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R E J T V É N Y E K
A helyes m egfejtéseket a  következő címre kü ld jé tek  : M agyar Cserkész 

rejtvénye, V., N agy S ándor-u tca 6.
Beküldési határidő : 1943. április 11.

A z 1943. március 15-i Magyar
Cserkészben közölt rejtvények  

helyes m egfejtése :
1. A nagy 11 k öbm étert, a  kiseb

bik 7 köbm étert.
2. 80 fillért.
3. Já c in t, rezeda , pipacs.
4. E zek a szám párok ad ják  az  ered

m ényt : 1— 12, 2— 11, 3— 10, 
4—9, 5— 8, 6— 7.

5. H ázunk  e lő tt m ennek el a hu 
szárok, édesanyám  én  is közé
jü k  állok.

6. A labárd , inalaszt, szalad j, só- 
ta la n , p enkala .

7. A hűtőre te tte  a  kezét és még 
m eleg vo lt.

8. Fokföld, földnyelv, nyelvbúvár, 
búvársisak , sisakforgó, forgó
tőke, tőkehal, halpénz, pénz
váltó , v á ltóáram , áram szedő, 
szedőgép.

2. Harcikocsik
Négy különböző ű rta rta lm ú  szál- 

lítóhajó ra  összesen 200 páncélos 
harcikocsit tu d n ak  berakn i. Az első 
kettőbe  68, a második és h arm a
dikba : 96, a  harm ad ik  és negye.dik 
hajóra pedig 132 páncélos lé r c). 
H ány  hurcikocsi van  az. egyes hajó
kon?

A rejtvényeket helyesen 
fejtették  m eg :

521. sz. Szt. László cs. cs. 1. őrse. 
É rd lige t, G argya László. K iskun
halas , Csizm adia László Bp., Nagy 
K ároly , Pestszentlőrinc, K atona De
zső, B p., M atjacsics József, Bp., 
Sikó Zoltán, O nody László, Győr, 
Leicher Im re , Budafok, ifj. Rados- 
ty á n  H enrik , R ákospalo ta , Pozsár 
Is tv án , B erettyóú jfalu , Rács Géza, 
B p., B eth len  László, S zeged,. Nagy 
P ál, A baújszánló , Balassa Im re, 
Bp., Kovács László, Szikszó, P in
té r  E lem ér, Bp., Vágó P á l, Debre
cen, Im re Sándor, K olozsvár, Föl
des P ál, K assa, Jánosi Alajos, G ar- 
bócbogdány, M árton Im re, Csík
szereda, Majoros László, B p„ Ba
logh Ödön, M arosvásárhely, Vörös 
T ivadar, Ú jvidék, Lehner Béla, 
Bp., V adas O ttó , Ú jpest, M agda 
Géza, Vác, Tooth M. H enrik, 
Sopron, H ihály  László, Vecsés, 
H ivcs G. Á rpád, Dés, M agyar 
Im re, Bp., M adár Sándor, Besz
terce, H u b a i L. Im re, Hódmező
vásárhely.

Cső- és tűrendszerű töltőtollakhoz is

MÜLLER-FÉLE ÚJKÉK TÖLTŐTOLLTINTÁT
h a s z n á l j u n k
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Szép élmény volt, mint mindig! 
Az Andrássy-út képe is mutatta, hogy 
ve kuni rendkívüli esemény lesz az 
Operában! Nagy tömeg nézte, leste 
a vendégek érkezését és izgalommal 
várta a legmagasabb vendéget: Kor
mányzó Urunkat! Egymásután su
hannak el a kapu előtt a gépkocsik. 
A díszes előcsarnokban tarka ünnepi 
díszben a selyem csapatzászlók erdeje. 
A mozgalom vezérkara itt üdvözli 
az érkezőket. A kormányzói lépcsőn 
cserkészek sorfala. Nagy megtisztel
tetés azoknak, akiket parancsnokuk 
erre a szolgálatra kijelöl! Egészen 
közelről láthatják az ország vezérét. 
A nézőtér zsúfolt: még soha ilyen 
jegyigénylés nem volt, mint most. 
És hányán nem jutottak egyáltalában 
helyhez 1 Érdekes a közönség. Itt 
mindenki keresztül-kasul ismerős, jó
barát. Örömmel üdvözlik egymást 
rég nem látott őscserkészek, jamboree-

viselt veteránok és a most felnövekvő 
vezetői gárda tagjai. A páholyokban 
az ország vezetői — „életnagyság
ban”, akiket eddig csak képes újsá
gokból ismertünk. A ruházat aztán 
igazán érdekes: a tábornoki atillától 
a sebesült tisztek egyszerű zubbo
nyáig és a kényelmetlen frakktól a 
pompás, kényelmes rövidnadrágos 
cserkészrufiáig mindenféle, de mind 
ünnepi! A hölgyek túlnyomórészben 
hosszú estélyi ruhában, amire bizony, 
főleg a lépcsőn, nagyon kell vigyázni. 
Magyar női ruha aránylag nagyon 
kevés. Feszült várakozás, a zenekar 
hangol, mindenki állva fordul az 
államfői páholy felé. Hat óra múlt. 
A sorfal cserkészei már besietuek és 
elfoglalják „magaslati állásaikat” .

Már az ügyeletes rendőrtiszt is el
foglalja a helyét. Most! Most! Néma 
csend . . . Ebiben a pillanatban jele
nik meg frissen, szinte fiatalosan, fia 
kíséretében a Kormányzó Ujl Fel
zúg az éljenzés és a tapsvihar. A zene
kar a Himnuszba kezd, mindenki a 
kormányzói páholy felé fordulva áll 
feszes vigyázzban. Úgy áll ott fenn 
a Novara hőse, mint ha most is a 
parancsnoki hídon állna: az ország 
parancsnoki hídján . . .  A Rákóczi- 
induló elhangzása után mindenki leül 
és az óriási függöny elé kilép reflek

torok fényében mindnyájunk képvi
selője, a névtelen debreceni cserkész 
.Jóképű, jó kiállású fickó. Negyedikes 
gimnázista. Bátran, nagyon zamatos, 
szép kiejtéssel mondja el beszédét, 
amit múlt számunkban már közöl
tünk. Mindenki újra rádöbben: Isti- 
nem, milyen szép is a mi drága anya
nyelvűnk! És micsoda bűn ezt. a 
gyönyörű nyelvet ostoba és ízléstelen 
„iskolai” és ,,pesti-jassz”-kifejezések- 
kel bemocskolni!. . , Nagy tapsot kap 
a fiú. Megérdemli 1

A zenekar a nyitányba kezd, majd 
fellendül a függöny és mindenki gyö
nyörködve szemléli a csodálatosan 
szép díszleteket és az élethű világítási 
hatásokat. A vízesés állandóan zu
hogni látszik, a szélvihar mozgatja 
a hatalmas fák lombjait és a zivatar
ban olyan élethű villámok cikáznak 
végig az égen, hogy az ember szinte 
behúzza a nyakát. . .  A művészek 
tudásuk legjavát adják, a színes 
tömegjelenetek (a székely havason, 
vagy a cigánytanyán) nagyon.hatá
sosak és a táncjelenetek egészen cso
dálatosan szépek, A székely legények 
táncjelenete után, bizony el keli is
merni, hogy határozottan szebb, mint 
az erőtlen modern tánc-csoszogások: 
igaz, hogy „valamivel” nehezebb meg
tanulni, meg különb tüdő, szív és 
izom is kell hozzá! Cserkésznek való 
tánc!

A két szünetben a közönség le- 
hömpölygőit a falatozó- és dohányzó
csarnokba. A sűrű füstben keresi 
mindenki az ismerőseit, ami a tábori 
konyhák és tábortüzek füstjében ed
zett cserkész-szemeknek rendszerint 
sikerül is! (Azért a székely havason 
valamivel jobb lehet a levegő . . .) 
A szolgálatos cserkészek is itt evez
nek a sűrű tömegben: örömmel üdvö
zölnek cgy-egy ismerős vezetőt. Itt 
parolázik a Magyar Cserkész előbbi 
és jelenlegi szerkesztője és itt csodál
ják meg a közel egyévi harctéri szol
gálatról a napokban hazaérkezett 
cserkész tisztet, aki most elegáns 
frakkban élvezi a nyugati civilizációt!

No, de egyszer mindennek vége 
szakad. Az utolsó jelenet után felzúg 
a taps és mindenki felejthetetlen, 
szép élménnyel gazdagabban sodró
dik a ruhatárak relé . . .  —y

/



A réteges telbíí egyenletes, slnni és szürke

A L E V É G Ö  
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Irta és fényképezte : 
K I I K F A Í . Y I  R E Z S Ő

alakjuk, változatos színük gyönyörköd 
let, de sokszor rémületbe Is ejt. Meleg 
nyári délután hatalmas babtornyok ke
letkeznek fejünk felett. Fenyegetően sötét 
és vakítóan világos részek váltakoznak. 
A torony sokszor érdekes gallért hord és 
előreliajló sapkája is van. Amilyen gyorsan 
keletkezett, olyan gyorsan szét is oszlik 
és ragyogó naplemente fejezi be a ziva
taros délutánt. . .  Vagy ki ne leste 
volna a csoportosan vonuló, játszi bárány
felhőket ? Tömegével jelentkeznek — ki 
tudja, honnan — s mennek — ki tudja, 
hová ! Néha csak vékony, ragyogó fátyol 
borítja az eget nagy magasságban, máskor 
földig érő, nedves ködben ülünk. A reggel 
vastag felhőről éggel kezdődik. Pár óra múlva 
Itt-ott átvilágít az ég kékje. A keletkező 
nyílások, csikók mind nagyobbak lesznek. 
A felhő szakadozik, nemsokára már csak 
egyes vonuló gomolyokat látunk, hogy azok 
is eltűnjenek. „A nap felszívta a felhőket” , 
azt mondjuk és szép idő le t t . . .  Máskor 
viszont ragyogó időre ébredünk. Az ég kék 
hátterében csak pár halszálkához hasonló, 
lebcllctszerfl felhőcske úszik. Ismét elmúlik 
pór óra és az ég szürkülni kezd. Gyanús 
rétegek húzódnak felénk. Elborul a nap, 
lassan, cseppenként vagy hirtelen villám
lással és mennydörgéssel megindul, az eső. 
A legszebb kezdet utón beállt a huzamos 
Ideig tartó rossz i dő . . .  Változó, mint a 
felhők járása 1 Szeszélyes, mint az Idő ! 
így szokták mondani. És sok is ebben az 
igazság. Sehol oly rövid idő alatt annyi 
változást nem tapasztalunk és olyan sok-

mnlyti'lliii igen válto za to s síUikt'i, m agas képződni 
a lja  sö té t

féleséget, mint a felhőknél. Az egyik vékony, 
a másik vastag. Az egyik nagykiterjedésű, 
a másik kicsi. Az egyik sötét, a másik vilá
gos. Az egyik sima, a másik bodros és így 
tovább. Ahány, annyiféle. Egyszer alacso
nyan vándorolnak, máskor magasan, hol 
egy, hol több rétegben. Azután egvszfcr esőt 
hoznak csőstül, máskor meg minden baj 
nélkül eloszlanak. Szeszélyes játékuk érdekes 
és szép látvány az egyik embernek -  félel
mes, kárthozó Ítélet o másiknak.

Mi hát a felhő ? Erre könnyen felelhetünk : 
apró, lebegő vízcseppecskék vagy jégkristá
lyok sokasága. Esetleg mindkettő keverve. 
Hogyan keletkezik 1 A levegőben kisebb- 
nagyobb mennyiségben mindig megtalál
ható vízgőz (pára) cseppfolyóssá les* vagy 
megszilárdul. Mi az oka ennek a változás
nak ? Erre is még meg tudunk felein!: a 
levegő lehűl. A lehűlés oka lehet különböző 
hőmérsékletű légrétegek találkozása, keve
redése, lehet felfelé mozgás, lehet hőkisugár
zás. A csepp- vagy kristályképződéshez még 
mikroszkópi kicsinységft idegen részecskék 
(pl. porszemek) jelenléte, is szükséges. Énéi 
kül nem indul meg, A vízgömbök, ill, jég
kristályok nehezebbek a levegőnél, ezért 
lefelé szállingóznak. Viszont roppant kicsi
nyek, nagy a súrlódásuk és az állandóan fel
felé szálló levegő megakadályozza, hogy 
leessenek. Legfe.jebb a felhő aljáig érnek, 
ahol azonnal elpárolognak. Ezért van min
den felhőnek meglehetősen jól elhatárolt, 
majdnem egészen sik alapja, így kelet

kezik tehát a felhő, A sok apró részecske 
meglehetősen ritkán helyezkedik el. Afel- 
hőn könnyedén áthatolhatunk, messziről 

s’ mégis határozott alakú tömegnek látszik.
Hu pedig a lehűlés tovább tart, a jég

kristályok nagyobbodnak, komolyan esni 
kezdenek. Most már aszerint, hogy útközben 
milyen viszonyok között találkoznak hideg 
vagy meleg levegővel, a földön esik, havazik, 
esetleg dara, jég, önos eső hull. Ilyenkor 
beszélünk csapadékról.

A felhőket alakjuk és magasságuk sze
rint szokás osztályozni. Az időjárást kutató 
tudósok: a meteorológusok Igen-igen sok
féle felhőt különböztetnek meg. Ml meg
elégszünk a legáltalánosabb beosztással : 
►* Egyik nagy csoportba tartoznak a réteg
felhők. (Tudományos nevük : stralus.) Mint 
a név is utal ró, inkább nugykilerjedésüek, 
szélesek, mint magasuk. A rétegfelhő egyen
letesen terpeszkedik el az égen, mint cgy-egy 
vastag dunyha. Alsó és felső határa is meg
lehetősen sima. Színe unalmasan egyhangú. 
Szürke mindenütt és semmi változatosság 
sincsen rajta. Bevonja az egész eget vagy 
legalább is nagy részét. Lehet alacsony, 
közepes magasságú, vngy vonulhat nugy 
magasságban. A közepes réteg elnevezése 
altostratus, a magas szintben találhatóé 
elrroslratus.
1 A goniolylelhő ellentétben az előbbivel 
inkább a magasba terjed és nem annyira 
nagykilerjedésű oldalt. Rendkívül változatos 
alakú habos képződmény lehet. A benne 
fellépő örvénylő mozgások hutására alakját 
gyorsan változtatja. Színe vakító fehértől 
a mély sötétig mindenféle árnyalatot mutat. 
Gyönyörű látvány az ilyen habtorony. Alja 
a földi meleg levegőnél kezdődik, teteje



Hatalmas zivatarfelhő gyorsul) iHvoniil

5 t> km magasan 20 fokos hidegbe nyúlik. 
Tudományos neve: eumulus. A közepes 
magasságokban ultoeumulus, nagy magas
ságban úszik a eirroeumulus. Gomolyok 
keletkezése szemünk előtt játszódik le. 
Éppen ilyen gyorsan meg is semmisülnek 
előttünk.

A gomoly és réteg között áll a gomolyos 
rtHey/elhő. Könnyű elképzelni, hogy gomo
lyok egész rétegéből áll. Köztük nyílásokon 
át a kék ég vagy másik magasabb felhő
réteg Játszik. Nem olyan sima, mint a réteg, 
de nem is annyira tornyos, mint a gomoly. 
Szintén igen szép felhőalak lehet. Alulról 
sima, felülről hatalmas hullámokat, árnyékos 
völgyeket, kiálló hegyeket képez. Ha repülő
gépen felelte utazunk, olyannak látjuk, 
mint a háborgó napsütötte tenger. Tudo
mányos neve: stratocumulus. Persze ez is 
előfordulhat a három szinten, megfelelő 
elnevezésekkel.

Mondununk sem kell, hogy a három 
alapvető típus elnevezésén kívül még szám
talan megjelölést használnak, hogy a leg
változatosabb felhőalakokat pontosan leírják. 
Az összesek felsorolásába itt természetesen 
nem bocsátkozhatunk. Hatalmas könyvet 
kellene ahhoz írnunk száz meg száz képpel 
kísérve. Még megemlítünk néhány gyakran 
látott képződményt :

Pehelyfelhőnek nevezzük a halszálka alakú, 
csipkés képződményeket, igen magasan 
lebegnek, 8 - 1 0  km-re a föld felszíne felett. 
Tisztán apró, tűszerű jégkristályokból áll
nak és nem ritkán hosszabb rossz Idő elő
jelei,

A zivatarfelhő nagykiterjedésű, hatalmas 
gomoly. Széles sötét alapon nyugvó torony, 
jégtflkből álló fátyolgyűrüvel vagy sapká
val. Méretei miatt igen nagy távolságra 
látszik. Gyorsan átvonuló zivatart, legtöbb
ször jegel jelent. Gyakran üllő-alaku.

Az csfírMey igen nagykiterjedésü és 4 5
kin vastag, sötét, egyenletes felhő. Hosszú,

kitartó csapadékot — esőt vagy havat 
ígér.

Az ártatlan bárányfelhők magas szinten 
úszó gomoly vagy gomolyos rétegfelhők. 
Legtöbbször tartós jó idó jelei.

Mint láttuk, a felhők igen különböző 
magasságban fordulhatnak elő. Sokszor 
egészen a földig érnek. Ilyenkor beszélünk 
ködről. Tehát köd és felhő közölt nincs 
különbség. Ami számunkra felhő, a repülő 
számára köd. A legalacsonyabb szint kb. 
2000 m-íg terjed. A középmagas felhők 
2000 és 5000 m között vannak. 5000 m 
felett van a legmagasabb emelet. A meg
különböztetést. a nevekben már látt uk. Egyes 
felhők vastagsága elérheti az. 5 6 km-t,
kiterjedése többszáz km-t.

