsem estek u tejük 
lágyára, mert gyorsun intézkedni kezdenek. Felköltik u következő 
két őrt is meg a főszukácsot. A tábortüzet is egészen kioltják, hogy az 
ismeretlen ellenség ne tudjon tájékozódni. Amint Így a beszélge
tésükből kiveszem azt hiszem kóbor cigányokra gyanakodnak. 
Tognap nugy csoport vonult Itt végig az erdő szélén.

Hopp I Ott villant valami a fák között. Az egyik őr lopakodva



.»•lőre csúszik s hatalmas husángot vág a fák közé, Teljes csend 1 
Kajctán felkölti a kürtöst is, hogy szükség esetén riadrtzzon. Mégis 
csak ügyes gyerekek ezek . , .

Most azonban megfagy ereimben a vér, a mikrofon reszket a 
kezemben. Az ogyik sátor mögül nesztelen fehér ködszerü gomolyog 
libben elő. Mikrofonommal az egyik vastag tölgyfa mögé húzódom s 
innen figyelem az eseményeket. A túlsó hegyoldalról messziről újra 
elnyújtott üvöltés hallatszik. A fiúk mind arra figyelnek. Hátuk 
mögött pedig a fehér ködgomolyag — közben ketté osztlott —, mind 
közelebb, közelebb nyomul a fiúkhoz. Torkomon akad a szó nem 
tudok kiabálni nekik, hogy figyelmeztessem őket, Most az egyik hir
telen megfordul és észreveszi a fehér ködőt. Kiabálni akarna, de 
abban a pillanatban az egyik nugy Őrsi sátor mögül párducként 
ugrik elő 8 álarcos alak — legalább is innen a sötétből úgy látszik —

s egykettőre lefegyverezik az őröket. A titokzatos köd egysze re 
szétfoszlott.

Hü kezd melegem lenni. AJvé I Az egyik álurcos alak a tölgyfa 
felé közeledik, amelyik mögött csak suttogva inerek beszélni u 
mikrofonba. Hölgyeim és Uraim, lehet, hogy egy pár pillanat múlva 
már nem tudok beszélni. Ha holnap délig nem Jelentkeznék a 
Stúdióban, értesítsék kérem a feleségemet, hogy a hernyóházi tábor
ban rablótámadásnak estem áldozatul.

Jó estét kedves bemondó bácsi I
Ha . .  .Ha . .  .Ha . . .  He . . .  He . . .  ml ?l
Rosszul van uram, hozok egy pohár vizet,
Hát maga nem hahahahaharamia ?
Én kérem, mért volnék az ? Nem tetszik megismerni ? Én vagyok a 

Bagoly őrs vezetője , . .

Minden jó, ha a vége jó
Hölgyeim és Uraim 1 Nem tudom hallották-e azt a hatalmún 

dőrenést. Óriási kő esett le szivemről. Be kell vallanom ilyen kaland 
még nem esett meg velem. Bizony be voltam gyulladva. De most már 
kicsit magamhoz tértem.

Hát Izé. Kedves barátom. Mi is történt itt tulajdonképpen 1 
Most valóban nem csak a rádió közönsége, de magam is érthetetlenül 
állok az eseményekkel szemben.

Oh kérem nem történt itt semmi. Csak hogy éppen a Fecske őrs voli 
őrségen és a délután nagyon elhencegtek a bátorságukkal. Most egy kicsit 
móresre tanítottuk őket. Megkötözve várják a szégyenfánál a hajnal 
hasadását. Persze addig ml őrködünk helyettük . . .

Mér el is tűnt a szemem elől. És most itt állok árván, egyedül a 
mikrofonnal. Újra csend és békesség van a táborban. Haja] 1 Most 
veszem észre, nagy Izgalmamban meg sem néztem az órámat. Időnk 
már le is Járt. Ejfél van. Kedves hallgatóim megköszönöm szives 
türelmüket. Egy teljes napot közvetítettünk a hernyóházi cserkész- 
táborból. Megismertük belőle a tábori élet minden szépségét, roman
tikáját. S most amikor kedves hallgatóinknak Jó éjtszakát kívánunk, 
minden magyar cserkésztábor életére Isten áldását kérjük.

