


S t o w a s s e r
hangszerben, gramofonban és javítás
ban a l e g o l c s ó b b  és l e g j o b b l  
B u d a p e s t ,  I I . ,  L á n c h f d « u .  S

REJTVÉNYEK
A helyes megfejtéseket a követ

kező cíinrc küldjétek,! „Magyar
Cserkész rejtvénye , Budapest, V.,
Nagy Sándor-utca 6.
Beküldési határidő i 1043 okt. 31.
Az 1943. október lel Magyar
Cserkész rejtvényeinek meg

fejtése !
1. A külső körben: 1, 2, 3, 4, 0, 

10, 11, 12. A belső körben : 
5, 0, 7, S.

2. Az egyik l ’ /s cipót, a másik 
pedig ’ /• cipót adott az Idegen
nek. '

3. 1. X. 2. A cicáé. 3. Szélvész.
4. Holnap. 5. Keresztneved.
0. Víz. 7. Szélmalom. 8. Egyet, 
mert a többit már nem éh
gyomorra eszi. 9. Levegő. 10. 
Kis macskája.

4. „Sírva vigad a magyar” .
5. HAZÁDNAKRKNDÜLE 

OLASZ FATFORDIT 
ROVO MÉRNE AVPL 
TIARA MOS IMÖPE 
HSHVLB sí URASAK 
V TAKARODÓ AS Ü 
mA a d a m  l  IvELÉLL 
ILLAH MAS MAG.OL 
KLAS POSTA KÉVÉ  
LÓN KOS ALI T G 
OM KIP K  TOK F Y  
SÁROS FAL z i La h  
SAH MARAT LILI 
MONSOIR KOMOTIV 
ANYOMA RAYGAMOE

2. Okos Dani
—  Hány éves vagy, Dani 7
—  5 év előtt édesapám éppen 

ötször annyi idős volt, mint én, 
3 év múlva periig háromszor annyi 
Idős lesz, mint én.

Hány éves volt Unni és hány éves 
az édesapja?

3. Örökség
Három fiútestvér 6000 pengőt 

örökölt. A végrendclkezőknek azon
ban az volt a kívánsága, hogy a 
legifjabb fiú háromszor annyit 
kapjon, mint a középső, a legidő
sebb pedig kétszer annyit, mint a 
legfiatalabb.

Mennyi pénzt örökölt mindegyik 
külön-kiilön?

4. Oh, borzalom!
A budapesti Nagykörúton Vi

déki Sándor szabálytalanul akart 
átmenni n túlsó oldalra. Déli Idő 
volt, a legnagyobb forgalom köze
pette és Így bizony megtörtént a 
szerencsétlenség : a villamossíneken 
megcsúszott és mindkét lábán át
ment a villamos ! Az ijedtségen 
kívül szerencsére más baja nem 
esett.

Hogy lehet ez?

5. Régi lelet

é. Börtönlakó
Börtönnek vagyok lakója,
S* ennek sorsa gyász,
A szabadság minden vágyam
S rám sok őr vigyáz.

Ab, pedig Csak egy betűcske
Kellene elém,
S egy szabad nép fia volnék
Rögtön, én szegény !

7. Válaszolj!
1. Miből készül a porcellán?
2. Az előző világháborúban mikor 

lépett az U, S. A. a harcolók so
rába?

3. A szénnek milyen nemes ro
kona van?

4. Milyen érzékszervünk szék
helye a bőr?

3. A világon hol termelik a leg
több kávét?

Ö. Mi Albánia fővárosa?
7. Miből van a ceruzabél?
8. Hány köbmllliméter van egy 

köbméterben ?
9. Melyik város fekszik, észa

kabbra : Danzlg vngy Moszkva?
10. Melyik a legmagasabb állat?

>. Osszátok folt
Osszátok fel egy vo

nással ezt u kört úgy, 
hogy mind a négy rész 
teljesen hasonló alakú és 
nagyságú legyen.

9. Keresztrejtvény
Megfejtésül beküldendő a vlz.rlntes I. 32. és a függőleges 10. 12. sorok.

Vízszintes sorok i 1. 
Hollund-Guyana fő
városa. 9. A tibetiek 
ezen imádkoznak. 11. 
Az elemiben tanulják. 
13. Fordítva : paran
csoltja, IS. Ilyen gazda 
is van. 18. Bánsági 
folyó. 20. Női név. 
21. Orosz folyó. 22. 
Benne — németül. 23. 
Mutál ság. 24. K-vnl, 
világtalan. 25. Vissza :

Iparos. 20. Keresztül. 
27. Sport. 29. Fél 
arany. 30. É.-Ameri
kai állam. 32. Ame
rikai folyó.

Függőleges sorok t 
1. Olasz folyó. 2. Sir. 
3. Vissza: fohász. 4. 
Erdélyi folyó. 5. Eb. 
0. Nyílás. 7. S.-sel, 
fáválmngszer. 8. Fém. 
10. Bibliai hegy. 12. 
Bolgár folyá. 13. Orosz

folyó, névelővel. 14. 
Orosz hegység, Európa 
és Ázsia között. 10. 
Ételízesítő. 17. Sziget 
az Atlanti óceánban. 
10. Hnngjelzés. 20, 
Buzdító szó. 22. Afri
kai kikötőváros. 24. 
Hegedű fontos része. 
27. Vízi állat. 28. Női 
név (ékhlánnynl). 30. 
S-sel a háziállat hímje. 
31. Juttat.
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SZERKESZTŐK SZAVA
Halló, halló, cserkészek szerte az országban, szerkesztők szava száll hozzátok ! A huszonötéves Magyar Cserkész 

eddigi szerkesztőinek mondanivalója van számotokra. Hallgassátok tehát szeretettel, tágranyílt szívvel és lélekkel !
Az első szerkesztőnél, az alapítónál kivételesen fordítva csináljuk a dolgot. Nem ő szól hozzánk, hanem a Magyar 

Cserkész mondja el neki, anrii a szívén fekszik !
Vitéz Temesy Győző dr.

izzó lelkesedése, akadályt nem 
ismerő akarata és lendületes 
tettvágya alapította annak
idején, a forradalom és kom
munizmus után újraéledő nem
zeti élet hajnalán a magyar 
cserkészek számára a Magyar 
Cserkészt. Lapja új hangot, 
új irányzatot jelentett a magyar 
ifjúság irodalmában, kép
viselte azt a friss, újszerű, élet
erős szellemet, amit akkor a 
magyar cserkészmozgalom je
lentett.

Szerkesztette a lapot 1927-ig, 
de munkatársa, hűséges és lel
kes támogatója és segítője ma
radt továbbra is. A  Magyar 
Cserkész most hálás szívvel és 
fiúi szeretettel mond köszönetét 
alapítójának és első szerkesztő

jének a megindulásért, a megerősödésért, a sok-sok munkáért, 
áldozatos szeretetért, az első sikerekért! A magyar cserkészjiú 
pedig az alapító szerkesztőtől tanul lelkesedni, akarni, csele
kedni, jó munkát végezni I

Néhai Vidovszky Kálmán 1927. II. 15—1932. V ili. 15-ig
„Elmondjam azt is, hogy 

lettem cserkész ? Talán ez is 
kell a bemutatkozáshoz ? . . . 
A háború, a forradalmak, az 
oláh megszállás megalázása, 
a trianoni úgynevezett béke 
után nagy keserűség és csüg- 
gedés ülte meg a szívemet. 
Nem ment a munka sem. 
Nagyon sötétnek láttam a 
magyar jövőt. Kishitű vol
tam.

De egyszer valahogyan úgy 
mélyebben néztem az én ked
ves tanítványaim szemébe. 
És ott nem láttam csüggedést, 
szomorúságot, hanem derűt, 
hitet, reménységet, élni aka
rást. Egyszerre megértettem, 
hogy nincs elveszve minden, 
sőt mindent visszanyerhe
tünk, ha ezeket a villogó 

szemű kis magyarokat jól vezetjük jövő nagy hivatásuk 
felé.

Ekkor esküdtem fel a magyar ifjúság szolgálatára. 
Megfogadtam, hogy minden energiámat egy új, egészsége
sebb, emelkedettel)!) lelkű, nemesebb, öntudatosabb és dol

gosabb jövendő nevelésének szolgálatába állítom. —  Mond
jam-e, hogy ez az út csakhamar a cserkészethez vezetett ?

Azóta itt vagyok közietek, cserkésztestvéreim. Ami 
bennem érték, azt boldogan adogatom át Tinéktek s cse
rébe sokat kaptam Tőletek. Nemcsak drága szép órákkal 
ajándékozott meg a cserkészet, hanem Ti köztetek erősö
dött reménységem, mélyült hitem, fokozódott munka
kedvem. Ti adtatok nekeni — cserkésztestvérek —  nagyszerű 
munkateret, amely egyre bővült s a mai nappal egy gyö
nyörű hivatássá szélesedett” . (Az 1927. I I .  15. számban 
megjelent Beköszöntőjéből.)

Koszterszitz József dr. 1932. V ili. 15— 1934. IV . 30-ig
A  szerkesztők úgy váltakoz

nak egy lap élén, mint a ki
rályok a történelemben: nevük 
egy-egy jellegzetes korszakot je
lent és egyéniségük határozott 
irányt és tartalmat diktál a 
lapnak. Temesy-kor, Vidov- 
szky-kor, Kosztér-kor stb. egy
mást folytató, de mégis szinte 
önálló fejlődési időtömbjei a 
Magyar Cserkésznek.

Az én szerkesztői korszakom 
nem tartott sokáig. Erre a rö
vid időszakra rányomta bélye
gét a gödöllői jamborce, a ma
gyar cserkészmozgalomnak ed
dig arányaiban és jelentőségé
ben legnagyszerűbb teljesítmé
nye. Amikor beleálltunk és 
megcsináltuk, akkor elsősorban 
a magyar nemzetnek teendő 

szolgálat gondolata /ütött bennünket. Az ötnyelvű Jamboree- 
Magyar Cserkész, amelyet Baden Powell külön kiemelten 
megdicsért, szintén a Trianon után igazságot kereső magyar 
nemzet egy erőteljes mozdulata volt. Egész ideg feszítő sajtó
munkánkban értékes külpolitikai eredményeket ígérő nagy 
magyar ügyet szolgáltunk. Mert a „ cserkész”  világtávlatú szó, 
de a „magyar cserkész”  sajátosan és jellegzetesen magyar, és 
az maradt akkor is, amikor a világmozgalom megbizásából 
széles medríí világtáborozást bonyolított le.

A  másik vezető gondolatunk az e v a n g é l i u m i  
s z e r e t e t t ö r v é n y  volt. Népek testvérisége nem ala
pulhat máson, mint Krisztus jelebaráti szeretet-törvényén. 
Népek megértése, sok nemzet ifjúságának komoly összefogása, 
viszályok és ellentétek kiküszöbölése nem megy másképpen, 
mint ha ráépítjük erre az egyetlen sziklamondatra > „Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat! ”  Ezt a keresztény szellemet 
iparkodtam belevinni a Magyar Cserkész hasábjain át a magyar 
fiúk leikébe, a jámboréért pedig minden nemzet cserkészeinek 
leikébe. Ezt a szeretet-törvényt mi nemcsak váltottuk, hanem 
nagyon komolyan vettük is, és komolyan vesszük ma is, a 
második világháború ötödik esztendejének elején.
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Üzenjek a mai Magyar Cserkésznek és a mai cserkész
ifjúságnak ? Csak ezt az egyet üzenhetem : a f . e l e b a r á t i  
s z e r e t e t  t ö r v é n y e  m o z g a s s o n  az  e m b  e r-a z- 
e m b e r h e z -  v o n a l o n ,  é s  a m a g y a r  S z o l g á l a t  
ó r i á s i  f e l e l ő s s é g e  f űt s . ö n  m i n d e n  c s e r k é s z 
ni u n k á b a n, akkor vugytok méltók önmagátokhoz : a 
magyar cserkészt iához és cserkészférfihez.,

Velősy Elek 1934. V . l-től 1934. X .  31-ig
Tizedfél éve már ! A mostani 

újoncok 1934-ben még járni tanultak 
és akik akkor ballagtak ki a gimná
ziumok kapuján, ma nagybajuszos 
tiszt urak és érdemes családapák, 
vagy . . . odakint pihennek valahol 
a dontövi őshaza földjében, ellenség
tiporta rögök alatt.

Koszter atyát másfelé szólí
totta a kötelesség és a Jamboree- 
adta nagy lendület kívánatossá tette, 
hogy a tizenöt esztendős Magyar 
Cserkész erőteljesebben belemar
koljon a fiúk leikébe. Aránylag keve
sen járatták a lapot. Drágálották. 
Havonkint egyszer jelent meg 16 
oldalon és a pengőért is csak úgy 
lehetett odaadni, hogy a tekintélyes 
hiányt más forrásból fedeztük. Ezen 
változtatni kellett !

A mód megvolt r á : ha mély
nyomással készítjük a lapot, olcsóbb 

papír mellett eltűnnek a drága klisék s az önköltség egészen csekély 
ösázeg lesz. Számoltunk tehát : az eddigi havi 16 oldal helyett adunk két- 
hetenkint 32 oldalt, vagyis négyszer annyit, képet, amennyi csak belefér 
és a lap ára mégis csak feleannyi lesz, mint azelőtt, évi 2 P !

Havi 64 oldal ! Korlátlan lehetőségek a díszítésben I Potom pénzért! 
D e : a rotációs gépet nem lehet ám 5—6000 példány kedvéért elindítani! 
Annak 10.000 példánynál kezdődik a „kevés” ! Hajrá ! Neki a hírverés
nek ! Húszezerig meg sem állunk !

Ez volt a feladat ! Megcsináltuk. És amikor már lendületbe jutott a 
nagy mű, a körülmények másfelé sodortak. Átadtam az őrhelyet Sztrilich 
Polcsi bá-nak. Szép munka volt ez az úttaposás. Szerettem !

Hogy most mit üzenek Nektek ? Annakidején egy képet tettem a 
lapba : a szerkesztő húzza a Magyar Cserkész szekerét, a cserkészfiúk 
nagy sokasága pedig taszítja. Ez legyen a mindenkori helyzet : érezze 
minden olvasó, hogy a lap az övé és tegyen meg minden telhetőt, hogy 
ez az ő lapja minél tartalmasabb legyen és minél több kézbe eljusson. 
A jó Isten adjon hozzá jó munkát !

nemes S z tr ilic h  Pál d r . 1934. X I .  I— 1941. V i l i .  15-ig
Kedves Magyar Cserkész !
Azzal a megszólítással 

írok Neked levelet, amivel 
huszonötév alatt annyiszor 
szólítottalak s ahogyan hét
éves szerkesztősködésem alatt 
annyi ezer és ezer levél került 
a kezembe, ahogyan ma is 
személytelenül, de minden 
személy felett kimagaslóan 
állsz : Kedves Magyar Cser
kész !

Kedves voltál nekünk, 
növendékfiúknak, serdülő 
fiatalembereknek, amikor első 
számaiddal megjelentél. Hiába 
voltál kopottas, hiába jelentél 
meg ritkábban, hiába hagy
tak az első képek kívánni
valót.

Később fejlődtél, tartalomban, köntösben, a meg
jelenés gyakoriságában. Hiába lettél nagyobb, hatalmasabb, 
kedves maradtál nekünk mindig, mert állandóan éreztük, 
hogy a mi szívünkből sarjadtál ki, a mi szívünkhöz szólsz és a 
mi "szívünket teszed jobbá.

Magyar voltál izig-vérig ! Hányszor éreztük, eloszor 
fiatal cserkészfejjel a hiányt: nem jól van ez így. 
Később legény- és férfifejjel: hiányzik valami. Erre jöttél 
Te és megtanítottál bennünket, hogy a magyarságot nem sza
valni, hanem cselekedni kell. „ . . .

Szívünkbe vésted, hogy csak akkor lesz belőlünk jó 
magyar, ha jó cserkészek vagyunk. Jó cserkészek pedig 
állapotbeli kötelességüket tökéletesen teljesítik. De ugyan

akkor, amikor izzó hazaszeretetre tanítottál, felnyitottad 
látókörünket. Megtanítottad, hogy kis nemzeteket nem 
létszámuk, hanem szellemi horizontjuk szerint értékelik. 
Utazásokat szerveztél külföldi országokba, Veled utaztunk 
Finnországba, Bulgáriába s a művelt nyugat, sok országain 
keresztül. Te mutattad meg, hogy izzó magyarság mellett 
hogyan lehet az egész világon a magyar hazát szolgálni.

