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síx sÁlrnoB rcrse.
Fecskét lá:tok.
Szeplöt hanyok,

fuIagasan, feketéh, nesztelen,
Fecske suhan a meztelen,
csatamarta mezőn.
Magasan, f eketén, nesztelen,
valósziníítlenül eIökelön.

De rége,n, de régen, de régen
Ld,ttam fecskét az égen!
Egy esztendeje mdr,
Egy uildgéve, hogy nem járt felém
Ez a meghitt madór.

Egy víldgéve merre jdrhatott,
Milyen szörnyűségeket ldthatott
Keleten, délen, északon,

', Hogy víssz,atért és itt akar hgzát
, E temetöi tdjakon!

T,ulá,n ne,m is jött vissza másért,
úgy hozta el csaíc tiszíesség okóért
ünnepi íekete mezét:
Me gé'rezÍe, mi folyik ndlunk:
Egy hétorsaagra szóIó temetés.

Vagy tan most is a régi ho,zza
Gémberedett ,f öldünkre yisszc.,
Az örök tavasz-sejtelem?
Val,amit ldt a m:a,gassdgból,
Ami nem latszík idelenn?

Taldn lesz itt ualami, - vatami,
A,mit nem lehet füIlel hallani,
Mozdulás, t,oganás, iövö . . .

Fészekrakdsra új eresz,
új tnaggal új uetö!

Akarom hiwú ami képtelen:
Ha elro,hadt a szép jelen,-
Rothadtan ád kaldszt a ma{.
F ecskeköszöntö gyerekekket
Gyereknek érzem magamat.

,,Fecskét ltítok, szeplöt hanyok" -Ti holnapi gyerekek, Idnyok,
Hdnyjuk a szeplöt sebesen,
Ne mar,adjon a makuldnak
Ifjú szívünkön nyoma sem!

Cs,itt a napfény, csak ami égi,
Csak az maradjon bennünk régi,

' A többi minden új legyen!
Akarok linni. Felhajítom
A levegöbe süvegem.

Tortoloml
Kaas Erain:

}lint úi ROOill§OnOh

Szilassg Lciszl,ó
riportja:
Tat,aM tülldérs lly0lnában

sík sdndor két verse:
t8c§líÉt lótoh

Ágosmn rsnn

Vargha Kdlmdn
emlékezései:
}luj, hu|, Jnmbolee !

Kapds kiseló
elbeszélése:
]lalott fa

sdrosi Dezsóútleírása:
Al tíllla 0tla

Petüíiysl a $ai0 Tölgyóbelt

és a diúsgyüli Mlnúl

tl0gy iú tava$i dal

l{épi id0j0slós

cs8íhésilallóíOh a lnünhó$

gilnttóilünbalt

szöcske tréfás karco-
lata:
0um[ús üülíi é§

a batyulás

Úi angot [Íinyv a csorlG$gtíül

rüíÉ§lt a ltÚile !
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. . . . Robinsont pedig a hulldmok egy lakatlan sziget part-
jatra retették Mikor kissé magához tért, elsőnek a hala
érzése töltötte el szíyét, hogy, Isten nem engedte elpusztulni a
viharban. Csak azutdn esznúlt magaramaradottságara és si-
vór lehctiiségeíre a lakatl,an, idegen szigeten. De tekintete meg-
akadí a tengerbi)I kitiíló hajoroncson, tutajt készített és partia
sztilíított miident, amü,óI tigy uétte, hogy'még ha§ználhátó és
szüksége lesz ró Birtokáb,a vette a szigétet , Otthont
épitett . . . Veíett és aralotl . . . Maid emberet,ök tamadásai-
Ial :}zemben is nteguédtc új bí.rodalmrií
dött és nem hiába bizott lstenben .

DoI3ozott, kiiz-

Mint akit lakatlan szigetre vetett a s,o,rs, új Robinsonként kezdünk a munkának. A rnult ha-
jóját zátottyía (lobta a vihar, n]entsük belőle anli jó és nrenthet(j,. Minden használhatót és semmi
fölöslegeset. Arlrit kimenti-ink, új életnek épitiíje lesz.

lvlenji.ink vissza az ()sszetört hajóra és vegyük magunkhoz a kincseket: eszrnéúyeinket. a tíz
törvény szellentét, az etlberebb ernber és magyarabb magyaí ideálját. Az evangéliumoi se
felejtsiik az iisszetcirt hajón, és ne,hagyjuk a mult enyészetének a táborkeíeszteket. Ernberebb
enlberségünknek forrásai ezek. Mentsük át eg észséges ,nacion,aliznrusunkat, hogi, nagl,a-
rabb rrragyarol< lehessiink.

Vigyiik magunkkal az erős akarást, amely annyi íirönlet, sokszo,r cliaclalrnas győzelnret gvii-
rnölcsöztitt. Vigyiik a lenlonclást, a nélkiilözések tűrését és a renrényt. Vigyük tlacos, hetvke
nótáinkat, de az irlláclkozó és bús clalokat is, eg ott ne ielejtsi.ik az e.ltávozott régi íiúk emlé-
két sen. Vigyiik a régi táborok emlékét is: hegyeket, völgyeket, patakot és zúrgó erclőt. tábor-
tiizeket és viharos ógzengéses éjszakákat: l}}ill (l, rttintl

Valahol a hajó rnélyén cgy íélreesó zttgb,an ott hever a fólretétetett régi keclves kalap. Vigyiik
tttagtttt kkal azt is.

A renclet, a fegyelmet is nlentsiik át a nlának és a jövőnek. De a csiztttás szellernet hagyjuk
a hajón.

Mi érclernes rnég a ,tlentésre, mit hagyha íunk az enyészetneki, El,hozni a multból lnillclent,
ami erény, otthagyni tnindent, arni bíín.

Itt az új partokon ú j é l e t hív munkára. Kényelmet, gazclagságot, nyárspolgári életet elso-
clort a vihar, Né,lkiilözés, lemonclás, küzködés és rnostorha körülrnények várnak. Ismeret|en veszé-
lYek. Állunk elébe. A4egszokíuk már szembenézni a ba{jal, rontással. Egyszerű, ke,mény, szinte
puritán éIet lehetőségei bontakoznak ki: régen is így éltiink, arnikor igazán cserkészéletet éltünk.

Amit kimentettiink a nlult hajójáról, amit ércle,mesnek tartotturlk iclehozni, s az ú j világot,
anit kialakítunk magutrknak, megvédjük éle'tünk árán, is, Megvédjük, ami a nrienk: félre azok-
kal, akik itt rombo,lni akarnak! Mert csak építőkre vaIt szükség!

De örömme| és bar4ti szívvel váru,nk minden ,,Pénteket".
Csak nehéz ügyert érr.lenres harcolni. Az erőseket mindíg az ielkesíti kiizclésre, anri elve-

":J:[:rf§:i|t,ritiu eszkö,zökkel, cle friss akarással kezdünk szántás.b,a ezen az ígéreies
tavaszol-t. Munkával akarjuk meghóclítani az új partokat.

És aratáskor n-}egtelnek majc1 a magtáraink, mert aki ki.izdve küzcl, bízvást bíz,hat Isten_
ben is! Ka,gs Ervin,
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Xlönű űaaasz érkeaéséű hi,rdető feeske
jelentkezik_ szomorú más,fél esztendős hatlgatás.után,a MAGYAIi CSFRKESZ. Tél volt, detmesztő hicleg

l !qlts.t világában.. Pp q y1\ gyűlölet sötét_ éjtszakája elmult. A zsarnok erőszak és telhetetlen kapzsisá§
üvöltő ordastain,ak ideje_lejárt. A fagyos orkánbln s9\ 11ilden_ elpusztu[t,, _ro,mok és temetijk fölö,tt járunli
Det a tél qlmult... 