Persze most már leginkább arra volnál 
kíváncsi, hogy melyik felhő hoz csőt, melyik 
nem. Erre bizony már nem merünk határo
zott választ adni. Akárhányszor a sűrű réteg
felhő is eloszlik, máskor meg a legjámborahb 
pehelyfclhö hatalmas esőzések megelőzője. 
Tőlünk párszáz méterre a jég kopog és bőrig 
áznak, mi pedig szárazai, maradunk. Tehát 
az eső vagy hó nemcsak a felhők fajtájától 
füKg, hanem egyéb fontos körülmény éktől 
is, melyek birtokában mondhat csak az 
időjáráskutató biztos jóslatot —- prognózist. 
Egyelőre próbáld a felsorolt néhány esetet 
saját megfigyeléseiddel kiegészíteni 1

Az Alföldön és Dunántúlon legszebb felhő
ket május és jánius hónapokban figyelhetsz 
meg. A gyors felmelegedés, sok nedvesség 
a gomolyok keletkezésének kedvez. A levegő 
is gyakran ragyogóan tiszta. Július és augusz
tus a nagy zivatarfelhők ideje, A száraz 
ősz meglehetősen felhőtlen, nedves ősszel 
azonban nyakig úszunk az esőrétegekben. 
A hegyvidéken mindig találunk gyönyörű 
felhőalakulatokat. Sokszor többet is, mint 
kívánnánk. A felhő a fényképezőt is erősen 
érdekli. Az üres levegőjű tájkép unalmasan 
hat. Furfangos emberek üres levegőterekbe 
utólag is bemásolnak felhőket. Kész felliő- 
ncgativokat üzletben árusítanak. Az ilyen 
mesterkedés nem ritkán szakszerűtlenül 
történik és meglátszik. A felhő mérete,

Az egyenletes, vastag csőréteg-felhö kiadós 
csapadékot Ígér

magassága nem természetes vagy világítása 
más Irányú, mini a képé stb. Mondanunk 
sem kell, hogy a kép értékesebb, ha olyan 
időben vesszük fel, amikor a felhők való
ságban is megvannak. Sokszor bizony nagy 
türelemmel meg kell várnunk a legalkalma
sabb időt, míg a felhő a képen megfelelően 
helyezkedik cl. Dehát fáradság nélkül ered
ményt itt sem várhatunk I A sült galamb 
fényképezésnél sem fog a szánkba repülni! 
Minden felhő kedves lehet a képen, de leg- 
hálásabbak a nem túlmagas, változatos 
árnyalásé gomolyok. Az alap kissé sötét, 
a csúcs ragyogó fehér legyen. Érdekes nagy
méretű felhő képződményekről külön tanul
mányokat csinálhatunk. Jól hat, ha lenn 
csak egészen vékony földcsík látszik, eset
leg kis alakokkal.

A felhőfényképezés egyetlen segédeszköze 
a világos sárga, esetleg világos zöld szűrő. 
A mai pankromulikus filmeket úgy hirdetik, 
hogy szűrő nélkül is mindent kihoznak. 
Ezt azonban ne higyjük cl. Az erős fény
ellentétekkel jelentkező felhő feltétlenül 
látható lesz szűrő nélkül is a képen, de 
igazán szép felhőfelvéleleket csak szűrővel 
készíthetünk. Tájfelvételcknél tehát a jel
szó : szűrőt fel és a megvilágításidőt a ka
pott használati utasításnak megfelelően 
mérsékelten növelni ! Sötét szűrőket vagy 
vörös szűrőt csak különleges célokra hasz
nálnak. Tehát szűrőnk legyen minél vilá
gosabb, legfeljebb másfélszeres-kétszeres 
megvilágítási idővel. A kék ég így valamivel 
sötétebb lesz és a felhő szépen elválik. A 
színes filmnél ilyen probléma nincs. Olt az 
ég kékje és a fehér felhő amúgy is teljesen 
elválnak. Ezért lesznek a felhők a színes 
filmen olyan szépek. A másolásnál a felhő 
fénycllentéteil persze a kemény papír hozza 
ki legerősebben, de ebbe azután a kép többi 
részei is beleszólnak. így nem lehet általános 
érvényű tanácsot adni. Itt is gyakorlat 
teszi a mestert !

C s e r U é s x ,  i d e  s ü s s !
„  . . . magyar honvéd vagyok, esküt leltem, hogy nemcsak hazámat védem fegyverrel, hanem honfitársaim testi 

Jelki épségéi is Szolgálom. Csak a kötelességemet teljesítenem I"
Ezt felelte egy honvéd annak az úrnak, aki megdicsérte, amiért utcai balesetnél a rendőrnek ügyesen és lelki

ismeretesen segített.
Szedjük össze magunkat, cserkészek ! Úgy látszik, veszedelmes „versenytársaink" támadnak a napi főiedben . . .  /
M ás ! Egészen más . . .  *
Valahol elsodorta a vasúti hidal az ár. A közeli pályaőr lámpát ragad és rohan a gyorsvonat elé, mert már 

jelzett. Elcsúszik, lábát töri, moccanni sem bir. Kétségbeesésében a kutyája szájába adja a jelzőlámpás fogantyúját,
I és biztatja, hogy menjen szembe ő vonattal. . .

Holtan a gyors! Hirtelen fékez; piros fény „  Állj !"-i jelez. A mozdonyvezető, a vonatkísérők leugrálmk, J u t
nak a fény felé és —  egy ázott kytya ül „szolgálva’ a vágányok közölt és szájában tartja a lámpást.

K ié a pálm a? A mindvégig kötelességére gondoló, leleményes őré? Vagy az értelmes, fegyelmezett kutyáé?
M ind a kettőé t Sőt « tied is, pajtás, ha tanulsz az esetből. . .  v
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TAVASZ
ügy kezdődik az valahogyan, hogy amikor kijön az 

ember a délelőtti istentiszteletről, megsimogatja valami az 
arcát. Egy langyos, könnyű légáram. Ahogy hirtelenében 
körülnéz, látja, hogy a dísztér mereven magasba nyúló fáinak 
feketés-barna gallyairól csöpög a hóié,a tél utolsó hírmondója. 
Úgy csillognak ezek az apró cseppek, mint egy-egy kis gyé 
mántrózsa. A levegőben különös illat úszik. Valami jó, lan
gyos szag, amely befészkeli magát az ember orrába, közben 
megelégedéssel tölti el lelkét. Minden más valahogy, mint 
akárcsak tegnap volt. Mert nem éppen aznap villan meg 
először a nap a vízcseppeken. De az — érezzük — más volt. 
Ez már tavasz !

Az ember szíve kissé gyorsabban ver. Ismerőseit nem 
merev, kínai mosollyal üdvözli. Izmaiban feszültséget érez. 
ügy érzi, rohanni volna legjobb. Tótágast áll benne a fiatal
ság, az erő. Ha nem szégyelné, kitárná karját, nagyot lélek- 
zene és tagolatlan ősemberi kiáltással fejezné ki, ami kifejez- 
hetetlen ; hogy milyen végtelenül boldog.

Úgy látszik, ragályos ez a hangulat. Terjed, mint a jár
vány. Ez a nedves, párás, langyos levegő közelebb hozza 
egymáshoz az embereket. És mosolyognak — önkény
telenül.

Közben a sétatér fáiban is megindul az élet. Kering már 
a nedvesség, hogy nemsokára kipattanjanak a zöld élet
rügyek.

Éled, éled minden ! . . .
. . .  Délután már zsúfolt a sétány. Itt-ott ugyan még a tél 

utolsó dühöngésének sarát kell dagasztani ; de ki bánja 
ezt ?

Éled a föld is. Az édes, a kenyeret termő anyaföld. 
Kidugja fejét a zöld búzaszál, mint ígéret, hogy az idén is 
lesz kenyér. Talán barnább egy kissé, mint máskor, de lesz. 
És azt is tudjuk, hogy miért lesz ilyen. Hogy érdemes tűrnünk, 
hogy ilyen,

A gazda megfogja az eke szarvát és lovai közé csap. Az 
eke csörgésében a munka himnuszát halljuk. A munka 
himnuszát, amelyet a győzelem harsonáinak harsogása fog 
követni.

Tavasz van ! Tavasz van a keleti hadszíntéren is, ahol 
véreink az új, igazabb világrendért küzdenek. És ez a tavasz, 
a mi tavaszunk ! . . .

. . .  Esteledik. A városi sétaterek kiürülnek.
A gazda is befejezi munkáját. Megáll földje szélén és 

imára kulcsolja a kemény munkától kérges kezét. A távolban 
megszólal a harangszó. Keresztet vet. Imádkozik az öreg 
magyar, hogy továbbra is szóljon a harang. Hogy övé maradjon 
a föld, a szent sár. És övé maradjon a termés is, ne csak a 
munka, a veríték és az őszülő halánték . . .

A hadszíntéren pedig mereven kutat a messzeségbe a 
magyar honvéd szeme. Ágyúk dörögnek, géppuskák hahotáz- 
nak, harcikocsik lánctalpa csörög, a levegőben repülőgépek 
zúgnak el. És a magyar katona menetel a végső győzelem 
felé . . .

Ezt hozza nekünk ez a tavasz. Ezért kedvesebb még a 
régi tavaszoknál is, amikor csak az ébredés évszakát jelen
tette. Ma nemcsak a természetnek jelent életet a tavasz, 
hanem ügyünknek is újjáéledést.

T. Szabó Endre

Uá&Acon cíei&éiaitig, éá nőid xíxmcdy, cá£.bfaU*nacUcíty úyia kapAatá a 
LEVENTE- ÉS CSERKÉSZBOLT üaleteifren éi vidéki ieAa&atcU&ari

CL hávifídg ícgm dúja
IRTA KÉKEDI SÁNTHA JÁNOS

A télvégi erdőt, hogyha járod,
Rabulejt a zord, rideg világ.
S üde foltként, rőt avar közt látod 
azt a szerény, halvány kis virágot, 
amelynek a neve........ hóvirág” . . .

Törékeny lénye, mint a Szent Alázat, 
Lehajtott fejjel várja, hogy letépd.
És amíg haldoklik . . .  ime, hangja támad, 
s elmond egy régi, régi kis m esét. . . :

„Tudod . . .  mikor már a föld minden virága 
megkapta színét, s pompás illatát. . . 
utoljára maradtam . . .  én árva,
Hallgatva társaim gúnyoló szavát:
„— Óh te, szegény ! . . .  Ugyan sokat értél 
gyáva módra, hogy semmit sem kértél 
az Alkotótól . . .  osztás idején !
Ime . . .  itt van szerénységed ára . . .
Te vagy a föld utolsó virága . . . .
Szín és illat nélkül életed mit ér ! ?. . . ”

. . .  de meghallá az Ur a csúfolok szavát, 
magához inte : „jöjj hát közelebb . .  ."
Letörlé harmatkönnyeim záporát,
S szelíden kérdé : „Most mit tegyek veled ? 
A Nagy Osztás immár befejeztetett ! . . .”

De, mert a Szerénység jutalmat kíván . . . 
Legyen tiéd a legnagyobb Erő !
Küzdelmes . .  . nehéz Sors az, ami vár,
De hogy mégse legyen életed sivár,
Te léssz a Hírnök . . .  A Tavaszt Hirdető !”

Lehajtott fővel köszöntem kegyét 
az Alkotónak . . .  s a fejem úgy maradt. 
Elfoglaltam az őrtálíók helyét, 
s a dermesztő, fagyos Tél rámszakadt !

Azóta . . . bár még minden alszik a földön , . 
Hóbörtön . . .  jégpáncél minden göröngyön . . 
megindul bennem a lüktető Élet,
Hegyes bimbófejem nyújtom az Égnek, 
Feszítem rögnek. . .  és feszítem jégnek,
Mert vagyok a T e tt . . .  és vagyok az Erő . . . 
A zordon, hideg Tél falát döngető . . . 
Jöttömnek örvend az egész világ,
Hisz’ én vagyok a legelső virág !
Tavaszidején a Hit és a Remény. . .
Árvák kezében pár fillér . .  . Kenyér !
Halálom ára nékik az Élet. ..
Köszönöm Isten . . .  Köszönöm Néked !
. . .  hogy énrám bíztad a Tavaszi Varázst ! 
s hogy hirdethetem a Szent Feltámadást! 
Köszönöm... köszönöm ... — itt elakadt szava, 
S a kis hóvirágnak . . .  Tavasz Hírnökének . . . 
elszállt utolsó . . .  boldog sóhaja.
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Jóten veled, .Kálmán fiácói!
Március 15-én, a magyar szabadság, az ifjúság ünnepén 

szűnt meg dobogni annak a Dr. fíadványi Kálmánnak 
a szíve, aki minden szivdobbandsdval az ifjúságért dolgozott, 
az ifjúságot szolgálta , . . Ötvenhat éves korában, áldásos 
munkában eltöltött, sok szenvedéssel terheli értékes életből 
szólította öl magához az Űrt Nincs magyar fiú , aki legalább 
a nevét ne hallotta volna, hiszen a magyar ifjúság legutóbbi 
három évtizedéi nélküle el sem tudjuk képzelni. A budai 
Érseki gimnázium tanára volt. A magyar cserkészet lelkes 
alapítói közé tartozóit, részivelt a „Zászlónk” 1913-ban ren
dezett híres vági tutaj útján. /1 „Zászlónk’'-bán 35 éven át 
működött mint munkatárs és szerkesztő. A lap hasábjain 
szállt síkra a cserkészet mellett akkor, amikor még nagyon 
sokan nézték rossz szemmel az ,,idegen jövevény” mozgalmat. 
Számtalan cserkész- és diákünnepélyen adták elő kedves 
cserkész- és didkszindarabjetit és szavalták lelkes, cserkész- 
szellemű verseit. A 26-os Magyar Jövő csapat tényleges 
parancsoka volt, táborozott, Jamboreen járt, lelkes harcosa 
volt az egyéni tehetségek kifejlesztésének: ennek szolgálatá
ban az Önképzőkör ételét egészen újszerű tartalommal töl
tötte meg. Mélyen vallásos katolikus férfi volt, aki nem 
ismert megalkuvást, ötvenszázalékos megoldásokat.

A magyar ifjúság, a magyar cserkészet sokat vesztett 
vele. Emléke azonban igaz cserkészszellemében, munkáiban, 
lelkes példájában tovább fog élni!

Kedves „Zászlónk”! Kálmán bácsiban szeretett szer
kesztődet gyászolod. A „Magyar Cserkész” testvéri szívvel együtt 
gyászol veled. Fogadjuk meg : nem fogjuk őt elfelejteni soha!

Kálmán bácsi! Adjon neked az Ur a jó munka után 
örök nyugodalmat!

„EZ A HARC A MIENK!..."
A belső front riadója volt 

Magyar Honvéd, Magyar Cserkész 
ünnepélyünk

Az I. Cserkészkerület február 21-én nagyszabásúi ünne
pélyt rendezeti a Művelődés Hétzában.

Megérkezik a Főeserkész úr ! A budapesti cserkészcsapa
tok egyenruhás képviselői még jóval az előadás megkezdése 
előtt megérkeztek a Művelődés Házába, a szalagdíszes csapat- 
zászlókkal. A színház előcsarnokában helyezkedtek el szabá
lyos rendben. Itt sorakozott fel a eserkészaíszszázad is.

Tíz perccel az előadás előtt érkezett meg Kőcser készünk, 
vitéz Farkas Ferenc, altábornagyi egyenruhában. Éry Em il, 
a cserkészmozgalom országos parancsnoka fogadta.

Am ikor a Főeserkész űr belépett az előcsarnokba, vezény
szó hallatszott: a cserkészdtszszázad tisztelgett.

A küzünség. Fölsietünk a nézőtérre. Még teljes vilá
gításban ragyog a színház. Körültekinthetünti. A nézőtér 
tömve van. (E zt a mondatot nem azért írom, mert így szokás, 
vagy mert így illik I Valóban „lelt ház” vo lt. . .)

,t közönség nagy része cserkészruhában van. A cserkész
mozgalom vezetőférjtai is m ind eljöttek. Sok katonatiszti 
egyenruhát és papi reverendát látunk a. nézőtéren. Diákok, 
diáklányok is szép számmal jöttek el.

Tovább szemlélődve újabb egységes csoportot fedezünk fel, 
sebesült honvédeink kedves so ra it!

Fölhangzik a H im nusz és a Rúkóczi-induló.
Majd az I. cserkészkerület parancsnoka, PiVovszky 

Lajos lép a függöny elé, lelkes szavakat mond a mai cserkész
hivatásról. Beszéde végén a Cserkészindulóba kezd a zenekar. 
Együtt énekel az egész nézőtér.

„Becsülettel a kütelességek két frontján.** Még a Cser
készindulót énekeljük, mikor a színpadon szétnyílik a függöny 
és egy cserkésztábor kedves képe jelenik meg előttünk. A sátrak 
mögött erdő zöldéi, üdén, elevenen.

Ezzel az élethű tábori képpel kezdődik a „Becsülettel a 
kötelességek kél frontján” című. háromfelvonásos cserkész- 
színdarab. M ennyi komoly gondolat kell életre ebben a cser
készjátékban, jóízű, fiús hangön. Hátának vagyunk Pántol 
atyának, a 1 Hí)-esek parancsnokának és az ünnepély /őrén 
őrzőjének a sok szép és igazi népdalért és katonanálúért.

Legszívesebben szószer int leírnám a cserkészszinilurab 
egész szövegét, hogy azok is tanuljanak belőle, akik nem látták, 
de ezt nem tehetem, csak a legérdekesebb részeket fűzöm össze.

A cserkésztábor vidám életébe váratlanul beleszól a háború. 
A csapat két tagját harcbahfvja a kötelesség fro n tja : Tamás 
György cserkészliszt a harctérre vonul be, a repülőkhöz. Szitássá 
Imre pedig hazautazik, hogy hadbavonult édesapja munkájúi 
folytassa. Szilassu Imre éppen úgy katona lesz, mint Tamás 
György. Ó a belső fronton teljesít szolgálatot..