Mikor én lettem a szerkesztő, még jobban láthattam 
nagy nemzeti szerepedet. Jöttek a levelek a messzi Kína 
magyar hittérítőjétől, a brazíliai kis magyar cserkésztől, a 
francia gyárakban dolgozó öregcserkészektől s mind azzal 
kezdődött, hogy „Kedves Magyar Cserkész !” s mindegyik
ből a magyarság acélos alkotókedve csendült felénk.

Példányaid minden ország cserkészvezetőinek kezébe 
kerültek. Szövegedet nem értették, de képeiden keresztül 
megismerték a magyar cserkészek hatalmas lapját. Hány 
cikkünket fordították le idegen nyelven, hány Márton 
rajzunk járta be a világot ! Bizonyára hely jutott az érvek 
sorozatában Neked, amikor a világ cserkészvezetői úgy 
döntöttek, hogy a cserkészvilágtalálkozót 1933-ban Gödöllőn 
rendezik meg.

Magyarságodért üldözést is szenvedtél ! Nem engedtek 
be és elkoboztak, ha az utódállamok magyar cserkészei 
akartak Téged kezükbe venni. S mennyire szerettek a 
trianoni határokon túl, mert magyar voltál, Kedves Magyar 
Cserkész.

És Cserkész voltál ! Uj utakra vezettél, mint a jó ösvény- 
kutató és felfedező. Megláttál és megláttattál sok olyan 
dolgot, amit eddig senki sem vett észre. Uj kezdeménye
zéseid, amiket Te találtál ki, de mi, az olvasók sugaltuk, 
s az iránymutatások, melyeket mi találtunk ki, de. Te 
sugároztad lelkűnkbe, mind a cserkészet megtestesítői 
voltak.

A cserkésztörvények éltek lapjaidon. Az igazmondástól 
a takarékosságig, a kötelességteljesítéstől a lelki tisztaságig 
minden Benned volt. Aki olvasott, mindig láthatta, milyen 
a cserkész elméletben és gyakorlatban.

Ezelőtt harminc évvel lettem cserkész ! Rá öt évre 
megvalósult első álmunk, megjelentél, Magyar Cserkész. 
Álmodtam Rólad sokszor szépet és nagyot. S a Jóisten 
engedte, hogy ezek az álmok majdnem mind valóra vál
janak. A filléres Magyar Cserkész idejében, részben éppen az 
én szerkesztősködésem idején történt ez a hatalmas fellen
dülés. A  fejlődést iúegakasztotta a világégés.

De álmodni lehet most is 1 közietek, kik most ezeket a 
sorokat olvassátok, vannak a Magyar Cserkész leendő 
szerkesztői, kik éppen úgy nem sejtik, hogy ők lesznek a 
szerkesztők, mint én sohasem gondoltam azt. Álmodjatok 
ti is szépet és nagyot a Magyar Cserkészről és adja a Jóisten, 
hogy álmaitok legalább annyira beváljanak, mint az enyéim 
beváltak.

V elősy Béla  1941. I X .  15-től
Most én szerkesztem a 

lapot, ezért szerkesztőségem idő
tartamából egyelőre csak a kezdő
nap ismeretes. Soha életemben 
nem vágytam szerkesztői és 
irodalmi babérokra : egy
szerűen parancsra lettem szer
kesztő. (Előzőleg a Vezetők 
Lapját szerkesztettem három és 
fél évig.) Azóta azonban —  
mint az katonához és cserkész
hez illik —  teljes odaadással 
igyekszem tehetségemhez képest 
ennek a^szép feladatnak becsü
lettel megfelelni. Hogy ez 
mennyiben sikerül, azt már 
az olvasógárda hivatása meg
állapítani ! Minél hosszabb 
szerkesztői múltra tekinthetek 
vissza, annál jobban látom, 

milyen szép és fontos az a hivatás, amit a mi kedves, huszonöt
éves lapunk betölt : a betű nagy erejével összekapcsolni 
ötvenezer magyar fiút és részben bizony azok hozzátartozóit is ! 
Segíteni, irányítani, szórakoztatni, nevelni, tanítani, tájékoz
tatni . . .  Mit is üzenjek most nektek ? Hiszen már két esztendő 
óta kéthetenkint rendszeresen szólok hozzátok! Mégis valami 
nagyon fontosat, amit nem lehet ma elég sokszor kérni, köve
telni, parancsolni: összetartás, kemény önfegyelem, önfel
áldozó szeretet, becsületes jó munka, bizalom Istenben és 
önmagunkban ! Ezt üzenem !
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No, ez a nap is jól kezdődik . . . Körül
belül ez volt érzéseim rövid foglalata 
szeptember 26-án reggel fél 5-kor. Hiába, 
kellemetlen dolog hajnalban felkelni, kü
lönösen akkor, ha az ember „máma" fe
küdt le. A nagy álmosságtól alig látok s 
hódoltságomban zsinóregyenesen meg- 
irányzom az ajtó sarkát. Ügy látszik, cé
lozni még álmosan is jól tudok, mert sike
rült pontosan a homlokom közepével el
találni az ajtósarkát. Minden szépet kí
vánok, még az építésznek is, aki éppen 
ide helyezte az ajtót s még hozzá nem is 
párnáztatta ki. Néhány perc után azon
ban hála a jó hideg víznek cselekvő- és 
gondolkodóképcsségem teljes birtokában 
fűzöm a cipőmet. Kinézek az ablakon. 
Remek, sütni fog a nap, ezek a felhők 
majd csak eloszlanak. Viharkabát, vissza 
a szekrénybe! Szó, ami szó, hat óra előtt 
valamivel már a Berlini-téren vacogok. 
Cserkészek jobbra, balra, elől és hátul. 
Riadtan felnézek: hátha még fenn is cser
készek vannak? No nem. Ellenben a fel
hők vígan gyülekeznek. Hm. Talán mégis 
jó lett volna a viharkabát? Hess, csúnya 
gondolatok. Azért sem fog esni!

Megpróbáltam azt is, milyen lehet 
szardíniának (nem szigetnek, halnak) 
lenni. Semmi baj, csak a vesém masszíroz
ták meg kissé erőteljesebben, mint sze
rettem volna. Egyenesen üdülésszámba 
megy ezután gyalogolni.

A megyeri csárdánál nagy az élet. Csa
patok jönnek csapatok mennek. Megkér
dezem az egyik harcost: Pomáz, vagy Fót? 
Vasvillaszemekkel néz rám: Hogy lehet 
ilyet kérdezni? Persze, hogy Fót! Meg
szeppenve állok tovább, hogy valahogy 
kupán ne vágjon egy labdával a becsület- 
sértésért.

Lassanként a csapatok fogynak, elhú
zódnak észak felé. Lám, jó néha a sajtó 
karszalag! Megnyergelem az egyik teher
gépkocsit s mivel be már nem szállhatok, 
azon oknál fogva, mivel éppen háromszor 
annyian vannak benne, mint ahányan be
férnek, a lépcsőn kapaszkodva jutok el a 
vezéri dombra. Itt már minden készen áll, 
az istentiszteletekre. Nemsokára meg is 
kezdődnek. Megkapó1 látvány, amint a 
háromezer fiú együtt imádkozik.

Az istentiszteletek végeztével kürt har
sán, megérkezik a Főcserkész úr. A fény
képészek géppuskatüzében ér fel a vezéri 
dombra, ahol Pirovszky kerületi parancs
nok úr jelentését fogadja. A Főcserkész 
úrral együtt érkezik a mozgalom legma
gasabb vezérkara. Körülállják a térképet, 
ahol a hadiárát főbb eseményeit magya
rázzák. A kékek hegyes hazája nem ád 
elég biztos megélhetést a kékeknek Sze
met vetettek tehát a sárgák bőven termő 
országára. A sajtóban előkészítették mind
két országot a harcra és sorozatos határ
incidensek után Pomáz vezértábornok meg
indítja seregeit Fót tábornagy hadai ellen. 
Közben a két harcos-fél is különválik, 
hogy megtegye előkészületeit. Mindkét fél 
rendezi csapatait, elosztják a rádiókat,
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(A budapesti 1. Csnrkészkerület 
hadijátéka 3201 résztvevővel.)

'kiadják a parancsokat. Fót tábornagy (dr. 
Kelecsényi Gábor) és Pomáz vezértábor
nok (v. Bánáti Béla) megjárták már mind
ketten a keleti harcteret, izgalmas küzde
lemre van tehát kilátás.

Felharsan a kürt, megkezdődött az el
lenségeskedés. Készülök, hogy elinduljak, 
de egyszerre csak ... ejnye, hiszen ezek 
sárgák! Alig néhány száz méterre a kék 
főhadiszállástól! Úgy látszik ejtőernyősök, 
aki nem átalottak akár saját életük árán 
is zavarokat okozni a kékeknek. Lendü
letes kék ellentámadás indul s a sárgák 
véres fejjel húzódnak hátra. Itt is, ott is 
feltűnnek a zöldkarszalagos haditudósítók. 
A budapesti napilapok és újságok nagy 
számban küldtek ki riportereket. Sőt amott 
látok valakit filmfelvevővel járkálni. Ki
derül, hogy a Filmiroda munkatársa, aki 
a híradó számára filmezi a harcokat.

A dúló csaták között, a Dunapart felé 
veszem utamat, hiszen partraszállás is 
esedékes! Lihegve, homlokomat törülve 
érek a partra, hogy még idejében szem
ügyre vegyem a partraszállók — hűlt nyo
mait. Üres csónakok jelzik, hogy itt érték 
el az ellenséges földet Pomáz vízierői. 
Már-már kétségbeesve fordulok vissza.

amikor a Duna túlsó partján megpillan 
tok egy elhúzódott csónaksort. Szemmel- 
láthatóiag igyekeznek elkerülni a feltűnést.
Ne legyek többé hadijátékon, ha ezek nem 
újabb partraszállók! Nem kellett megbán
nom könnyelmű kijelentésemet. Még né
hány csapás felfelé s a csónakok keresztbe
fordulnak a Dunára s máris itt vannak a 
parton. Vad riadallal kapják fel a csóna
kokat és rohannak be velük a keskeny 
partszegélyen át a bozótosba. Úszónadrág, 
trikó és a fejre madzagolt számok ékesen 
bizonyítják, hogy ők mindenre, még a 
vízbefordulásra is felkészültek. Nem is 
ártott. A patak torkolata körül térdig, 
sőt néha azon felül is érő iszap fogadja 
a vakmerő vállalkozókat. Node oda se! 
Néhány erőteljes cuppanás és máris át
keltek. Néhány élelmes kék észre veszi, 
hogy nagy kórókötegek hevernek szerte
szét. Villámgyorsan elkészül a „hadihíd" 
s most már száraz lábbal kelnek át. A 
pata'k folyása mentén indulnak a hős „ten
gerészek''. hogy beavatkozzanak a harcba. 
Éppen jókor, mert a patak hídjánál nagy 
összecsapás folyik. Hanem itt álljunk 
meg egy percre. írhatnék. én is, miként 
a többi újságok, fellengzős dicséreteket a 
harcszerűségről, de bizony nem visz rá a 
lélek. Ne vegyék rossz néven, akik ott 
voltak, de enyhén szólva kevés harcszerü- 
séget tudtam felfedezni. Olyan volt a 
helyzet, mint egy nagy történelmi film 
tömegjelenete. Húsz ember szalad át a 
színen. Hova? Nem tudják maguk sem. 
Másik negyven az ellenkező irányba, ha
sonló céllal, illetve céltalansággal. Hogy 
nem tudod, hova mész, az még nem fel
tétlenül baj. Megesik az sokszor. De az. * 
hogy nem harcszerűen, az már baj. A 
harcjátck nem csak játék — harc is! Igaz, 
voltak, akik valóban harcszerűen visel
kedtek, de nem mindenki.

Közben a borult égen feltűnik egy 
repülőraj. Először magasan zárt kötelék
ben repülik körül a terepet. Az egyik hir
telen kiválik a sorból és merész bukó
repüléssel közvetlenül a fejünk felett zúg 
el. Ejnye, ez ledobott valamit. Szaladok 
oda, hogy megnézzem, de addigra már 
Pomáz vezértábornok szemléli a ledobott 
helyzetjelentést. Közben az ékalakban re
pülő gépek alakzatot változtatnak. Most 
lépcsőben repülnek ,A  vezérgép most bil
legtek majd oldalt fordul s meredek ívben 
rohan a föld felé. Szabályos időközben 
billen utána a másik két gép is. Szabályos 
zubó (gyengébbek kedvéért: a stuka ■ ma
gyar rövidítése) támadás! Hull a magas
ból az áldás. De nemcsak a harcosok fe
dezik magukat, még az újságírók is kény
telenek elhasalni, mert a száguldó gép 
kerekével közelebbi érintkezésbe kerülni 
még újságírói szervezetnek is túlkomoly 
erőpróba. Egy fülig sáros partraszállé 
megszólal mellettem: „A teremburáját, 
ezek aztán borotválnak.1' Valóban, min
denki húzza a nyakát.

Újból felkapaszkodom az egyik teher
gépkocsira. Az úton hátravonuló sárga
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halottak, előrevonuló kők csapatok nyü
zsögnek, Két sárga felkapaszkodott az 
autóra, hogy majd a főhadiszálláson elő- 
ugorva megöljék a főparancsnokot. Meg
áll a kocsi a kék parancsnokságnál. Né
hány kék odaugrik, hogy udvariasan le- 
segítsék az újságírókat. Néhány pillanat 
alatt felismerik a helyzetet és leszerelik 
a sárga partizánokat. Sárgák csüngő orral 
el a balfenéken.

A parancsnoki rádió körül élénk moz
golódás támad. Odasietek, s alig bírom 
magamat hátracsoportosítani az örvendező 
hátbavágások elől. Mi az? Mi történt? 
Lelőtték a sárga félparancsnokot! Egy 
merész kék csoport behatolt a félparancs
nok közvetlen közelébe és a félparancsno
kot az egyik harcos lelőtte! Ez már be
széd! Jól dolgoznak a kékek! Elmegyek 
újabb csatákat nézni s közben még hal
lom, amint a kezelő hívja a mellékállo
másokat: Halló Zoltán, itt Csaba; halló 
Zoltán, itt Csaba! Kérem jelentkezzék, ké
rem jelentkezzék. Vége.

Baktatok a szemerkélő esőben s majd
nem elgázolok egy hölgyet. Éppen azon 
vagyok, hogy udvariasan megmagyaráz
zam: ez most harci terület, a nézők szá
mára más hely van fenntartva. Akkor is
merem csak meg, hogy ez az egyik képes 
újság tudósítója. Nem tudom mire vélni, 
hogy levette a sértetlenséget biztosító saj- 
tókarszalagot. Most már erről akarok 
kérdést intézni hozzá, mikor az egyik

sárga harcos, aki már hosszabb ideje szem
lélte a hölgyet, odamegy hozzá és udva
rias, de határozott hangon kijelenti: Kém, 
állj! Kérem a számot! A hölgy látszólag 
elkeseredve belenyúl kézitáskájába és 
szomorúan' adja út számát. A kékek elég 
ravaszak voltak ahhoz, hogy megkérjék a 
hölgyet a kémkedésre, de a sárgák sem 
estek a fejükre, ők viszont leleplezték. 
Búsan húzza fel a hölgy sajtókarszalag- 
ját: „Egyszer lehettem volna kém, akkor 
is rajtacsíptek!*1 Hja, aki kém, az számol
jon minden eshetőséggel.

Újból a vezéri dombra sietek, hogy 
megérdeklődjem, mi a helyzet. Utam a 
halottak mellett vezet el. Egyesek a jól 
megérdemelt táplálkozás gyönyöreit élve
zik, mások csüggedten néznek maguk elé. 
Tombol a harc és ők nem lehetnek ott! 
Valóban szomorú dolog. Mire elérek a 
játékvezetöséghez, éppen lefújják a játé
kot. A csapatok lassan gyülekezni kezde
nek. Amíg a fiúk a harcok izgalmait me
sélik el egymásnak, a döntőbírói kar az 
eredményt állapítja meg. Értékelt pontok 
megtartása . . . Harcszerö magatartás . . . 
Helyzeti előny. . .  és egyéb hasonló va
rázsigék röpködnek a levegőben. No majd 
az eredményhirdetésen. Leballagok a tábor
tűzhelyre, ahol már együtt ülnek kékek, 
sárgák teljes békességben. Illetve nem is 
olyan teljes békességben. Először csak 
egy labda repül fel, de utána tíz, száz, 
kitört a háború. Bizony sokkal szebb lett

volna, ha nem kapja cl a társaságot a 
tömeghisztéria és egy sípszóra teljes cseni 
jelezte volna, hogy a cserkész tömegben is 
cserkész. Legalább van mit kijavítani jövő 
ilyenkorra.