- Te,s,tvérek, a tavasz érkezését je'lentjtik első szd.munkban.
Ezért került az élére SÍk Sándor verse. Csatamiaíta, nlezők fölött mi is,í,ecskét látunk's a falusi gye-

reke,kkel kiáltjuk: ,,Fe:61r61 ltitok, szeplőt hdnyok!" I{ivetü,nk _a szivünkből minden rég,i szeplőt, hogy iáp_
siug,ár tiszta ragyogás,ával szemünkben lendülhessiink t,avaszi új élet felé.

,,VÍddman, és meggondoltan" - ahog1, törvérrvijnk eiőírja. iJrlendezve, mosolyogva, de jövő komoly
nagy feladato4< tudatával minden erőnkht 6eleadrv,a, ahog], a fakadó rügyek és a fÓld" aío1 etőÖ4ó virágof
tanítják. A fecskék példázlatát slem feledii_ik. Két karqnk erejevel, sziviink f ot ró szereietével rend.lle szedji;k
a megtépázott régi fészket, s ujat is épitünk,,ha kell.

Mint új Robinsonok átmentjük a mult sülyedő hajójának öaflk úrtékeit. De csakis azo,kat|. UtLrnk,at az
Ist_en örök töruényei jelölik ki, melyre ,a ,,haIott fa" csripaszon fenvegetó ágai éls a b,ellne tanyázó darazsak
ntinden srötét írton kincset kereső kovácsot és minden'ltaglrarokat tigyelmeztetne,k..képeink közőtt a tábor-
kereszt is. ami a m,agyar táborok lelkót m,inden toiemnó1 hííséges,ebben tejezi ki.
. S a liliomos,,jelvény háro,m, szirma új _szimbolurn,előttünk: _,diáFoF, munkris és földnúves ifjak szent egy-

sége az emberebb és nragvarabb élet kialakítására. Amint czt hirdeti a cserkésztanárok és mun,kásszülők öi-z-
szefogájsában létesüít csepeli gimnúzium. Amint ehhez hitvallás az Ágoston Estant megéneklő versünk; s az
ai.krrnko,n fakadó dal is, mlikor ízes népi datakat szedegetiillk tavaszi r|igyekkel é,kes nótatánkrtil; mikor kultú-
ránk gyökeréig nyúlva ,meghallgatjuk a tápai paraszt meséjét a várható időjárásról. + E,s ide tartozik az is,
hogy készséges cserkészlélekkel tarrulunk ííirésztlltti attói, akinelk ez szaknrája. De az is, hogy a kultúrának nem-
csak gyökerét b.ecsüljük, hanem az ,abból sarjacft f6175et is minden lomhos ágával, éreti ' gl,ümölcsér,el és a
diósgvőri vár molros köveinél megpihenve felfigyelünk PetÖfi .szclvara, hogy meghallgass,uk a kiteljese,dett ma_
gyar kulitúra egyik képviselőjét.

S mert ifjú szírlünk vidámságra szo,mias, szírlesen kísórjiik Conúóc Xtlukit póruljár|
méq inklább megundo,rodiunk a csak s}romrának élő, csak v:tgetáló torzembertől, s mai

Fűzfa-maloLm, Kisszölőlregy, Becsaii-csárda. Nerrrr ta-
nyázik ő ezen a vidéken. A garázda molnárt ismeri-
tek. Durva káromkodások között veszekedett egyik
üzletfelével, mikor arra mentünk. A szóváltásba han-
gos ugatással kutyája is bele,avatkozott, nrire valami
kezeügyébe esó eclényt vágott feléje. Az 1rangos csö-
römpöléssel tört darabokra, ,miközben a komondor
keservesen vonít\ra, elódalgott.

- Erre ti is sürgősen szedtétek sátorfátokat, mi?

- 
jegyzi meg kissé gúnyo]ódva Pista, a Fecskék

iirsr ezetője.

- 
'l'ermészetesen továbbálltunk. Nerr,r voli ott lnit

keresnünk. 'I'avasz tündére is messze jár ontran, ahol
a drtrva szenvedély pusztító vilrara tombol.

Ez igaz bóljritott rá az egész csapat.
- A Kisszóló-ile.qy oldalában nrál nlajdnem ráta-

láltunk, Megmunkált fijldeken .szépen sarjadzik a ve-
tó.i. De látiunk pariagon Ireveríj íöldeket. niliet fö1-
velt a gyom, És beszóltünk nekikeseredett s,azdával,
tl,ki ztzt hajtogatta, hogy nem érde,mes dolgozni és
paniisszal "\,olt tele, hogy milyerr 1lag}r a napszánr,
ltog1, ttl.1116.,,t tönkretett, a háború. stb., stb..,. Tétlen
seirrnriitevés. reményteien sóhajtozás, ez nem a ia-
l,asz szelieme. . .

- Bizony neln - íe]eli rá szinte kórusban a
cs apat,

-- A csárda tájékán egészelt lnás trangulat ural-
kodott. A kertlieiyiség zsúfolva ki,rándLriókka1, Szólt

batyúzó útján, hog1,
nyom,orúságunk ga-

Erma Litját, miközben
csábit a kivá,ndorlás kí-

ládul fekettéző várnszedőitől.
S mert ifjú szíviinknek kedvesek a romantikus kahnrlok, ér'deklődve olvassttk az

fülün{<be duruzso,I az örö,|<,,Szőzat": Itt élned, halnocl kell .. Mert benniinket nem
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7lorDa sz ltümdlóre mya,,ffi?l álborfiR
A csapat elsö tavaszi kiíán,dulá§a.,. Találkozás,az otthonban.

A'íiúk mind együtt voltak. Nem is csoda. Már alig váíták ezt
a napot. Hivta, csaüogatta ő!<et az ablakon bekukkanó nap-
§ugáí. Hivogatóan incselkedett velülk a város kis tereilr, sé-
tányain íütyürésző {ekcte rigó. Édes tavaszi illatteUrőket
hattolt feléiük az enyhe szellő. Tavasz bizseígett tagjaik-
ban. Nem. nem Iehetett bent ma,radni a városban. Ki ,kellett
törni a házak kőrengetegébő1.,,Szabadba, íiúk, a nap arca
íagyog, ott peZ§dül a ífiss tiizes élet!"

Az őrs.ök külön_külön indultak. Más_más úton kell eliutnioI(
a Mátyás-lorrá§hoz, ahol délben egy óía|kor lesz a tarlálkozó.
ott délután nagy I{özös iáték, éS cSapatgyűlés a SZabadban,
De addig az őí§öké az idő, s az egész határ, anit kelesz-
tül-karsu1 beiárnlatlr.

Indulás elótt íövidel1 sZólt a párancsnoii:

- 
cSeíkészek Vagytok. Járjatok n]ritott sZeillnle]. TávnsZ

tündóre kint bujkáll a maidárdaltó1 1langos eíd(in, nlagár1
öltijtte a nlezők tarka tavaszi körrtösét, ott susog á rügyeZő
íák alatt, a vidám csobogá§sal tovasiető pataIi paítián, LeS-
sétek nreg! Hallgassátok 1ileg szavát!... Délben az órsijk l)c-
szárttolnal< lz cre11lltcnl,rül.,, 

*

Pontosan egy órára betutottak az őrsiiIt, Mindeg_vik rragy
rrlat iárt nrcg. .|úl eSett kibontani a llílizsákol a fórt ás ntcí-
]ett a írissen kizöldült gyepelt. Ebétl után ]{czt]őrlött á csa-
p atgvűlés.