A h o v á  Ü ltettek

Fölvldéki erdőt jártam. Megakadt a szemem egy magányos tölgyfán 
Roppant Izmos gyökereivel, mint acélkapcsokkal markolt a földbe. Állt. Szilár
dan, megdönthetetlenül. Hiába birkózott királyi koronájával a szél. A  tölgyfa 
győzött még viharokkal szemben Is. Erőt adott neki a mélyre bocsátott gyökérzet.

Akkor kezdte ezt a gyökérverést, mikor fiatal, hajlékony fácska volt 
még. Azóta minden évben mélyebbre bocsátkozott finom erezetével, minden 
évben erősebb lett a törzse, szilárdabb az állása. Most a csöndes munkában óriássá 
nőive védi az erdőt, a kisebb fákat.

Hivatásod azt jelenti, hogy helyet találsz Isten nagy embererdejében. 
Értelmet kap az életed, kedvet a szived, lendületet az akaratod. De ha rálelsz, 
hivatásodra, kér Is tőled valamit. Azt, hogy szeresd.

Mit mond Krisztus meghívott apostolainak ? —  Hogy aki az eke szarvára 
tette kezét, ne nézzen az vissza.

Mit mond Pál, Krisztus nagy hadvezére ? —  „Nem tekintek arra, ami mögöttem van, hanem nekifeszülök annak, 
ami előttem van és úgy törtetek a célra".

Hivatásod olyan, mint az éppen neked való talaj. Ne kívánkozz más földbe. Szeresd a magadét. Ott leszel nagy, 
abba kapaszkodj, azt sződd át lassú gyökérverő munka árán finom hajszálgyökerekkel. Ott virágozzék ki kedved, találé
konyságod, alkotóerőd. Tartsd a magadénak. Tiéd, nagy érték, örülj neki, Isten adta. Hivatásoddal forrjon össze a lelked, 
védd, mentsd át a csüggedés nehéz óráin, míg a tanulás gyorsan múló ével után egyszeresek munkába állhatsz és nagyot 
alkothatsz.

Meghalt Follért Károly, a nagy állatvédő
Foltért Károly ny. posta is  távírda vezérigazgató, a M. Cs. Sx. tb. tagja 83 éves koriban alhunyt. Follért Károly ax Országot 

Állatvédő Egyesület utolsó elnöke volt és az ő tevékeny közreműködése folytán olvadt be a régi nagymultú egyesület a Cserkészszö
vetségbe. Az állatvédő munkát az Állatvédő Bizottság folytatta 1935 január I -tői. Az elköltözött magas korinál fogva a bizottságban 
aktiv részt már nem vehetett, azonban mint annak örökös dfszelnöke munkásságát egész haláláig állandó figyelemmel kísérte és nagy 
tapasztalatával és bölcs tanácsaival támogatta és mozdította elő munkáját.

Nagymagyarorszig utolsó postavezérlgazgatója régi, lelkes állatbarát és állatvédő volt. 6 évig volt az O. A. V. E. elnöke és 
igen hosszú Ideje annak tagja. Sokat köszönhet neki a magyar állatvédelem, melyet anyagilag Is jelentősen támogatott. Emlékét az 
Állatvédő Bizottság mindig hálával és kegyelettel fogja megőrizni.

Legközelebb augusztus 15-én jelenünk meg! í 5



Az ünnepi misén cscrbéxzénckknr énekel! Pántol 
Atya vezényletével. Gorlnczy Pál <lr. jászóvár! prépost megáldja n 

repülőket és gépeiket. Vitéz Kisbnrnnki Farkas Ferenc tőcserkész egy
másután szólítja meg a repülőket. (Kántor /elv.)