A félparancsnokok beszámolnak hadi
tervükről és az azzal elért sikerről. Po- 
máz vezértábornok szépen elmagyarázza, 
hogy az út mentén dobta be seregei zömét, 
ami a sárgákat meglepetésszerűen érte. Ezt 
az állítását Fót tábornagy is megerősíti, 
aki halott voltához képest igen vidáman 
adta elő mondanivalóját.

A félparancsnokok után a játékvezető 
ismerteti az eredményt. Győztek a kékek. 
A parancsok pontosabb végrehajtása, a 
jobb összeköttetés és nem utolsósorban a 
nagy számbeli fölény alapján alakult ki 
az eredmény. Végeredményben a kékek 
91 pont többséggel nyerték meg a játékot, 
ami, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
mind a két fél összpontszáma 2000 fölött 
volt, nagyon szép eredmény volt. A ke
rületi parancsnok úr szól még a fiúkhoz.

Beszéde végén megered az eső, a him
nuszt kezdjük énekelni s erre mindenki 
vigyázzba áll. Lassan azután megindul 
haza a társaság, hogy újabb cserkész
élménnyel gazdagabban térjen haza. Én 
is elindulok, közben egyre az jár a fejem
ben, hogy lám, milyen szerencsém van ne
kem. Ha történetesen levelibéka lennék, 
bízvást átképeztek volna békacombbá hiá
nyos időjóslási tudományom miatt. Szyl.
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Az őrsvezető egyik legnehezebb feladata az őrsi kiskönyv
tár megteremtése. Pedig az őrsi kiskönyvtár sokat lendít az 
őrsi életen. Nézzük először, mi a célja az őrsi kiskönyvtárnak?

Nem azért nevezzük kicsinek, mert anyagiak nem állnak 
rendelkezésre nagyszámú könyv beszerzésére. Az őrsi könyv
tárnak valóban kicsinek kell lenni, d e . , ,  az őrsi könyvtár 
könyveit minden őrsi tagnak el kell olvasnú Ezzel aztán eléri 
az őrsvezető, hogy őrsének minden tagja ugyanazokra az i s 
meretekre tesz szert, mert ugyanazokban a megvilágítások
ban látja a körülötte zajló életet, ugyanazokat a nemes cse
lekedeteket lopja mindegyikük szívébe a mindannyiuk által 
kedvelt regény stb., stb. Azt mondják, hogy a barátoknak 
nem is kell beszélniük, szavak nélkül is megértik egymást. 
Miért? Mert csak természetes, hogy a jóbarátok elolvassák 
egymás könyveit.

Az őrsi könyvtár célja tehát az őrs tagjainak ismeretét, 
gondolatvilágát egy nevezőre hozni és ezen a közös alapon 
tovább fejleszteni.

Igen ám, de mikor még a csapatkönyvtárak is kiegészí
tésre szorulnak, hogy gondoljunk az őrsi kiskönyvtár meg
valósítására? — veti fel most bizonyára egy-két cserkész- 
testvérem.

Hát én megpróbálok egy jó tanácsot adni, próbáljátok ki!
Az őrs minden tagjának van saját könyvtára, vagy leg

alább egy-két könyve. Ez* legyen az őrsi könyvtár alapja a 
következő módon: Az őrsvezető gyüjtso össze a tagok tulaj
donát képező könyvek címét és íróját, foglalja jegyzékbe és 
mutassa be a csapat parancsnokának vagy egyik tisztjének, 
Kérje meg őt, jelölné meg a jegyzékben azokat a könyveket, 
amelyeket az őrsnek éppen abban a korban olvasásra ajánl.

Az így kiválasztott könyvek címéről és írójáról és tulaj
donosáról az őrs „könyvtárosa" levelezőlap nagyságú papíron

nyilvántartást fektet fel, könyvenként külön-külön. A nyil 
vántartásba vett könyvet azután, a könyvtáros közbenjöttével 
kölcsön lehet kérni, el lehet olvasni anélkül, hogy az őrsi kis
könyvtárra pénzt kellett volna kiadnunk. A könyvek nyil
vántartási lapjára minden kölcsönzést fel kell tüntetni. Ter
mészetesen a könyvek kölcsönzését a szülőknek is tudni kell. 
de azt hiszem, ők nem fognak ennek a jó munkának gáncsot 
vetni. Természetes, hogy azokat a könyveket, amit őrsi tulaj
donba megszerezhetünk, feltétlenül megszerezzük, mert a szé
pen rendezett őrsi kiskönyvtár valahogy még jobban csábítja 
az őrs tagjait az olvasásra. Mondanom sem kell, hogy az 
őrs tulajdonát képező könyvről az előbbihez hasonló nyilván
tartást vezetünk.

A nyilvántartások útján az őrsvezető azt is megtudhatja, 
hogy ki milyen könyvet szeret inkább olvasni, de arról is 
meggyőződhet, hogy azt a néhány könyvet valóban elolvasta-e 
mindenki?

tfgy-e mennyivel könnyebb lesz egy olyan portyázás han
gulatába beleélni magunkat, amelyiknek alapmeséjéről szóló 
könyvet mindannyian olvastuk? Mennyi akadályt jélent 
ilyenkor egy olyan cserkész, aki a mesét nem ismeri és az 
egész kirándulás alatt sem tud a mesébe beleilleszkedni?

Kedves őrsvezető cserkésztestvéreim! Valósítsátok mog 
minden erőtökkel őrsi kiskönyvtáraitokat ós meglátjátok, 3—4 
hónap alatt mennyivel jobban összeforrott az őrsötök. A kis
könyvtárba azonban csak olyan könyv kerüljön, ami. mind- 
annyiotokat érdekel, amit az őrs minden tggja el akar 
olvasni.

A  különlegességek a csapatkönyvtárba valók.
Arról, hogy mi kerüljön az őrsi könyvtárba a cserkész

könyveken kívül, majd más alkalommal fogok írni.
BARATOSI JÓZSEF 

, orsz. szakvezető v
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S z á z a t l i z o r
Újságcikk, rádió, alkalmi szónok, tanító és tanár, 

utcai plakátok tömege szinte unalomig hirdeti, követeli, 
kéri a takarékoskodást az egész vonalon. A takarékosság 
hazafias kötelesség, a pazarlás hazaárulás . . . Egy vesze
delme van ennek az állandó hirdetésnek: megszokottá válik 
és ezzel már vége is a sikernek! Pedig, ha valaha szükség 
volt arra, hogy nagyon komolyan takarékoskodjunk, most 
itt az ideje! Miben, mikor, hol? A válasz roppant egyszerű: 
mindenben, mindig, mindenütt!

Az első kötelesség: gondosan megőrizni, ami van! Bútor
tól nadrágig és iskolatáskáig mindent! Ha a meglevő tönkre
megy, vagy végkép nincs több, vagy —  ha nagyon drága 
pénzen kapható is volna —  az már nem az igazi, nem 
olyan tartós. Ez a kötelesség állandó résenlétet, állandó 
figyelmet és önfegyelmet kivan, sokszor talán lemondást 
bizonyos „békebeli” örömökről. . . Nem lehet többé a 
szekrényről a díványra ugrálni, nem lehet a széken körül
lovagolni a szobát, nem lehet a szoba bútoraival utcai 
harcokat rögtönözni: egyszerűen azért, mert a bútornak 
nagyon sokáig kell épen maradnia. Egy szekrényért is 
ezer pengővel többet kellene fizetni! Famászás, kerítésen 
való „áthatolás” , mind pompás akadályvcrsenygyakorlat 
addig —  amíg a nadrág és ing épségét nem érinti. (A bőrün
kért nem kár, az majd csak összeforr!) Ha a cserkésznadrág 
elszakad, számolnod kell azzal, hogy „sebhelyesen” kell 
továbbviselned, mert esetleg a Cserkészbolt sem tud szol
gálni vele! Uj harisnyáról már inkább csak a népmesékben 
hallhatunk. . .  Az iskolatáskát úgy becsüld és gondozd, 
mint valami drága családi ereklyét. Se fegyvernek, se 
szánkónak ne használd. Ha szétmegy, olyat nem kapsz 
többé. Oldalszámra sorolhatnék a dolgokat, de példának 
ennyi is elég!

A második kötelesség: a közvagyon kímélése. Ha a 
magunk holmijára annyira kell vigyáznunk, még foko
zottabban áll ez a különféle közösségek vagyonára : állam, 
város és község, egyesület, iskola, csapat stb. stb. Sok 
mindenről van itt szó: híd, középület, kút, utcai lámpa, 
levélszekrény, iskolapad, segélyző- vagy könyvtári könyv, 
csapatsátor és kézi ásó, otthonbútoí és szem étlapát... 
Mindez a közösségnek súlyos pénzekbe került és rongálása 
vagy pusztulása esetleg pótolhatatlan. Buta és bűnös 
szellem és felfogás, amely így gondolkozik: Nem baj, úgyis 
a kincstáré! Van a városnak elég pénze, ott egye a fene! 
Az iskoláé, nem kár érte! Eltört az ásó nyele? Csak a csa
paté . . . Keményen parancsolj állj-t magadnak, mielőtt 

--------  — — — — — —

i s  ú j r a ..........
az utcai lámpáson gyakorolnád a célbadobást, mielőtt az 
iskolapadba belevésnéd bájos ideálod nevének kezdőbetűit, 
mielőtt az iskola kölcsönkönyvében Julius Caesarnak 
szakállt és szemüveget rajzolnál tintával. Ugye, megérted, 
hogy itt nem tréfáról van szó?!

A harmadik kötelesség: értékelni és becsülni minden 
vacakot! Amit azelőtt kidobtunk, elégettünk, szemétbe 
szórtunk, odébbrúgtunk vagy semmire sem becsültünk. 
Ma minden: nyersanyag! Ma —  nem is nagy fantáziával —  
az ócskavas mögött repülőgépet, harckocsit, ágyút kell 
látnunk; a piszkos hullaclékpapírból új papírbálák és köny
vek sorakoznak, a vadgesztenye nem játékszer csupán, 
hanem hasznos ipari anyag . . . Ma nemcsak az eszmék 
és népek harcolnak, hanem a nyersanyagok is. Hiába a 
haláltmegvető bátorság és hősies önfeláldozás, ha a nyers
anyag a maga hatalmával nem áll mögötte! Gondolatokat 
a Diákkaptárban bőven találsz: fogj hozzá, még ma! Még 
pénzt is szerezhetsz belőle!

A negyedik kötelesség: dolgozz és szerezz pénzt! Itt a 
hangsúly a dolgozáson van. Csak a munkával szerzett 
pénznek van igazi értéke és csak azt a pénzt tudod igazán 
megbecsülni, amiért megdolgoztál. Aki még nem próbálta, 
nem is tudja elképzelni, micsoda öröm és büszkeség a tiszte- 
séges, jó munkáért kapott pénzt zsebrevágni! Hogy mivel 
szerezhetsz pénzt ? Minden tisztességes és cserkészhez méltó 
módon: favágástól gesztenyegyiijtésig és tanítástól könyv
kötésig . . . Semilyen munka nem szégyen, ha becsületesen 
csináljuk. Két okból fontos, hogy „saját vagyonod” legyen: 
1. függetlenebb leszel. Nem kell minden villamospénzt, 
kirándulási és egyéb költséget szüléidtől koldulni! 2. Bizo
nyos fokig tehermentesíted jó szüléidét, sőt segíthetsz 
rajtuk és másokon! Hát ezért igazán érdemes!

Az ötödik kötelesség talán furcsa és meglepetésszerű 
ráadás: takarékoskodj a beszéddel! Persze, csak a hiábavaló 
beszédről van szó: ha köszönni vagy vigasztalni kell, ha 
bocsánatot kell kérni vagy kedveset, vidámat mondani: 
csak beszélj! De ma annyi feleslegeset, hiábavalót fecseg
nek az emberek, annyi ostoba rém- és álhírrel tömik egy
más elködösftett agyacskáját, hogy igazán nem ártana 
ezen a vonalon is megkövetelni a legmesszebbmenő taka
rékosságot! Járj elől ebben is jó példával! A hazának teszel 
vele szolgálatot.

Befejezésül pedig a kilencedik törvénnyel búcsúzom: 
„A  cserkész takarékos!”  . — y

Ű U ó t a  c ó a t á t  t t y e t

Késő ősszel sikerült néhány napra hazavetődnöm szülő
falumba. Éppen arról beszélgettem unokanővéremmel, hogy 
ott. nem változott semmi, amikor az utcáról gyerekzsivaj 
hallatszott.

Az ablakhoz mentem. Láttam, hogy jó tucatnyi kisebb- 
nagyobb gyerkőc egy sántító fiú körül ugrál, kővel dobálja, 
miközben kiabálják: „Sánta! Sánta!"

Az nem bántotta őket. Víztiszta szemeiben azonban leír
hatatlan fájdalom égett.

— Ki ez, Katót — kérdeztem unokanővéremtől.
— Nem hiszem, hogy emlékszel rá, Éz Pista. Első elemiben 

padszomszédod volt. Azután le elkerültél Pestre.
— Dehogynem, emlékszem.
Bár Pista messze járt már, 'újra felgyűlt előttem a két 

szomorú szem. Közben onnan, ahol a szürke hétköznapok em
lékei raktározódnak el bennünk, képpé alakult előttem egy 
sápadt, vézna arc. Az első elemista Nagy Pista arca. Nagyon 
megváltozott azóta, . csak azok a kifejező, szomorú szemek 
maradtak, a régiek.

Mert Pista már akkor is szomorúi volt. Szomorú, mert nem 
kergethette a. virágos mező tarka pillangóit. Szomorú, mert 
nem lovazhatott, nem futkározhatott tízpercekben a többiek
kel.. Szomorú, volt — mert sántának született. És szomorú 
volt, mert a többiek kinevették, kigúnyolták ezért. Tudom, 
ez fájt legjobban neki, Mindig félreállt a játszóktól, de azért 
vágyakozva nézte őket. Közben azt kérdezte tekintete: „Hát 
engem miért szerettek? Velem miért nem játsztokf“

Amikor visszafelé jött, utána mentem.
— Szervusz, Pista — mondtam meleg hangon és megfog

tam karját.
Összerezzent, mini aki megszokta már, hogy csak durva

sággal közelednek felé, aztán megfordult. Láttam arca villaná
sából, hogy megismert.

— Jó napot, fiatalúr.
— Mit jónapot? Szervusz! No, adjál már kezet!
Észrevettem, zavarja túlságosan hangos beszédem. Hal

kabbra fogtam tehát a szót. Karon fogtam és bevittem a szo
bába, Ahogy fölmelegedett a teste, úgy indult meg szava is, 
mintha addig be lett volna fagyra. Néhány meleg mondat 
aztán végleg megtörte lelkén a jeget. Bőven jött belőle a szó,

— . . .  Mbst meg azért vet meg mindenki, mert nem va
gyok katona. Hát tehetek én arról? Valami nagyot kellene itt 
tenni — mondotta főbbek között.

— Igazad van, Tenned is kell.
— Dekát mit1 Nem vagyok én a fronton, hogy medáliát 

szerezzek,
— Mesélek neked valamit, Pista, A végén te is látni fo

god, hogy mi a kötelességed. Csak szív és egy kis ész keli 
hozzá, De elsősorban szív.

Gondold, hogy szemed előtt, a front terül el. Rohamozó 
katonák futnak. Pompás, barna fiúk. Magyarok. Az ellenség 
menekül előlük. „Hajrá! Hajrá!" — hallatszik és mindenfelől 
visszhang felel rá. Dörög az ágyú. Repülőgépek motorja dü
börög. Mindenütt tűz és lángtenger. Ott páncélkocsik lánc
talpa' csörög, mintha megláncolt klsértetcsapat rohanna az 
igaz ügyért harcolók segítségére, mint hajdan Szent László 
hatalmas lován. Élesen pukkannak a kézigránátok. Az ellen
ség csodálkozva bámulja ezeket a hősnél is hősebb embereketv 
akik véres verítékükkel írják a történelmet, míg szinte kézzel 
morzsolják szét a rájuk gyilkos ólmot ontó betont. És győz
nek. Ismét csak győznek. És diadalaikból kialakul a végső 
győzelem, amely az igazság győzelme lesz . . .