- Az eiső szó a Sirályokat, jlleti.
Valóban igy illik. Ök a legidósebbek. 17-18 éve_s

fiúk. Már n-!ajdnem fiaialerrrberek. Kornoly kérdések
érdeklik őket, Ha tnaguk között vannak, társadalni
problémá,kró1,.irodalomról vitatkoznak, ElméIlyeiket
most Laci, az őrsy.ezető a,dja elő.

-- A kijelölt utat megtettük. l]e tavasz tindété-
l,el nent találkoztunk. . Nern nli vasvunk az oka.

s,éítő kép,e. Abblarr gyáva megítrtamodást látunk az itteni fclatlatok elól.
Tavaszi lecske gyanánt hozrrnk hirt a hatarokon tulrÓI. Hogy a n,agy rlilágógésben a cserkész m,ásrrtt is

megtalLálta helyét a segítö szolgálatban, hogy a vildgbÓke kiép,,tésére készerr áll a íöldkerekség ,minden l,iliomos
Iovagja. s mert iövőre talán ismét együtt lehetiink a. nagv lilagj,anúoreen, e,ml,ékezünlk régi nagy találko_
zóinkra, az e|mult ja,mrboreekra.

Amikor pedig ,,Élő úisdg'l render6r6.g hilljtrk fel a csapatokat" az sincs miélr,e,b,b értelem nélkiil. A &1A-
CY,AR CSERKpSZ mint minden számában, most is a magyar cserkész lerlkét adia, A.ki rlalóban éIi azt, ami
írás llaptrnk h,asábiain, az igaz m,agv]ar cserkészéletet é1, az igazán 

^,1AGYAIi 
CSERKÉSZ.

A,mihez tavaszi kedvvel jó ntunkat kívún a Szerkesztőség.
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a zene, folyt a sbr, ,a bor. Hangos rivalgással mu_la-
tott a nóp. Má,moros jókedvében táncra per,dült. S mi
tovább indultunk, mert tavasz tündérét itt se,m ta-
láltuk...

- Pedi,g az ötö,rn, ,a jókedv hozzátartozik a ta-
vaszhoz - 

jegyezte meg egy kis Pacsirta. S ,mert
az egész 10-12 éves fiatalokból álló őrs iölmoraj_
lott és nyugtalanul feszen,get,t a helyén, mint aki,nek
mond.anivalója van a kérdéssel kapc§olatban, a pa-
rancsnok megszó,Ialt:

- A sirályok utolsó megállapitására még vissza-
térünk. De közben hallgassuk m€g a Pacsi,rták be_szám,olóját! * * {.

Az őrsvezető intésére elö,perdült Karcsi és csengő
hangon, értellmesen, szépen mondotta el a délelőtt
nasy élrményé,t. Mosolygó iekinteiében huncut ió-
ke,dv sugárzott. - Minket nem lehet beugr.atni. Mi
már tuidjuk, hogy tündé,rek ninesenek is a valóság-
ban, csak a mesékb,en. Se a tavasz tündérével, se
más tündérrel ne,m találkoztunk. De az erdőben ta-
lálkoztunk egy torzonborz-szaká||ú bácsival, aki mes-
kérdezte, ho,gy mit csinálunk. Nagy komiolyan elő-
adiuk, irogy parancsunk van tavasz tündérének föiku-
tatására és előáll,ítására. közberr persze majd. slét-
nrlkkadtunk a visszaf ojtott nevetéstől . Mert ő azt
hitte, hogy rni komolyan keressük. Képz,eljétek. Muki
szemtelenül méy azt is megkérdezte: ,,Nem tetszett
vele találkozni?"

- Az igazság kedvéért le kell szöseznünk - szólt
közbe az őrsvezető, - ho,sy az az öíeg úr az első
piIlanattól kez,dve tisztában _volt a Pacsiriák ugra-
tási szándékával, de hu,ncutul kacsintva, belement a
játékba.

* ,ló, az n,em fontos nrost - legyintett Karcsi. -Elés, az hozzá, azt felelie, ho,gy nem láiia a iün,dért,
de tud egv szép nótát, am,i a l,avasz tündérének is
kedrres dala. Meg is tanultuk és most közkívánatra
előa d_iuk...

S a Pac.irták - nenriikhöz mÁltóan - valóban szé-
n"n énekelték a magyar nép bájos. kedrles. tavaszi
dalá,t:
A tAvaszi szép idijnek "- lám, hogy mindenek öíülnek.
Erdők, mezők meszöldülnek, 

- 
a madarak zengedeznek.

Xisütöll s nan suqára 
- 

az én rózsám abtakára.
Tiindö'iilik gyénránt orcáia, -.ragyog szép csitlag móCiára.
,,Repülj, lecském, ablakára, 

- 
kéried, nyissa meg szavadra.

Mondld, ezüstös lapot vevék, * rá arannyal iroin nevót.
Taítson lsten, rózsám Jéce_d, - tartsa kedves vendéginket.Tartsa meg szép országunkat, 

- benne lévő magya"rokat.
A lelkekgt rnegfogta az ősi d,allam varázsa és az

uto!§ó verset már együtt dúdolta az egész csapat.A pacsirták dagadó önérzettel, büszkón könyveiték
el a sikert, aimikor karcsi hatásos befejezóst kanya-

"'9' r!:'";i:'"TÍ}ofioouru".,l nem is ialálkoztrrnk,
mégsern jártunk hiába...

***
A Pacsirtákat lelkesen mestapsolták. S m,ikor a

kedélyek némilelg lecsillapodtak, a Sirályok közü1
zoli kért szót.
- köszönjük a szép clalt. s köszönjük azt is. amit

a pacsirták tirrdtukoirr kívül hoztak: a tavasz tiirrdé-

rónek üzenetéi. Mert üzenet ez a d:l. L]:,lnöt. jó-
kedvet hirdet. De válasz is arra. hog5- 3, .sárdában
mulatozóknáI rniért nem ta,láltuk iar-asz szellemót.
Mert az igazi tavaszi örörn rlem a pillanaí s§ón}.örű-
ségeinek kiélvezése, mé,c kevésbbé beleíeledkezés
\ragy b,eleszédülés a mámor örvényeibe. Nerr az eró
és értékek pocsókolása... A mi csárdában me5eie-
pedett kirándulóink szegényebbek, fáradtabbak. 1örő-
döttebbek, miko,r. otthonukb,a térnek a r-igassá*ból.
A tavasz örörne lendületes előretörés valami mara-
dandó értékesre, tnit a nő.ta ezüstös lapra írt aranr-
írással fejez ki. Megtartani val,amit, s nem szeIte
pré,dálni. Megtartani azt, akiI szefetünk, kedves ró-
zsán|xat csakúg1,,,' mint szép országunkat.

- Elevenére tapintottál, Zo|i - szólt a paíancs-
nok. - Igaz, a tavasz törvérrye az életöröm. De van
benne valam,i iőzan, céltudatos előrelátás. Igen, vi-
dánság... de més val.amit hozzá kel| tennünk..,

- Szót kórünk - hangzotf a lrecskék felől.

- Úsy érezzük, hogy ebben a kérdésben mi r,a-gyunk illetékesek, mert mi találkoztunk iar-asz tün-
dérével - mondotta Pali. a sesédőrsvezető.

s azzal máris bel,ekezdett mondókájába, Előrebo-
csátotta, hogy az őrs különleges előnn],el indult a
mai porlyára, mert a természet titkait jól ismerő, a
természetben nvitoit szemmel járó őrsr.ezeiö á|l az
éIén. Ezért történhetett meg az. hosy többet láttak,
mjnt az átlag ember.