A fiú k  most hallanak először a belső frontról. Kérdezős
ködnek . . .  A parancsnok elmeséli, hogy már a régi háborúk
ban is volt belső front. M átyás királyt említi példaként. . . 
Még pöttömnyi legényke Mátyás, amikor László bátyja 
harcba vonul, ö  is szerelne vele menni, de atyja visszatartja, 
meri más kötelesség vár rá. Am íg a fegyverforgató férfiak 
háborúban vannak, addig otthon szükség van az ifjak kemény 
férj (munkájára.

*

A parancsnok elbeszélése megelevenedik a színpadon. 
A z ősi várudvaron történelmi viselelekben jelennek meg a 
H u n ya d ia k . . .  A megelevenedett elbeszélés után a csapat 
elbúcsúzik a távozó fiúktó l és valamennyien a táborkereszthez 
vonulnak. „ A z ú j kötelességek útján K risztus keresztje legyen 
a vándorbot.” !■>

All a belső front. A második felvonásban cserkészeink 
már a belső front harcát vívják ; megfékezik a könnyelmű és 
felelőtlen osztálytársaikat, a szénszünetet hasznosan töltik el 
és a csapat gyermekévé, fogadják egy harcoló katona kisfiái. 
Karácsonykor a csíki székelyek bettehemcs játékál játsszák és 
ekkor érkezik hozzájuk Tamás György harctéri hőstettének híre.

A z újságból olvassák a bátor vállalkozás történetét.
*

A történet életre,kel a színpadon !
Egy harctéri repülőtéren vagyunk. K él vadászgép vissza

érkezését várják, de csak az egyik jön meg. Tamás György 
gépe. Tamás György megtudva, hogy bajtársának nyomá- 
veszett, engedélyt kér, hogy / elszállhasson bajtársa fölkuta
tására, de parancsnoka nem akarja engedni, mert Tamás 
megtette már a kötelességét.

De Tamás György cserkész: ő nem elégedhet meg a köte
lesség puszta teljesítésével ! Parancsnoka végül mégis elengedi. 
Tamás György repülőfőhadnagy fölszáll gépével az „első cser
készrepülő” példájára, aki többet tett, m int ami kötelessége 
volt és elindul „magyar szárnyakon magyar életért”.

*

Liliontos hajnal. A z utolsó felvonásban a csapat balatoni 
táborában vagyunk. Éppen a cserkészek „civil” osztálytársai 
jönnek a táborba a szomszédos nyaralótelepről, hogy a nagyobb 
fiúka t táncolni hívják, a ,,sebesültek javára” rendezendő 
estre, mert kevés a táncosuk . . .  A parancsnok próbára teszi 
cserkészeit. Látszólag beleegyezik, hogy elmenjenek a /iák , ha 
kedvük van, de a lelkében elítéli azokat, akik komoly időben, 
mikor kemény munkára és férfierőre van szükség, áttúncol- 
ják  az éjt szakáik a!. ( Hatalmas taps az egész nézőtéren !)

A fiá k  megállták a próbát ! Még a felajánlott „feketén” 
szerzett liszt fejében sem hajlandók lemondani meggyőző
désükről.

. . . Hatalmas vihar tör ki a Balatonon. A civilek fölé
nyes haraggal hagyják el a tábort, csónakbaszállnak, de a vihar 
fölborítja a parttól távolodó csónakot. Cserkészeink az utolsó 
percben mentik k i őket a vízből.

Am íg a vihar tombol, a tábor vendége, Kutassy thnár úr 
mesével tartja a kisebbeket. Az otrautói ütközetről beszél.

*

Az elbeszélés ismét megelevenedik: a Novara-cirkálót 
látjuk a színpadon, a nagy tengeri csata a szemünk elölt já t
szódik le. (Percekig éltetjük az Olrantói Hőst.)

A menekülés izgalmas éjtszakája után a civil fiúkban  
is megszólal a lelkiismeret hangja. Érzik, hogy ú j életei kell ‘ 
kezdeniük, megragadják az életmentő cserkészkezeket és lélekkel 
mondják a cserkész fogadat mai.

*

Magyar honvéd Magyar cserkész ünnepélyünk igazi cser
készünnepéig vo lt: a magunkét adtuk a magunk erejéből.

De több volt, m int egy ünnepély : ígéret volt a jövő harcára. 
Kiizdenünk kel! az önzés szelleme ellen, nem tűrhetjük, hogy a 
háborúból bárki is hasznot húzzon. Küzdenünk kell a léhák, 
a bujtogatók és az elégedetlenek tábora ellen !

Cserkészek ! Ez a harc a mienk !
Vargha Kálmán, /f. M .

H a igazán  c se rk ész  vagy, n e m  k é p z e lh e te d  el a n y a ra t  t á b o r  n é lkü l ! T e h á t  k észü lj rá ,  c sa k a z é r t is  !



Az útkereszlezéstől pár száz méterre 
egy nagy falu terpeszkedett sötéten, 
ahonnan erős inotorzúgást — a sárral 
küzködő és erősen ziháló motorok 
hangját lehetett hallani. Járőrök in
dullak a koromsötét éjtszakába meg
állapítani, hogy mi lehet a faluban. 
Feszült figyelem ült minden ember 
arcára. Jönnek vissza a járőrök, jelen
tették a megállapításukat, hogy a 
falu tőlünk messzebbeső felső sarkán 
van egy nagy kolhoz és abban zihálnak 
a motorok a sárban. Az egyik járőr 
parancsnoka jelentette, hogy a falu
ban beszélt egy fiatal zsidóasszonnyal 
(a járőr parancsnoka ruszin fiú volt), 
aki azt mondta neki, hogy jöjjenek 
csak nyugodtan be a faluba, ezek a 
gazdaság traktorai, rendeződnek a hol
napi munkához. Nagyon átlátszó be
széd volt ez és természetesen a század 
maradt futólagos védelemben a he
lyén. Éjfél után — amint sejtettük — 
bekövetkezett a harckocsitámadás, 
amit visszautasítottunk. A két támadó 
harckocsi közül az egyik találatot 
kapott és éppen, hogy csak el tudott 
vánszorogni vissza a faluba.

A század hajnalban a támadást 
megindította a falu ellen s akkor de
rült ki, hogy a traktorok bizony orosz 
harckocsik voltak, mégpedig nehéz 
harckocsik. Sikerült is elcsípni belőlük 
négyet, köztük természetesen az éjt- 
szakai támadás alatt megsérült harc
kocsit, amely hátul a motorház körül 
kapott a páncéltörőnktől találatot.

Kerestük a kedvesen Invitáló zsidó
asszonyt, de nem találtuk, mert —  
amint szomszédai mondták — hajnal
ban elmenekült az egyik szovjet harc
kocsival.

Ez is jellemző alkalmi parlizán- 
feladat volt. A zsidóasszony nem tudta 
a feladatát megoldani, mi segítettünk 
nekil Eredmény: négy nehéz harc
kocsi, egy tehergépkocsi, egy löveg, 
lőszerrel, három vagy négy traktor.

Somogy, Vas, Zala kitett magáért. 
*

Az orvlövészek a megszállott terület 
némely szakaszán komoly tömegben, 
nehéz fegyverekkel és tüzérséggel meg
erősítve nyíltan harcolnak, olyan harc
modorral, hogy kis részekre szétta
golva, éjjeli támadásokkal igyekeznek 
zavart kelteni. Ilyen zavartkeltő tá
madásaik után ismét gyülekeznek egy 
előre kijelölt helyen; ott nappal rej-

tőzködi. k és éjtszakánként ismét el
indulnak más helyre szerencsét pró
bálni. Az Jyen csoportokkal szemben 
már könnyebb a védekezés, mert így 
egységekbe csoportosulva nem tudnak 
harcolni, hiányzik a szaktudás a ve
zetésben és az összhang a harceljárás
ban! Egy-egy ilyen alkalommal, par
tizán-vadászatainknál százával ma
radnak a vadászösvényen . . .

Az egyik orosz faluban egy kis 
partizán-csoport folytonos csipkelődés
re rendezkedett be, azzal a céllal, hogy 
az ottlévő csapatrészünket állandóan 
zaklatva, ne engedjék pihenni. A 
falu melletti erdőben tanyáztak és 
éjtszakánként, hármasával-négyesével 
beszivárogtak a faluba és gyújtogat
tak. Persze nem mertek a csapatrész 
közelében tevékenyedül, inkább a 
falu szélein, olyan helyeken gyújtogat
tak, ahol nem voltak honvédek el
szállásolva. A faluban pihenő csapat- 
rész parancsnoka természetesen ellen-

rendszabályokat tett folyamatba rész
ben azért, hogy emberei jólmegérde
melt pihenését hathatósan biztosítsa, 
részben azért, hogy a faluban vissza
maradt orosz nép szegényes viskóit 
és primitív életének legszükségesebbre 
olvadt eszközeit megmentse. Parancsa 
szerint kis járőrök alakultak jól fel
fegyverezve, amelyeknek feladata volt 
levadászni ezeket a gyujtogatókat.

Rövidesen eredmény is mutatkozott. 
Az egyik éjtszaka egyszerre három ház 
is kigyulladt, a falu különböző részein, 
egymástól meglehetősen nagy távol
ságra. A járőrök nagyon ügyesen az 
erdő felé eső falurészben kezdték a 
vadászatot. Félóra múlva már három 
partizán vergődött a honvédjárőr vas
markában! Megtalálták náluk a gyuj- 
tólapokat és a pisztolyokat, amiket 
nem volt idejük már elhajítani. Ez 
egy „trojka” volt. így nevezik a hár
masával működő partizánokat.

Vallomásaikban olyan terveket árul
tak el, amelyeket az elkövetkezendő 
sötét éjtszakákon kell végrehajtaniuk 
a faluban. Ezeknek a gyáva, minden 
ízükben remegő orvlövészeknek a val
lomásai alapján egész csomó meg
tévesztett és eltévelyedett sötéthom- 
Jokú partizánt göngyölített fel a csa
patrész és küldött az örök vadász
mezőkre!

*
Perwomajszkon történt egy érdekes 

eset.
Egyik ködös hajnalon a város szélén 

húzódó utca végén felállított őrszem
hez odasomtbrdált cigarettával a szá
jában egy orosz nő és tüzet kért. Az 
őrszemet meglepte a dolog, mert az 
orosz parasztnő nem cigarettázik. 
Kezdte jobban szemügyre venni a 
bizonytalan fellépésű nőt, aki furcsa 
kezeslábasba volt öltözve, egy kör- 
gallérszerű köpennyel, amely hanya
gul a vállára volt borítva. Gyanús 
külseje miatt az őrszem bevitte a kö
zelben lévő századparancsnokának a 
szállására.

A századparancsnok nyomban meg- 
motoztatta a különös öltözetű, zavart 
viselkedésű amazont és kiderült, hogy 
a kezeslábas és a körgallér egy gép
pisztolyt, három kézigránátot és több 
gyujtószerkezetet takart.

Egy ruszin tolmács segítségével ki
vallatták a leányt, aki szemrebbenés 
nélkül mesélte el, hogy a ködös hajnal 
sötétjében ereszkedett le ejtőernyővel 
és itt az őrszemtől nem messze ért 
földet. Feladata volt a közelben lévő 
és már miáltalunk üzembe helyezett 
olajütő felgyujtása és az így keletke
zett esetleges zűrzavarban kézigránát
dobásokkal még nagyobb pánik elő
idézése. A megbízói azért adtak neki 
géppisztolyt, hogy felfedeztetése ese
tén legyen önvédelmi fegyvere.

Mindezeket úgy mesélte e lr  mint 
egy altató mesét, nyugodtan, elfogult
ság nélkül. Ezen a szerencsétlen, kezest- 
lábast életében először viselő leányon 
látszott, hogy nem tudja, mire vállal
kozott! Korlátoltsága s az ezzel kar
öltve haladó ügyetlensége vitte az őr
szemhez tüzet kérni. Ez lett a veszte!

A lelkiismeretlen megbízóknak min
den mindegy, lelkiismeretfurdalás nél
kül halálba zavarnak ilyen szerencsét
len teremtést csak azért, hogy céljai
kat elérhessék. Az a fontos, hogy ho
rogra akadt valaki, akit elküldhetnek 
egy feladatot végrehajtani, hogy az
után visszajön-e, vagy sem, az már 
nekik nem fontos . . .

*
A magyar csapatok már tudják a 

partizánmódszereket, számítanak az 
alattomos csend s a mély nyugalmas 
éjtszaka támadóival. Minden község
ben, mindenkor fel vannak készülve 
minden eshetőségre. Még az olyan 
falvakban sem térnek el ettől az óva
tosságtól, ahol virágesővel és templomi
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zászlókkal fogadják a hon vád egyse
geket.

Kg.v ilyen falu volt Starujagula. A 
csapataink elfoglalták a falu környé
kén levő magaslatokat, ahonnan pár 
órás harccal legurították az oroszokat, 
a visszavonuló orosz tömegek utóvéd
jét, A községbe való bevonulás alatt 
számolni lehetett a partizánok kelle
metlenkedéseivel, azt módszeresen 
hajtották végre. Először egy szakasz 
nyomult be a faluba, azzal a feladattal, 
hogyha partizántámadás érné, pör

kölje ki Őket a fészkükből. Ehhez a 
szakaszhoz egy géppuskát is oszlottak 
be. A század többi része a községen 
kívül maradt pihenni -  egyelőre.

A szakasz a kapott parancs szerint 
átfésülte a falut, de nem találtak 
semmit, semmi és senki gyanúsat, 
ellenkezőleg, a lakosság nagy örömmel 
fogadta őket, kenyérrel, sóval és égő, 
szentelt gyertyákkal I

A szakaszparancsnok tigv látta, hogy 
a faluban nincs partizánveszély, irta 
már a jelentését, hogy mi a helyzet. . .

A szakasz az egyik térségen, a SzLiíin- 
' szószék mellett (minden községben 
volt egy térség a tartandó gyűlések 
számára, megafonokkal és egy vörösre 
mázolt szószékkel és az elmaradhatat
lan Lenin szoborral) letelepedett és 
falatozni kezdett és egyes kijelölt 
emberek elmentek szállást nézni a 
század fáradt harcosai számára, akik 
még egyelőre kint pihentek a falu hatá
rában. A nagyon jóleső pihenő közben 
egyszerre csak irtózatos golyószóró és 
géppisztoly tüzet kapnak valahonnan.

. ( Folytatjuk)

E M L É K E Z Z Ü N K !
Április 3-án lesz két esztendeje, hogy a rádió a megdöbbentő hírt szétsugározta.: gróf Teleki Pál 

miniszterelnök tragikus hirtelenséggel elhúnyt. . .  A nemzet egyik leghívebb fiát, legönzetlenebb 
munkását, világhírű tudósát, a cserkészmozgalom bölcs vezérét, pártfogóját, ragyogó példaképét vesztette 
el vele . . .

A nagy nemzetnevelők egyike volt ; beszédei, kijelentései, mondásai mind azt a célt szolgálták, 
hogy a nemzet szellemét erősítsék, egységessé, öntudatossá tegyék.

Halála évfordulóján délelőtt 10 órakor a budapesti Szent István-bazilikában szentmise lesz a lelki
üdvéért. Temetése évfordulóján, április 7-én délután 5 órakor a cserkészmozgalom a kerepesi temető
ben levő sírnál fog megemlékezni róla.

Minden csapat postán fogja megkapni dr. W itz  Béla megemlékezését, amit aztán a csapat- vagy 
rajgyűléseken olvasunk fel.

Teleki Pálhoz úgy leszünk igazán méltók, ha minden erőnkkel igyekszünk az eddiginél is jobb 
munkát végezni ! ________________  _ _ _ _ _ _ _

A K EG  cserkészek csapatmúzeuma
A budai 5. KEG. csapat otthonában üveges szekrényre 

leszünk figyelmesek. Különös tisztelettel nézünk rá, amióta 
megtudjuk, hogy ez a „Csapatmúzeum”. A benne őrzött sok 
kisebb-nagyobb tárgy mindegyikéhez valamilyen emlékezetes, 
érdekes csapatesemény, élmény fűződik. Bekukkantunk a 
„múzeumba” és meghallgatjuk az érdekesebb tárgyak 
történetét !

A háttérben függő zászlók közül a Szarvas-őrsi zászló 
nevezetessége, hogy harmincegy évvel ezelőtt alatta „szol
gált” mint cserkész a csapat mostani parancsnoka. Az ütött- 
kopott öreg cserkészkalapot a csapat egyik hősi halottja 
viselte nem is olyan nagyon régen. Az őrsi versenyek vándor
díjai : serlegek, kis cserkészszobrok stb. közül kétségtelenül 
legtávolabbról származott ide egy zománc-címeres szép kis 
ezüstserleg, amelyet az 1933-as gödöllői jamboreen az 
ausztráliai Bendigo város cserkészei ajándékoztak. Mivel 
pedig városuk hires „aranytermő” vidék, egy kis arany- 
rögöcskét is adtak hozzá. (No, azért nem olyan-nagy, hogy 
érdemes lenne betörni m iatta ...) Néhány táncrend a régi, 
csapatbálokról mesél. A boci nyakába való, láncon függő 
csengőt a Pletrosz lejtőjén találta egy szép kárpátaljai vándor
tábor egyik jószemű tagja. Ugyanennek a vándortábornak az 
emléke egy pár pici ruszin bocskor is. Van itt kis porcellán- 
cserkész Herendről, üveg virágtartó Parádhutáról, kis 
köcsög Korondról. Az acél és kova dunántúli tűzszerszám, 
ahol bizony kevés gyufát fogyasztanak, de még benzin sem 
kel! hozzá. Tapló van az erdőben, a kovát meg a földről szedik 
fel . . .  Szépen festett, lornbfűrészelt katonákra esik a tekin
tetünk: magyar katonák Árpádtól napjainkig. A sorozat 
egy régi-régi csapatkiállitásra készült és az 1924-es dániai 
Jamboree kiállításán is szerepelt. Az élethűen kifaragott kis 
falusi szekeret, ekét, kis bölcsőt a csapatcsalád ügyeskezű 
Lajos fia készítette. (Sikerült is neki állást szerezni a cserkész

repülők műhelyében !) A kis szekér meg a bölcső különböző 
vidékekről származó húsvéti hímestojásokkal van meg
rakva. (Székelyföld, Dunántúl, Délvidék.) Posztóból készült 
három cserkészbabán a régi cserkészegyenruhákat tanul
mányozhatjuk. A különpróbákra készült különféle cserkész
ügyességek legszebbjei is Idekerültek: madárkunyhó, indián 
totem, virág mellé való kopjafa . . .