. A cserkészrepÜlBk a repülés védőszentje, Borostyános Szent Szűz tiszteletére hármashatárhegyl fellegvárukban (jútiius 14-én) 
tartották szokásos  ̂rejtülőszetitelési ünnepségüket. A borús idő ellenére sokan gyűltek össze és vettek részt az ünnepélyes szent- 
misén, a főcserkesz úrral az élen a cserkészet és a repülés több vezető egyénisége. A mise után Gerinczy Pál di\, a jász 
óvári prépos egymásután áldotta meg a cserkészrepülőket, a vitorlásrcpülő alakulatok tagjait és gépeiket. A »cserkész úr pedig, 
aki mindgyakrabban jelenik meg a cserkészrepülők telepén, közvetlenül elbeszélgetett a fiúkkal. Kántor

H Í R E K

Legközelebb augusztus 15-én jelenüuk 
meg. Addig Is munkás nyarat és okos pihe
nést kívánunk 1

Makán, a 92. „Csanád" cserkészcsapat 
kezdeményezésére és a csapat cserkészel 
vezetésével, leventék bevonásával füsttelen 
napot tartottak. Ertdményeképen 17,000 
cigarettát, 3370 pengőt, liagvmcnnviségü 
dohányt, szivart és könyveket juttattak 
el a vöröskeresztnek.

A Csíkszeredái ráin. knt. Segítő Mária 
gimnázium 186. sz. Csaba eserkészesaputá-
nak újoncai Űrnapján tették le fogadalmu
kat. Az ünnepélyen jelen volt Puskás Lajos 
kerületi elnök, kíséretében több erdélyi 
parancsnok is. A cserkészlnduló után követ
kezett Székely László csapatparancsiiok és 
Pataky József igazgató beszéde és Molnár 
Sándor „Mese a táborról” című színdarabja. 
Ezután kivonultak a fiúk a gimnázium 
udvarára fogadalomtételre. Jelentések után 
a cserkésztörvények felolvasása követke
zett. Az újoncok fogadalma után a parancs
nok imát mondott, majd Puskás Lajos 
kerületi elnök beszélt. Kiemelte, hogy van
nak, akik nem értik meg a cserkészet áldo
zatosságát és a nehézségek elől megfutnak. 
A Himnusz eléneklése után a 22 éves erdélyi 
cserkészmunka emlékérmeinek kiosztásával 
az ünnepély véget ért.

Halló, vizesek ! Figyelem I Olyan jó meg
figyelők vagytok-e, mint amilyen jó evező
sök 7 írjátok meg sürgősen, mtlven hibákat 
fedeztetek fel lapunk június 15-1 számában, 
a „Cserkészboit” hirdetésének képén '?

A lévai 136. sz. Vak Jttotlyán csapul egvik 
őrse ügyesen megrajzolt térképhelyesbítési 
adatokat küldött be egyik kirándulásának 
eredményeként a Honvéd térképészeti Inté
zetbe. Követendő példa ! A módját meg
tudhatjátok a „Természetjárás, térkép- 
ismeret” c. könyvecskéből I

A veesésl (118. sz. Szent Sznniszló cserkész
csapat a harctéren küzdő cserkész honvé
dünk részére beküldött 145 pengő 20 fillért, 
cserkészünnepélyük jövedelmének 50 szá
zalékát. Hálás szívvel köszönjük a szép 
adományt.

A budapesti bencés gimnázium 314. Czu- 
ezor Gergely cserkészcsapata jól sikerült 
csapatünnepélyt rendezett. Az ünnepély 
első felében regösszámokat mutattak be, 
második felében Koszter atya színdarabját 
„Palkó barátai” -t adták elő.

A rákospalotai Wáguer-glmnázium 311-es 
Sizt. Imre cserkészcsapata az intézet udvarán 
a nyári nagytábor költségeinek részleges 
fedezésére jólslkerült műsoros estet rende
zett, melyen Bartalis József tanügyi fő
tanácsos úr Is megjelent és beszédet inté
zett a közönséghez.

Mj gú&a&átoH, eladó-!
Alapéle 2.60 cm, magassága 2,10 cm. 