Mert a legtöbb ember láija az ibolr.áktól kéklő
lrect,o]dalt, s le]ke mámoros ',esz az lttuttOl ; crö-
tlyörködve szemléli a zöld ler-élpalástból kibontakÓ2ó
9yöngy1,;15* töréken:, szépsógét: elbúr,ölve halgatja
az erdő madárkórusáL arrrikor a riicyeit bontogató
zöldelő fák között bol}-ong. .s a t,erőfény.s ,apsu-gá..
barn lepkék libbennek. Szélség mindenfelé, alneríe az
ember tekint. Nem csoda. ha vidárnsás költözik
sz ír,éhe,

De a lelke+ derítő széosé§ mösött szent komolyság
lappanq és haialma.s erőkiiejtés. niinden erőnek ösz-
sze,foEása. Nem ieíi]lefes é]etéil,ezésre ébred a ter-
71l4szet. A téli álmából tar.aszi nap csókjára éledó
csinkerózsi-masocska terrnési akar hozni, syümö1-
csót akar teremni. És hallatlan erőyel utat tör syö-
kereivel a mélYbe. hoer- tánlálékoi vehessett iöl. fa_
qyos gÖrönglzöket szétmálaszt,a íeltör a naovi,lásra,
hoev klorofjllal te]t zöld le.,e'e!ben napsugár seeít-
sésér,eI áralakítsa a szerret!en anyagokat szerve-
seklró Fzá,i feszítik szÁt a lüq\,|ek a faáeak nrerev
pán,célját. Es virágot hoznak. hogy azok színrikkel,
illatrrkkal. ben,nijk reiiett kis mézcsennel o,dacs,alo_
oassák n rorlarok2{ és nÁmj k;s nyalánkság feiében
91.1!,oezf gqcá|.. rreliik n benorzá q múvát. hoov qvii-
mölcs is leqven. hoev maq is leeven, hogy iörrőre is
lehessen yirág. S a '!átszólas g.ondia!a,nu] daloló ma-
rjá " is iörzőre qon,río1, lör,ő+ 6o11. Társat keres, hogy
lesyen majd fészek, s jör.óre is .legyen madár, meg
nradárdal.

- Isy magyarázta Pista a tavasz lényegét, s mi
írov ótezliik. hogy maga a taya§z tiinrlére is oii volt
ftözöl+iin(. Pista csak tolmác_s .,o'li. Valójában Ő szólt
hozzánk. Sőt, mikor Pista elhallgatott. ő folytatta.
Va.la,mi olyasmit mondott. hogv mlndgzt isazában
csak mi, cserkószek érthetjük mes. Hiszen a tiz töt-
vénvünk közöit ott az ö törvénye is: ,mert ő ,is,
miképen a cserkész, vidám, de meggondolt.,.

A Fecskék beszimolóia után még ió darabig elbeszélge-
tett a csaDat. Most már az emheIi élet tavasiáról íolvi a
szó, aZ ifi,lságról, Hogv örülnünk kell neki. Hogv lendülete
micsoda éíték. Hogy iövőt hordoz. HogY nagv íelelőSséget-
is ielent. Hoqy széo tavasz, szén ifiú élet nágy reménység
hordozóia. Hosv céltudatos ií.|úsáa kell, Hogy minden ere-jét kifeitő ifiúság kell.

S véqü1 is töí\,énvmagyarázattá kerekedett ki a beszélge-
tés, Tavaszi beszélgetés az első tavaszi kiránduláson az
igazárL tay aszi cserkésztörvényről:

A c§erkész vldá$ és meggondolt! 
- §zilassy Lajo§ _

Kolozs m, V. B.

l. A ta _va-szi szép i- d&nek lám}rogymindennekörülnek.

me-zők megröl.düFnek. a ma-da-rak zen_gedezneir,
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EmLékek e8 reméngségek t

i7ffi Akkor is szegények uoltuni.
A távolból fúvószenekar hansia szíí-rődik a kopenhágai utcák zaiába. A dán -i6város

polgára.i már föl sem figyeln,eli a zenére: öt nap óta
egyr.e ..érkez,nek a cser[észcsapatok a világ minde,n
részébőt a nagy .találkozóra,^ az Ermeluri'den-p,arkijamboreera. Harminchárom n'emzgt cserkészei riréri,k
össze erejüket a park pázs,ítjrin. Már megérkeztek a
hollandok, 6 notvégek,- a lengyelek, a {vájcialk, az
osztrakok, tegnap jöttek 4 finn,qk, a íranciáik és az,
olaszok, az ameri.kaikat holnapra várjók.

Ahogy a zene egyre ,erősebb lesz. a polgárok kö-
zönye is felolvad, az út végón már Íel ii tÜnt az ár-
va,lányhajas cs.apat. összes-úgnak a kopenhágaiak:* .Nlagyarok.

Frisseq kelményen lépnek, de hallgassuk meg a
semleges véleményt, mít ir róluk Sven V. Kundien,
a janboreeta,nács tagja:

- A jamboree elött nem volt alkalma,m magya-
rokk,al találkozni. ,lVlost sohasem fogom őket elíéiej-
teni. Ny^omban. megérkezésük után mégmutatták, hogy
mily,en fiúk: fáradságos utazásuk utáh daliá§ inenet-
bBn .vonultak végig Kopenhága ut;áin és fáradtan,
utazástól összetörve is képesel< voltak sokezer kopenhá-
gait föllelkesiteni gyönyöríí zenéjükkel. És ,ebből a
szellemböl az egész iamboree al,att nem vesztettek cl
semmit. Nenl csoda, ha boldog vagyok, hogy talál-
koz,tam velük,

A maroknyi, rregyven,nyolc fiúból álló, nlagyaí ver_
senycsapat valóban megálllta a §arat. A cserkészkró-
nika a dáni,ai találkozót mint a niagy cserkészuerse-
nyek jamboreeját tartja szá,mon. Magyarorszag ver-
senycs.apata Amerik,a és Anglia cs,apatg utan harma-
dik, vagyis az európai kontinensen az elsö!

Egy h,étig tartott a kemény küzdelem, a veísenye-
ket szigorú, nagyobbrészt dán versenybírák ponloz-
ták. (A dáno.k, mint bázigazd,ák, versény.en kívül in-
d,ultak.) A pontoz,ás alapjául szolgált a csapa,t meg-
jelienés,e, általános magatartá,sa, pontoztárk a tábori
i.igye,ss,égelket,,a cs,erkészszerű csomagolás,t, szállitást,
a bemutatott nemzeti táncokat és az éin,ektudást, a tá-
bortüzek műsorát. A buszonnégyórás őrsi portyázást
és a _ 

cs,er,készversenyt (megfigyelés, éjszakai nyom-
olv,asás, kenyérsütés, famáiszás, frrtás, csónak-verseny,
úszás1 órsi,akadá'lyvers,eny, huszonnégyórás portyázás)
szintén beszámították a pontozástba. A dániai jambo-
ree naplóját liapozgatvá,n, k,örnnyen ottragadunk az éj-
sz,akai nyomolvasás leírásánál. Együtt izgulunk a ti-
ze,nötéves nragyar őrsvqzetőve!, aki sorshúzás Útján
kelült a nagy f,e,ladat elé. (Több vers,enypontban
csak egy cserkész képvis,elte nemzete versenycsap,a-
tát. Ezekben a pontokban sorshúzással választották
ki a versrenycsapatok hat jelöltje kőz,ül a versenyzőt,)
Egy erdei kunyhóból indítj,ák öt percenként a veí-
senyzőket. A magyar ö,rsvezető éjfél után néhány
percce,l indul el 6 kitüzött í,el.a,dattal, ,az ismeretlen
dán vidéken, egy zseblánpával, mlentőpatronnal, vi-
lálgitó iránytüjével és a parancsnokságtól kapott tér,
képszelettel, ame,lyrből a tábot térképe le van vágva.
Alig megy néhány lépést, egy civillel találkozik. A
,civil útba akarja igazita,ni, dé a magyar fiir rosszat
szim,atol: - ,,Ez is valami döntő-biró iéle lesz!" -és megy tovább. Megérkezik a kijelölt ponthoz, itt