És egy másik kép.
Az eddig lendületesen előretörő hadak megtorpannak. 

Miértf Megtagadják hős atyáikat? Nem! A vér nem válik 
olyan könnyen vízzé. Az anyatigris sem szülhet csatornák
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szennyében csammogó gyáva patkányokat...  De nincs fegy
verük!!! — Igaz, így is tartják véres kézitusákban a frontot. 
Sokan elhullanak közülök és kevesen az ellenség soraiból. 
Végül azonban mégis megtörténik az áttörés. I ’ad kommu
nista hadak zúdulnak Európára, hogy felégessék, amit a 
kultúra évezredekig alkotott. Hogy ledöntsék Istent trónusá
ról. Hogy megszentségtelenít sék a családot.

— És mindez miattad történik, Pista!
Láttam >a fiú visszahőköl.
— Nos, azért ne rémülj meg. Nem kell tartanunk, hogy 

beteljesedik a második kép. De neked is tenned kell, hogy ne 
teljesedjék be. Mert hogyan válhatna valórat Csak akkor, 
ha itthon a második arcvonal összeroppan. Akkor valóban 
hiábavaló lenne a kintiek minden erőfeszítése. Ennek erőssé 
tételében neked is részt kell venned. Sőt, úgy kell részt- 
venned, mintha rajiad állna minden.

Előkelő közönség gyűlt egybe a kalu kultúr házában. A 
főszolgabíró a vasnapokról számolt be.

„A járásban a legtöbb használt anyagot Nagy István gyűj
tötte — olvasta. — Ö tíz mázsa vasal, egy métermázsa rezet 
és ezzel arányos mennyiségben gyűjtött egyéb anyagokat. 
Faluja büszke lehet rá, hiszen messze megelőzte, az utána 
következőt. Magam örömmel és büszkeséggel szorítok kezet 
a belső front hősével. . . “

Nem folytathatta tovább. Dörgő tapsorkán és kitörő él
tetés szakította félbe szavait.

Az oly sokszor megalázott Pista pedig ott állt a szónoki 
emelvény előtt és — életében talán először — csillogott a 
szeme. Vagy talán csak a meghatottság könnye csillogott 
sarkábant

Hogyne, hiszen bebizonyította, hogy a belső fronton is 
lehet medáliát szerezni — csak a hazáért dobogó szív és egy 
kis ész kell hozzá. T. SZABÓ ENDRE

A P R Ó  A N G O R A N Y U L - T E L E P
Összefoglaló ismertetést szeretnék adni 

az angoragyapjú-termelésről, és az an- 
goranyúl tartásáról.

Az angoranyúl majdnem olyan, mint 
a többi. Olyan nagy, ugyanúgy eszik, 
mint a többi, de szép fehér és hosszú 
szőre van. Éppen ezért a szép, fehér, 
hosszú szőréért tartják, mert jó pénzt 
megér.

Az alább ismertetett módszer szerint 
a jövő évben talán minden cserkész a 
saját költségén mehetne táborba.

Hogyan hát!
Legelső feladat: angoranynlat szerezni. 

Ezt vagy vásárlás útján, vagy valami 
más úton, kaláka-rendszerrel csinálhat
juk meg. Legalkalmasabb, ha 2—3 hó
napos 8Üldőnyulakat szerzünk bc,- s azo
kat felneveljük. Egyúttal jó alkalom az 
állatok megfigyelésére is.

Ha nem vásároljuk a nyulat, akkor 
lehet úgy is, hogy egy angoratenyésztő- 
nek segítünk pl. füvet összehordani, 
ápolni, stb. és ennek fejében szerezzük 
be az állatokat. Csak a cserkészek lele
ményességén múlik az egész.

Az apró angoranyúl-tenyészet nem 
egyéb, mint a németektől átvett nyúl- 
tartás. Egy-egy háztartásnak 5—6 nynla 
van, amely feléli a háztartásban kelet
kező s egyébként veszendőbe menő hul
ladékot. Ha ezt a kis tenyészetet angorá- 
val létesítjük, akkor sokkal többet nye
rünk vele, mintha egyéb házinyulat tar
tanánk.

Ez az apró tenyészet természetesen 
nemcsak 5—6 állatból áll, hanem állhat 
10—15-ből is, a tenyésztő tehetsége sze
rint.

Legelső kérdés: a nyíllak elhelyezése. 
Nem nagy dolog egy ketrecet összeállí
tani még a mai háborús időkben sem. 

.Nincs deszka? Van még üres láda! Nincs 
szeg? Csapoljuk, vagy facsapot alkal
mazunk ott, ahol lehet. Nincs drótháló? 
Csinálunk fából rácsot az ajtóra. A 
cserkészleleményesség itt is megmulat- 
kozhatik.

Elhelyeztem már a nyulat. I)e mivel 
etessem? Mint már említettem, a kony
hából kikerülő zöldséghulladékot szive
ken megeszi, de azonkívül megeszi a 
kenyérhéjat is (ha akad). Természetesen 
nem szabad a konyhahulladékra alapí
tani, hanem nyáron át szénát kell gyűj
teni a nyúlnak, télre. Ez a szénagyiijtés 
is jó természetmegfigyelési alkalom. 
Milyen füvet eszik szívesebben a nyúl, 
s abból a fajtából többet gyűjtök.

A gyapjútermelő nyulat naponta két
szer etetjük. Reggel és este. Ez áll: 6—8

deka szálas takarmányból, majd utána 
1—2 deci vízből. Nyáron természetesen 
nem sok vizet adunk a nyulaknak. Ita
tásra legalkalmasabb a cseréptál, ame
lyet a szemestakarmányozásnál is fel
használunk. Ez 3—4 deka árpa, zab vagy 
tengeri lehet. Télen több tengerit 
adunk, mert ez melegíti a nyalat.

A szálas takarmány lucerna, lóhere- 
széna, réti fű, sok papsajttal, útilapu
val. Nyáron adjunk a nyúlnak zöldség
gyökeret, kalarábét, saláta- és káposzta- 
levelet, míg télen adhatunk neki marha
répát változatosságképpen. A nyúl meg
eszi a napraforgó levelét és a kukorica
szárat sem veti meg.

Leglényegesebb mégis a gyapjú kér
dése. Ezt sem részletezem, hiszen cik-

( Lénán Alajos felu.)

kemmel csak az érdeklődést akarom fel
kelteni.

A gyapjú hófehér, selycmszálvékony- 
ságú szőr. Legfontosabb a tökéletes tisz
taság. Ezt apró tenyészetnél el lehet 
érni. Abból áll, hogy a ketreceket kell 
elsősorban havonta egyszer alaposan ki
súrolnunk. Alaposan és meleg vízzel. Ez
zel tisztán tartjuk, és távoltartjuk a 
kissé kényes jószágtól a betegségeket.

Ez azonban nem elég. A  nyúl evés 
közben teleszórja a mellényét apró 
szénaszemetekkel. Ezeket a szemeteket 
hetenként legalább egyszer ki kell be
lőle fésülnünk. Vagyis, az egész nyulat 
megfésüljük. Ezáltal elérjük azt, hogy 
a nyúl gyapja tiszta lesz és nem fog 
összekúszálódni.

Az ilyen módon tisztán tartott nyulat 
3—4 havonként nyírjuk meg. Vagyis 
ollóval levágjuk a szőrét és hosszúság 
szerint osztályozzuk. Ezek szerint van 
I. osztályú, 9 em-nél hosszabb. II. 7Vt 
cm-től 9 cm-ig, III. 4-től 7'A em-ig, és 
az 1. II. fésült, kuszáit, IV. a legfel
jebb 4 cm hosszú nyírott szőr, illetve 
fésült gyapjú. Végül marad a szennyes, 
gubancos szőr. A gyapjúnak természe

tesen a legtisztábbnak kell lennie és 
pontos osztályozásának, egyébként csők 
ken az értéke.

Ez a nyírott és fésült gyapjú mutatja 
munkánk eredményét.

Végül győződjünk meg kis számítás
sal arról, vájjon egyáltalán érdemes-e 
foglalkozni ezzel az apró-tenyészettel?

Legelső legyen az időszámítás.
Egy nyúl etetése 3 percet vesz igénybe, 

(Szálas és szemestakarmány kiosztása, 
ketrec kisöprése, itatás.) A napi idő
szükséglet osiak etetésre: 40 pere. 20 
reggel és 20 este.

Viszont a nyulat fésülni is kell. Ta
pasztalatom szerint egy nyúl fésülése 
20 pere. Mindent összevetve, a nyúl gon
dozása — takarmányozás és ápolás — 
naponta egy órát vesz igénybe az apró
tenyészetnél. De ezzel elértük azt, hogy 
minden egyes nyúlunk minden héten 
egyszer fésű alá kerül.

Havonta egyszer ki kell súrolni a ket
receket. Hatról van szó, ami legfeljebb 
3 órát vesz igénybe, száradással együtt.

A nyúl nyírása, tapasztalatom szerint, 
50—60 percet igényel, gondos osztályozás 
mellett. Ez viszont csak minden 3—4 
hónapban fordul elő.

összefoglalva tehát: az apró-tenyészet 
naponta 1 órát, havonta 3 órát, negyed
évenként 6 órát vesz igénybe.

Egy negyedévi munkánk órákban ki 
fejezve: 105—110 óra, illetve 4 nap.

Ezzel szemben mi volt az eredmény 
1942-ben?

A gyapjútermelés eredménye egy-egy 
nyírás után 40—50 dkg gyapjú, melynek 
közepes becslés szerinti ára: 32—40 
pengő volt. T. i. egy nyúl, magyar- 
országi viszonyokat tekintve, kb. 6—7—8 
dkg gyapjút ad egy nyírásra. Az árak 
pedig az osztályok szerint 110, 90, 60, 30, 
20 pengő volt. (A mai hivatalos árakat 
a legközelebbi cikkemben közlöm.)

Számításunkat továbbvezetve, arra az 
eredményre jutunk, hogy egy esztendő
ben 1 kg—1 kg 20 dkg gyapjút ad apró- 
tenyészetünk, amelynek ára 110—130 

•pengő, az 1942. évi árakat tekintve.
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a debreceni kerület erdélyi lánc-táborában

A berettyóújfalusi 101. sz. Bocskay-csapat tabora 
a Barátos-patak három szigetén épült- Külön 
szigetre került a konyha és egy kicsi szigetre 

a tóbortűztely a zjíszlóárboccal

Már több, mint három hónapja eltűntek a 
sátrak a Sebes-Körös völgyéből, azonban a 
táborban készült fényképek katonai szolgá
latom miatt csak most kerülhetnek a Magyar' 
Cserkész hasábjaira.

A debreceni VI. kerület fennállásának 20 
éves fordulója alkalmából jubileumi táborát 
tartotta Barátka mellett. Harminc csapatból 
közel 1000 cserkész gyűlt össze a Barátka 
melletti „lánc-táborban” .

A „lánc-tábor”  azt jelenti, hogy nem egy 
összefüggő területen verték fel táborukat a 
csapatok, hanem egymástól kisebb-nagyobb 
távolságra. Reggeltől estig tartott, míg az 
Országos Főcserkész úr végiglátogatta a 
táborokat.

Minden táborhely más jellegű. Nehéz lenne 
eldönteni, melyik volt szebb, festőibb helyen. 
A  táborok a Körös partján, a Barátos patak 
mellett és ajád völgyében épültek fel.

A csapatok önálló tábori életet éltek. Csak a 
megnyitásra gyűltek össze, majd a nagy hadi
játékon találkoztak egymással, végül áz orszá
gos Főcserkész úr látogatása alkalmával ünnepi 
tábortűz mellett fogtak egymással kezet.

A lánc-tábor njintaszerű központi megszer
vezését és lebonyolítását a kerületi parancs
nokság látta el élén Rábold Gábor tábor
parancsnokkal és helyetteseivel : Zsigó Ká
rollyal, dr. Barcsay Károllyal. Minden csapat 
külön-külön főzött, de az élelmiszerek biztosí
tása központilag történt. A  táborparancsnok
ság egyik legnagyobb érdeme, hogy az 1000 
cserkész élelmezése zökkenésmentesen, kitűnő 
nyersanyagokkal történt. A tábor főbüszkesége 
volt az élelmiszerraktár, amelyben mindenki 
megcsodálta a cserkészgyomrokra várakozó 
hatalmas élelmiszerhegyeket. De nem győzték 
megcsodálni a mi derék alföldi cserkészeink a 
sátraikat körülvevő erdős hegyormokat sem, 
amelyeknek a tábor végén szomorúan intettek 
búcsút. Dr. Gundrum Kázm ér

A cscrkészfotografusok ú(!y látszik. mvttis tudtuk 
filmet szerezni. Ennyi cserkészfényképész vette 
körül az Országos Főcserkész urat az egyik 

barátkai táborban

A debreceni 171. sz. Erdösi csapat táborai a 
Sebes-Körös három ága választja el a külvilágtól. 
A tábortűzhez szükséges rozsét, mint a képen 
látható, a Körös másik partjáról csak nehezen 

tudják a fiúk a gyors sodni vizen átvontatni

Átkelés hadijáték közben a Barátos-putakon

Tábori bábszínház szórakoztatta a kiscscrkésze- 
ket a barátkai táborban. A színpadtól jobbra az 
Országos Főcserkész úr figyeli a „művészek** 

munkáját

A 172. sz. Erő-csapat egyik sátra melletti íaba 
villám csapott az egyik éjtszaka. A fa nagy 
robajjal kidőlt. De csodálatosképpen a fiuknak 
semmi bajuk sem történt. Másnap reggel készült

ez a kép

3Sag.\ sikere volt a „helyszíni közvetítés** tábor
tűzi tréfának

B arátka-patakon készül az átjáró



AZ UMEKIIIM MIMIK
lm  ÜIYÁKY TEKMC

Alig jutóit a könyvben néhány oldallal előrébb, amikor 
kívülről valaki óvatosan megkocogtatta az ablakpárkány bá
doglemezét és fojtott hang vibrált be a szobába:

— Zoli! . . .  Zoli! . . .  Itt vagy-e, Zolif . . .
Akosné kíváncsian tekintett ki. Szabó Donéi állt az ablak 

alatt. Láthatólag óriási izgalom tükröződött az arcán, mintha 
világrengető felfedezés birtokában volna. Szemei kerekre- 
tágultan jártak körben, szinte lihegve kapkodta a levegőt; 
haja. csapzottan a homlokára hullt és annyira kiverte a me
leg, hogy még a ruháján is átütött az izzadtság.

— Itthon van Z olii... Jöjjön gyorsan! — zihálta.
Ez a második, aki elfelejt köszönni — gondolta hirtelen 

Akosné. — Mi történik ma délután az emberekkelf — Han
gosan pedig így szólt:

Zoli nincs még idehaza, ödönke, de bármelyik pillanat
ban megérkezhet. Már várom őket. No, de mi van magá
val? . . .  Jöjjön be.

— Semmi... semmi. . .  kezét csókolom Ákos néni. Jaj, bo
csásson m eg ... Nem tudom, hol a fe jem ... Nem megyek be, 
majd idekinn megvárom Zolit — csillapodott meg Dönci.'

— Ahogy gondolja, ödönke.
Vakarcs gyors léptekkel igyekezett tova. Akosné még 

látta, hogy a közeli saroknál behúzódott a keresztező utcába 
és hol a ház felé tekintett, mintha attól tartana, hogy lebontja 
hirtelen valaki, hol pedig a város felé vizsgálódott, amerről 
Zolinak kellett megérkezni,

Nem várt sokáig. Csakhamar feltűntek a testvérek. Beszél
getve, jókedvűen közeledtek. Még a sarokig sem értek, Vakarcs 
izgatottan integetett és hívta a Kutyák vezetőjét:

— Zoli, Zoli, gyere ide egy pillanatra!
Zoli homlokát ráncolta és elképedve bámulta Dönci kü

lönös viselkedését. Mondott valamit Pistának, aki tovább is 
ment és befordult a házuk kapuján. Zoli pedig Döncihez lépett 
és szigorúan szólott:

— Mi ütött beléd, hogy így hadonászol? Ki ne ugorj a bő
rödből, mert szétcsurog a zsírod . . .