_______Cím : Nylkos D., Bp„ V., Székely-u. 4.

Országzászlóavatás Ófutakon
A ceglédi 872. sz. „Árpád” iparos cserkész

csapat a leányönképzőkörrel karöltve ünne
pélyes keretek között avatta fel Pünkösd
kor a Bács-vármegyei Ófutak községének 
adományozott országzászlót. Az avatást 
megelőző este a község nagyszabású mű
soros estet rendezett a ceglédi vendégek 
szereplésével. Az ünnepség során Simonyi 
István parancsnok mondott beszédet a 
cserkészet mai feladatairól és az ország
zászló jelentőségéről, majdnem ezerfőnyi 
közönség előtt.

A másnapi ünnepélyes avatás zenés fel
vonulással vette kezdetét, melyen ott vol
tak a front- és tűzharcosok száztagú kül
döttsége, az újvidéki cserkészfiúk és cser
készlányok, különféle polgári és kálónál 
alakulatok. A tábori mise után vitéz Al- 
mássy Sándorné zászlóanya a leányönképzó- 
kör vezetője mondott beszédet, majd vitéz 
dr Horváth Béla az Ereklyés Országzászló 
bizottságának kiküldöttje mondott magas- 
számyalású avatóbeszédei magyar és német 
nyelven. Ezután a Hiszekegy hangjai mel
lett lassan, méltóságteljesen kúszott fel 
a zászló az árböcra. Ezután Simonyi Tibor 
cserkészliszt mondotta el nagyhatású sza
valatát, majd Richter Tivadar mérnök, 
a helyibizottság elnöke keresetlen szavakkal 
köszönte meg és vette át a zászlót, végül 
pedig Réti János főjegyző a község nevében 
mondott hálás köszönetét, a zászlóért. Ezt 
követőleg a polgári és katonai alakulatok 
képviselői néhány szó kíséretében helyezték 
cl koszorújukat az Országzászló talapzatára.

G o n ű o la ío h i
Nincs okod bárkire irigykedni, hisz 

nem tudod későbbi sorsát!
*

A jó másoknak él. A ki másoknak 
él, igazán csak az é l !

*

Ha nincs igazad, túrmád nem 
pótolja !

*

Mikor a szenvedélyek elalszanak, 
felébred a lelkiismeret.

(Sztrbik Antal: „A harmónia dalai" c, 
könyvéből.)

K Ö N Y V IS M E R T E T É S

Hagyományunk, műveltségünk, életünk :
Muhnray Elemér. (Magyar műveltség. Ha
gyománysorozat 1. szám. Kalot-kiadás.) 
Sem az Író nem Ismeretlen előttünk, sem 
a kis könyv tartalma nem idegen számunkra. 
Az ismertetett gondolatok, eszmék a cser 
készlélekben termékeny talajba kerülnek. 
A nemzet csak úgy maradhat fenn. csak 
akkor felelhet meg az Európában reá váró 
hatalmas feladatoknak, ha lelkileg, szelle
mileg, testileg megújul.

Ennek a megújulásnak az útját és módját. 
Ismerteti és mutatja meg az Író. Először 
mai életünket és életkérdéseinket vizsgálja 
meg, majd a múltra tekint vissza, végül az 
új szellem, az új élet elveit és állomásait 
Ismerteti. Számunkra annál érdekesebb ez 
a kis könyv, mert tudjuk, hogy cserkész- 
mozgalmunk egyik legfontosabb hivatása és 
feladata ennek az annyira szükséges és 
sürgős nemzeti megújulásnak a szolgálatába 
állni. (Ára P 1.50. Megrendelhető a K A l
központban : Budapest, IV., Cukor-utca 3).

A honnáuln dalai: Szirbik Antal. (Az 
„írások” negyedik sorozata.) Gazdag élet- 
tapasztalatú, nylltlclkű és nyíltszívű férfiú 
bölcs gondolatainak, bölcs mondásainak 
gyűjteménye ez a kis könyv. A szép, érté
kes élet aranyszabályai ezek a mondások. 
Aki nemcsak úgynevezett „csak gyakor
lati” ember, hanem néha-néha elgondolkozni 
Is szeret, szívesen portyázlk a könyvecske 
tartalmában. ízelítőül közlünk lapunk más 
helyén néhány szép gondolatot. (Ara ked
vezményesen P 1.--. Megrendelhető a szer
zőnél : Dunaharasztiban.)