újabb megbizást kap: az egyik tan1,,án ler,él várja...
oda is elérkezik, a levelet bakancsába rejti (motozást
jeteznek) és hajnal felé nregérkezik a célhoz. Más_
nap hirdetik ki az erednlényt: Első lett Magyar-
ország 19 ponttal, második Kína l8 ponttal, harma-
dik Chile l7 ponttal. (AngIia, Amerika m'essze le-
maradt.)

Tábot épitésben má,sodik lett a nragyar csapat
(r\nglia tltátl). Az elsősegéIynytrjtásban is elsők let-
tek a magyar fiú,k, de arra blz,onyára senki sem mert
yolna előrc gclndolni, hogy a lasszóvetésben nregelőz-
ziik Amerikát! 'A csónakversenyíe szinte csak b,ecsü-
letből nev,ezett be a mag},af csapat. (Harminckétórás
csilnakkirándrrlás folyón, tavon és sósvizen - tengef-
tilen ország fiainak?) Mégis 3 második helyen vó_
gez a magyar csapat Alnerika után ! Búvárúsz,ásban
is a második helyre kcrültek a magyar színek.

Az egész tábor íölfigyel a magyaí csapatra. A tábor-
parancsno,kság f ölkérésér,e a m:agyar cserkészzenekar
minden ,qste takarodó gyanánt a ,,Krasznahorka
biiszke várá".t játszotta el a tábor főterén.

,\ .fiúk magatartása, m,egjel,enése különösen meg-
ragadja a ktilfüldieket. Pedig a kúlsö megjel,enés té-
kintetében_. nem könnyű a- magyar fiú[- helyzete.
Egl,enruhájuk -- szegénységük miatt (1924|i
nenl §ersenyezbet a gazd,ag nemzetek fiainak ruhái-
val. Cserkészingei,n,ft árnyaláta nem egyö,ntetú, az o1-
c-qó anyag könnyen gyűrödik és a n,ali egy liét alatt

Zeneliarunk á kopenhágai jan]boíeen. Ri-
zony szegényesen, szedett-vedett ruhákban,
de egész csérkérszlélekkel indultak,rrir;.ii

i
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köllnven kiszívia a sz:nét; a csajkák és a hátizsákok
sem 'esvformák. de közbe,n azt is érzik a fiúk, hogy
á runá'silányságát, fakóságát kemény cse,rkészlélek-
kel kell pótolni.

Az esyi,k autóról ajándékfogkrémet dobáln,ak. le,

nasv tüi-ekedés támad az autó körül, a tömegben ntncs
öniótren magvar fiú sem,. Ezt az ,autón is észrevelszik
6'xuttin a iirugya. tábor kerítéséh:z hajtanat és a
tábo,r területére-égész íogkrémzáport zúdltanak,--Á-taUoioras 

uTolsóelöTti napján rettenetes íelhő,
*rik.áii volt. A tegtöbb nemiét cserkésze - mint
áiótt tlrse - tsyekézett sátraiból biztosabb, szára_
iáúO iia-rtasra tiót< táborban n,em is volt árkolás!).
Á'-táborpur^n.snoI<ság a mag},aí csapatn,ak is teher-
áutót kúldö,tt a ,,kite'Íepüléshé2", de a magyaí tábor
uioa*un teázik á sátrak alatt és a dán hírnököt is
ott fosiák teára...

l. S:'Wilso,n, a jambore,ebajnokság fiiversenybírája
ícv nvilatkozott a ma,gyar csapatról:"'_ Íelj:s öszintesóge,-l mond,hatom, hogy a. magyaí
csaD,at Övakorolta iám a legmélvebb hatást vala_
rnerin*i öhpat t<tiitlt. E,n,nek sök oka volt. Először is
tLrdtain azokról a nehézségekről, arnelyekkel a cser-
k?izetnek Magyarországon meg kel1 tt küzdenie. A
f'úk v;selked'§é és sze[!ene igazclta, hogy ezeket a

n^hézségekct bámutatcs rrródon küzditték le. A csr-
r-latnak mind,-n vets,envszárnb,an elért harnad:k he,lye-
iéi.- is.u nagv 1eliesltrnény volt, annyival is inkább,
mivel "igen kóvéssét marádt el Amerika és Angl,a
mögött.

Oldham tlárosa bizottsdgot küld ki.

@ A dániai jamboree után kimondták.
hogy nem rendezn,ek máskor a iambore:kon veíse-
nvóftet, Az ansliai iamboreen már nem voltak ver-
sónvek, itt az iólt a cél, hogv a nemzeti sajátságo,k jus-
sa,nák 

'kiíel.résr:, 
min,d,en-hemzet azt hoz:a el, ami

benne a légjellegzetcsebb. A ceyloni,ak,kitömött pár-
ducot vittek""a táborba, az indiánrk a híres wígvam-
sátraikat verik fel. A tábori szín,házban is minden nép
a mala nródján fejlzi ki jókedvét, örömét. A libé-
i'aiak-éredeti" négei tán,cot- mutatnak be, az osztrá-
kok bécsi keringŐl adnak elő, a magyar cserkészek
a magvar vidéi népi táncaival szerépelnek. Szakad
áz esd'a magyar bemutató alatt, - a közönség még_
sem hagyja ell a nézőteret.

másnáÓ" autó áll m,eg a magyar tábor előtt: han-
gos-filmre veszik fel az e|őzö este b,emutatott magyaf
táncot. 

.it

A tábor megnyitására megérkezik a _ cserkészmoz-
galom alapítójá is, Baden-Powell, a ,,világ. íőcserké-
éz!'. 42 n'emáet 60 ezer cserkésze vonul el 4 legen-

Táborkapuuk az angliai iamboreen, A ven,

B'f F"i"fi'.! ;*t ii,il", i3Jí3 
-,T,.n 

ll3ifi " 
o g

dás Bi-Pi elő,tt. A tábor hivatalos lapjq igy méltatja

;;Ü];; iripuüt, ,,A tábor büszkesége., "A{agyar-
;;;fi: keméáyen ménetelt, mint a sudárfa, a se-

i":.""i7'..rOi.'r.ái'e, " kalapjijknál repdesö tollakkal"'

i'Áivalárry}ra3 volt. - Szerk,)

A dániai csónakvers,e,ny*O'uOu'u. az angliai jambo-

..Ón ls mesismétlődik. Erről igy ir a ,szemtanu:
'-'" ir Óru.Rilb'i kia fürdőhely-'a.Dee ,íolyó_torkola-
tában. ltt akaríak tengeri csatát bem,utatni az. ango-

i;;.'Üű';br;;Ói., ia,i-uan, a tenge,r. islől .eső köze_

iJá;r,,'' j..j;o;t -' 
ieptiiner< Í vízb e," mi ndenki 

^_ösvébbr,lir)l ,i.igár. n röngerón--egy m,ester§éges sziget és

m-llette eg\-regl ,o,.uÓ"l.-'t,,ujo, A sziget egyik

llu.rtju.""'t.itti'nn.t a szüíke riiharkabátok: a ma-

svar vizesek. A tenger vltrárossá válik,. M.ég ? !t,O,
?db."'i;-h;laárir. 