Dönci nem sértődött meg, hanem, izgatottan, kapkodva 
hadarta:

— Jaj Zoli!. . .  Hol is kezdjem? . . .  Ma délután kimentem 
a szőlőnkbe árpaérő körtét szedni. . .  Hát amint fenn vagyok 
a fán és ülök az ágak között, a vasút felé nézek . . .  Tudod, a 
szőlőnk végében húzódik a sín a bevágásban . . .  Képzeld mit 
látok? Egy ember hajladozik ott, mintha babrálna valamit . . .

— Ne zihálj úgy, Dönci, nem értem, mit. beszélsz — csil
lapította Zoli a felgerjedt fiút.

— Eh, ez nem fontos! — indulatoskodott Dönci — Először 
fel sem tűnt, de mikor már jóideje ott piszmogott- és közben 
idegesen körülkémlelt, gyanút fogtam. Mit akar ez az 
emberi. . .  Eszembe jutott a parancsnok úr figyelmeztetése . . .  
Ez az alak robbantani akar!. . .  Távolról már vonat zaka
tolt . . .  egyre erősödött a mozdony dohogása . . . A  sinek kö
zött álló ember is kapkodva tett-vett s amikor a kanyarból 
előtűnt a hosszú olajszerelvény, nagy ugrásokkal elhagyta a 
pályát és eltűnt a közeli dűlöúton . . .

Zoli feszülten hallgatott.
— Jaj — sóhajtott Dönci és megtörölte homlokát. — El

takartam a szemem és vártam a robbanást. . .  de a vonal baj 
nélkül tovább robogott.

— Na látod — nevetett Zoli, — ezért kár volt ilyen fel
hajtást csinálni.

— Várj Zoli, még nem fejeztem be . . .  Lehuppantam a fáról, 
mert fúrt a kíváncsiság és leszaladtam a pályatestre. . .  Most 
vigyázz! A sínekhez erősített drótdarabokat találtam, meg ezt 
a két üres dobozt. Nézd csak meg! — húzta el a zsebéből. — 
Egyikben zseblámpaelem volt csomagolva; rajta van a neve, 
magyar gyártmány; a másikban nem tudom mi lehetett, mert 
ha jól konyitok a dologhoz, orosz cirilbetűk díszelegnek rajta.

— Mutasd csak! — forgatta Zoli érdeklődéssel a két leletet.
— Érdekes.

— Még mindig nincs vége a mondanivalómnak: Míg ez 
történt, nem sok idő múlott el. Felugrottam és arra az útra 
szaladtam, amerre az emberem távozott. Megpillantottam siető 
alakját az élősövénnyel szegélyezett elhagyott úton. . .  Gye
rünk Dönci utána, súgta belül egy hang s én körtét, kosarat, 
csapot-papot a szőlőben hagyva észrevétlenül a nyomába sze
gődtem az ismeretlennek. Tudod-e, hová ment be?

— Majd megmondod, ha, akarod!
— Meg, Zoli! Meg! Hozzátok!! — kapkodta a szavakat 

szinte ordítva.
— Lassabban hékás, úgy is megértem.
— Kulcsot vett elő, kinyitotta a kaputokat és eltűnt 

figyelő szemeim elől — fejezte be csillapodva, de nagyokat 
fújva a beszédet Dönci.

Zoli ámulva nézett reá. Elöntötte öt is a forróság, de még 
kételkedett:

— Biztos vagy ebben, Vakarcs?
— Itt süllyedjek el, ha nem igaz!. . .  Váljak gilisztává, 

vagy dobjatok a Dunába.
— Jó, jó! Ne folytasd tovább! Gyere velem és mutasd meg 

ki volt, mert nálunk ketten is laknak albérletben.
— Azt már nem! — tiltakozott Dönci. — Hátha észrevette, 

hogy követtem és dühében belém puff ontana . . .  Azt már nem! 
Ne kívánj ilyet tőlem . . .

— Dönci! Jössz! — ragadta meg karját. — Különben 
rendőrt hívok s mint bűnpártolót átadlak neki. Az majd nem 
tréfál! Mehetsz végig a városon díszkísérettel.

— No . . .  ne izélj . . .  mindig akadékoskodsz velem! Nem 
elég, amit mondtam? Most még a bőrömet is kockáztassam?
— kapálódzott rémülten Dönci és szabadulni szeretett volna 
a szorító kézből.

— Gyáva! Kidoblak az őrsből — húzta a ház felé, de Dönci 
szabad kezével belekapaszkodott a kerítésbe és ellenszegült 
minden rábeszélésnek, ijesztgetésnek és erőszaknak.

— Mit félsz, te golyhó! Hiszen itthon van a katonabátyám, 
az ejtőernyős. Láthattad az előbb! Annak van pisztolya...  
Megvéd, ha baj találna lenni. . .

— Komolyan mondod? . . .  Biztos ez? .7. — ereszti el a ke
rítés rácsát Dönci és néhány lépést magától megy Zoli után.

— Gyere már te nyúlszívű! Megmutatod a tettest úgy, 
hogy az nem is lát téged..

Dönci megadta magát. Sietve fordultak be a kapun. Amint 
az udvarra értek, Jámbor Mátyás lépett ki a szobából. Báncolt 
homlokkal, kabátja zsebébe csúsztatott kezekkel közeledett a 
fiúk felé.

Dönci olyan lett, mint a halott és elkezdett minden por- 
cikájában reszketni. Belekapaszkodott Zoli karjába olyan 
vadul, hogy az felszisszent a fájdalomtól.

— Sz . . .  sz . . .  Eressz el rögtön!
— Zoltán kérem — szólott Jámbor, — szeretnék a zászlós 

úrral beszélni. Azonnal!. . .  ha lehetne . . .  — kérés, sürgetés, 
de parancs is volt a hangjában.

— Tessék bejönni!



— Nem, nem, nem! — tiltakozott a lakú. — Inkább a zász
lós úr jöjjön az én szobámba . . .  Fontos, életbevágó ügy.

— Mindjárt kiküldőm — iparkodott Zoli Döncivcl együtt 
befelé. Alig értek azonban az előszobába, majdnem beleütköz
tek Horváth mérnökbe, aki fütyörészve távozott hazulról.

Jaj! — tántorodott a falnak Donéi, — csakhogy már 
benn vagyunk! . . .  Ez volt az!

— Kií T e!. . .  Aki most kiment az ajtón? — rázta meg 
kegyetlenül Dönci gallérját Zoli.

— N em ... hanem akivel az udvaron beszélgettünk.
— Jámbor Mátyás?
— Nem tudom én mi a neve . . .  Az, aki azt mondta: küld 

ki a bátyádat. Te, Zoli, meg ne tedd! Ki tudja, mit akar? . . .
Óvatosan kikémleltek a szobából, de már Jámbort nem 

látták sem az udvaron, sem a szobájában. Annyira sietett a 
távozó Horváth mérnök után, hogy még szobájának ajtaját 
sem zárta be. Kitárva ásított az udvar felé.

X V . Ó riási felfedezés
Zoli villámgyorsan határozott.
Bekukkantott az ebédlőjükbe. Édesanyja és Pista bátyja 

egymással szemben ült és láthatóan beszélgetett. Leugrott 
a lépcsőn, a kapuhoz rohant és azt kallantyúval bereteszelte. 
Kívülről ezekután nem lehetett kinyitni a kaput még annak 
sem, akinek egyébként volt is hozzá kulcsa.

Dönci mint a beteg légy csetlett-botlott Zoli után.
— Must gyere! — szólott a szédelgő Vakarcsra, — de ha 

eljár a szád, kettőbe hasítlak, mint. a hízót, disznóölés idején.
Egyenesen Jámbor Mátyás szobájába mentek és Zoli ala

posan körülnézett. Az általa már ismert szobakép tárult eléje, 
Jámbor egyéni életének eltörölhet ellen nyomaival. A szemlé
lődésre azonban nem sok időt pazarolt: egyenesen az ágy vé
gében álló katonaládához sietett. Be volt zárva.. Hasonló
képpen a hatalmas bőrönd is. Kinyitotta a szekrényt. Ruhák 
simultak egymáshoz sorjában, mint a katonák. A fehérneműk 
között sem lehetett látni semmi gyanúsat, bár Zoli minden 
rakást megemelgetett, van-e alatta valami? Az éjjeliszek
rényhez lépett, kinyitotta az alsó részét. Cipők lapultak benne, 
szépen kitisztítva. Tekintete az éjjeliszekrény tetejére tévedt. 
Keménykötésű könyv feküdt a lámpa mellett. Ez volt a címe: 
Kémek és ellenkémek.

— Hm. . .  Hát ezt olvassa? Időszerű olvasmány — emelte, 
fel a könyvet és belelapozott. Aztán kihúzta a fiókot. Felszisz- 
szent. Teljesen új lámpaelem lapult az alján.

— Idenéz, Dönci! Itt a dobozba való!
Dönci, aki eddig az ajtóban tétovázóit és nem mert bel

jebb kerülni, most odalépegetett.

— Nézzük meg, hogy valóban ebbe a dobozba való-eT — 
mondta.

— Jól beszélsz!
Zoli előkotorászta a zsebéből az összelapitott doboz kar

tonját. Ugyanaz a felírás állt rajta, mint az elem címkéjén.
—- Semmi kétség. Ezek összetartoznak, mint a sziámi ikrek. 

De nézd csak: a pozitív és a negatív sorkához drót van csa
varva, amit látszólag elvágtak, vagy eltörtek.

— Tényleg — lepődött meg Dönci és sápadt volt, mint a 
fal. Keze reszketett.

Zoli újabb valamit vett elő. Négyszögletes, szürke papirosba 
csomagolt dobozfélét. Akkora lehetet, mint három gyufás- 
skatulya egymásra téve. Ennek is jobb-, meg a baloldalából 
fémszál fityegett elő. Valamikor hosszabb lehetett, de ezt is 
elvágták. Néhány cirilbetűs gyári jelzés feketéllett rajta.

— Ez a csomag meg ebbe. a dobozba való — illesztette a 
helyére Zoli.

Egymásra néztek, de egyikük sem merte kimondani azt, 
amire gondolt.

— Eh megyek! — sápadozott Dönci,
— Várj! Van még itt más is. — Térképet húzott elő. A 

város térképe volt. Gém-kapoccsal a térkép sarkához vázlat 
volt odaerősítve. Zoli jól szemügyre vette:

ezek teljes egészében hiányoztak. Feltűnőek voltak még a 
vázlaton a pirosszínű, nyílban végződő irányvonalak, melyek
nek rendeltetését Zoli hirtelenjében nem tudta megállapítani.

— Gyerünk már! — türelmetlenkedett félelemmel Dönci.
— Van még itt más is! — emelt ki a fiókból Zoli egy sár

gásfényű, erősszövésű selyemdarabot. — Hát ez mi a csoda 
lehet? — szemlélték.

— Nem tudom ... de nem is vagyok kíváncsi rá .. . csak 
gyerünk, az ég szerelmére j ..

— Maradsz, Vakarcs! Együtt jöttünk be és együtt is fo
gunk kimenni — szólt erélyesen Zoli, közben kutatva szem
lélte a kezében lévő selyemdarabot. Mintha valahonnan ki- 
tépödött volna: szélei foszlottak, hasítottan repedtek le egy 
nagyobb darabról.

— Csinálj amit akarsz, én megyek.— futott ki a szobából 
Dönci, Nem bírta az izgalmakat tovább. — Eressz ki a kapun!

— Megyek már én is. Csak várj még egy kicsit. — Ezzel 
az elemet, a- szürke súlyos dobozt, a térképet a vázlattal 
egyjitt és a selyemdarabot a zsebébe rakta, A fiókot betolta 
és kilépett az ajtón, — No, majd néz nagyot Jámbor Mátyás, 
ha nem találja ezeket a különleges holmikat. . .  Nem baj! Azt 
hiszem, őkéimét a markomban tartom és hamarosan véget 
vetek kisded játékainak, csak még előbb kézzelfoghatóbb bi
zonyítékokat is akarok . . .

Dönci nem szólt egy szót sem. örült, mint a szabaduló rab, 
ennikor végre kiléphetett a kapun. Futott egész hazáig egy
folytában. , (Folytatjuk.)

A M A G Y A R  C S E R K É S Z  A TE L A P O D !  V Á S Á R O L D !  O L V A S D !
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A táborok utáni őszeleji csöndet újra a tábori élet 
zaja verte fel a Hárshegyi Cserkészparkban. Susogva 
hajoltak egymáshoz közelebb a Park bóbiskoló fái, vájjon 
mi készül még ilyen későn, miért gyülekeznek újra a meg
tömött hátizsákú cserkészek? _ ,

Megtudták azután, hogy „Országgyűlés” készülődik: 
a regöshadalc kiküldöttei gyülekeznek, hogy beszámol
janak munkájukról és egységes regös-szellemben készül
jenek fel az új cserkészév feladataira.

Az „Országgyűlés” a régi történelmi múlt légkörében 
zajlott, szervezete az ősi hadviselési szervezet formájára 
alakult. „Kendé” -nek neveztük pl. a táborparancsnokot, 
az Árpád-utáni korszak fejedelem-alakjáról, helyettesét 
„gyula” néven tiszteltük, a „horkák” megszemélyesítői 
a napostisztek voltak. A regöshad vezetői „hadnagyok” . 
„Tárnok” mester vezette a tábor gazdasági ügyeit, míg 
az „étekfogó” gondoskodott az ízes ételek feltalálásáról. 
Továbbá „írogató” rótta a betűket, „sípos” furulyázta az 
ébresztőt, míg a „Zoltán” a régi hadrendezők utóda irá
nyította a gyakorlásokat. Az „országbíró” vezette az elő
adásokat, a „nádorispán” pedig a délutáni országgyűlések 
vitaüléseit. Végül a „kunkapitány” szervezte a tábortü
zeket.

A tábor munkaterve, napirendje, a célnak megfeleolen 
alakult. A  zászlófelvonások után a gyakorlati regöscserkész 
tudnivalók elsajátítása következett. A magyartáne-tanulás, 
a verbunkosok, legényesek, pásztortáncok gyakorlása még 
a rövid reggelitornát is kibővítette. Csoportok alakultak 
s a táncokban jártasabb regösvezetők mint pl. Juló bá’, 
Karácsony Imre BK IE cserkész, Trócsányi Zsolt pápai, 
Négyesi Laci hódmezővásárhelyi regösök tanítgatták a 
nemes magyar .mozdulatokra a többieket. Népi hangszerek
ből: furulyából, citerából: álló regöszenekar szolgáltatta 
a talpalávalót a táncokhoz. A  falusi gyerekekkel való fog
lalkozásnál nagyfontosságú bábjáték gyakorlását, meg a 
bábfigurák faragását maga a bábjátékok nagy mestere, 
Tóth Sanyi bá’ tanította. Az egyik esti tábortűznél olyan 
hatásos műsort rendezett a vén boszorkányról, melynek 
túljárt az eszén az ügyes pásztor, hogy nemcsak a gyere
kek, hanem a regösök is megcsodálták. Gyakorolni kellett 
a regös-nótakincs felfrissítését szolgáló új népdalainkat, 
melyeknek nagy részét már maguk a regösök gyűjtötték 
a regösvándorlások alatt. Itt volt a táboron Kováes László 
debreceni őrsvezető, aki az „Édesanyám népdalkincse’ 
c. 300 összegyűjtött dalával megnyerte a középiskolai 
Táj- és népkutató pályázat első díját.
De itt volt Vass Lajos poroszlói őrsve
zető is, aki a „Poroszlói népdalok” -kal 
szintén dicséretet kapott a pályázaton.
Közkedvelt nótájának szöveget mindjárt 
le is közlöm:

Ha látom a förgeteg elejét,
Begyűröm a süvegem tetejét.
Onnan nézem az időt alóla.
Még a jég is visszapattog róla.

Ezenkívül népköltészetünk falun is 
előadható darabjainak s klasszikus köl- z /  
tőink megfelelő verseinek előadását is f  
gyakoroltuk. Tóth Sanyi bá’ tanításával 
gyakoroltuk még a néprajzi tárgyak raj
zolását is.