Ü Z E N  A Z  M . C S .
Lippay János, Szeged. A M. Cs. terjedel

mét hivatalból kellett csökkenteni. (Minden 
folyóirat Így járt.) Legközelebb szeptember
ben Indul meg hosszabb regény. Tárgya a 
bácskai harcok idejéből való. — Chludek 
L , llp. Címedet nem Írtad meg. Jó és köny- 
nyen érthető könyv a „Most már értem 
a rádiót” . Németh József könyvkiadónál 
kapható, Bp„ XI., Horthy Mlklós-út 15.
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REJTVÉNYEK
A megfejtéseket levelezőlapra ír

va a következő címre küldd . 
,,Magyar Cserkész rejtvénye, Bu
dapest, V., Nagy Sándor-utca 6.*’ 
Beküldési határidő : 1 942. augusztus 

U.
Az 1942. június S5-« számban 
közölt rejtvények helyes meg

fejtése :
1. A rombolóbomba épületek 

rombadöntését szolgálja, a repesz
bomba viszont élőlények ellen irá
nyul. 2. Gyúlékony anyagok fel- 
gyujtására használják. 3. Nem, 
csak órák múlva. 1. Igen. 5. Nem 
szabad alkalmazni. 6. Klórmész.
7. 1 %-os szódabikarbona-oldntot.
8. A „Riadó” . 9. Törmelék, gáz, 
szilánkbiztos. 10. A gázveszély 
megállapításának módja.

2. Hídjavftás a Mississippi -folyó 
felett.

3. Japán 540, brit 720.
4. 13 x 7 91

255 : 17 — 15
21 f 27 =  48 
10— 7 =  3 

299 58 157
5. „Istenítés.”
6. Eb, seb, zseb.
7. Búbosvöcsök.
8. Tokaji, hevesi, badacsonyi, 

tordai, szegedi, makói, liptói, ko
lozsvári, miskolci, egri, kassai, 
pozsonyi.

A rejtvényeket helyesen fej
tették meg :

Budapesten : ifj. Gohér László, 
Kocsy Károly, Karácsony Tibor, 
Sólyom Tibor, Buday Tibor, Solti 
András, Nagy Balázs, Kovalszky 
Béla, Tóth Alajos, Balázs Géza, 
Földess Árpád, Muray Pál, tíalassy 
Péter, Nagy Árpád, Kovásznál 
Béla, Horváth Sándor, Derecs- 
key Sándor, Mihály Gábor, Magyar 
Pál, Nemes Henrik, Merő Károly, 
Lázár Sándor Géza, Harsányi H. 
Pál, Magassy Nándor, Megyer 
László, Kaposváry Nagy Tibor, 
Kelemen Ferenc, Török Oszkár. 
Mártonffy Rezső, Miklós Pál, Já- 
rav István, Telkes N. Béla.

Vidéken: Járossy István, Ko
lozsvár ; Szabó Béla, Endrőd ; 
Kemény György, Cegléd; Deli 
Ferenc, Szedres'; Kelemen Béla, 
Bicske ; ifj. Nagynál Sándor, .Sze
ged ; Roboz László, Pécs ; Bodor 
Zoltán, Rimaszombat ; Tamás La
jos, Rozsnyó ; Dévényi Iván, Ceg
léd ; Szabó Béla, Endrőd ; Gombos 
Zoltán, Komárom ; Banga Antal, 
Szekszárd ; Rácz Gy. Tamás, Sá
rospatak ; Drexler Győző, Aszód ; 
Szabó Ferenc, Siklós ; Kertész Já
nos, Sorpatak; Kenderessy Ta
más, Gödöllő ; Mizsey István, Jász
berény ; Péter Áron, Székelyudvar
hely ; Harmat László, Nagyecsed; 
Szenczi László, Komárom ; Tiha
nyi Mihály, Elek ; Bánhidi Endre, 
Csurgó; Asztalos József, Eger; 
Mácsay Tivadar, Eger ; Sztepanov 
György, Pásint Elek, Kolozsvár ; 
Molnár József, Marcali ; Bogrády 
László, Esztergom; Both Soós 
József, Székelyudvarhely; Szent- 
véri Tibor, Pécs ; Nagy József, 
Győr; ifj. v. Takách László, Kun
madaras ; Töttössy Miklós, Kis- 
várda; öllős Géza, Pápa; Völgyi 
János, Rákospalota; Bordás Jó
zsef, Kunszentmárton ; Hajdú De
zső, Székely udvarhely ; Bagossv 
Ádám, Nagykároly ; Szente Márk, 
Bácsalmás ; Pethes Ferenc, Jász- 
árokszállás ; Katona Miklós, P écel; 
Dóka Zsigmond, Kapos-pula ; Ivády 
Gábor, Ivád ; Földi Dezső, Pécel ; 
Lukácsi Károly, Pápa ; Kass Jó
zsef, Győr ; Mátray Antal, Csepel ; 
Erdész Géza, Budafok.