-e. a Jzél tel,jes erővel Tuj, Egy-

;;;;it';;ij;l.;;ek .a i."s",n á tirit<, A közönség

;;;';; ;.;?'ákozik. úgy siflanak a szélben a.boszor_
i;fiö iái-l'it,- .i"t]ú évet< óta. semmi. mást nsm

i3ir'alia,iát, .l'il" .ii ?vá,t<orotnál<, A.z. ámulat újra

;Ói!1.';i;"'rrii[őr ul,a-' ijOnatna szállnak, . Percek

alatt állítiák össze a 
"r,is- 

váizónalkotmá,ny.okat,. ,,és
3iij ! o" i J'' á 

^ iroiiá- r.o io.riblül, síp j e1 : a nyrj lcvankilo-

i,{;;;i.'" gioi.urágg.r'il;dó 
-s2élU,en 

.a 
-csónakosok

íelállr.ak, rnajd vlzbeugiunát,.tetiorOítják a csónakot

és úsv úsznak tovább a vlz alatt,LJ qóJ 
;,;;;;i ciata megkezdődik. ,Egy d-arab'g megY

i.;Öü,'";!gtli-uiUá*?,aO, a tenáeri népek netn

birnak a széllel,, i
A iamboree napjaiban a nemzetközi cserkészkon-

rurt"dü"["'oi.r.iiit] Á konterencián_a.. m.agyaí cser-

i.Ö;iel i":.uu óir*",e. 
"Óii, -retit,i Pált b eválaszti álo

i' r.-iid"ÓtiÉ,i n enzJtközi cserkészb iz ottsá gba,

Az angliai tábort nehéz""i1,,.i !,r]i*_t_? cs€t,

ké,s,ziiúk - taí tozlanlk i,7,*,tyit, ná,cióhoz__is,_-, de

i,ü;b*# {:l,ü,it:fl "ffií+ i{ü?§^:tT,$,i, lTi
i;i;ffi;;-r;'uirű u,teláOáttat,. hog! tanulmányozza

á7 
". 

sv., n] mze tek et és- 
r, |;g1;r t triíJ,",,"","],*Thivj,a meg egy n,apra

gyar cslpatía esett. Óiái,á* pazar vendégtátásban

iész,es,]tetie a magyaroka'. 
,uoutdbor GödöItőn,

A magvar cserkészet
lecn,asvÓ6b erőpróbája
a 
" sdóottOi jam,boree

volt] De váll,altal Ta-
lán ,a södöllői jambo-
ree tanulságaként szű-
rődött le a táb,or pa-
rancsnokának, Teleki
Pálnak szállóigévé vált
mondása is:. Nincsenek
kis namzetek - csak
kicsinyhitüek yannak.

A ja,mboree , meg-
mo,zdította az egész or,
szágot és nagy lendü_
letbe hozta a cserké-

sz,etet. Az előkészítő mu,nka teljes két esztendeig tar-
tott. Minden n,a,gyobb községben, városban nyelvtan-
folvarnok al,akuliák, megkezdődö,tt az id:gen,vezetők,
a Ílbo,ri rendörség,'a törzscs,apatok kiképzése. A szel-
iemi tettesztlés "úellett ,a tálborok berendezésrére és
ióiiitretesére is versenyszerűen készültek a csapatok,
mórt minoesvik bel,e i,karta vinni táborának külső
iiepeU" is s7Út<eUu h,azájának népi jellegzetességeit,
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Árvalányhaias magyar cserkészek a gödöllői
iamboreen az osztrákok tiíoll keresztje alatt.
övakran íölkeíestük. hiszen a mi táboraink
teÍkét is mindlg a táborkereszt llirdette és

nem valami totem.

lgy született mieg a b,alatorni halászaltot kifej,ez,ő keszt- körül őket a gödöllő.i
hÖiyi kapu és ierítés, a balatoni nádast' jelképező Jlapok. jutalmául- A
nádcserkészkala,p, a sb,rraogyi bicskakapu, a szegedi lengyel cserkészek
nai ds paprika'_ftapu, a jáázb,erényi Lbtrét_trirt_kápu, iri.ltq., megrohamozták
a Rákócii )enecs,afiad RáIióczi_induíós kapuja, az ég_ örömükb.en. a,. jambore,e
riek DobÓ-szoborlánc utánzata, a salgótarjáni és a k,aptllt _aTlepo magyar
pécsbányatelepi b,ányakapu, az eszterlomiák bazili_ fiúkat..Este pedig. negy
kat utaáza kápuja, és a'tti,Uui. - 

9zépszál|.. ,,,,hamisítat_
Köztlen a helyszínen- is beíejeződtek a technikai l.an" . .rézbörű indián

e!őkészüleltek. rJi műutak készüliek a íorgalom meg_ jött látogatoba a ma-
gyors,ítására, haialmas hidak épültek az -utak feleTt. gltar .táoorba- N.yoq-
Éikésziilt áár az üzletváros, áho,l a cslerkész és a ban hadit4nc,ba kezd_

[,;rti"iég minO,:nt Úegtalált'a könyves,boLttól, órás- t'|,...4. íiúk nagy _ér-
Átlteryt8l kezdve .g§i.n a 

-cukráizdáig. Hátalmas deklődtés:rel és csodál_
tiiuunÓI<et építettünk-a t.mututo té.l,re. 

-A kiállitási !9r?,r:u_l i:]ték köriil
pavillon valóságos épitészeti nrűremek volt. A íe;töi az, ind,ánokat, A tán-

iátjó;h;l};[il-fiiio"i,iiii-"tt uór, ,u uir.ráp, a zuha_ !:i^il9y*tlp", és éljen
nyozó bllrendezés, a tlábori telefon, ,a, paiá,ncsnoks,á- l:§lllu,.T1]1 az e§!L\

iár."ár l'"iÜárvr;itágiiái. xouet s'e;ei férficserkész Tdlil,, íl'§"i kezd,

EJ iáoieÜu csérÉész,'mint csórt<esitánori rend,ői Útta 1_J|1! ámulattal hall-
Ói á-ia,tói renoesreii, .gé§r§égiigyt es- áenúiiorgáta- gatj1\: 

^hisz 
ez. a ,,Rtt-

iát.'ne' reúilr. a f'elvEtele;ő- á'liomásokon, u-u?iuii \? bí''1, ,ritka ár-

mógiuBí.on tiúér.Jnvteoeti,-,ariii- iiiiiiii áz 
-ioeáen, 

l1;;" ^Tf§ 
j9zzá rna-

uerietést és tolmácsőlá.Í-i"tti'.j," fr'.T.""uili[::h '#
;]jÉ;i:f§ii:,;ií:íig,; ii,i::,,:ll=: :.:,ffil; I9il|t9^1 Öél'::^: ir]tatatlan . lelkesedg.s
lr.\til;q;i# :t;Yi:i;i;i{!l:.l;1;;,,;:j1;51}"1i,§.3:: ho]landiai iambo- tör ki a végén, a iiúkreen. 