ízelítőnek ennyi is elég. A megelevenedett tárgyak 
harminckét esztendő jó munkájáról mesélnek. Mi örömmel, 
megilletődve hallgatjuk. Minden csapat jól teszi, ha ilyesféle 
kis „múzeumot” alapít. Amelyik csapatnak pedig már van : 
meséljen róla szintén a M. Cs. olvasóinak. —y.

£dtomá&
Harsog a harci kiirt végső viadalra.
Uj erők teremnek a szent diadalra.

Örök dicső ősök új életet adnak,
Verejtékes földből új rüggek fakadnak.

ősi tiszta vérből nemes magvak nőnek,
A bátruk helyébe keményebbek jőnele.

Vitézek lelkei, kik örökké élnek,
Uj harcra biztatnak s győzelmet regélnek.

Büszke, elszánt arcok örök nyarat hoznak,
A nyák és hitvesek hálát imádkoznak.

Kisiit újra a nap r viharvert égen.
Boldog Magyarország lesz, m ini akkor . . . régen l

fiúba Dezső
.. : ■ • íN- lí.: ; V5: :•>- $4%?,'. ’ \ .



A H O L  A P I N G P O N G  1ME1W P A N G !
A M. C’.s. vérfagyasztó vidéki vállakózása A ,,Szellem”-Ottlion — Tigrisek 
it ketrecben Hol vannak a debreceni 171 es piarista cserkészek?

Am ikor belépsz az otthonukba, először semmi szokatlant 
nem látsz. Szabályos cserkészotthon. A falakon tábori felvé
telek, a csapat elhányt tagjainak fényképei. Íróasztal, szek
rények, k is háromlábú székek s a szoba közepén egy hatalmas 
ptng-pong-asztal. E z az első szokatlan dolog.

A második szokatlanság valahogy a levegőben van. 
A M. Cs. szemfüles riporterén kívül nincs senki az otthon
ban ide is a pedellus bácsi irányítóit — s mégis határozot
tan érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Furcsa; mintha 
beszéd foszlányokat hallanánk. De honnan jön ez a titokzatos 
hang? most meg halk énekszó is hallik. Lázasan kutatni 
kezdünk a szobában. Rádió nincs. K in y itju k  az ablakot, 
az utca szinte üres, a folyosó szintén. Bekukkantunk a szom
széd osztálytermekbe, üresek. Megfoghatatlan. Darálom nad
rágja jól látom citerázni kezd és sűrűn pislog az ajtó 
felé őkelme. M i van itt? Légneművé váltak az Erdősinek? Pedig 
tudomásunk szerint ép csapatgyülésük volna. Ez a valahonnan 
átszűrödÖ hangtömeg is mutatja, hogy itt vannak valahol, 
de hol?

Hirtelen nyikorgásra leszünk figyelmesek, az ének erő
södik. M intha zsinóron rángatnák a fejünket, az ajtóru 
nézünk /.árva van! Jobban figyelve észrevesszük, hogy a 
hang a szoba ellenkező sarkából jön. Odanézünk. Szörnyű! 
A  padló lassan emelkedni kezd. A legvérfagyasztóbb közép
kori históriák ju tnak az 
(szembe. Süllyeszthető csapó 
ajtók, titkos rágára járó fal 
darabok . . . Kezdek én is az 
ajtó jelé pislogatni.

Izzad t ságtól gyöng uözfí 
homlokom azynbcm csak lm 
mór lehűl. A z emelkedő padló 
lassan oldalt fordul és megje
lenik egy szöszke cserkészfej.

M  egk'ön nyebbü 11 sóba jjai 
rohanunk feléje.

Barátságosan lekezel ve 
lünk s megoldja a nagy prob 
lémái. A csapóaffón kérész
iül meredek főlépcső vezel le 
a csapatodban pincében levő 
helyiségeibe, ahol éppen most 
kezdődőt' meg az ősszejő 
velel , . ,

Hál ez óriási! A z  első 
légo. cserkészotthon. Mély 
pincében vagyunk, keskeny 
pinceablakok engedik be a 
napfényt. A fa ' és a cement-
padló nedvesség ellen szigetelve van. A hatalmas 
elegendő védelmei nyújtanak légitámadás esetén.

A. fiák  négyszögbe vannak felállítva a terem közepén. 
Arcukon látszik, hogy valami rendkívüli esemény lóg a leve
gőben!

Vezényszó hallik. Őrsi-sarok szemléhez sorakozó! A hó, 
szóved őrsi-sarok verseny. A parancsnokság tagjai egymás
után mennek az egyes Őrsökhöz.

Közben riporterhez illő buzgalommal faggatjuk az 
egyik lézengő ritíerl. Karácsony előli hirdette meg a parttág 
az örsi-sarok versengi. Most van az elbírálás.

Mi is körülnézünk. A szálas felsősök impozáns fairésze 
tűn ik  először szembe. Fenyődeszkával burkolt örsi sarkuk 
felelt remekbe faragott székelykapu van. (M in i utóbb kide
rült, eredeti képek és rajzok alán csinálták.) Ez lakarja el 
az ablakbemélyedést. M inden kis résztél, faragás, a legpon
tosabban k i van dolgozva rajta. Két oldalon térképek. Az 
egyik a 'Zrínyi-raj országos kerékpáros kirándulásainak váz 
tatát mutatja, a m ásik a Debrecen környékén végzett kisebb 
kirándulásokat, regös utakat. Szép és elgondolkoztató térkép. 
A székelykapu alatt falbasüllyeszlelt szekrény, de még nincs 
egészen készen. Erre -  ágy látszik már nem futotta az 
időből. Oldalt örsi zászlók várinak.

A Párducok hatszögletű, magyar mothmmú asztala is

érdekes, a közepébe üveggömblámpa van süllyesztve. Meg
nyomom a gombját. Szuperál, brávó!

A z ellenkező falmélyedés felett öles betűk hirdetik, hogy 
az a Tigrishajlék. Bizonyságul az őrsi zászló is olt teng egy 
faragott, színes kopjafarúdon.

Vérfagyasztó dolgokra készülök el, de kellemesen csaló
dom. N incs itt semmi a dzsungelból. Inkább amolyan ős
magyar vagy finn-ugor saroknak nevezhetném. Szép', kerete
zett térképek a finn-ugor népek elhelyezkedéséről. A z ősma
gyarok vándorlásának útja. Aztán a finn-ugor népek „család
fá ja .” Még Mannerheim tábornok színes fényképét is itt 
találom, ügyes és ötletes az összeállítás.

De hah ! M it látnak szemeim l ügy látszik a Tigrisvér 
mégsem tagadta, meg magát. A  fal legdíszesebb helyére egy 
zöülsztnű üvegezett szekrényke van felakasztva. Kulcsra van 
zárva. Belül zsákmányolt kutyabőrön az őrs névsora és az őrsi 
tagok fényképe.

Szóval mégis csak veszedelmesek ezek a Tigrisek ; 
„ketrecbe” kell zárni őket ! Gyanú lián megjegyzésemre, 
óriási tigrisüvöltés a válasz, ami hirtelen fojtott hörgéssé 
csitul, mert a bírálás még folyik. He látom, hogy a Tigris
banda felöl fenyegető öklök emelkednek szegény fejem felé.

Közben végclér a bírálat. A parancsnokság „ítélethoza
talra” vonul vissza. Addig notázás. —  Rágyújtanak a

csapatindulóra ; „11 o r t h  y
M iklós táboréiba lé t szál ma
joránna  . . . ”  —  De azért 
soknak csak a szája mozog; 
az esze az „Ítéleten” jár.

ügy látom, kelten nyerhe
tik  meg a versenyt. A Zrínyi- 
raj a. székelykapus sarokkal, 
vagy a Szent László raj Tig
ris-őrse a finn-ugor sa
rokkal . . .

A parság újra bevonul. 
Halálos csend lesz. Csak a 
Tigris őrs apróbb csemetéi 
rágják a szájuk szélé!. A  
parancsnok úr szó l:

— Kihirdetem az ered
ményt. Az őrsi-sarokverse- 
nyeri holtversenyben első a 
Zrínyi-raj székelykapus őrsi 
sarka és a Széni László-raj 
Tigris hajléka. — A z előbbi 
ötletesebb és több m unkát igé
nyeit, de nincs teljesen befe
jezve ; a m ásik egységesebb 

és kész. Kevesebb munkával csinálták ugyan, de kisebbek is. 
— H armadik a Párduc őrs. — Az emlékszalagot a 
két őrs j elváltva őrzi. — A z őrsök jó m unkáját megköszönöm 
és elvárom, hogy a megkezdett m unka ugyanilyen lendü
lettel folytatódjék.

Most pedig meghirdetem a csapat ping-pong bajnok
ságokat. — Őrsi páros bajnokságot rendezünk. Őrsönként 
több pár is indulhat. — Megrendezzük a „vezérkari” egyéni 
bajnokságot is. Indulhatnak a vezetők őrsvezetőtől felfelé 
parancsnokig . . .

Oszolj ultin még ellesem két Tigris-fióka beszélgetéséi. 
Azon vitatkoznak, hogy milyen dróthuzalokkal és önműködő 
szerkezettel kapcsolják össze aTigris-hajlékot a székely kapuval, 
hogy majd, ha ők őrzik az emlékszalagot, egyszerű gombnyomás 
sál át lehessen húzni hozzájuk.

*

A versenyek megindultak. Ádáz meccseknek voltunk 
a tanúi. Reverendás paptól rövidnadrágos harmadikosig 
mindenki részlvelt a küzdelemben — kemény csattogásoktól 
volt hangos a felső otthon.

Kísérötársam „leállt” egy barátságos mérkőzésre. A meccs 
után rogyadozó térdekkel támogattam ki az otthonból. Elhaló 
hangon súgta a fülembe: Te, itt a ping-pong nem pang !

Tinta Kuli, M . Cs. riporter

Férfi, női és gyermek, egész és fél, bőrtalpú, utalványköteles típuscipők
V, ,  Nagy sándor*«. 6. és V ili., Rákóczi-út é l. sz. alatti üzleteinkben: Levente és C serkészbolt Szövetkezet. Ifjúsági bolt
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AZ ÁLLATOK TÁPLÁLÁSA
Beszéltünk már a levegőről, talajról, fezről, mint az álla

tok életelemeiről. Nem kevésbbé fontos af élet fenntartására 
a táplálkozás. Az állatok teste, akárcsak az emberé, tizenkét 
elemből áll. Ezeknek a pótlását végzi a táplálkozás, mert 
ezek használódnak fel az életműködésekben, ú. m. a 
növésben, szaporodásban, hízásban, mozgásban, munkában, 
hőfejlesztésben, lélekzősben. Az élelmiszerekben tehát ugyan
ennek a 12 elemnek kell meglenni.

Minden állatfajnak, sőt minden fajtának is, más és más 
igénye van e téren. Más elbánást kivannak a nemek és élet
korok is, mást a tenyésztés és tartás céljai, mást az éghajlat, 
évszakok és időjárás. Vannak szempontjai a gazdaságnak is, 
az egészségtannak is. Hogyan lehet ugyanazt a célt olcsób
ban és kevesebb anyagcserezavarral vagy ritkább megbete
gedéssel elérni?

Mindez az, ismeret minden állatfajra nézve külön tudo
mányban csoportosul, melynek alapja a vegytan. Aki vala
mely állatfajt tart, tenyészt és nevel, annak ezt a tudományt 
feltétlenül tanulmányoznia kell és fel kell használnia az igy 
nyert elméletet a gyakorlatban.

Elemzés útján megállapították már, hogy mely eleHégek- 
ben mily arányú tápláló anyag van. Kísérletek pedig rávezet
ték a gazdaságtan tudósait arra is, hogy a különféle állat
fajok mennyit kívánnak és mennyit gyarapodnak az egyes 
anyagokból. Fő táplálóanyagok: a fehérje, keményítő, cukor, 
a zsír és a vitaminok. Kell száraz anyag és a víztartalom is.

Erre vonatkozólag persze ebben a kis állatvédelmi rovat 
bán részletes útm utatást nem adhatunk. Vannak azonban ál
talános szempontok, melyeket különösen állatvédelmi szem
pontból e helyütt is összefoglalhatunk. 1

A táplálószereknek mennyiség és minőség tekintetében 
is meg kell felelniük.

Annyit adjunk állatunknak, amennyivel jól tud lakni. 
Nem szokott többet enni, de annyi kell neki életfenntartásá
hoz és teljesítményeihez. Háziállatainkról magunknak kell 
gondoskodnunk, mert megfosztottuk őket attól, hogy ők ke 
vessék meg a természetben élelmüket. Különben is tartozunk 
n e k ik  ezzel szolgálataikért. Ingyen tőlük sem kívánhatunk 
semmit sem. Hiszen a gépek is megkövetelik a fűtő és kenő 
anyagokat, ,

Rs ne gondoljuk, hogy ami az embernek egészségtelen, 
az az állatoknak jó. A tisztátalan, utálatos, penészes, rom 
lőtt. férges élelmiszer az állat egészségét is megrontja. Azért 
elővigyázatosnak kell lennünk, nemcsak az elcsőg beszerzé
sében, hanem eltartásában is. Szellő«, száraz, férgektől és 
más kártékony állatoktól mentes, védett helyen kell (ár
tanunk az élelmiszereket. Aki bármi okból nem tudja be
szerezni és elraktározni a szükséges táplálékot, az ne is t a r t 
son állatokat.

Még arra is tekintettel kell lennünk, hogy ízlik-e álla
tunknak a gyűjtött takarmány. Meg kell figyelnünk, jó ét
vággyal esznek-e. Mert ha nem esznek mohón, akkor vagy 
az eleségben, vagy az állatokban van a hiba. Ilyenkor idejé
ben kell segíteni a bajon, nehogy kárt valljunk.

A változatosság is szükséges nemcsak azért, hogy a kü
lönböző szükséges táplálóanyagokhoz hozzájussanak, hanem

azért is, hogy no unják meg mindig ugyanazt az eledelt. Et 
vágyuk fokozására szükséges a mozgás és levegőzés. Ezért 
a nem dolgozó állatokat okvetlenül levegőre kell eresztenünk 
az alkalmas időszakokban. Öröm nézni, mily boldogok és 
játékosak állataink a szabadban, akárcsak a gyermekek.

Még mire ügyeljünk? Bizonyos rendet kell tartanunk 
mindenbon, hogy hozzászokjanak az állatok. Például mindig 
ugyanabban a tiszta edényben, ugyanazon a helyen, ugyan 
abban az időben kapjanak enni. Ne legyen egész napon át 
előttük az eleség.

Evés közben az állatok testtartására is ügyeljünk. Pél
dául helytelen a lovak takarm ányát magas rácsba tenni, 
mert a takarmány a szemükbe hull és hátuk púposra nő. 
Legjobb a rácsot a jászolba te tt szénára alkalmazni.

Mindenben tapasztalt, megbízható, jó állattartó gazdától 
kérjünk tanácsot.

VEREBEK IRTÁSA
A mezögazdaságfejlesztő törvény létrehozása fölvetette a 

vorébirtás kérdését is. A többtermelóssel összefügg a termé
nyek megóvása. Már pedig a verebek nagyon sok kárt okoz
nak és mennél több a veréb, annál kevesebb lesz a hasznos 
madarunk. Különösen a mostanában föllendült napraforgó- 
termelésben tűnt ki a verebek kártételének nagysr -a. Állatok 
irtása csak akkor fér össze az állatvédelemmel, ha nagasabb- 
rendű és hasznosabb állatok javára  pusztítjuk az értéktele
nebbet, mégpedig kínzás nélkül. Senki sem hányhatja sze
mére az állatvédőknek a hasznos háziállatainkat pusztító ra 
gadozók irtását. Ilyen szempont alá esik a verebek irtása is, 
ha vannak hasznos madaraink. Egy hírlap fölveti az eszmét, 
hogy a verébirtást épúgy kötelezővé kell tenni, mint a gyü
mölcsfák hernyózását. Azt javasolja, hogy minden ház- és 
telektulajdonos legyen köteles bizonyos számú verebet be 
szolgáltatni. Kapna darabjáért néhány fillért, de ha nem adná 
be a kellő számú vérebet, büntetésül kétszerannyit kelljen 
fizetnie.

Igen ám, de nem olyan egyszerű a vorébirtás. A lődözés 
drága ős kis eredményű, a  mérgezés más állatokra nézve Is 
veszélyes. Sokat törték már ezen a. kérdésen a fejüket külö
nösen a székesfőváros kertészei. Még vízsugarakkal is kísér
leteztek, de hiába. Lehet virágcserepek alsó nyílását kitágí
tani, hogy a Verebek be tudjanak férni ra jta  és a  cserepeket 
felső nyilasukkal a falhoz támasztva fölakasztani, azután 
esténként hálófogóval kiszedni belőlük a betelepedett lakókat. 
De tökéletesebb szerkezet Tóival y Ferenc verébcsapdája, 
melynek ábráját a Madártani Intézet Madárvédelem a keid
ben című kiadványából vettük át.