I. A jó testvér
Egy apa vagyonát a négy fiára 

hagyta örökségül, de kikötötte, 
hogy mindegyik fiú egyenlően ré
szesüljön az örökségből. A lég-

idősebb testvér azonban gazdag 
volt s jó szíve sugallatát követve, 
a reá eső részt odaajándékozta a 
három testvérének. Ez a három 
testvér most már egyenként 700 
pengővel kap többet annyinál, 
amennyinél a 4 részreosztás ese
tén 700 pengővel kevesebbet ka
pott volna. Mennyi volt az örök
ség ?

2. Köröstalány

1 — 13-ig írjatok a körbe számo
kat, úgy, hogy az egyenesekkel 
összekötött, karikákban lévő szá
mok összege eredményül 21-et 
adjon. A pontozott vonallal egybe
kapcsolt körökben lévő számok 
pedig 12-t adjanak.

3. Betűrejtvények
Beküldte : Vfndgyessy Géza, \agy~ 

várad.

A.

D "RAMA í

eiae

Az itt látható képeslapot küldte Géza a „barátjának**. Milyen titkos 
rejlett üzenetet tudsz róla leolvasni?

6. Keresztrejtvény
„Cserkésztőrténelem”

Beküldte : Lapis Mihály, Kisújszállás.
Vízszintes sorok : 1.

A világ főcserkésze. 11. 
Római pénz. 12. An
nus — magyarul. 13. 
Idegen pénz. 14. 1930- 
ban a kanderstegi nem
zetközi cserkész-bizott
sági ülésen hazánk kép
viselője volt. 18. Rend- 
őrkutvák. 19. Folyó
irat. 21. Az 1924-í 
jamboree színhelye (fö
lös mássalhangzóval). 
24. „Lahore” mással
hangzó-. 25. Zóna. 26. 
Ebben a „köz” -ben 
éltek őseink 850 
895. 27. Vissza : a
kanderstegi jámboréért 
a magyar öregcserké
szek vezetője (kereszt
nevének csak kezdő
betűje). 30. V. L. 31. 
iskolai nyelv. 34 
Észak-franciaországi 

város. 38. L. R. V. o
Függőleges sorok :

1. Rag. 2. Itt volt az 
első cserkészvi lágtábor. 
3. Jogtalanul szerez. 4. 
A ni t regé n v egy j el e. 
5. Kenyeret süt 6.

„Vohin” betűi kever
ve. 7. A wolfram vegy
jele. 8. Más által bo
csát áruba. 9. Talál. 
10. Leánynév kettőz
ve. 15. Vissza : korc.so- 
lya-márka. 16. Vissza: 
lenge, lengedező. 17. 
Csibétől!. 20. Vízben 
él. 22. Vissza : latin 
köszöntés. 23. Római

l nvi^.
istenség. 24. Líars- 
Hont egyesült várme
gyék székhelye. 28. 
Vissza : keletszibériai 
folyó. 29. Flór mással
hangzóiból kettő. 32. 
Török név. 33. Trom- 
bitahang. 35. Bíró ma
gánhangzói. 36. Nikkfcl 
vegyjele. 37. Somo- 
rium vegyjele.

A Magyar Cserkészszövetség hiv. lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. A szerkesztésért és a kiadásért Kosch Béla dr felel.
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