De nemcsak gyakorlatilag, hanem 
szellemileg is- fel kellett készülnünk. ecr& A -JšZ rs*/' 
Erre biztatott az Országos Parancsnok ‘ '/V'

Ur is, a tábor megnyitásán hozzánk intézett szavaiban, 
mert amint mondotta: „A  regöscserkészet egyik legszebb 
hajtása lesz a magyar Cserkészmozgalomnak” . Igen, a 
regöscserkészet nem csupán táncbemutatás, bábjátékozás, 
és népmesetanulás, hanem a népi magyar szellem csator
nája, melyen a népi magyas kultúra értékei áramlanak be 
cserkészetünk vérkeringésébe.

A magyarság komoly sorskérdéseiről s a népi kultúra 
értékeiről, meghívott szakemberek tartottak előadást. 
Közöttük volt dr. Karácsony Sándor egyetemi tanár is, 
a magyarságnevelés nagy szaktudósa, s tőle a következőket 
hallottuk a regösmunkára vonatkozólag: A regöscserkészek 
feladata, hogy felkutassák és éljék a magyar élet minden 
területén azt, ami sajátosan magyar.

Mády Zoltán dr. az Államtudományi Intézet Táj- és 
Népkutató Osztályának vezetője: „A  magyar falu élet
kérdéseiről” szólt nagyszerű előadás keretében. Pászty 
István a Fiatal Magyarság Szövetség társelnöke pedig 
a munkásság igényeit ismertette a regöscserkészettel szem
ben. Kérte, hogy 'a  regösök vigyék el a munkásság közé 
is a magyar népikultúra értékeit. Tálasi István egy. m. 
tanár a magvar néprajzi csoportokról és vidékekről beszélt. 
Az előadók között volt dr. Györffv György a Történelem- 
tudományi Intézet tanára, néhai Györífy István nagy 
néprajztudósunk fia is. A honfoglaló magyarok művelt
ségéről és faji jellegéről tartott igen értékes előadást. Dr. 
Szathmáry Lajos az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye
sület alelnöke,. az erdélyi magyarság nagy kérdéseiről 
tájékoztatta a hallgatóságot.

A délutáni Országgyűlésen a Cserkészmozgalom idő
szerű kérdéseinek megvitatása került sorra* Az első ilyen 
ülés a ,,Tanács-sziklá” -nál zajlott le. Maga a „nádorispán” 
az országgyűlések vezetője, regös Bodolay Géza ismertette 
az új próbatervezetet. Ehhez azután hozzászólhatott: 
minden résztvevő. Nem is gondolják az Ábrahám-hegyi 
próbatervezők, hogy milyen parázs vitára adott alkalmat 
a Hárshegyi ,,Tanács-sziklá”-nál a tervezetük.

Másnap a kiscserkészet új magyar nevelési rendszerét 
ismertette Morvay István, akinek nagy gyakorlata van 
a kisfiúkkal való foglalkozás terén. Ötletes kisfiú feladatokat, 
a kisfiú számára nagyon megfelelő újszerű mesejáték ren
dezését tanította meg a résztvevőknek.

A falusi cserkészet sajátos módszereinek kialakulásá
ról Kovács Károly a falusi cserkészet előadója beszélt.

Á falusi cserkészet gondozására hívta fel 
a regösök figyelmét. A  regöscserkészek 
állnak legközelebb a faluhoz s nekik a 
legnagyobb kötelességük a falusi cserké
szet támogatása.

Az esti tábortüzek itt is, mint min
den táborban nagy élményként hatottak 
a résztvevőkre. Sokszor az elsötétítés) 
időn túlra nyúltak, s ilyenkor a tűzuél- 
küli csöndben talán még jobban megérin
tették a lelkeket, a nagy költők: Ady. Er
délyi, Gellert Sándor regösvonatkozású 
versei. A tábortüzek a többirányú regös- 
feladatnak megfelelően alakultak. Így tar
tottunk falusi közönségnek, falusi gyere
keknek, katonáknak szóló, országjáró, 
egy-egy földrajzi vidékkel foglalkozó tá
bortüzet.

A tábor meghitt cserkészegyiittlét 
volt, komoly felkészülés a regös felada
tokra, és újszerű gazdag cserkészélmény 
is mindannyiunk számára.

Tárnokmester

H Á R S H E G Y I  R E G Ö S
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Amiben az állatok tökéletesebbek
Irta : lladváiiyi Ottó

Ma mór egész nagy irodalma van az állatok értelmiségé
vel foglalkozó könyveknek, cikkeknek. Az ember valahogyan 
lenézi az alsóbbrendű állatokat, pedig igen sok tekintetben 
tökéletesebbek ők még az embernél is és' bizony sok esetben 
vehet tőlük példát még a teremtés koronája is.

Amennyire előre viszi a fejlődés folyamán az emberiséget 
a kultúra, olyan mértékben fosztja meg sok ősi tudománytól 
és tehetségtől, melynek birtokában még ma is nagy előnyök 
hoz jutna az emberiség.

Első pillanatra talán nehéz is megérteni, mit akarok ezzel 
kifejezni, de azonnal meg fogjuk érteni, ha pár példával reá
világítok e dolgok lényegére. Bizonyára már mindannyian 
tapasztalhattuk, hogy kutyák és macskák, amikor gyomrukat 
valami nehéz étellel elrontották, különös előszeretettel kutat
nak a zöld gyepen valamiféle gyógynövény után, s bár egyik 
sem növényevő állat, amikor a megfelelő gyógynövényt ki
szimatolták. szépen nekilátnak a növény leveleinek, virágá
nak, terményének fogyasztásához.

Amióta az ember két lábon jár és fejét a földtől igen ma
gasan hordozza, azóta visszafejlődött ez a jó szimatérzékünk 
s bizony a gyógynövények gyűjtése előtt hatalmas kötetes 
munkákat kell áttanulmányoznia az embernek, ha nem akar 
sóska helyett nadragulya mérgezésben meghalni.

No de maradjunk az orrunknál. Az ember annyire elvesz
tette már a szagló-, de főleg a szimat-érzékét, hogy egy napon 
nem is lehet az állatok nagyszerű szimatérzékévcl szembe
állítanunk. Gondoljunk csak kicsit az erdő vadjaira. A 
szarvasbika, vagy őzike előrenyújtja a fejét és elkezd szi
matolni. Csodákkal határos az a távolság, melyről megérzi 
a közeledő ember és vadász illatát s elegendő ideje marad 
az ellenség elől a menekülésre.

A mai orvostudomány például csak a legújabb kutatások 
alapján jött rá, hogy a májnak és a májkivonatoknak milyen 
hatalmas gyógy- és regeneráló hatása van a szervezetre. K i
váltképpen a vérszegénységnél játszik ma már döntő szere 
pet a májkivonat és a máj.

E téren is érdekes dolgokat lehet tapasztalni az állatok 
világában. Valamikor két hatalmas sasmadarai tartottam fog
ságban. Naponta többször is vittem nekik a nagy ketrecükbe 
lőtt verebeket és egereket. Ilyenkor a sasmadaraim nagy v ij
jogás közepette ugrottak reá az ülőlécükről a földre tett 
madarakra. Érdekes volt az a megfigyelésem; hogy minden 
esetben a verebek fejét zúzták széjjel hatalmas csőreikkel 
s először az agyvelőt szedték ki belőlük nagy élvezettel, 
azután nyomban az állatnak a hasfalán keresztül hatolva 
annak a máját szaggatták ki és látszólag úgy ették, mintha 
a legfinomabb csemegét ették volna. Elfogyasztották ugyan a 
madár többi részét is, de már csak úgy immel-átnmal.

Vájjon ki tanította meg a fogságban felnőtt sasokat arra. 
hogy a madár testéből a legértékesebb falat a máj, mely erőt 
ad a sasmadaraknak. Nyilván az ösztöne, amivel az ember 
már nem rendelkezik.

Talán nem érdektelen felemlíteni azt sem, hogy a régi 
emberek még többet tudtak sok esetben, mint a mai finom 
kultúrember. Ha például kezünkbe vesszük Ilosvai Selymes 
Péter írását Toldi Miklósról,’ már abban is azt olvashatjuk, 
hogy: Miklósnak akkoron sok máj adatott v a la ...  Tehát jói 
tudták már akkoriban, hogy a máj él 
vezete erőt is ád az embernek. Ha pedig 
már a régi emberek tudósánál tartunk 
akkor nem szabad elhallgatnunk azt 
sem, hogy a régi emberek épúgy, mint 
a mai primitív pásztornépek, sok oly 
tulajdonsággal rendelkeztek és rendel
keznek, amivel a kultúrember egyái 
tálában nem rendelkezik. Csodálkozás
sal nézzük, hogy a nomád emberek 
mily tökéletes tájékozódási készséggel 
rendelkeznek. Hogyan tudnak éjjel a 
csillagos égbolt alapján az idő járása 
felől értesülni, vagy mily pontosan tud
ják előre határozni a vihar közeledését, 
avagy napokra előre megjósolni az idő 
járást.-

Mi valahogyan egészen különálló ér
zek jelenlétét sejtjük c dolgok mögött, 
mint amiképpen a mély tengerek halai 
az oldalszervük révén pontosan tájéko

2-szer naponta
reggel és különösen este lefekvéseiért

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

Magyar készítmény.

zódást szereznek a tengerek mélységéről, amelyben tartózkodnak, 
Ha erőnket akarjuk az állatok erejével összehasonlítani, 

akkor itt is erősen lemaradunk. Akkorát ugrani testünkhöz 
viszonyítva, mint a bolha, soha nem fogunk tudni, olv 
ügyesen úszni sem, mint a hal, oly erővel sem fogunk ren
delkezni, mint a szarvasbogár, mely testsúlyának a húsz
szorosát is nagy távolságra képes elszállítani.

Ha lelki tulajdonságokat állítunk szembe az állatokéval, 
akkor is szégyenkezve kell megállapítanunk, hogy sok esetben 
az állatok javára fog a mérleg billenni. Anyai szeretetet el 
mehetünk tanulni a majomhoz, vágj- talán nem megható ki
pet nyújt számunkra egy madárfiókáit gonddal etető anya 
madár önfeláldozó szeretetcf

Ha pedig az emberi jótulajdonságokat 
vesszük vizsgálat alá, akkor sem. tudunk 
versenyre kelni az állatokkal. Nézzük 
meg a méhek csodálatos államberende
zését, ahol a katonák, a királynő őrei 
csak az állam védelmét szolgálják, míg 
a dolgozó méhek csak a munkának él
nek és a fajfenntartáshoz szükséges Je
pet termelik és gyűjtögetik a mézet. 
Avagy tekintsünk be a hangyák csodás 
életébe, ahol hasonló életbercndezéssel 
szolgálnak -az ember számára követendő 
példákkal.

így  azután azon sem csodálkozás 
tünk, ha az Ür Jézus Krisztus is taní
tásaiban példaképpen állítja oda az 
emberiség Számára az annyira meg
vetett és lenézett állatvilágot, ezt mond
ván :

— Emberek, menjetek el a hangyához 
és tanuljatok tőle.

a rettenetes időkben a világgal szemben az, bogi) megtartsunk eqy nemzetet
(Teleki Pál gróf)
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Sárgul a dombok lombkoszorúja, 
selymes ökörnyál úszik a réten.
Dúlt ugaromnak durva göröngyén 
messzire hintem őszi vetésem ; 
messzire szórja markom a rögre 
dús aratásom megmaradt magvát. . .  
Forgatott földem vértelen férgét 
éhes fekete varjak akarják ! 
őszi verőfény éri az arcom : 
vélem a Napnak gyermeke játszik ! 
Szűz mosolyával sorba kicsalja 
ébredő lelkem tiszta csiráit.
Csalfa remények űzik a vérem, 
mert már bennem is lüktet az Élet ! 
Itt az ugarnak szürke porában 
nyugvó őseim szelleme é lte t!

ősi parasztföld! — rád emelem ma 
rámmaradt csorbás, csonka kupámat! 
Most e hegyoldal gyakori vendég
bora égeti torkom : a Bánat! . . .
Ósdi pipámat messzi hajítom !
Itt a tömjénnek köde szálldos, 
engem a szellő lágy, simulékony 
lelke szorongat. — Szőke, leányos 
májusi révbe téved a vágyam, 
szélnek eresztem dacteli hangom . . .  
ő s i Turánnak őserejével 
gyávaság lenne visszariadnom 
mostan az őszi harcitusától, 
amikor Múltamnak szava sarkal . . .  
Szabad-e tűrnöm, hogy ez az év is 
kevesebb legyen egy diadallal ?!

Sárgul a dombok lombkoszorúja, 
selymes ökörnyál úszik a réten, 
dúlt ugaromnak durva göröngyén 
messzire hintem őszi vetésem 
és bizakodva kérem az Istent, 
csalja csirába régi Reményem ; 
ős ezerévem múlt tavaszának 
csöpp örömét még visszaremélem, 
visszakívánom, — kérem a Múltam ! 
Bánom is én, ha száz sebe mar majd, 
összetörötteh, vérbeheverve, 
de mosolyogva várom a Hajnalt!
Nem temethetem el ma a vágyam, 
noha az égnek fellege gyászol,
•én mégis messze szórom a magvam 
fekete földem bús ugaráról !

Tamás Tihamér

KÉTES SZAKÉRTELEM 
Bricsesz Misi: A maga ócska gazda

sági szaktudását nyugodtan a sarokba 
dobhatja. Példának okáért maga ezen fán 
biztosan nem termel tíz kiló almát sem. 

Kertész: Egy szemet sem, fiatal úr.

Lecsó Tihamér (dühöngve): Emiatt a 
bestia miatt még nem lesz kész az ebéd. 
Már másfél órája kopasztom. ■

HOVA LETT KETTŐ?
Krepuska néni: — No majd levélben 

fogom édesanyádnak ezt a tíz gyönyörű 
szép almát megköszönni.

Csipcsala Palkó (szepegve): — Néni ké
rem tizenkettőt tessék megköszönni.

Gesztenye háború látható c képen, Gesztenye bombákat ráznak le egy farát.
Mák utcai srácok viaskodnak éppen. Zuhanó bombázó harcol egy kosárból.
Fahasáb az ágyú. bombát vet egy lapát, Csattog a lobogó a deszkavár ormán,
ócska gyerekkocsi-tank fut a téren át. Üvölt fent egy harcos, vadgesztenyét

Este a harcosnép hazaóvakodik,
Poroló, pipaszár táncrákcrekedik. — más

i i i



A szegedi V. CscrkészkerUlet Iiírkiizpontjn 
jelenti: Az V. Cserkészkerület vezetői kara 
Koczkás Sándor kerületi parancsnok veze
tésivel 1943 szept. 15-én értekezletet tar
tott, melyen megszabták a kerület jövő évi 
munkájának irányvonalait.

A szegedi csapatok résztvettek Glattfelder 
Gyula érsek-püspök temetésén. Ravatalára 
a kerület koszorút helyezett.