Ez egy csapdává alakított etetőasztal, ráakasztható gyűjtő- 
ládával. Ha verebek vannak az etetőn, jó messziről elrántjuk 
a pecket és a verebek a hátulsó nyíláson a gyüjtőládába 
menekülnek. Ebből azntán ki lehet szedni őket, hogy pörköl
tet készítsünk belőlük . . .

Cégűit nlmi áIliitegészségügyi ini'iifíílúilák.
Az iparügyi miniszter rendelettel szabá
lyozta a polgári légoltalmi állategészségügyi 
mentőié elit előállítását és forgalmát. Csak 
a rendeletben megjelölt követelményeknek 
megfelelő menlőládál szabad előállítani és 
forgalomba hozni.

A Magyar (iiilmnblenyísztök Országos 
Egyesületének ügyvezetője. Pataki László 
(Pest szent Erzsébet, Csoma-u. 48), felaján
lott« szolgálatait állatvédő rovatunknak, 
ha olvasóinknak irányt mutató galambász 
adatokra lenne szükségük.

Budapesten és környékén 2B0 féle madár 
él. Doniing Henrik dr. nyug. rendőrfő
kapitány helyettes. neves madártudós négy 
ven éve figyelt és tanulmányozza Budapest, 
és környékének madarait. Az ő szaktudo

mányával megállapította, hogy Budapest
nek és környékének 260-féle madara van. 
A történelmi Magyarországon 390 madár- 
fajtát különböztettek meg.

Ifjúsági állal védelmi pályázatunkra, mely 
újévi számunkban jelent meg, szállingóznak 
már a pályaművek. Az öl különféle tételre 
3- 3 pályadijat tűzött ki az Állatvédő 
Bizottság összesen 300 pengő értékben. 
A pályázat határideje május 8-ika.

Á Szeged és Vidéke Állatvédő Egyesület 
Lantos Béla elnöklete alatl választmányi 
ülést tartott, Barabás Jenő titkár bejelen
tette, hogy az egyesület több állatkínzóhoz 
intézett intő levelet és azok ellen, akik 
azután sem bántak emberségesen állataik
kal, feljelentést tett.

A nagyváradi Állatvédő Egyesület <lr.
Márky főállatorvos elnöklete alatt választ
mányi ülést tartott. Vitéz Propokovlts 
Leóné elnök lemondott, tehát új elnököt 
kell választani. Nagy taggyüjtést terveznek 
az iskolák és cserkészek révén. A posta- 
lovak agyonhajszolása ellen tiltakoznak a 
postaigazgatóságnál és általában gondot 
fordítanak a fuvarozó állatok jókarban 
tartására és a rendőrség támogatását kérik 
ebben az irányban.

A Dunántúl című újságban dr. Boros 
István nyug. felsőkereskedelmi iskolai tanár 
szakszerűen ismerteti Agárdi Ede erdős- 
mecskei körjegyző tudományos művét a 
keleti Mecsek madárvilágáról. A tanul
mány az Arjuila 1939- 42. évi kötetében 
jelent, meg.

9
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Száll a madár, ágrul ágra.
Száll az ínck, szájrul-szájra;
Fű kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.

Vadat űzni fcljövének 
Hős fial szép linéhnek :
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egytestvér, Ménrót fia.

ötven-ötven jó leventét 
Kiszemeltek, hogy követnék ; 
Mint valamely véres hadra, 
Fegyverkeztek könnyű vadra.

Vad előttük vérbe fekszik,
Őz vagy szarvas nem menekszik ; 
Kiejtették már a hímet —- 
Üldözik a szarvas gimet.

Gfm után ők egyre törnek 
Puszta martján sós tengernek, 
Hol a farkas, hol a medve 
Sohasem járt, eltévedne.'

De a párduc, vad oroszlán 
Végig üvölt a nagy pusztán, 
Sárga tigris ott kölykezik,
Piát eszi, ha éhezik.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Mór a nap is, lemenőben, 
Tüzet rakott a felhőben;
Ők a szarvast egyre űzik, — 
Alkonyaikor lm eltűnik.

Értek vala éjtszakóra 
Kur vizének a partjára; 
Folyóvíznek partja mellett 
Paripájok jól legelhet.

Monda Hunor; Itt leszálljunk, 
Megitassunk, meg Is háljunk; 
Monda Magyar; virradattal 
Visszatérjünk a csapattal. —

Haj, vitézek! haj, leventék! 
Micsoda föld ez a vidék.
Hogy itt a nap száll keletre? 
Nem, mint máshol, naplementre?

Szólt egy bajnok: én ügy nézem, 
Hogy lement az déli részen. 
Szólt egy másik: nem gondolnám 
Ott vörösük éjszak ormán.

Folyamparton ők leszálltak, 
Megltattak, meg Is háltak. 
Hogy majd reggel, vfradattal 
Hazatérnek a csapattal.

Szellő támad hfls hajnalra, 
Blborodik az ég alja;
Hát a szarvas nagy-merészen 
Ott szökdécsel, túl a vízen.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.
Nosza rajta, gvors legények! 
Érjük utói uzt a gimet.
És — akarva, akaratlan — 
Űzik Ismét szakadatlan.
Kur folyót ők átalúszták,
Még vadabbak ott a puszták, 
Ember ottan egy fűszálat,
Egy csöpp vizet nem találhat.
A föld háta fölomolván,
Sziksót Izzad csupasz-ormán. 
Forrás vize nem iható, 
Kénköves bűzt lehel a tó.
Forrás keble olajt buzog:
Itt Is, ott Is égnek azok,
Mint sok őrtűz setét éjjel 
Lobban a láng szerteszéjjel.
Minden este bánva bánják, 
Hogy c vadat mér’ kívánják. 
Mért Is Űzik egyre, nyomba, 
Tévclyítő bús vadonba.
Mégis, mégis, ha reggel lett,
A gímszarvast űzni kellett, 
Mint tövisei szél játéka,
Mint madarat az árnyéka.
Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra.
Zengő ének szájrul szájra.

Vadont s a Dont ők felverik 
A Meóti kis tengerig; 
Süppcdékes mély tavaknak 
Szigetére ők behatnak.

Ott a szarvas, mint a pára 
— Köd előtte, köd utána — 
Míg az ember széjjelnézne: 
Szeműk elől elenyésze.

Hóhal Hóhal Hol van a vad? 
Egy kiáltja: ihon szalad! *s i 
Más kiáltja: iti van, itteni 
A harmadik: sehol sincsen!

Minden zugot megüldöznek, 
Minden bokrot átaldöfnek, 
Gylk ha rezzen, fájd ha rebben: 
De a gimvad nincs ezekben.

Szóla Magyar: hej! ki tudja 
Merre van a hazánk útja? 
Kerek az ég mindenfelé —
Anyám, anyám, meghalsz belé,

Szóla Hunor: itt maradjunk! 
Tanyát verjünk; itthon vagyunk: 
Selyem a fű, édes a víz, 
Fa-odúból csöpög a méz.

Kék folyam ad fényes halat, 
Vörhenyő vad Ízes falat, 
Feszes az íj, sebes a nyíl, 
Harckalandon zsákmány a dij.

Száll o madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek; 
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hogy elúntak otthon ülni, 
Halat csalni, őzet űzni: 
tJj kalandra, szebb csatára 
Ereszkedtek a pusztára.

Puszta földön, sík tenyéren 
Zene hallik sötét éjen,
Zene, síp, dob, mély vadonban, 
Mintha égből, mint ólomban.

Tündér lyányok ottan laknak, 
Táncot ropnak, úgy mulatnak. 
Szőve ködbül sátoruk van:
Ugj mulatnak sátorukban.

P'érfl egy sincs közelébe*; 
De a földi lyányok szépe:
Lványai Belármk, Dúlnak, 
TÜudérséget ott tanulnak.

Dúl királyé, legszebb, kellő; 
Agg Beláré tizenkettő;
Összesen mind: száz meg kettő; 
A tündérré válni kezdő.

Kemény próba: férfit ölni, 
Kilenc ifjat megbflvölnl, 
Szerelemre csalogatni, 
Szerelemtől szűz maradni.

így tanulnak tündérséget, 
Szivszakasztó mesterséget; 
Minden éjjel számot adnak,
S minden éjjel úgy vigadnak.

Száll a madár, száll az ének. 
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Hang utál. ők, szembe széllel, 
Fény utón k, födve éjjel, 
Mennek ó v á . me n n e k  árnyon: 
Ki lepét fog, lopva járjon. ,

Monda Magyar: ez a síp hang, 
Bátya, bennem végig csiklanrt; 
Monda Hunor: vérem’ hatja, 
Szüzek árnya-fordulatja.

Haj vitézek; haj elébe!
Kiki egyet az ölébe!
Vigyük haza asszonyunkat; 
Fújja íelszél a nyomunkat.

Sarkantyúba lovat vesznek, 
Kantárszárat mogcrcsztnok;
A leányság bent, a körbe’ — 
Mind a körbe’, sok az ölbe’.

Nagy sikoltás erre támad,
Futna széjjel a leányhad;
Elől tűzbe, hátul vízbe, 
Mindenkép jut férfi kézbe.

Tündér lyányok ott eltűntek, 
Szárnyok lévén elrepültek;
De a többi hova legyen? 
Földbe bújjon? elsüllyedjen?...

Abbul immár nincsen semmi: 
Szűzi daccal tündér lenni; 
Vágtat a ló, és a pusztán 
Nagy üres éj hallgat oztán.

Száll a madár, száll az ének 
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Dúl leány!, a legszebbek, 
Hunor, Magyar nője lettek;
S a leventék, éppen százan, 
Megosztoztak mind n százon.

Büszke lyányok ott idővel 
Megbékéltek asszony fővel; 
Haza többé nem készültek: 
Engesztelni fiat szültek.

Tó szlgetje édes bonná,
Sátoruk lön szép otthonná. 
Ágy ok áldott nyúgalommá: 
Nincs egyéb, ml őket voúná.

Fial szültek hősi nemre,
Szép leányt is szerelemre;
Dali törzsnek ifjú Agot,
Maguk helyett szűz virágot.

Hős fiákból ketten-ketten,
Két vezéré kétszer-ketten,
Fele lön mind egy-egy nemnek: 
Száznyolc ágra ezek mennek.

Hunor ága bún fajt nemzőit, 
Magyaré a magyar nemzet; 
Szaporúság lön temérdek:
A szigetben nem Is fértek.

Szittya földet elözönlék.
Dúl királynak dús örökjét; — 
És azóta, hősök párja!
Híretek száll szájrul szájra.
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H O G Y A N  TÖRTÉNT?
Ti-tl-li-tá. Ilyenforma ismerőn ütemű 

csengetésről azonnal tudják a Timothem  
árvaház lakói, hogy a postás bácsi jön. 
Gyorsan kaput nyitnak. Mivel már le
telt a tanulási idő, tódul a sok eleven, 
kiváncsi fiú  a folyosóra. Alig tud a kö
vér postás bácsi megmozdulni, annyira 
körülveszik.

— Már megint valami cserkész izét 
vártokf — kérdi tréfás hangon.

Egy ideig kötekedik a Jenő bácsi, a 
postásunk, aztán komoly képet vág, és 
méltóságteljes mozdulattal elővesz a 
táskájából egy sokbélycgű, „nagypccsé- 
tes“, ajánlott levelet. Egyszeribe halá
los csend lesz. Tágranyllt szemmel ol
vassák a fiúk a levél címzését: 640. sz. 
Timothcus-cserkészcsapat Parancsnoksá
gának, Komárom. A levél felső részén 
levő nagy nyomtatott betűk mutatják, 
hogy a *Magyar Cserkészmozgatom Pa
rancsnokságától jött.

Gyorsan átveszi a levelet Zsiga bácsi, 
a parancsnok úr. Most meg ő nem tud 
mozdulni a sok érdeklődő fiútól. De ez 
érthető, hiszen cserkészek, és minden 
cserkészdolog kimondhatatlanul érdekli 
őket. Vájjon mi lehet a levélbenf

Zsiga bá' felbontja a levelet. Mély 
csend. A  fiúk visszafojtott lélekzettel 
figyelik az arcniozduiatait. Vájjon jó 
vagy kellemetlen a levél tartalmat 
örülnek, mikor látják, hogy elmosolyo
dik. Meglepődtek a szavain.

— Nagyon tetszeni fog nektek is a 
levél, örülni fogtok neki. Most többet 
nem szólok róla. Este rendkívüli esa- 
patösszejövetelen ünnepélyes keretek 
között olvasom fel.

Minden cserkész oldalát fúrja a kí
váncsiság. Mi is lehet az, hogy csak 
ünnepélyes formában lehet megmon
daniT Megindulnak a legkülönfélébb ta
lálgatások.

Meg is tudták a csapatösszejövetelen. 
Az időszerű kérdések megbeszélése után 
került sor végre a. különös levél fe l
olvasására, Feszes vígyázzban hallgat
ták végig a levelet, mely így kezdődött:

„örömmel értesítjük a Parancsnoksá
got, hogy az Országos Föcserkész fír 
Önagyméltósdga Lampérth Ia í s z Ió segéd- 
őrsvezetőt ‘úszva végzett mentésért a 
„Jó munkáért“ életmentő eserkészkitün- 
tetésben részesítette."

Óriási csodálkozás. Erre éppen nem 
számítottak, mert meglepetésül tartogat
tuk a fiúk számára. Büszkeséggel és 
örömmel tekintenek az igazán jó mun
kát végzett életmentő cserkészt est vé
rükre, Most már mindenki arra tett kí
váncsi, hogy mikor, kivel, hogyan, hot 
történt az életmentés. Ennyi kérdésre 
egyszerre tehetetlen felelni. Tartsunk 
sorrendet és kérdezzük meg csak ünne
pelt segédőrsvezetőnket a mentés izgal
mas munkája felől.

— Hát, Laci, hol és mikor történt ez 
«  nagy eset veled, hogy nem is tud
tunk rólaf

— Nem csoda, hogy nem tudtok róla, 
mert otthon,‘a Nagykeszi melletti új ka
nális (csatorna) mély vizéből kellett k i
mentenem■ a fiú t a múlt év nyarán.

— Hogyan vetted észre u fuldokló f  iút?
— A régi kanális partján, melybe de

rékszög alatt torkollik bele az új kaná
lis, a vízből különféle kis állatkákat, 
bogarakat fogdostam. Egyszer csak arra 
lettem figyelmes, hogy tőlem körülbelül 
húsz méterre az új kanális felöl furcsa 
nyöszörgő hangokat hallok. Nyöszörgő,

sóhajtó hangjáról felismertem, hogy egy 
ismerős fiúé. Olyan hangokat is hallot
tam, mint amikor valaki vizet nyel és 
meg akar szabadulni a vízből. Bizony 
megborzadtam, mert azonnal arra gon
doltam, hogy fuldokllk. Gyorsan elhají
tottam a szitát, amellyel a bogarakat fog- 
dostam, odaszaladtam az új kanális vari
jára, Látom dm, hogy a mély víz felett, 
a kanális közepén egy kézfej, a másik 
kézből meg csak az ujjak látszanak ki a.

la in ip érlli f.úszlú Ok i m enüi cserkész

vízből, amelyekkel kétségbeesett moz
dulatokat lesz, mintha kapaszkodni 
akarna. Közelebb jutva, először a feje- 
teteje, majd a féínrca is kilátszott a 
vízből egy-két pillanatra,

— Mi jutott eszedbe akkor, amikor 
a fiú  veszélyes helyzetét megláttad?

— A  fiú helyzetét látva, azonnal tisz
tában voltam azzal, hogy ha nem segí
tek rajta, belefullad a vízbe. Mivel 
senkii sem latiam a láthatáron, első 
gondolatom az volt, hogy nekem kell 
segíteni rajta. Eszembe jutott azonbun, 
hogy szívgyengeségem miatt Halzl dok
tor úr, kezelő orvosom nemcsak a fu 
tást, úszást, hanem még a sietést is 
megtiltotta, mivel ez nagyon ártalmas 
egészségemre. Gondolkozásra azonban 
egy pillanat időm sem volt már, mert a 
fiú teljesen elmerült. A  fiú megmenté
sét fontosabbnak tartva, egy nagy ug
rással ruhástól a vízbe vetettem magam.

— Hogyan sikerült kimentened a fiú it
— A vizbeugrás után kábult állapot

ban úgy éreztem, hogy a fenéken feküd
tem. Csakhamar a viz felszínére lök
tem magam s körülbelül két méterre 
tőlem megláttam a fiút. Egyik kezem
mel átkaroltam, úgyhogy a feje kiemel
kedjék a vízből. Ebben a pillanatban

a fiú  az oldalamhoz kapott. Másik ke
zemmel a tarkójánál fogva tartottam. 
Ekkor azonban a fejem a víz alá ke
rült, s a fiú  nyomott lefelé. Lábam
mal próbáltam kifelé úszni, majd tar
kóját elengedve, kezemmel is úsztam  
kifelé.

Mikor annyira kiértem, hogy le tud
tam állni, tovább már magam előtt a 
vizen fenntartva vittem  ki a partra, 
mert a fiú valószínűleg a fáradtság 
miatt még ekkor sem tudta magát fenn
tartani.

Jó, hogy kiértem a partra, mert 
eléggé el voltam fáradva, és erős szív- 
dobogás közben szúrást éreztem szivem
ben. A fontos azonban az, hogy sikerült 
kimentenem. Boldogan adtam hálát a 
jó Istennek, hogy gyengeségem ellenére 
megsegített.