- 
vállukra kaplái a de-

54 nemzet küld- rék indiánt. amikor végre lesrzabadul, int, hogy beszélni
te el cserkészliait akar. A tolmács leforditj.a az indián üzenetet:
a ,magvar és alá. - Kedves testvéreim - moncija az índián, - azért
Ausztiár,ia - 87 jöttünk ide hozzátok, ho,gy megköszönlik azt a szeíe,
cserkésze már jú- ietet, amiben Ti részesitéttetek bennünket a gödöliöi
nius 2&án hajóra jambor,,en. Nagyon sok szépet látta,m ott és nagyon
ült (béke vrszo- megszerettem a magyar cser,készetet"
nyok!), hogy ..

Ponto.San megeÍ- A magyar cserkész_dic,slőség Hollandiában is meg-
kezzék az augusz- ^_,iiÖ" r:a"" t.á5ao csrilant,

ii-H|öi.á. --xo: A jam,boree-parancsnokság rneglepetésszerűen kajak,
illi.il"rirj'', rrx}: vers,:nyt indít,. sem,mi tészülésre sincs idő. Itt is a

i""i.'"',irrtalöriö" magy,ar vizesek győznek.^
^:;-- --;:'--;;.:: Á- nyolcvane,szttndős Baden-Powell rnaga elé hi,
ii,f 'É:' dd; vatja á. győzteseket, kezet fog.vel,ük és,az"t mondja:

zászlóerdő a kü_ .. -..Ti.-inagyar,9k, ,még rnindig a régiek vagytok!
iö;bb;-"n.frröt,_ örülök, hogy gyözt§tlk! ..
;l"",i'[6ösá'iüör. F,z v,olt áZ lieg,.Bi-Fi életének utolsó jamboreeja.,.
i*t'li ",tÍ-;?"l;"+-* Két év mulva kitört a második világhráhorú,WIttis,ottis1átni}teTeV.m}rlVa^K'I0rt.+.','o"uY1T.Vll.1B,ilielUUlu'
tetretrjt,t á _rivái De a jamboree eszrnéje ma újra fellobcig!

trikolórt, mert a magyar csapratok elszórva táboioz-
tak a külföldiek köz,ött. 1947. A lildgbéke jamboreeja.

Minden nemzet a maga qgjál9s, népi jellegzetessé- Franciaországban már megkezd,ődtelk az előkészü-
gé|_ történeími_ll,.,l1]v9* ,emlékeit mutatta ,be.-A.fran_ kt;k-;;-iÓ;;.'*g"siiuiaoán'renoeienoo uirásjámbÓ-ciák nagy kapuján töb *, jell,egzetes lrancia_épüle.t .öiu.'- Á- iátói'.ii,r,.1ye u páriiú -hetv;n' 

kilo.
árnyképe volt látható. (Fiftel-torony, No.tre 9ury:,) ;?;;. 'ieÜ 

mo,;r.on_i' Szájna-kany:6152n lLesz. A
l.í|1":I l11:9_T._:yTfaágbó,l. 

kész,itett szarvast álli- i;;Ü;;. l.iueny r.er. ,n*"otóii uiánv óierr.eszrliiom,
to,ttak ki, bizonyára a Kal;evala-épos.z _szarvasára__em- il.iyói'; ilóiios'sroiito]nyol.uu tón át.
l,é,kezve, Az osztráko,k m,egrázó.-hatású, hata,lmas Krisz_ irl'.; ;r.'d';; h.;-iefi óiós-r;s-egrol ómlékezvén, min_

fir§*ii§i1!-.i*lTlrl*iii:ri,*;]fffi:iliii l":l,r*É}íl",,:.,.'rr6sz-Bii"- 
na áioi dői'db",t 

ul-;:;épitettek. A tábort látogató gyerekek hamarosan ösz- J-""-:'-- "' 
;

siebarátkoztak a, egyip'tómifii i;;Óiér;l; ái-Ógvir.-ár_ §gol csap,at pedig egy élö oroszlánkölyköt hozott ma- &gával. ,k*' A 1amboree Magyar Cserkész naponta 50 ezer pél- i}}- ^ ' ,j
dányban jeient meg, öt nyelven. Külö,n kisvasút vitte i § , " ir. n
az érdeklűdőket a repülőtáborba, külön nevezetesség }}' , "'.i]

lt ::

\§'' ,'':,flu-"
*í&slfe i,& 1

./d ".1*/* í'i$ ,-''
A magyar cserkészet 1933-ban számtalan barátot f e i,& .i.

szel,z,stt á ,ugyu. n,emzetnek! 
'*#& 

i' :$ ,r'^
-' még mindig a régiek vagytok! ffi* t "l1g3,r. Hottand;a.l , t Iftég mindig a régiek vagytok! }ffi f,'*

-.l 
Gödöllőn valóban örök cserkészb,r- Jif L\*".. &W

rátságok szövödiek. A hollandiai jamboreen résztvevó § Ü_'"- Á&'
cserkészek mesé,lik, hogy milyen különös szeretet vette . 

* * "d/rff

volt a vízitábor.
A ma,gyar cserkészet t933-ban számtalan baráto,t

SZ€rzrett a magy]ar n,emzetnek!

A gödöllöl jamboree albumában így örökí-
tette meg Márton mester tinn testvéreink
tábor&ból a közö§ hagyományainkat idézó

eto d*lzarvalokat
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Ez a roncsolt testű la, ez a rtit özvegy, ez a sor-
vadó, tüdővészes, szikár anyó a desz,ka hátáva,l, amint
ruhátalan és meddőn ácsorog, -- ez a fek,ete ráncok-
kal vésett bőrű néne, ki fenyegetőn és árván nyujto-
gatja horgas ttjjait az e§ős égr,e, ez ]a d]ombi ko,p,ja,
völgy réme, darazsak menedé,ke és gom,bák temetője
ott az erdőszélen, - ez tan,uja volt a legbutább ka-
la,nd;nak, a,rnit valaha átéltelm...

Idejertek siratók íélelmet tanul:ni,
Viaszgyerty,át koptatók rnűkönnyet hLrllatrri!
Hagyjátok a ka,jla holtat kiálló csontjával,
Ne kísértsenek a voltak ijesztő cso,dával !

lde j,ertek nén,ék, ojtsátok a gyertyát,
Belzebrrb és Rébék itt adnak találkát.,.

Molst adnak találkát a c§alánok tö,vón.
... Köd szállt fel a bokrok aljáról, hogy szédült

a rnézr-ej mászó szarv,asbogár, esetten csapongott az
áz,ott szárnyú haláI,fejes pille.,. A csillagok elbujtak
az ón,osi felhők. mögé, vagy végkép eláztak ők is.
Anin,ál c§odálatosabb votl.t az a nóhány szentjános-
bogár, ame{y sáppadó fényével a íeiem köriil ciká_
zott, Ldözben egy-egy szikrázó szempárrá villantak
össze, talán ho,gy engem ijessz,enekl

- Az a kele-kóla Józsi okosa,bbat is kifundtilha-
tot,t volna, mint engem idecsalni...

Kellett ez nekem, o§toba fejemnek? Persze, mindent
úgy csinálok, ahogy Józsi mondja. Józsi nagy egvéni-
ség. T,ekintély előttc,m, mivel n,agyon erős és gy,önyörii
szépen tud mesélni erdőről, áIlatokról és mér,ges rrilé-
nyekről. Csak egyet nem tud: az anteapudadadversust,
amivel féken szoktam tartani. Józsi a kosztosnéni fia.
Tábor után m,eghivtak magukhoz két hétre, s akkor
vett p,á,rfogásába.