A 124. sz. Sziráky cserkészcsapat kebelé
ben működő „talpas" cserkészek 10 éves 
fennállásukat ünnepelték. Dr. Révai József 
piarista tanár, a talpasok vezetője a leg
nagyobb nyomorban élő és rossz környe
zetben nevelkedett fiúkat gyűjti maga köré. 
Ezek a fiúk Révai atya részéről karitatív és 
szociális gondozásban is részesülnek. Nagy 
gondol okoz a talpasok élelmezése és ruhá- 
zása. Ez a piarista szellemű cserkészmunka 
megérdemli, hogy arra az ország minden 
részében felfigyeljenek. A Főcserkész úr a 
10 éves évforduló alkalmából díszes emlék- 
szalagot küldött a csapat zászlajára, a 
következő felirattal : ,,K fiúkért valaki
felelős 1”

F I L M
Kettesben. A moziból kijövet álmclkodva 

dörzsöltük meg szemünket. Valóban 1943-at 
írunk ? Mert ez a film kb. 10— 12 évvel előbb, 
akkor, amikor a hangosfilm még újdonság 
volt, megjárta volna. Ma ? Ma is beveszi a 
közönség, de nyilván csak azért, mert nincs 
jobb. Bárgyú kis mese, itt-ott egv kevés 
helyzetkomikum. Jellemző erre, " amikor 
Simor Erzsi éppen nyolcadszor akar neki
menni megvadult motorcsónakjával néhány 
uszálynak. A dunai lakatlan sziget, ahol a 
scgélykiáltást és integetést mindenki barát
ságos integetésnek véli, a fiatalember, aki 
két fa összedörzsölésével akar tüzet gyújtani. 
Valószínűtlen, szellemtelen tákolmány. Saj
náljuk, hogy Págert a „Harmincadik" után 
ilyen szerepben kell látnunk. Sanda gyanúnk 
az, hogy a raktár mélyéről bányászták elő 
ezt a filmet és a „Használhatatlan”  felírást 
sebtében átragasztották „Elsőrangú víg- 
játék” -ká. Sokkal több figyelmet érdemel a 
kísérő kisfilm. Ady Endre „A  Kalota part
ján”  című versét vitték filmre. Az ötlet 
kiváló, de a kivitel remélhetőleg lesz még 
jobb is. Nem ártott volna pl., ha kicsit 
nyugalmasabb lett volna az egész film. 
A gyorsan változó képek között kapkodtuk 
a fejünket, mit is akart jelképezni a kép. 
Kissé furcsán hat a kalotaszegiek tömeg- 
felvonulása. Nem adták okát, miért vonulnak

HÍREK
A „Fiatal magyarság" szeptember 23.-i 

száma testvéri szeretettél emlékezik meg a 
25 éves Magyar Cserkész-ről. Hálásan 
köszönjük a gratulációt ! A Fiatal Magyar
ság soha sem mulasztja el, hogy mozgal
munk eseményeiről részletesen és együttérző 
hangon meg ne emlékeznék. Ugyanez a szám 
ujságszemlét közöl a gödöllői világjamhoree 
10 éves évfordulójáról is. Megragad juk ezt az 
alkalmat, hogy o Fiatal Magyarságot idősebb 
olvasóinknak ajánljuk I

„K ópék”  a neve a 433. sz. Szent Bemát 
csapat újságának. Hosszabb-rövidebb életű 
csapatlapot már sokat láttunk, de alig volt 
köztük olyan elevenen, jókedvűen és ügyesen 
szerkesztett lap, mint ez. Van benne vers, 
komoly megbeszélés, tréfás beszámoló, cs:v 
pathír. egy csomó személyi vonatkozású 
híradás, rejtvény, üzenet. Egy eleven
munkájú. meleg szeretetet sugárzó csapat 
életének hű lükre.

Ebédet kóstol az Országos Főcserkész úr 
a barátkái táborban. A kóstolásban meg
zavarta őt a fényképezés. Balra a tábor 
főszakácsa, aki nagyon büszke, hogy finom 
gulyáslevesét az ország első cserkésze Ízleli 
meg.

A budapesti 27. sz. Eötvös József csapat
sokszorosított füzetben adta ki 1. vezetői 
tábora kiképzési anyagának vázlatos ismer
tetését. Az értékes kis füzet a tábor cél
kitűzéseinek közlése után elsősorban a 
táborban elhangzott előadások vázlatát 
hozza : vezetői ismeretek, magyarságisme
ret, világnézet, csapatszervezet. A tábor
tüzek anyagából költeménveket és nép
mesét mutat be. A gyakorlaíi kiképzés váz
lata éjszakai menetgyakorlattól játékkikép
zésig sok mindent felölel. A próbázást gya
korlati és szellemi részre osztva csoportosítja. 
A 27-esek kis füzetét minden csapat cél
szerűen felhasználhatja hasonló vállalkozása 
alkalmával...

smučin a xoiaeKre, ünneplőben. Az nem 
valószínű, hogy azért mentek volna ki, hog\ 
egy idősebb bácsi premier plánban kimu
tasson a távoli földekre. Mindent összevéve 
azonban szép kezdeménvezés, és ha valami 
megérte a jegy árát, nem a „Kettesben' 
hanem a „Kalota partján”  volt az. Szyl.

Féltékenység. Novellából dolgozták át ezt 
a filmet, talán ezért gazdagabb és érdeke
sebb a meséje, mint a többi átlagértékű 
filmé. A film hőse „talpig ember” , a közös 
Jégért dolgozó férfi, aki nagvszerű munká- 
jába veti minden erejét. A családjáról sem 
feledkezik meg lázas igyekezetében, de fele
sége nem tud lemondani a fénves életről 
“ tái'sÍ>,sÁgról> nem követi férjéi áldozatos munkájában. A néző szive az áldozatos 
lelkű férfihez húz, képzeletben helveslően 
bólint minden lépésére, de csakhamar ki
ábrándulunk belőle : két megoldható hely
zet közül a válást választja. A film igyek
szik szépíteni és indokolttá tenni a férfinak 
ezt a lépését, de ezzel a beállítással csak 
ront az értekén: a inai magvar ifjúság 
ebben a kérdésben nem ismerhet „envliítő 
körülményeket” .

A szereplők közül ki kell emelnünk Som- 
lay Artúr művészi játékát. (V. K.)

Róbert Jpef Verlaa ffijy BwqbMa%ciebuio,

Loef-féle hajómodell tervek

Hódm ezővásárhelyi díszítőelem
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Assisi Szent Ferenc
Október 4-én, Assisi szent Ferenc napján, délután 5 óra

kor a Magyar Cserkószmozgalom állatvédő bizottsága állat
védő napot" tartott a Szilágyi Erzsébet leánygimnáziumban 
Budapesten. A nagy szent tiszteletére rendezett ünnepély ke
retében nyilvános beszámolót, is tartott az állatvédő bizottság. 
Az állatvédő nap lefolyásáról legközelebb számolunk be. Assisi

széni Ferenc nagy tiszteletben tartotta és szerette a termé
szetet, mint az Alkotó nagyszerű müvét. Himnuszban dicsőí
tette a természet alkotó részeit és elemeit és testvéreinek 
mondta őket, mint a közös Atya gyermekeit. Kunyhóját virá
gokkal ültette körül és beszédet mondott, a madaraknak, 
melyek elcsendesedve hallgatták őt. Elmondta, hogy mennyi 
áldásért kell hálát adniok az Ürnak. Olyan kiváltságos ado
mányaik vannak, melyekkel más állatok nem dicsekedhetnek: 
repülni és énekelni tudnak, mint az angyalok; olyan szép szí
nekben tündökölnek, mint a virágok; puha fészküket és páros 
életüket példaként említik az emberek. Ezenkívül csupán ked
ves szavával megszelídítette a gobbiói nagy farkast; ez a 
falánk vadállat azelőtt sok kárt okozott az emberben és állat
ban a környéken. Szent Ferenc oly szívrehatóan beszélt hozzá, 
hogy azontúl naponkint házról-házra járt, mint a szegény 
diákok mondani szokták: „napokat evett'1; olyan szelíd lett, 
mint egy hű kutya és meg is védte a falut más vadak ellen. 
Assisi szent Ferenc tiszteletére az ő napján minden évben 
ünnepélyt és beszámolót tart a Magyar Cserkészmozgalom 
állatvédő bizottsága.

(Kunfalvi Ielv.J

A Magyar Állatvédők Orszá
gos Egyesülete a fővárosi és-vi- 
déki hírlapokban közleménye
ket helyez el tevékenységéről.
Felszínen tartja az állatvé
delmi törvényjavaslat ügyét 
és ismerteti a honvédelmi mi
nisztérium tervét az állatvé
delmi Kékkereszt intézmény 
megvalósítására. Az állatvédők 
igazolványt fognak kapni és 
a Kékkereszt kórházakat és 
segélyhelyeket fog állítani ál
lami támogatással az állatok 
nak, mint a Vöröskereszt az 
embereknek. A Friss Újság 
különösen felhívja a figyelmet^ 
a lovak kínzására, a kutyák ki
verésére, a macskákkal való 
üzérkedésre és a madarak 
flóbertezésére. Csak azt az 
állítást nem hagyjuk helyben, 
hogy a magyar állatvédelem 
Magyarországon a nyugati or
szágokhoz képest, de még néhány balkáni 
államhoz viszonyítva is gyermekcipőkben jár. 
Olyan szer /ezett iskolai állatvédelem, ami
lyen nálunk a Magyar Cserkészmozgaiom 
irányításával és évenkénti számbavételével 
működik, sehol a világon nincsen.

Az. alföldi ligetek madárvilágáról számol 
be Homoki Nagy István az Országépítés 
szept. 7-iki számában. A kis akác- és nyárfa- 
erdőcskékben több és többféle madár lakik, 
mint himlők. A jeles madárismerő 33 madár
fajt figyelt meg a Nagyalföldön.

Angorauyúltcnyésztés. Bánkuti Gábor az 
Országépítés szept. 7-iki számában ismerteti 
Nagy Lajos bányásznak a borsodmegyei 
bányatelepen levő kis angoranyúltenyósz- 
tését. Majd sor kerül lapunkban a házinyulak 
tenyésztésének tárgyalására is.

Á magyar természeti szépségek védelme. 
Földváry Miksa miniszteri tanácsos ismer
tette a Pécsi Naplóban (május 30.) az Orszá
gos Természetvédelmi Tanács működését. 
A Tanács előterjesztésére már több területet, 
állatot és növényt vett föl a földmívelésügyi 
minisztérium a törvényesen védettek sorába, 
így vette védelmébe.elsősorban a Kisbalalon 
kócsagtelepét. Az emlősök közül a denevérek, 
a kerti pele, a földi kutya, a nyére, a vidra, a 
mormota és a hiúz került védelem alá . . . 
A gyíkokat, kígyókat, réti csíkot, petényi 
márna és a tarka géb nevű halakat sem 
szabad pusztítani, a rovargyűjtőknek pedig 
a szarvasbogarat, fürkészeket, vöröshangyát 
és az Apolló lepkét kell kímélniük. A mada
rakat általában védeni kell, csak a verebeket, 
a varjút, a szarkát, a Mátyás-szajkót, gatvás- 
ölyvet, a réti héját és a karvalyt szabad 
pusztítani. Védendő növények: a havasi 
gyopár, a pilisszentiváni lenfajta, a magyar 
kikerics, mely tavasszal virágzik és a tátor- 
ján, mely ott terem, ahol a lovas honfoglalók 
jártak.

Megoldották a költöző madarak vándor- 
ösztönének titkát. A Keleti-tenger melletti 
Rosittem és Helgoland madártani állomásai 
hosszas kísérletek után arra a meggyőző

désre jutottak, hogy a költöző madarakat 
nem az éghajlat változásai kényszerítik 
hosszú és veszélyes őszi-tavaszi utazásaikra, 
hanem az idegzetükben végbemenő termé
szeti izgalom, a hormon-anyagokból eredő 
lázas állapot az oka vándorlásuknak.

A Soproni Városszépílö Egyesület termé
szet és állatvédő szakosztályának hivatalos 
közlönye, a Természet- és Állatvédelem, 
ismét megjelent. Ez az augusztusi 8 oldalas 
füzet a VII. évfolyam 3. száma. Címlapján 
az új elnöknek, gróf Degenfeld Katalinnak 
arcképét és bemutatását hozza. Az új állat
védelmi vezető jeles állatfestő művésznő. 
Közli azután a lap az elhunyt özv. Balassa 
Istvánná volt elnök arcképét és életrajzát is. 
Tiszteletére április 27-én gyászösszejövetelt 
tartott az egyesület. Az Állatvédelmi figyelő 
rovat híreket, hoz a hazai állatvédelemről, 
de a Magyar Cserkészmozgalmat követ
kezetesen mellőzi. Megfeledkezik az 1898-ban 
alakult régi soproni állatvédő egyesületről is, 
pedig annak vezetője, a jeles Krurnp Miklós 
volt az első vidéki gyakorlati madárvédő 
fészkelő odúinak országos terjesztésével. 
Közli a pestszentlőrinci állatvédő egyesület 
sikerült, hatásos falragaszát, az állatvédelmi 
rendeleteket, a Liga körlevelét és a Magyar 
Állatvédők Orsz. Egyesületének Kékkereszt 
című kezdeményezését. A soproni állatvédő 
egyesület sikeres mozgalmat indított ado
mányok szerzésére.

A Vadász újság Budapest érdekes madará
ról, a török gerléről, a Vasárnapi Könyv a 
pusztuló madarak hangjának megörökítésé
ről és a Búvár a biológiai kertről cikkezett. 
Ezekre még visszatérünk.

Iskoláink állatvédelmi jelentései. A kir. 
tanfelügyelőségek közül még csak a fele 
küldte be az elemi iskolák múlt tanévi 
állatvédelméről szóló összesítő jelentést. 
A közép- és középfokú iskolák évkönyvei is 
hiányosan érkeztek be a Magyar Cserkész- 
mozgalom Állatvédő Bizottságához. Felkér
tük a kir. tanfelügyelőségeket a jelentések 
beküldésére és a tankerületi kir. főigazgató

ságokat az évkönyvek ineg- 
süreetésére.

Az idei iskolai év későb
ben kezdődik, állatvédelmi te
vékenységünk azonban nem 
szünetelhet, sőt ellenkezőleg az 
a körülmény, hogy tovább ma
radhatunk vidéken, alkalmat 
nyújt a háziállatok gondozá
sára, a madarak és erdei vadak 
téli ellátásának előkészítésére.

A Déli Magyar Szó aug. 
27-iki száma részletes tudósí
tást közöl a Magyar Állatvé
dők Ligájának működéséről 
„Riport az állatokról. Szapo
rodik az elhagyott állatok és 
az örökbefogadók száma”  cí
men. A hírlapíró azonban té
vedett, midőn azt írta, hogy 
a Liga az Országos Állatvédő 
Egyesület utóda mert ezt 
csakis a Magyar Cserkészmoz
galom Állatvédő Bizottsága 

mondhatja magáról.
A Tiszántúli Madárvédclmi Egyesület Deb

recenben a Sesztina villa gyönyörű kertjében 
tartotta meg évi közgyűlését. Sesztina 
Nagybókay Jenő elnök megnyitója után 
dr. Nagy Jenő ügyvezető elnök számolt be az 
egyesület működéséről. Pópay Ida elismerő 
oklevelet kapott, Szabó I. Gábor rendőr
főtörzsőrmester szintén kitüntetésben része
sült. Különös dicséretet kapott a hajdú
böszörményi ref. gimnázium ifjúsági madár
védő egyesülete buzgó működéséért. Bállá 
Béla titkár indítványára ezentúl havonkint 
fognak összejöveteleket tartani. A mélytó 
madárvilágát a helyszínén tartott előadá
sokkal ismertették. Dr. Nagy Jenő bemu
tatta Európa ragadozóiról írott nagyszabású 
munkáját, mely színes képekkel most van 
sajtó alatt. A gyönyörű őszi alkonyaiban a 
feketerigó is beleszólt a gyűlés menetébe és 
köszönetét fejezte ki a Nagyerdő madarai 
nevében az egyesület buzgó működéséért. 
A múlt nyáron egy nagyerdei kiránduláson 
-10 új tag iratkozott be az egyesületbe..

A kolozsvári m. kir. mezőgazdasági főiskola 
területén Slrinszky Zoltán preparátor az 
1942— 13. év telén szakszerű madárvédelmet 
indított és annak eredményéről a Vadász- 
újságban számolt be. Ezen a télen 2 héját, 
4 karvalyt, 6 szajkói, 29 szarkát, 1 dolmányos 
varjút és sok kóbor macskát pusztított cl a. 
kitűnő mester. Madárvédő készülékei nem 
voltak még s ezért az ablakpárkányon és a 
földön etette a madarakat és csak megfi
gyelte fészkelésüket. Fészkelt a területen 
12 erdei pinty, 6—6 tövisszúró gébics és 
fülemile, 5 s'zíncinege, 2—2 fekete rigó, 
sárga rigó és gerle, 1—-1 énekes rigó, vörös 
vércse, kis őrgébics, barázdabillegető, zöld
küllő, kis fakopáncs és vörösbegy. Látott 
még ezeken kívül sok más madarat is es 
emlős vadat is. A jövő télre már kapott 
a kitűnő madárvédő a M. kir. Madártani 
Intézettől (II. Herman Ottó-út 15.) o db. 
különféle fészekodut, 1 dúcetetőt és 2 ablak
etetőt. _____

Egy pár ember hanyagságán, lazaságán vagy önfeláldozásán egy nemzet sorsa dőlhet e l!
(Ném eth László)



LEVELEK EGY ŐRSVEZETŐHÖZ
III. M it olvassunk ?