— No, és a parton mit csináltál a 
megmentett fiú valt

— A parton láttam, hogy nagyon ér
telmetlenül néz, remeg, prüszkölve kö
hög. Mondtam neki, hogy hajoljon le 
és tátsa cl a száját. De bizony nem 
tette. Annyi erőm még volt, hogy a 
fejét lenyomtam és kezénél fogva a 
földre támasztottam. Száján és orrán 
keresztül jö tt a víz. Mivel nagyon ki 
voltam fáradva, merülve, tovább segí
teni nem tudtam. Rövid idő alatt azon
ban magához tért.

— Eléggé kifáradhattál, hiszen beteg
séged miatt már fél éve nem is siettél, 
se nem úsztál. Nem rontott egészségi, 
állapotodon ez az izgalmas, idegfeszitö. 
megerőltető munkát

— A mentés után elég fáradtnak érez
tem magam. Mivel szivemben furcsa 
érzést éreztem, lábaimra sem tudtam 
állni, jó ideig pihentem. Még vizes in
gemet sem tudtam levetni, ott feküd
tem a kanális partján. Mégis nagyon 
örültem, hogy a fiú t sikerült megmen
teni s nekem se lett komolyabb bajom. 
Boldog voltam, hogy nem szomorú hír
rel kellett hazamennem, hanem a meg
mentett fiúval.

Nemcsak váratlan meglepetéssel és 
örömmel vettük a felemelő hírt, hanem 
komoly aggodalommal is. Betegsége 
miatt ugyanis orvosi tilalom volt szá
mára minden erőteljesebb mozgás. Hogy 
még sem riadt vissza ettől, annak 
magyarázatát abban látjuk, hogy a 
fuldokló fiú  megmentését Istenben 
bízva, még élete veszélyeztetésével is 
meg akarta próbálni. Vállalkozását 
Isten megáldotta s így tudott végezni 
követésre méltó jó munkát.

fsnkás Zsljinwml
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Felhívás ! .Jelentkezzenek azok a cserkész- 
testvérek, akik a cserkészmozgalomban a 
repülők kisegítésére műszaki és híradó szol
galatot vállalnak.

Jelentkezhetnek régi rádióamatőrök is, 
de olyanok is, akik még soha műszaki szol
gálattal nem foglalkoztak. A jelentkezés 
levelezőlapon történjék, megjelölve „eser- 
készrepfilok műszaki szolgálatára”, a jelent
kezőknek kérjük a nevét, életkorát, foglal
kozását és eddigi cserkészműködését meg
adni.

A ceglédi 1172. »■/.. „Árpád” cserkészcsapat
bensőséges, meghitt családi együttesben 
avatta fel február 21-én új otthonát. A 
csapat már több mint egy évtizede foly
tatja és végzi a cserkészmunkát, de mindig 
más csapatok otthonában. Most azonban 
hosszú vágyakozás után saját otthonában 
ünnepelt a kis család. A fiúk nagy oda
adással már hetekkel előtte fáradságot nem 
kímélve dolgoztak, festettek és szépítették 
az otthon falait, hogy az avatásra teljes 
pompában ragyogjon. Az avatási ünnep 
ünnepélyes Istentisztelettel kezdődött, majd 
az otthonban a Hiszekegy és a cserkész- 
törvények elhangzása után Simonyi István 
parancsnok mondotta el avató beszédét. 
„Az újjáalakult cserkészet a mai háború
ban — mondotta ii parancsnok — foko
zottabb mértékben akarja az ifjúságot lelki
leg átalakítani és előkészíteni az életre”. 
Az avatóbeszéd utón következett a Kor
mányzó Ur öfőmjiltóságámik és a Fő
cserkész Ur képeinek ünnepélyes leleplezése. 
Az ünnepély a Himnusz eléncklésével nyert 
befejezést.

Délután az otlboltavatással kapcsolatban 
a „Honvédcsaládokért” műsoros előadás 
volt, melyen Simányi Tibor cserkésztiszt 
mondott megnyitó beszédet. A műsor 
további részét egyfclvonásos színdarabok, 
nóták, szavalat és tábortűz alkották.

Helyreigazítás. 1,apunk március 1. szántá
nak Ifi. oldalán, a „Portyázás Rákos- 
palotán" c, cikk egy mondatába nevetséges 
sajtóhiba csúszott, Azt olvassuk : „A regös
had az 1941—42., cserkészévben 148 ember 
előtt regölt. . .” Hát ez, ugye, igazán nem 
volna nagy teljesítmény. Ha azonban a 
148-hoz hozzáírjuk az elmaradt két zérust, 
mindjárt megváltozik a véleményünk. Mert 
14800 ember előtt regölni már igazán Jó 
munka volt 1

Az Erdélyi Cserkészkerliletl Tanács 1948 
február 28-án Ünnepélyes keretek között 
tartotta meg alakuló ülését a kolozsvári 
városháza nagyi nmíostormében, magas egy
házi. polgári és katonai méltóságok jelen 
létében. A Magyar Hiszekegy elhangzása 
után Puskás Fajos elnök mondta el meg
nyitóját, kegyeleten szavakkal emlékezve 
meg néhai Kórmányzóhelycttes Urunkról 
s gróf Teleki Pálról, a magyar cserkészet 
e két nagy halottjáról. Majd beszámoló 
következett a* erdélyi cserkészet román 
uralom alatti munkálkodáséról s ezután 
Puskás Fajos elnök átnyújtotta a klsbarnakl 
Farkas Ferenc Főcserkész állal kinevezett 
Kerületi Tanács tagjainak a tanAcstagság 
külső, látható díszét, a koszorúba foglalt 
esorkészliliomot. Az újonnan kinevezőitek

H írek
m in d en je ld
nevében dr. Maién Mihály szólalt fel, meg- 
ületődötten emlékezve a cserkészeszme szol
gálatában eltöltött harminc évéről, kifejtve 
a levente intézmény mellett a mai cserkészet 
jelentőségét, mondván, hogy a leventeszolgá
lat „kötelesség”, míg a cserkészet önzetlenül, 
önként vállalt „többszolgálat” . — Az ülés 
befejezte után a díszszakaszok elvonulásával 
véget ért a lélekemelő ünnepély Mátyás 
király városában, (k. S. J.)

Férflcscrkészgyűlés Szegeden. Az V. kerü
let férficserkészei március hó 14.-én Szege
den gyűltek össze. A DMKli 124. sr.. Sziráky 
cserkészcsapat otthonában megtartott össze
jövetelen a szegedi, szabadkai, hódmező
vásárhelyi, magyarkanizsai és makói férfi- 
eserkésZ.ek képviseletében mintegy száz 
férficserkész jelent meg. A gyűlésen az. orszá
gos és a kerületi parancsnokság tagjai elő
adásokat tartottak.

A kispesti 87-cs Turul cserkészcsapat
február hó 21-én tartotta meg műsoros cser- 
készünncpélyét. Bemutatásra kerültek a 
csapat által szerzett színdarabok ; Cserkész
apród vezetőjére hallgat és a Cserkészálom 
clinű színdarabok — valamint cserkész
indulók. A cserkészindulók szerzői Kalán 
Ferenc és Kondorossy László nagy sikereket 
értek el.

f e j -
és derékfájás, idegesség, 
émelygés, tisztátalan teint 
gyakran csak az emésztési 
zavaroknak kővetkozménye

“T í .r

A szabadkai Ilii. sz. cserkészcsapul jótett- 
rohama szép anyagi és még szebb erkölcsi 
eredménnyel zárult. A csapat a december 
5.-I főcserkészi parancs szerint teljes erejével 
indította meg a segítő munkát. Az eredmény
ről beszéljenek Itt a jótetlck maguk, ame
lyekből egy szép csokorra valót sorolunk fel: 
„Megfékeztem egy kocsit, melyet két meg
bokrosodott ló magával ragadott". „Égy fázó 
gyermeket hazavittem, teát, ételt és egy pár 
cipői adtam neki”. „Kgy barátommal ű szü
leinél felvágtunk és összeraktunk 20 m fát s a 
kapott pénzen kesztyűt vettünk egy fiúnak”. 
„Elmentem az őrszohára egy rendőr bundá
jáért” . „Kgy öreg nénit megvigasztaltam, 
hogy ne, sírjon” . „Egy kötött mellényt 
adtam egy fiúnak".

A csapat Jótcttciből: „Kgy szegény anyá
nak fia taníttatására 800 P”. „Szegény 
diákok otthonának 45 P”. „Vöröskercszl- 
kórbáznak egy ágy 200 p” .

Helyreigazítás. A tnáre. 15-i ünnepi elő
adáson Kőrösházy Ilona szerepét nem a 
sziulapon feltüntetett Osváth Júlia, hanoin 
Szílvássy Margit, az Operaház magánénekes- 
nője énekelte.

A budai lön. sz. Árpád-csapul március 
14. és 15-én ünnepelte harmincadik születés
napját. 14-én a III. kér. Árpád-gimnázium 
dísztermében műsoros ünnepség volt. A mű
sor gerincét, a harminc év munkájáról való 
króníkaszerű megemlékezés alkotta. Zene- 
számok, színdarabok és tábortűz, valamint 
Ünnepi beszéd egészítették ki a műsort, 
amelyben a szomszéd 21. sz. Gárdonyi
csapat fúvószenekara Is közreműködött. 
14. és 15-én csapatkiállitás volt az Otthon
ban, amelyen a csapat tagjai művészi kész
ségüket és kézügyességüket, mutatták be az 
érdeklődő közönségnek. Mind az ünnepély, 
mind a kiállítás szépen sikerült, Az ünneplő 
csapatnak a MCs. Is szívből gratulál és 
további jó munkát kíván 1

Veszek gyűjteményeket, levelezést, tö
megbélyeget a l e g m a g a s a b b  á r o n !

Figyelem ! Figyelem ! Ne cseréld össze a 
Cserkészboltot, a Kiadóhivatalt és a Szerkesz
tőséget ! Ha árjegyzék kell, írj a Cserkész
boltnak í Ha előfizetsz a lapra, vagy vala
melyik példányt nem kaptad meg, Írj a 
kiadóhivatalnak. Há cikket, vagy pompás 
verset kíiidcssz, címezd a szerkesztőségnek 1 
Így löUisleges munkál és sok időt. megtaka
rítunk !

A lapzárta mindig a hó 1 és 15-e. l)e pon
tosan ám 1 Ha valami 2-án vagy tfi-An érke
zik, már nem valószínű, hogy a legközelebbi 
lapba bekerülhet 1 Tehát inkább 2- 3 nap
pal előbb küldjétek írásaitokat !

Tüzet oltottak a 148-asok
A tavasz első hívó szavára, a nap sugarai

nak első melegére megindultak a fiúk ki 
a hegyekbe. A legfiatalabb őrs, aki Rákóczit 
választotta példaképül és így született ku
niénak tartja magát, szintén felcsomagolt 
és elindult meghódítani a budai hegyeket. 
Újdonság ez nekik, mert még fiatal cserké
szek — csak karácsonykor tettek fogadalmat. 
Az ördögorom felé vették útjukat, az Irhás 
árok azonban nem felelt meg Igényeiknek 
és felmásztak a Magas útra. Az egyik dombra 
felérve, négy sühanc fut el mellettük és 
amikor azok gyors távozásának okát kere
sik, meglátják, hogy kétszáz méterre tőlük 
ég a bozót. No, talpasok, most előre I gon
dolják és már ott is vaunak. Megdöbbenve 
látják, hogy a tűz fészkétől nem messze 
faházikó áll és két lakója dermedten nézi 
a pusztítást. Idő nincs, a házat meg kelt 
menteni ! Ezen az oldalon kezdik a munkát. 
El kell határain i a tüzet de hogyan, amikor 
nincsen szerszám ? Természetesen kézzel- 
lábbal, ahogy lehet. De amíg ezt leírom, 
már meg is van. Itt nem fog tovább terjedni 
a tűz, de a másik oldalon . . .  ott az erdő 
van, tehát most oda. Már lángot fogtak a 
bokrok, de Itt a segítség. Most már könnyeb
ben megy, már van gyakorlat. Itt kitépni 
egy kisebb bokrot, ott rúgni kettői, egy csomó 
fű és kész, gyerünk tovább. Kél oldalról 
körben elszigetelik a tüzet. Oltásról azonban 
már nem lehet szó ; középen magasra csap
nak a lángok, de nem baj, tovább nem tud 
terjedni a tűz és ami ott ég, azért nem olyan 
nagy kár. A fiúk izzadt an, mocskosán, de 
mosolygós atcoal néznek egymásra.

Jó munka voh I
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Stné&vt! Spicli!
Hunon ki ne ismerné ezt a két megtisztelő jelzőt? Na

ponta hányszor hangzik el műheylben, iskolában! De vájjon 
helyesen alkalmazzák ezt a két szót? Nézzük csak!

K i a strébert A ki a szürke átlagnál jobban tanul, szor
galmasabban és lelkiismertesebben dolgozik, lobbid termel .. .

Ki a spiclit Aki valakit elöljárójának, fölöt lesének felad, 
fe lje len t. . .  így értelmezik ezt a két szót az átlagon aluliak, 
a lusták, a munkakerülők, a hitványak: mert ezek szemében 
hiba a törekvés, a lelkes munka, a többtermelés, bűn a búj 
káló vétkesek feljelentése,

A cserkészt fogadalma kötelezi a jobb munkára, a köte
lesség-keresésre, az önkéntes több-munkára! Akkor is, ha 
„strébernekgúnyolják!

A cserkész köteles feljelenteni, ártalmatlanná tenni a 
bujkáló rémhírterjesztőt, az osztályszellem mérgezőiéi, a 
gyáván elbújó bűnöst! Akkor is, ha „spiclinek“ kiáltják ki!

Ki tehát a stréberf Aki azért tanul, hogy ezzel meg metn 
érdemelt előnyöket szerezzen; aki elöljárójával szemben azért 
szolgálatkész, hogy ezen az úton érvényesüljön; aki azért 
játssza a lelkiismeretest, hogy a társai kárára jusson előbbre. 
Az ilyen megérdemli, hogy a közösség kivesse, magából!

Ki tehát a spicli? Aki alaptalanul vagy csakis azért 
árulkodik, hogy az ő „kiválósága“ uwtúl jobban kitűnjék; 
aki azért ostorozza mások hibáit, hogy az ő bűneiről a figyel
met elterelje. Az ilyen megérdemli, hogy a társai megvetés
sel forduljanak el lőle!

Tehát vigyázz! Takarékoskodj ezzel a kél jelzővel!

Cserkészkaptár pályázat
1. Miért fontos, hogy a magyar pénz a cserkészkaptáros mun

kával jó magyar cserkészkezekbe kerüljön ? Lehetőleg személyes tapaszta
latokon alapuló dolgozat. Terjedelme legfeljebb 4 gépelt oldal lehet.

2. Hogyan hasznosíthatja tudását a cserkész nemzete és a maga 
javára a cserkészkaptáros munkában ? Lehetőleg megvalósított és be
vált ötleteket kérőnk elsősorban. Terjedelme 4 gépelt oldal, 
inkább keveset, de jót Írjunk.

Mindkét pályázatban csak 18 évet be nem töltött cserkészek 
vehetnek részt. A pályázatokon csapatbélyegző és parancsnoki lát- 
tamozás legyen.

A pályázatokat a Cserkészmozgalom székházába (Budapest, 
V., Nagy-Sándor-u. 6) kell Cserkészkaptár címre beküldeni.

Határidő : 1943 május hó 15. Kitűzött díjak : mindkét pályázatra 
külön: 1—1 első díj: 50—50 pengő ( =  100 P). 5—5 második díj : 
20—20 pengő (=  200 P). 5—5 harmadik díj 10—10 pengő (-= 100 P).

2-szer naponta
reggel és különösen este lefekvés előtt

C h l o r o d o n t
f o g p a s z t a

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság 

(Exodus). Komoly tárgyú könyv, nevelés- 
tudománnyal, filozófiával foglalkozik. Akkor 

hát nem (s való a M. Cs. hasábjaira ismerte
tésre ? Igen is, meg nem is. — Karácsony Sán
dor bátyánk, a regöscserkészet egyik alapí
tója. minden vonalon a magyar szellemet kép
viseli. Sok jó könyvét olvastuk már mi, 
vezetők. Ez a könyve is a magyar gondolko
dásból, észjárásból indul ki. Idősebb fiúk, 
6—7-ikesek, ha elolvassák, talán még nem 
értik meg minden sorát vagy fejezetét. De ha 
csak egy fejezetben ráeszmélnek arra, hogy 
minden élettevékenységünket (pl. még a 
vendéglátást és idegenforgalmat Is) magyar 
szemszögből, magyar észjárással lehet és kell 
is nézni, vizsgálni, akkor már nem volt. 
hiábavaló a könyv elolvasása őrsvezetőink
nek vagy hasonló korú fiainknak sem.

Ludovikás évkönyv 1942. (A M. kir. 
honvéd Ludovika Akadémia Zrínyi-körének 
évkönyve.) Pompás kiállítású, 120 oldalas 
hatalmas album, finom papíron, színes 
mellékletekkel. A rendkívül változatos tar
talom bepillantást enged abba a színes 
sokoldalú, tartalmas életbe, amelyben hon
védtisztjeink főcserkész urunk vezetésével 
jövendő hivatásukra készülnek. Az évkönyv 
sokak együttes munkájának az eredménye : 
tanárok és akadémikusok írták, illusztrál
ták. Az évkönyvet régi cserkészvezető, 
Matbia Károly dr. százados szerkesztette. 
Valóban jó munkát végzett ! A hősökről 
való megemlékezések után komoly és tréfás 
írások és képek, fényképek és finom fest
mények váltogatják egymást. Beszámolók 
az elmúlt esztendő munkájáról, eseményei
ről, sportjáról, művészi sikereiről és egyéb 
vállalkozásairól, főcserkész urunk harctéren 
töltött „szabadságáról". Aki az évkönyvet 
'elolvassa, végignézi, megnyugvással teszi

le : akiket Így nevelnek és képeznek ki, 
azokból jó tisztek lesznek ! Az évkönyv 
6 pengőért megrendelhető. („Ludovika” 
akadémia átalányszámla Budapest, 178.386. 
csekklapon).