Kedves Gyurka!
Legutolsó leveledből 'úgy vettem ki, hogy hevesied a tan

folyamokat. Azt írod, hogy azon az egy-két tanfolyamon, 
amin részt veszel egy évben, kapsz ugyaű sok ismeretet, de 
mégsem eleget. Hiszen ebben igazad van, de azért mégsem 
tartom célszerűnek, hogy csupán ezért, most már éjjel-nappal 
tanfolyamokra járj, mert eleget azt hiszem, akkor sem tud
nál tanulni. Már csak abból az alapvető meggondolásból ki
indulva sem, mivel tudni lehet sokat, nagyon sokat, még annál 
is többet, de eleget soha. Sokkal egyszerűbb módja is van az 
önképzésnek, ez pedig az olvasás.

Persze vigyázni kell az olvasással is. Mindig harsány mo
solyra fakadok, amikor látom, hogy valaki könyvből tanul 
pl, sietni, vagy táncolni. Olvasás útján lehetőleg csak elméleti 
dolgokat sajátíts el. Lehet, hogy le van írva, hogy az akácfa 
nedvesen is ég, ezt jól megtanultad, és tudod is. De mit csi
nálsz akkor, ha az az akácfa, amellyel tüzet akarsz gyújtani, 
nem olvasta az illető könyvet,, s ennélfogva nem tud arról,, 
hogy neki nedvesen is meg kell gyulladniat No de elég a tré
fából, lássunk valami komolyabbat is. Tagadhatatlan, hogy a 
Te szereped olyan, mint egy víztartályé. Mikor kezded az őrs
vezetői munkát, még tele vagy vízzel, azaz tudástöbblettel. 
Idők folyamán azonban a fiúk kimeregetik belőled ezt a több
letet, s ha nem gondoskodsz róla, hogy újból megtelj, máris 
csődbejutottál. Erre a telitkezésre valók többek közt a köny
vek. Néhány könyvnek címét, amelyeket alkalmasnak tartok 
ilyen szerepre, fel is írom ide.

Elsősorban természetesen a cserkész-szakkönyvek ilyenek. 
Számodra különösen fontos, hogy alaposan ismerd az őrs
vezetői könyvsorozat könyveit. Boltban sajnos, már nem kap
hatók, de a csapatkönyvtárban feltétlenül megtalálod őket. 
Különösen ajánlom az „Őrsvezetői notesz“ -t. Ez kapható a 
Cserkészmozgalom, központjában. Remek kis füzet. Gyakorlati 
tanácsokat ad kirándulásra, gyűlésre, táborra, szórakozásra, 
szóval minden olyan dologra, ami egy őrsvezetőnek szükséges.

Jellemneveléssel és a krisztusi világnézettel foglalkoznak 
Tóth Tihamér könyvei: („Tiszta férfiúság", „Krisztus és az 
ifjú", „A vallásos ifjú", „A müveit ifjú", „Dohányzol?", „Ne 
igyál!") Szívós Donát: „Magyar vagyok!" és „Szerelmes vagy?" 
című művei. Koszter atya: „Viharzóna", „Kamaszok" és 
„Kérdőjelek a kamaszszivekben“ című könyvei és F. W. 
Foerster két könyve: „Az élet művészete" és az „Elet és jel
lem". Ezeket a könyveket, mint vezetőnek, ismerned kell.

Az új próbaszabályzat nagy súlyt helyez a. magyarság- 
ismeretre. Íme néhány olyan könyv címe, amelyek a magyar
ságismeret kérdéseivel foglalkoznak:
Népdallal:

Bartók Béla: A magyar népdal.
Pálóczi-Horváth: Népünk dalai.
Kodály: 150 erdei népdal (tanulmánnyal).
101, 102, 103, 101, Magyar népdal,
Mi dalaink,
Kétágú síp,
Kis magyar daloskönyv.
Bállá Péter: Népzenei tanulmányok (sajtó alatt). 

Népmesével: ,
Ortutay: Fedics Mihály mesél,

„  Bátorligeti mesék,
„  Nyíri és rétközi parasztmesék.

Ősz: Csudatáska.

Féja: Mesélő falu.,
Bözödi: Tréfás farkas.
Bánó: Baranyai népmesék.
----- : Tréfás és csúfolódó erdélyi népköltészet,
A mi meséink.
Népköltési gyűjtemény.
Kriza: Vadrózsák.

Népballadával:
Buday—Ortutay: Székely népballadák,
Kriza: Vadrózsák,
Népdaltfiadványok és a népköltési gyűjtemény kötetei. 

Népi tánccal:
Réthey Prikkel Marian: A magyarság táncai.
Bándy—Vámszer: Székely táncok.
Molnár István: Magyar táncok. (Sajtó alatt.)

Népi játékkal:
Kiss Áron: Magyar gyermekjátékgyüjtemény.
Lajos Árpád: A magyar nép játékai, 100 magyar népi 

játékkal.
Népi díszítőművészettel:

Fáy Aladár: A magyarság díszítőösztöne.
Tóth: A magyar díszítés alapformái.

Néphagyománnyal:
Györffy István: Néphagyomány és nemzeti művelődés.
Muharay Elemér: Hagyományunk, műveltségünk, életünk. 

Általánosságban néprajzzal:
A magyarság néprajza (IV. kötet).
Lükö Gábor: A magyar lélek formái.
Györffy István': Magyar nép, magyar föld,

„ „ Magyar falu, magyar ház.
„ „ Nagykunsági krónika.

Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa.
Ez az utóbbi kettő különösen arra alkalmas, hogy meg

ismertessed az őrsöd tagjaival a magyar pásztorok életét.
De nemcsak a szakkönyvekre lehet szükséged, jó, ha tájé

kozott vagy a szépirodalomban is. Ezen a téren már nem so
rolhatok fel címeket, mert ha megtenném, alighanem még 
holnap este is címeket írnék, így hát csak néhány író nevét 
sorolom fel. Költők: Erdélyi József, Mécs László, Sinka Ist
ván stb. írók: Tamási Áron, Nyíró, Móricz Zsigmond, Kodo 
lányi János, Németh László, Asztalos István és még sokan, 
természetesen elsősorban a klasszikusok, akiket csak azért 
nem írtam a sor elejére, mert feltételezem, hogy azokat már 
ismered, Ezek csak a ma is élő, új magyar írók, azoknak is 
csak kis része.

Írhatnék szakköny-címeket a magyar sorskérdések köré
ből, de ehelyett inkább csak néhány alapvető könyv címét 
írom meg, hiszen ezekben találsz bőséges útmutatást a további 
könyvekre, forrásmunkákra nézve. Ilyenek: Kerék Mihály: 
„A magyar földkérdés", v. Kolosváry Borosa Mihály: „A 
magyarországi zsidókérdés irodalma". iVcis István: „Hazánk 
társadalomrajza", Kiss Géza: „Ormányság".

Egy szuszra talán ennyi is elég. Az itt felsorolt könyvek 
nagyrészt nem a legolcsóbb holmik, ezért nagyon okosan le
szed, ha könyvtárból, vagy másként, megszerzed kölcsönbe 
őket s úgy tanulmányozod át, mert különben Dórim kincsét is 
könyvre költhetnéd.

Es még valami. Nem biztos, hogy minden tárgykört bele
vettem ebbe a hevenyészett felsorolásba. Ha valamit kihagy
tam volna, nem részleteztem eléggé, írd meg, mit szeretnél 
tudni és küldd be a szerkesztőségbe. Igyekezni fogok, hogy 
válaszoljak rá. Addig is jó olvasást kívánok és

szeretettel üdvözöl: 
TÓNI BÁTYÁD

A N A P  A R C A  III.

Egy ránk nézve nagyon fontos dolgot nem tudhatsz meg a napsugártól, nem 
olvashatsz le a Nap arcáról. Azt, hogy rokonságban van Földünkkel. Mikor csapat
ban menetelsz és énekelitek : „Dobog a föld lépéseink alatt” , gondolsz-e rá, hogy 
Földünk a Nap f ia , belőle szakadt ki sok millió éve, Sőt most is a Nap tartja 
gigantikus acélsodronynál erősebb vonzással. így futunk pontosan meghatározott 
pályán. A Nap nem engedi, hogy kivágódjunk a világűrbe, neki a megsemmisülésnek.

Életedben fölfedezted-e már, hogy nem körülötted forog a világ, hanem te is 
csak Istennek kis teremtménye vagy, akinek egyetlen föladata, hogy a rád bízott 
helyen őrséget állj és minden támadás ellen szilárdan tartsd életed arcvonalát: 
se gyáva megalkuvó ne légy, se elkapatott törvényszegő.

Őrhelyeden nagy erőforrásod lesz, ha rágondolsz, hogy Isten fia  vagy. 
Ő bízta rád az őrséget, Ő figyeli küzdelmedet. Pálos Antal S. J.

1ÍJ



„3íiiö/üíe vayifaíí édeö<xpám>ta!y
Apák napja és férficserkész-tábortú'z a hárshegyi cserkészparkban

A hárshegyi cserkészpark öreg fái bizo
nyáré jól ismerik már a körülöttük szalad
gáló cserkészeket, a park madarai is jól 
tudják, hogy minden vasárnap versenyt 
kell énekelniük a dalos, harsogó torkú 
eserkészfiúkkal. A hárshegyi cserkészpark 
az év minden vasárnapján a íiúké, de egy 
szeptembervégi vasárnapon az apák jöttek 
cl ide: megnyílt a „fiúk birodalmá” -nak 
kapuja, hogy szeretettel befogadja a cser
készapákat.

És az erdő színes, őszi palástba öltözött 
az apák ünnepén.

Tisztelegnek a cserkészapák. Az ünnepség 
a zászlóelőtti tisztelgéssel kezdődött. Körül
állták a cserkészapák a magyar zászlót, a 
táborkeresztet és fölzengett ajkukon nem
zeti imádságunk. Hányszor álltunk mór a

Amíg Simon László Koszter atya versét 
mondja, tekintetünk az apák között jár: 
Őszek és fiatalok, munkások, tisztviselők, 
katonák, katonatisztek — névtelen magyar 
apák . . .

Lángra lobban a tábortűz, fölharsan az 
ének. A komoly, mélytartalmú szavak után 
felpezsdül a jókedv: lángra gyűl a tábortűz, 
meleg fénye megsimogatja a cserkészapák 
gondszántotta arcát, vidám regöscserkészek 
ülik körül a tüzet és nótázásba kezdenek:

A gyönyörű költemény után egy ősi. 
majdnem kétszáz éves kalendáriumból olva
sott fel a férficserkész-tábortűz rendezője, 
Ádárn György dr.

A kalendárium egyik érdekes vélekedése 
így hangzott: „Ha egy gyülekezetben azt 
mondanék, hogy álljanak föl az okos em
berek, mindenki felállna. Ha utána azt 
mondanók, most pedig álljanak fel a csiz
madiák, nagyon kevesen állnának föl.” '

Örök igazság, egyszerű szavakban . .
Egy másik, ősi bölcscség így szólt: „A  

fösvény ember hasonlatos a kövér disznó
hoz: csak halálával használ.”

Utravalót is kapunk! Jól szórakoztatnak 
a regösök, észre sem vettük, hogy az est 
is letelepedett a tábortűz köré és sötét 
palástjával betakarta már a hárshegyi erdőt. 
A tűz is lassan parázzsá hamvad, de mielőtt 
elindulnánk, kapunk valami kedves aján
dékot, hogy ne menjünk haza üres tarisz
nyával.

Az egyik regöscserkész új nótára tanítja 
meg az apákat és a férficserkészeket. Ezt 
a népdalt kapjuk útravaló ajándékul.

Soronként ismétli a dal szövegét:

A sírfeliratok elmondása után népi láncot 
mutatnak be a pesti Szent Imre-kolléglum 
tagjai. Az egyik bokorból furulyaszó hallat
szik, erre járják a táncot. Döbbenetes férfi- 
erő árad minden mozdulatukból, lépteikre 
dübörgéssel válaszol a föld.

A népi táncot, népi költő verse követi, 
Sinka István egyik legszebb költeményét 
mondja cl egy szentimrés: „Kár neki sebbel 
lehullni”  — ez a költemény címe. A föld 
nincstelen fiáról, Zsellér Jánosról szól a 
vers, aki rokkantán jött haza a világháború
ból. Sebe majdnem halálos volt, azóta kín
lódik a mindennapi kenyérért és a lcérlel-

A M a g y a r  C s e r k é s z  előfizetési ára 4.50 pengő. (Egy összegben küldendő be!) 
Vállalatoknak, jogi személyeknek egy évre 40 pengő. Egyes szám ára 50 fillér.
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A cikóriát régóta ismerik, de nem sokan tudják, 
hogy ebből a növényből, helyesebben ennek a 
gyökeréből készül több mint 100 esztendeje a 

mindenki által jólismert

F R A N C K
C I K Ó R I A K Á V É
Mindennapi kávénkban naponta asztalunkra 
kerül, nem árt tehát, ha megismerjük magát a 
növényt is s foglalkozunk annak termelésével. Miért 
mondjuk, hogy aranyat ér a gazdának a cikória?

Mert
A C IKÓ RIA  TERMELÉSE A G A ZD Á N AK MINDEN- 

KOR HASZNOT HAJTOTT
és pedig azért, mer t :

1. Jó terméseket ad s Jó beváltási ára mellett 
ősszel mindenkor komoly összeg kerül a 
gazda kezébe,

2. a kiszedett gyökérről levágott fej és cikória 
levélzete értékes takarmány és minden 
állat szívesen megeszi,

3. a cikória jó előveteménye a búzának és 
árpának,

4. miután kapás növény, hozzásegíti a gazdát 
ahhoz, hogy talajából a gyomot irtsa,

5. általában nincsen sem állati, sem növényi 
kártevője, tehát a termelése mindenkor 
biztos,

6. miután szerződés alapján termeli a gazda, 
beváltási ára mindenkor előre meghatáro
zott s így a leszállításkor nem érik meg
lepetések a gazdát,

7. termelése nem jár nagyobb munkával, mint 
bármelyik kapás növény termelése.

TERMELJÜNK TEHÁT CIKÓRIÁT!
Mindenki, akit érdekel, kérjen termelési útmutatót! 
Csupán egy levelezőlapot kell írnia a következő 

c ímre:
F R A N C K  K Á V É S Z E R M Ü V E K  RT .  

T E R M E L É S I  O S Z T Á L Y A  
BUDAPEST 113, POSTÁFIÓK 5

s azonnal megküldjük képes termelési útmutatónkat.

A cikória vetéséhez a vetőmagot mérsékelt áron 
adjuk, vetőgépet és vetőembert díjmentesen kül
dünk. Megmunkáló szerszámok kölcsönadásával Is 
igyekszünk segíteni azon a gazdán, akinek arra 

szüksége van, illetve, aki Ilyent tőlünk kér.

A Magyar Cscrkészmozgnlom hiv. lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadja n 
Magyar Cserkészmozgalom. A szerkesztésért és a kiadásért Nemere János dr.

felel.

A postataknrékp. csekkszámla száma i 31,438. S/.erkcsz tőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V, Nagy Sándor-::. 0. Cserkíszház: telefon: 111 —234 és 110— 720.

Nyomatott Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T. 
mélynyomó körforgógépein, Budapest, V II, Dohány-utca 12
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Kaphat«: M ÁT HÉ RÁDIÓNÁL
B U  D A P E S T, V., B E R L I N I - T É R  4.

HOGYAN LETT
FEHÉR ISTVÁNBÓL FEKETE PISTA?

(M. klr. Gyermeklélektani Intézet kiadványa)

Fehér Pista, vigyázz, arra kérlek, 
A rossz barát rosszra csábít téged. 
Ámde Pista nem hajlik a jóra, 
Inkább hallgat a csábító szóra.

Gyújts rá, öcsém !
— szól az egyik „barát”

Csak a bátor nem kéreti magát. 
Egy szippantás minden jóval felér! 
Pista rágyújt

s lám, már nem oly fehér.

Pista most már nem is olyan gyáva. 
Kezében az ördög bibliája.
Kártya csattog, pénzre megy a játék. 
Pista lelkén egyre több az árnyék.

Igyál, komám !
— Vagy talán nem vagy az?

Nincs menekvés, Pista már poharaz. 
Még egy pohár!

— Ne légy olyan komor!
(Forog a föld, émelyeg a gyomor.)

&*nyííép&zzen

Züllés útján nehéz a megállás, 
Trafikrablás a végső állomás. 
Fehér Pista Fekete István lett: 
Elzárták, mint börtöntöltelékec.

Film ezte : Tamás

anyag,oJtUíal!
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