A biztosítási eszme és az ifjúság. Irta 
ílnlúcsy Dezső. Ha a sokat emlegetett „őr
ségváltást” nemcsak hangzatos szólamnak 
szánjuk, hanem komolyan gondoljuk : nem 
boldogulhatunk bizonyos gazdasági ismere
tek nélkül 1 Ide tartozik a biztosítás gondola
tának ismerete is 1 Sokszor halljuk ezt a szót, 
mégis keveset tudunk róla. Ez a kis könyv 
érdekes, rövid fejezetekben megismerteti 
az olvasót mindazzal, amit a biztosításról 
tudni illik. Legérdekesebb két fejezet: 
„Az iskolásgyermekek általános baleset- 
biztosítása” és a „Biztosítási érdekességek 
és furcsaságok”. (Nekünk, cserkészeknek, a 
biztosítás nem ismeretlen fogalom: ha 
táborozni megyünk, a tábor minden részt
vevője 10 fillér befizetésével baleset- és élet
biztosításban részesül a tábor tartamára !) 
Az ismertetett kis könyvet különösen na
gyobb fiúknak és vezetőknek ajánljuk 1

F i g y e l e m !  Április 3—4-én 
Légo-tábor a Cserkészparkban
Havas Zsigmondi: Didergők. Külvárosi 

nyomortanyán, egy elhagyott kamrában 
két kisfiú tengeti életét. Nincs senki, aki 
gondjukat viselné, árvábbak a mezei virá
goknál Is. Nyomorúságos életük minden 
szakában megőrzik becsületüket. Elesett- 
ségükben Is lelkileg emelkedettek és minden
kor örömmel és számítás nélkül segítenek 
mások baján. Jóindulatú igyekezetüket egy 
aggastyán jutalmazza meg, akinek rideg 
élete utolsó napjait vidámitották fel. Na
gyon kedves, közvetlen hangú, megkapó

meséjü könyv; nevelésre igen alkalmas. 
Olvasása élvezetes, meséje lenyűgöző. Külö
nösen ajánlatos a mai gyermek kezébe, mert 
sok szociális igazságot tartalmaz és ezekkel 
legalább idejében ismerkedik meg a gyer
mek. A könyv hatásosan mutatja be az 
igazság és a jóság előbb vagy utóbb, de min
den esetben bekövetkező győzelmét.

Ü Z EN  A  M AGYAR CSERKÉSZ
nj- .Sehol/. Erik, Mátyásföld. Nagyon 

köszönöm, hogy szép festményedet át
engeded a szerkesztőségnek. Rövidesen be
keretezve fog szobánk falára kerülni. A 
MCs. iránti szeretetedet köszönöm és további 
jó munkát kívánokt — Sz. íiéza, Nagyatád. 
A Morse-szöveg nem rejtvény volt, csak egy 
kis gyakorlási alkalom ! A lapodon írt szöveg
ből két szó hiányzik és pedig : „mert tudja”. 
Egyébként csali gyakorold szorgalmasan 
a Morsét I Levelezőlapodat egészen rossz 
Címre küldted: ha a Magyar Cserkésszel 
van dolgod, ne a Cserkészbolt igazgatóságá
nak küldd ! — II. Wuller, Budapest. Cikke
det köszönöm, de nem közlöm. A két köte
lesség szembeállítása nem egészen szeren
csés. Erősen vitatható, nem kellett volna-e 
a fiúnak mégis a szüleihez utaznia, akik 
ezt joggal elvárhatták tőle I Erre a fiúi 
szeretet és hála is kötelez I Nem ?

F. K., Szabadka. A morseverseny eredmé
nyét majd akkor közöljük, ha a nevedet 
megírod. Miért szégyeled j  Szívesen közlünk 
minden érdekes csapathírt, de legjobb, ha 
a parancsnok úr Írja alá I B. József, 13. EM. 
A három vers egyike sem közölhető. Lelkes, 
hangzatos szavak tömege, kevés „kézzel
fogható” tartalommal, legtöbbször még a 
vers legfontosabb kellékei is hiányoznak. 
(Ritmus, rim.) Ajánlom, maradj a prózá
nál, amelyben, úgy látom, ügyes vagy 1
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I R T A :  K O T S I S  T I V A D A R

Magyarországnak nagyságra nézve második álló
vize a Fertő. 'Területe 335 négyzetkilométer. Nagyob
bik fele, 178 kim. Sopron megyének jut, míg Mosoné 
157 km\ Jelenleg a tó legnagyobb része Németország 
alsódunai tartományához tartozik. Ez a hatalmas víz
tömeg azonban csak annyiban jön számításba mint 
közgazdasági tényező, amennyiben az egész környék 
talajára, légköri viszonyaira befolyást gyakorolhat, 
valamint a parti lakóknak —  évszakok szerint változó 
—  igen szegényes keresetet biztosít. Hogy ez a hatal
mas víztömeg miként keletkezett, arról a monda a kö
vetkezőképpen szól:

Azon a helyen, ahol ma a Fertő elterül, hajdan 
termékeny völgylapály volt, amelyen a leányai szép
ségéről híres Leányvölgy község feküdt. Egy alka
lommal Giletus fraknói herceg egyszerű vadászruhá
ban idetévedt s meglátva a csodaszép Máriát, halá
losan beleszeretett. Az idegent nem ismerő leány hű
séget esküdött a mindgyakrabban idelátogató délceg 
vadásznak. De a herceg neje a herceg kísérőjét, Samu 
apródat, megvesztegette, férje titkát megtudta s bosz- 
szút forralt a bűnösnek vélt leány ellen. Míg férje há
borúba indult, meghitt embereivel és Samuval Leány
völgyön termett. Máriát és anyját Ibist, kik ártatlan
ságukat hiába erősítették, megkötaztette és a falu mel
letti tócsába vettette. A  • kétségbeesett anya átokkal 
sújtotta a hercegnőt és a támadással szemben közönyö
sen viselkedő falu népét. Másnap a tócsa vize teteme
sen megdagadt és azon a két holttest változatlan arc
vonásokkal, kötelékeitől megszabadítva, imára össze
font kezekkel úszott. A falu népe csodának vélte a 
dolgot, s a holttesteket ünnepélyesen eltemette. De a 
víz mind magasabbra nőtt s a falu lakosai menekülni 
voltak kénytelenek; a víz mindaddig növekedett, míg 
felülete a mai terjedelmét el nem érte. A hercegnőt 
is utolérte a sors büntető keze, mert lelkifurdalásaitól 
marcangolva megőrült. A z áruló Samu pedig az új 
tavon csónakázva a habok közt lelte halálát. Máriának 
kiengesztelésére a háborúból visszatért herceg mezít
láb Rómába zarándokolt, a leány halálának helyén 
pedig kolostori építtetett, amelyet Boldogasszonynak, 
(ma község Moson vármegyében) nevezett el. A Leány
völgyről menekülő lakosok pedig a tó északi végén új

községet alapítottak, azt Neusiedl-nek (magyarosan: 
Nezsider) nevezték el.

E mondának, valamint annak az állításnak, hogy 
a tó vize a parton épült hat községet elpusztította 
volna, természetesen semmi alapja sincs. Igaz, hogy 
voltak áradásai és igen erős apadásai, de annyira so
hasem terjedt ki, hogy a községeket elöntötte volna, 
így tehát területét is, valamint szélességét és hosszú
ságát is inkább átlagos értékben lehel megadni. A 
Fertő az északi szélesség 47 fok 48 perce és a keleti 
hosszúság 49 fok 39 perce táján fekszik, tengerszint 
feletti magassága 11 ti m- Legnagyobb szélessége Balf 
és Sopronbánfalu között 15 km, a legnagyobb hossza 
pedig, Sarrád és Nyúlás közt, kb. 26 km. Legkeske
nyebb a tó Fertőmeggyes és lllrnic közt kb. 6 km 
Partvonalának hossza kb. 100 km-

A Fertő, miként a többi sekély tavunk is a szél 
munkája nyomán keletkezett. A szél nagy ereje vájta 
ki ezeknek a tavaknak nagy részéi, Síksági tavaink is 
mind sekélyek és egészen elszéledtek a síkságon, amíg 
idők folyamán mocsár lesz belőlük. Példa rá a Kis 
Balaton, melynek jó részéi feltöllötte már a Zala. A 
tavak élete is meghatározott, miként az emberélet. El
öregedésük és haláluk flzonban többnyire attól függ, 
milyen mély és milyen nagy a tó. A nagy és mély ta
vak hosszú földtani időn . 'keresztül élnek, viszont a se
kélyebbek gyorsan öregednek el, részint a feltöltödés 
miatt, részint szerkezeti hatások miatt, de a növényzet 
is jelentősen megváltoztatja a tó arculatát, mert ennék 
elterjedésével a tó léippá alakul. A Fertő kifejezés 
egyenlő «  láppal, tehát vízinövényekkel ellepett mo
csarat jelent, de a növényzeténél feltűnőbb az iszap 
benne.

Se helysége miatt a Fertő állandóan változik. Ki
terjedése, vízmennyisége, fizikai és kémiai viszonyai 
is állandó változást mutatnak. Ez a nagyfokú válto
zás hozta felszínre azt a gondolatot, hogy a tavat le
csapolják. A tudósok véleménye megoszlott, míg vé
gül is amellett döntöttek, hogy semmi haszon nem 
származnék a tó lecsapolásábál. 1902-ben bizottság 
szállt ki a tó környéke földtani és mezőgazdasági 'vi
szonyainak tanulmányozására. A talajtani viszonyok 
megállapítása végett gyalog járták körül a Fertőt, 
amelyben akkor csak 30—70 cm mély vizet észleltek- 
Azóta a vízmennyiség is tetemesen megnövekeletl és 
a mai átlagos vízállást 150 cm-esnek mondhatjuk. A 
vízszint ingadozásához hozzájárul az, hogy a tóból 
nyíló csatorna a felesleges vizel állandóan elvezeti, 
másrészt pedig a Fertő alig kap vízutánpótlást, mint
hogy a vele szorosan összefüggő Hanságot, mely eddig 
felesleges vizével táplálta, kiszárították. Az évszáza
dos kiszáradások mellett megvannak az évi kiszáradás 
jelenségei is. Tavaszi esőzések idején, valamint hóol
vadáskor többnyire megduzzad a tó vize, nyáron pe
dig megkezdődik a nagyfokét elpárolgás. A sok nö
vény és állat elveszíti éltető elemét és elpusztul. A 
nagy sekélység következtében a tó állandóan vándo
rol. A szél irányítja a vízállást ilyenkor. Néha az egyik 
oldalon napokig nincs víz, míg a tó másik végén két
szeresre emelkedik a vízállás. Még középerősségü sze
lek is el tudják tolni a vizel. Sokszor megtörtént már, 
hogy a vidám turisták, kik csónakkal délben nagyobb 
kirándulásra indultak, délután megrekedtek valahol a 
tó közepén s reménykedve várták vissza a megváltó 
víztömegei. Ha a szél megáll, a víz is gyorsan vissza
gördül. Talán ez az oka annak, hogy a fertői halászat 
ma már csaknem teljesen megszűnt. Régen te a Fer
tőben ízletes húsú halak voltak, bár egyik-másik fa j
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iáján erősen érzett a mocsárszag, mégis árulták őket 
Sopronban és kornyékén, sőt néha távolabbi vidéke
ken is. Az 1893. évi nagy szárazságban és az ezt kö
vető kemény fagyban nagyon megcsappant a halállo
mány- A sekélység következménye az is, hogy a nyári 
szárazság idején igen sok víz párolgóit el a tóból. A 
Fertő igazi szikes, sós tó, amely a nyári párolgás ide
jén még sósabb lesz. A vizsgálatok szerint 16 gramm 
só van egy liternyi vizében- A hőmérséklet is nagy in

gadozásokat mutat. Az évi középhőmérséklet görbéje 
nagyon szeszélyes. Kúppal a hőmérséklet 30 fok fölé 
emelkedhet, éjjel meg néha 20 fok alá is süllyedhet 
A Fertő vize ezt néhány órás késéssel követi, ami me
gint csak a sekélységböl ered. A nád egyre jobban 
terjed befelé és évről évre nagyobb területet foglal el.

Gyógytényezöi közül különösen a Fertő iszapfür
dői hatásosak, valamint kellemes meleg vize és a rend
kívül erős inszoláció.

„ S É T A  B Ö L C S Ő  H E L Y E M  K  O R  L“
M ár második épe vagyok szürke kis egyetemi polgár 

ebben a tömérdek nagy városban, de őszintén szólva, nem  
túlságosan érdekel. Sokkal izgatóbbnak találom ma is a 
Dunántúlt, városaival, fa lca iva l: mióta meg regöscserkész- 
ügyben le-leruccanok szabad időmben egyik vagy m ásik kis 
városba, még közelebb érzem magamai hozzájuk. Ezekről 
a kirándulásokról szerelnék számot adni a Magyar Cserkész 
olvasóinak.

Úgy kezdődött a dolog, hogy a karácsonyi vakációban 
téli tábori kellett volna rendeznem a Bakonyban. A  tábor 
végül is technikai akadályok m iatt elmaradt, mindenesetre 
annak a révén szálltam k i december nyolcadikán Pápáról 
jövel Győrben.

Győr. Sokszor meg/ordultam már ebben a városban. 
Legelőször m int negyedikes kisdiák, legkedvesebb pajtásom  
és nürnbergi cseretársa körében barangoltam be térképpel 
a kezemben. Azóta mindig az akkori emlékeimet keresem.

Megérkezem a bencésgimnáziumhoz. N i, ha jól emlék
szem, a térnek azon a sarkán végezték k i a lőcsei fehér asszony. 
Legalább is ezt olvastuk a kalauzból negyedikes koromban. 
Amott meg a rendház falún tábla őrzi Czuczor Gergely emlé
két. Egyik első múltszázadbeli írónk, akit komolyan érdekeli 
a népdal és a népi tánc. Azám ! Népdal! Hiszen ezen a téren 
volt pár éve az országos dalosverseny záróünnepélye is; a 
bábolnai regölésről jövet nagy élménye volt a pápai regös- 
hadnak. Akkor láttuk először vezényelni Bárdos Lajost.

Egyik óraközi szünetben megbeszélem a fiúkkal a tábori 
terveket, azután, egyikük ép légoltalmi figyelöhelyére indul, 
felkapaszkodom vele a Püspökvár tornyába. A  kilátás még 
a kissé ködös időben is szép. Lenn, lá
bunk alatt a város, körben a K is-A lföld, 
szürkéskék vízszalagok fu tnak végig rajta, 
egy-egy község ködlik a távolban. A k i
látó korlátján fel is vannak írva a falu
nevek : Bőny, Bábolna, Kisbőcs, Medve,
Csicsó, m ind egy-egy cserkészélményre, 
diákvakációra emlékeztetnek.

Leszállva a Püspökvárból, még sétálok 
egyet a városban. Végigsietek a Sarkantyú
köz lépcsőin, benézek néhány X templomba.
M in t általában a környéken, itt is a barokk 
uralkodik, a templomokon kívül még né
hány öreg kapualj, vasrács, szobor őrzi 
az emlékét annak a kornak. Azután in 
dulnom kell az állomásra. Útközben a 
kultúrhúz mellett megyek el, eszembe, jut, 
hogy ilyen elkelne az én fatornyos hazám
ban is. M ajd az üzletsorok között kika

nyarodok a hatalmas városháza elé. Mellette az állami 
gim názium , mögötte a vasútállomás. M ár bent is van a 
vonatom. K i tudja, hányadszor, búcsút intek Győrnek, robo
gok vissza, Pestre s itt elnyel az egyetem, a könyvtár.

Már kitöri a karácsonyi vakáció s még egy kétségbe
esett kísérletet leszek, hogy a tábort nyélbeüssük. Egy szép 
délután átugrom Veszprémbe (az ugyan nem ment ilyen gyor
san s simán, m int most leírtam, de elég az hozzá, hogy még 
elindulásom napján meg is érkeztem).

Veszprém. Koromsötét van az utcákon, mikor leszállók 
a vonatról, de azért valahogy elbotorkálok a Jeruzsálem- 
hegyre. Itt is jártunk hetedikben a regösökkel, vendégszerepel
tünk a regös-cserkészek ünnepélyén. Szállást a ref. né. "  
iskola új, ötszobás épületében kapok ez alkalommal. Így 
aztán egy fél napig részt veszek a népfőiskolások életében Is. 
Nagyon jól érzem magam. Népdalokat jócskán tudnak már, 
arra, Aladár barátom, segédlel kész-vezetőjük is szorgalmasan 
tanítja őket; néhány ügyességpróbáló (érfi táncot azonban 
nekem kell megtanítanom másnap délelőtt. Előbb azonban 
jó kiadósat alszom az emeletes deszkaágyban.

Tárgyalásaim nem sok sikert ígérnek; vonatom indulá
sáig még sétálgatok hát a városban. Legutóbb tizenkét elszánt 
regöscserkésszel, az országos veszprémkörnyéki vándorlás 
résztvevőivel voltam errefelé. Akkor itt is afakult a bencés 
csapatban regöshad, de azóta nem ad életjelt magáról. Vakáció 
lévén, most nem is kereshetem meg őket. A múzeum mellett 
régi ismerősként üdvözlöm a bakonyi házat, /átsétálok a vár
ba, kimegyek a nagy völgyhídhoz (viadukthoz). Szép és érde
kes kis város, de én a „rivális” szemével nézem ; Pápa mégis 

csak különb!
Délután indulok tovább Sárvárra. 
Sőrvfir. Itt még nincsenek regöscserké

szek. A  református szórványlelkészhez igyek
szem. Vele kell megbeszélnem, hogy felü
gyelete alatt Pápán adjuk k i a regöskonyv- 
lár első köteteit. Egyébként is tartozom a 
látogatással. Ö volt első „mesterünk". Ötödi
kesek voltunk, ö meg negyedéves teológus s 
akkor kezdett tanltgalni bennünket népda
lokra, balladákra, az általa indított éneklő- 
csoportban. Űri, a jólnevelt tanárgyerek, 
különösen sokat köszönhetek neki. Ő muto
gatta először A dy szépségeit, ő adta ke
zembe Suomit, a Tarái helyzetet, a Néma 
forradalmat, sőt még a képzőművészet is 
előkerült esti összejöveteleinken, mivel a 
Szegedi K is Kalendáriumból daloltunk 
dalokat s Budai metszeteit meg kelleti vitat
nunk. M ióta Sárvárra került, csak futólag 
találkoztunk s levelekben értük el egymást. 

Hatalmas könyvtára tövében jóidéig 
elbeszélgetünk s ezt másnap séta közben 
folytatjuk. Itt vagyok hát a sárvári vár 
tövében, amelyikről ép most annyi szó 
esett az egyetemen ; Itt élt Nádasdy Tamás, 
a gazdag főár s itt működlek párt/ogoltjai : 
Sylvester János (általa szólt néktink ma
gyarul, „aki zsidóul és görögül és végre 
diákul szól vala rigen”), meg Dévai Bíró 
M átyás, a tudós prédikátor. Itt élt Magyart 
István is, sőt Tinódi is pengette itt ország
szerte ismert lantját.

Délben együtt indulunk Pápára, B.- 
nek a nyomdában van elintéznivalója. Sár
vár régi dicsősége ma mintha ébredezni 
kezdene s ennek nem utolsó sorban „mes
terem" is oka. Újságot szerkeszt, könyve-

Vcszprém. Szent 
István és Gizella 

szubm.

Győr látképe.
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Let Ir, előadó a celil népfőiskolán és szorgalmasan látogat
ja elszórva élő hitfeleit. Egyelőre borzasztóan irigylem, hogy 
í g y  dolgozhat s már nagyon szeretnék vidéki tanár lenni.

Kom árom . A  komáromi regösökről még csak annyit 
tudunk, hogy vannak. Jelentették, hogy megalakultak, sőt 
azóta ácsi regölésükröl is hírt adtak, de jó lenne személyesen 
is megismerni őket. Kapom magamai február 21-én, fölugrom 
a reggeli vonatra s féltlzkor már a N á
dor-utcában sétálok, a parancsnok úr csak 
délre ér haza a hadikórházakból (három
ban is misézik egymásután), elindulok 
hát az öreg református templomba. Jól 
ismerem a járást. M ikor visszatért a Fel
vidék, az ú. n. Főiskolai N apon az egész 
pápai főiskola kirándult Komáromba.
Igen, itt kell elmenni a K lapka- szobor 
mellett (itt volt akkor egy kis ünne
pély), aztán balra betérni az első ut
cába. M ár látszik is a templom. Felme
gyek a kórusba. Itt énekelte annakide
jén tanítóképzőnk énekkara Kodály gyö
nyörű m üvé t: „Hogy a babiloni vizeknél 
ü ltü n k . . . ”  A hatalmas templom rövid 
pár perc alatt majdnem egészen meglelik.
Istentisztelet után visszasétálok a Nádor
utcába s Jókai ismerős szobra melleit 
betérek a múzeumba. Sajnos, elég siral
mas állapotban van a néprajzi része. Pe
dig a Csallóköz is, Mátyusfölde is sok,

még fel nem gyújtóit anyagot szolgáltatna. Biztattam is váltig 
a regösöket délután, hogy ne hagyják unnyjban a dolgot. .1 
parancsnok úrral két órára beszéltünk meg találkozót. Ebéd 
után kisietek még a várhoz (valamikor azt is bejártuk cser
készcsapatunkkal). A sarokbástyán még ott van az érdekes 
kőszobor, a kapu felett a hosszú felirat. Megnyugodva forda 
tok v issza : Komárom még a régi s én még egészen jól em

lékszem rá.
A regösök már összegyülekeztek. 

Több m int fele apróság, négy felsős diák. 
Ötödikesek. A parancsnok urak csakha
mar magunkra hagynak bennünket: Hál 
,,zavartalanul” regölhetünk. Míg a k i
csinyek is ott! vannak, nóta, mese, tánc 
já r ja : megtanuljuk az Egyszeregy k i
rályfit a 101-ből, szó esik a „ballagás
ról" és a búcsúzó dalokról, megtanítom 
hamarjában a sapka-, a söprű- és a 
somogyi kanásztáncot. Elbocsátva a nép
ség-katonaságot, csak öten maradunk, 
„nagyok”. Annyira belemelegedünk a 
regölés, irodalom és néprajzi gyűjtés 
megbeszélésébe, hogy végül is lekésem 
a vonatról. Csak hajnali négykor indul
hatok Pestre. Álmos vagyok kegyetle
nül, mintha jejbekólintottak volna, de 
nem bánom, nagyon kedves napot töltöt
tem a komáromi regösök között,

Ilryfts ltodohn (lézil

FÖLDÜNK - ÉLETÜNK
H Í R E K  a  F A L U R Ó L  ♦ ÍR JA : N A G Y  K Á Z M É R

Űtégi mondó* — mai élet
Régi mondás, tréfálkozó szóbeszéd az, amit most elbeszélek, 

öreg gazdák szokták vele ugratni a fiatalokat. Főleg, amikor 
kérdezellenül belebeszélnek olyanba, amihez még nem sokat 
érthetnek.

— No, fiam  (vagy öcsém), aztán tudod-e, m it csinál 
ilyenkor, tavasszal a jó gazda, ha zöldül és bokrosodik a vetés ?

A  válasz minden esetben késik. Mond ezt, mond azt 
azegény kérdezett.

S  a végén, amikor már megsajnálják, végre fölvilágo
sítják :

—  Hát, fiam , a jó gazda — örül. amikor női a vetés ! . . .
Jgy is van. Különösen manapság, amikor nemcsak maga

hanem a gyárak, a városok, egyszóval a — ,,nemparasztok” 
m iatt is örülni kell itt falun.

Egy baj van csak. Korán köszöntött reánk a tavasz. Egy 
k is  hó, egy kis hideg még elkelt volna. A m i biztos, az biztos. 
A z ilyen csalóka idő nem biztos, hogy jagy nélkül kihúzza — 
májusig. S a védtelen vetéseknek legnagyobb ellenségük az 
ilyen tavaszi fagy. Dehát ezer esztendő alatt, amióta a szer
zetesek földművelésre szorították a pásztorkodó magyarokat — 
megszokták. Illetve hozzászoktak ezekhez a félelmekhez. Mert 
úgy van ám, hogy az Úristen sem tudna kedvező időjárást 
reámkbocsátani. Teszem föl, m inékünk  — mert igyekszünk 
jól gazdálkodni — minden este ú j gondot ád a korai enyhülés. 
M inden földünk bevetett, vagy ősszel jölszántott talaj. De a 
Panduréknál már más a helyzet. A z öreggel nyulat lehetne 
fogatni, mert a jó időjárás miatt még idején jöl tudja szántani 
a földjeit kukorica, meg olajos növények alá. Persze nem sokai 
ér a tavaszi szántás ! Tele van most a föld nedvességgel, vízzel, 
drága kinccsel. A  szántással megmozgatják az alsó talajréte
geket és a legnedvesebb részek fölkerülnek. Vidám párolgás 
kezdődik s amire a m i éghajlatunknak megfelelően elkezdődik 
a száraz időjárás —  már fele annyi tartalék nedvesség lesz 
az ő földjükben, m int a miénkben. Ezt persze pénzben is ki 
lehet fejezni. Három-négy mázsával kevesebb termést jelent — 
holdanként. A  városban is megérzitek. Pedig, ugye, milyen 
hangulatos képek jelennek meg a lapokban — a „tavaszi 
szántásról?” No, ezt is meg kell látni mögötte.

Ez az idő inkább a vetésé. A  tavaszi gabonák, a takarmány- 
növények jórésze most kerül a földbe. S  néhány hét még — 
megindul az élet a legelőkön is.

A falu olyan, m ini máskor s mégis —  más. A háború 
bélyegeit m i sem kerültük el. A k ik  az első nagyháborút végig
élték, azt mondják — a mostanit másképpen viselik az ernbe 
rek. A z szentigaz, hogy ami kél hete történt — ezt a vélekedést 
támasztja alá.

A kaposvári katonakórházból levelet írt egyik legény. 
A szüleinek. Megérkeztek s amíg újra nem tudják vágni a 
díszlépést, meg ropni a táncot, addig egy kis ideig nem enge
dik őket haza. De látogatók jöhetnek . . . Hazaival egyetemben. 
A. következő napokban aztán egyre több lap érkezeti. Nagy volt 
az öröm azokban a házakban. A m i vart, abból megkezdődött 
a sütés-főzés. Készülődés. Vasárnapra, a látogatásra. Hegyi 
Kovácséknál is. Az asszony citromért szaladt e napon a szövet
kezeti boltba, amikor útközben találkozik ám a dohányutcai 
Kerekes Károly feleségével.

— A lit visznek, lelkem, az urának — vasárnapra ? — 
kérdezte többek közt Kovácsáé. Csak úgy, beszéd közben. Ahogy 
asszonynép szokta. Kiderült — semmit. Kerekes honvéd 
ugyanis —  napszámos, földi szegény ember volt világéletében. 
Hogy most kórházban fekszik, attól nem lelt tele a kamra. 
A szegéntjasszony is csak „úgy” mondta. Hisz tudja ezt róluk, 
meg még sokakról mindenki.

Úgy látszik azonban, hogy ilyen nehéz időkben — az Ég 
is minden angyalát a Jöldre mozgósítja, mert Kovácsáé 
még aznap délelőtt szaladt a plébániára. A plébános úr dél
után ellátogatott a református tiszteletes úrhoz. M ásnap dél
előtt a kisbiró kidobolta, hogy aki tud, jelenjék meg az iskola 
udvarban. „A vasárnapi tömeges beteglátogatás ügyeiben”. 
Ott aztán a két papunk beszélt. Nyíltan megdicsérve Hegyi 
Kovácsné eszét és szivét. Nem igazság, hogy egy juhi fiai, 
akik együtt harcoltak —  ne kapjanak egyforma szeretetet. 
Végül is a férfiak helyeslése és az asszonyok, lányok szipogása 
közben határozatba m e n t: senki sem visz semmit. A m it készítet
tek, a tehetősebbek még többet is, vasárnap reggel idehozzák az 
iskolába. Közben a plébános úr betelefonált a kórházparancs
nokságra. Két teherautó érkezeit vasárnap reggel és az isten 
tiszteletek után megrakták őket hazai csomagokkal, meg u 
látogatókkal. Indultunk katonáinkhoz. M indenki egyformán 
kapott és eleget. Mert szeretet volt a csomagokban. S bevallották, 
a tehetősek fia i is, hogy nekik így volt a legjobb. A szegény 
emberek meg csak szó nélkül haraptak a süteménybe s keresték, 
kinek mondjanak köszönetét mindenért.

Sok a tavaszi munka. De vannak ilyen napjaink is. 
Ritka ünnepek. Csodák a világgyülöleiben — magyar szívek
ből. Magyarokért. Meri nem kis dolog ám, amikor a szegénysor 
közelebb kerül a nagygazdákhoz. így kezdődik s lesz folyta
tása is . .  .
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A NEMES KÓCSAG
Népies neve: Nagykócsag (Bihar 

vm.) ; fehérgém (Sopron vm.) ;  török 
kócsag (néhol az Alföldön) ;  pára 
kócsag ( Velencei-tó vidékén) ; régies 
neve : Kolcsag.

Gólyamagasságú, de sokkal kar
csúbb madár. Színezete tiszta' hófehér. 
Fején nincsen bóbita. Az idősebb ma
darak válláról tavasszal és nyáron 
gyönyörű, finom fátyolszerűen foszlott, 

Í  hosszú — néha % métert is elérő — tollak csiingenek ta fark fölé. 
Fejlett példánynak 40-nél is több ilyen dísztolla van. ■
A kifejlett madár vakítóan fehér, vsak á csőre fekete, s a száj- 

zug és a szem előtt lévő csupasz bőr sárgás. Lábai barnás feketék, 
szeme sárga. A tojó válllollai rövidebbek, mint a hímé. A fiatalok 

csőre sárgás, lábai világosabbak, válllollai nem foszlottak s nem meg
hosszabbodottak.

A lAARADl$jG E n tn . . .
Olyan jólismert élelmiszerek vagy 
ipari anyagok, amelyek több mint 
100esztendeje megállják helyüket 
s amelyek békében és háborúban 
beváltak, nélkülözhetővé teszik 
a tengerentúli áruk behozatalát. 
A fogalmak tisztázásában — hála 
az égnek,—most már a hatóságok 
is segítenek: az űjkávérendeletberi 
megkülönböztetik a cikóriakávét, 
e néven megadják neki az őt mint 
önálló terméket méltán megillető 
helyet. A Franck cikóriakávét ér
tékes zamatanyagaiért nemcsak 
mint zamatosítót használhatjuk, 
hanem egymagában is — tejjel 
keverve — pompás és tápláló 
reggelit vagy uzsonnát szolgáltat.

A mi utunkat és a nemzet vezetőinek útját történel
münk és a történelem által belénk csepegtetett magyar ér
zés jelöli ki. Gróf Teleki Pál

Az engedetlenség az egész ország veszedelme.
, Szent István

A M agyar Cserkészmozgalom hiv. lap ja . Megjelenik havonta kétszer. K iad ja  a M agyar Cserkészmozgalom. A szerkesztésért és a k iadásért Kosch B éla d r. lelel. 
Előfizetési ára 6 pengő. Cserkészeknek, leventéknek, tanulóknak egy évre 3 pengő (egy összegben küldendő be 1). Vállalatok

nak, jogi szem élyeknek egy évre 25 pengő. Egyes szám ára 30 fillér.
A posta takarékp . csekkszám la szám a : 31,428. Szerkesztőség és k iad ó h iv a ta l: B udapest, V, N agy Sándor-u. 6. Cserkészhóz ; telefon : 111—234 és 116— 726. 
N yom atott Forrás Nyom dai M űintézet és Kiadóvállalat R.-T. m élynyom ó körforgógépein, Budapest, VII, Dohány-utca 12
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Ami a rádióból kimaradt

Penkala Pál, a Magyar Cserkész nagytehetségű 
rádióriporterének s z e m e n s z e d e t t  h í r e i

Erő Gerő egy reggel a 
hárshegyi cserkészparkban 
olyan lendülettel hajított el 
egy Polcsi bá-féle kereszt- 
bumerángot. hogy az ki
ütötte a Göncölszekér ötö
dik kerekét és eltörte a Fias- 
tyúk ballábát.

A bumerang hosszú kör
útjáról este érkezett vissza 
eldobójához, amikor az ott
hon vacsoránál a szafaládé- 
ból tripetázott. A viszontlá
tás örömére bumerang koma 
áttörte a veranda ablakát, le
cseszte Erő Gerő balfülét és 
kivert egy szafaládét a ma
jolika tálból.

Más. Csigolya Balambér a 
II. b. osztály szorgalmas ro
vargyűjtője Hűvösvölgyben 
egy zacskó különböző rovart 
fogott össze. A gyűjteményt 
a magával hozott alkohollal 
elkábította, minek következ
tében az egész rovartársaság 
annyira lerészegedett, hogy a 
villamoson duhaj nótázásba 
kezdtek, ami később véres 
verekedéssé fajult az utazó- 
közönség nagy riadalmára.

A botránytokozó részeg 
kompániát egy rendőr igazol
tatta, aztán összekötözve az 
őrszobára kísérte.

Más.
Cinege Laci a váci Ko.nip- 

kötő-sziget közelében egy 
hatalmas krokodilt látott. Ré
mülten futott a halászokhoz, 
akik nevetve fogták ki a 
veszedelmes „szörnyeteget*', 
azt szétfűrészelve tüzelőnek 
felaprózták.

Cinege Laci hasznos felfe
dezéséért barackot kapott . . . 
a fejére.

Más.
Keszeg Ferke egy rozoga 

fakó lovon kilovagolt a ha
tárba. Rövid poroszkálás 
után rémülten vette észre, 
hogy egy megvadult bika kö
zeledik feléje. Keszeg gebéje 
a látványtól megbokrosodott. 
Ferkének sem kellett több. 
az így keletkezett bokorba 
bevetette magát és a könnyen 
végzetessé válható veszély 
elől sikerült megmenekülnie.

Más.
Borz Bertalan latin tanár 

becsukta noteszét, jeléül an-

Kaphat«: M Á T H É  R Á D I Ó N Á L
B U D A P E S T ,  V„ B E R L I N I - T É R  4.

nak, hogy a felelés véget ért. 
Ennek láttára Boka Tómnak 
nagy kő esett le a szívéről, 
ami szerencsétlenségére a bal 
lábának neveletlen ujjára 
pottyant, minek következté
ben Boka Tóni három hétig 
sántikált.

Más.
Máié Misiké próbaidős 

közcserkész a sündisznó- 
őrs portyázó kirándulásán 
elmaradt a többitől. Má 
léka társait keresve, állí
tólag azzal a vaddisznóval 
találkozott, amely Zrínyi 
Miklóst, a költőt halálra se
bezte. Misiké lábai a rémü- 
lettől gyökeret vertek, miket '  

a környék favágóinak csak 
hosszas erőlködés után sike
rült a földből kiráncigálni.
A három napja keresett „vad- 
disznót“ pedig a püspöki 
uradalom kanászának ötéves 
fia a kondába terelte.

Elleste:
ta-más
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