Igy történt, hogy tegn,ap e§te - azaz akkoí este -megbeszéltük, lrogy nlihelyt elalszik An,nuska néni,
felszökünk a háti erdőszélre, - a hegy másik olda-
lára a halott Fához. Ott valami nagyon érdekes lesz,
csa,k bizzag rá.,.

llikor a íalióra c,lzenélte a tizeneoy,et, felkaptam a

szandálomat, fel a, glottnadrágot az úszónadrágra,
kisszvettert, és kiosontam a hátsó kapun. Józsi
azt ntondta, menjek előre, és várjam meg fönn. Majd
utáttam jön, csak megkeresi a tábori ásót és az elem-
lánipát. Különben is ,,biztosítarri köll az utat !"

Nos, hát ott guggolta,m a lr,alott l'ától tiz lépésre
egv bokor tövéberr, és dideregtem a hidegtől, száltó
harmattól, - és nent utolsó sorban egyébként is di-
deregntm kellett... Az.egész olyan rracogtatóan izgal-
mas volt...

- De jöhetne már az a tökfej, hát nem itt hagy
magamra? |

Jött is iilár nagy óvatos.an, hiúzléptekkel az ösvény
iránl,ábtll. Ol1,an 1,olt a fél zsákkal a i,e,jén, m,int va-
lami erdei rnanó. Leguggrintot1 mellém és óvatosan a
lülenlbe suttogott:

- Nem töriénl Semmi?

- NeIrr !

- .{kkor hát ide iigl,elj ! Ttrdod mi járatban va,gyunk
mi most?,,, Kincset keresünk,..

- ili a csuda?
Elvig5,orodtam, mert nem is slejtettem, h,ogy ilyen

romantikus g\-elek ez a józsi, Kissé ánrtam ugyan,
hog1, feljöttem, nritel mindjobban kezd,tem fázni. De
azért most felvillan1,ozott az ügy.

- Nem szóltam neked az es]te - {olytatta, - ne-
hogy eljárjon a szád.., TLrdod, annakidején itt lakott
a faluban az őreg llárton, akinek az ,a nagy íűszer-
csemege-vaskereskedése 1,olt. Tataly e,lhurcolták Né-
iaetországba... .]\1aradt a feleségitől egy vasládikó ék-
szere. Mielőtt elvitték l:o1na, €9}réjj,el felhozta ide,
hogy gllgil5g. A titkot csak Sáíállak nrondta el, az
öreg templomi előénekesnek. AliveIhogy az be,járatos
volt- hozzájuk. llIeghagyta neki, hogy ámennyib-en há-
rom éven belül rlem jönne vissza, alapítsanak a pénz-
b(il szövetkezetet... A ,nénike viszont nem bírta már
aggott fejével a háborús hercehurcát, hadseregek át-
vónul,ásait, szép csöndesen m,eghalt a tavasszal. Csak
Lináos,kán:ak ko,ty6g611 va,lamit haldokolva a kincsrőI
és a Halo,tt Fáról. I-ina tegnap este a kőpadon

Taoaszí auggeÍ, nőtaÍ,ánKon*-/ II.

Minde,n madár társat választ,
virágom, virágom. (Ismételve.)

Hát én immár kit válasszak,
virágom, virágom. (I,smételve.)

Te engomel s én tégodet,
virágom, virágom, (Ismételve,)

Hegyvidék tavaszi képe a megduzzadt p,atak. Más-
kor alig csordogál a ,medel fenekén l,ékony yiz-
erecske, most hatalmras áradat hömpölyöe benne.
Olvad a hósiiveg a ,h,egyek ormán. ,,'Iavaszi szél vi-
zet áraszí...." És néha szűk a meder, kiárad a patak
vize, tnint ,a patak partján nyáját legeltető szerelmes
iegény szívében sem férnek meg az érzések. kiárad-
nak ós nóta szárnyán hömpölyögn,ek a kedves felé.
Röpülnek be a faluba, a párjukat szívbemrarkoló dalt
lal kereső, s párjukat szívrepeső d,allal megtaláló ma-
darakkal.

s milyen egyszerű, nemesen tiszta a mol,dovai
csángó legény szerelmes tavászi dala. s mily művé-
szielt tökéletes. Nincs az anagy költője a világnak, aki
mindezt szebben tudrná elrnondani. Érdemes össze-
hasonlítani petőfi versével:

Tele van a Duna, tán még ki is SZalad.
Szívenben is alig tér meg az indulat.
Szeretsz, íózsaszálam? Én, tudom, szeretlek.
Apád, anyád nálam iobban nem szeíethet.

A csángó népdal kibírja az egybevetést. Ne,rn ma-

i

(Veress Sdndor syüjtése.) rad Petőfi verse mögött. Talán még fölül is múlja...

l,Ta_vaszi szél vi- zet á-raszt, vi-r*gom, vi- rá-gom.

a _ Tenor -
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elrrrondta anylám,nak, én meg a kerítés mögül be-
szívtam min.dent..,

- Hüü, teee!... - de eré,lyesen leintett. Kezembe
nyomta a kisásót, maga megrag,adott ,egy száraz
furkót, és odlakirsztunk a tához. Azon egy jókora
odvas lyuk tátongot1, majdnerrr akkora, mint az én
zápíogamon. Józsi beletúrt a botjával, - és a követ-
kező pillanatban ijedt hüppenéssel rántotta vissza,

- A kiskésit!!! Valami mozog!!l
-- Bizto,san őrzik a kincset!
-* Te gyáva nyúl, te képzelődő gyerkőc! - így ő,

és jól hátbavágott.
A lyukbó,li pedig kidugta méltatl,anko,dó hátolm-

szögü fejét a lámpa {ényébe egy jókora zöld sikló...
Daratrig azz,al ,szótakcztunk, hogy piszkálgattuk, bö-
ködtük, de aztá,n ünalmas leti a játék. Néhány bot-
bamiarás után visszah,úzódott a fa mélyébe.

Nékem, tám,adt az az öftletem, hogy a mellette lévö
csucsoritott ajkú darázsíészekbő,li rá,kellen,e uszítani
a vaddarazsakat. A lapáto;m,m,a,l párszor efélyesen
m,egdöngeÉtem a ía oldralát, aztán eloltottuk a íám-
pát... Kisvártatva előbúgott egy kémlödarázs... Még
néhányszor a tára koppinto,ttunk, s eííe az egész
társ,aság kizúdult a fészkéből. Be a m,ásik lyukba, --a kígyó pedig hamarosanl felmondott a Iakásának;
puha hömpölygéssel el,tűnt a csillogó fű között.

Igy végeztünk is a íával, sor került még a szom-
szédos borzlyukakra. Az egyik különösen gyantrs volt
a mi szempontunkból, avarr,a| eltakart bejárata
miatt. Hamarosan kiástuk az ásókáva,|', á,m néh,ány
porban ugráló bolh,án, kívül egyebet ,nem leltünk. Már
éppen kezdtünk elcsüggedni, amikorr Józsi hirtelen
lek,attintorttta a lárnpát és íülelni kezdiett az eídő íellé.

A vadcsapás tájékáról szuszmotol,ás, moígás és
élénk recsegés közb.en megjelent egy nagy kormos
Iámipás, a hozzáj,a harloaó éiieli bakterrel, - a,rnint

közelünkb,e érve felismertük, - Kováccs.al... Kucsmája
orrig nyo,mva, álnros lámpáját időnként a íeje fölé
emelte. A beteg s,ugátzás il,yenkor némi dicsíén,yt köl-
lc,s,önzött óriási vör.ös orrának" Elbotladozott mellet-
tünk, s állandóa,n mormolászva a Halott Fához som-
polygott. Kö,rülvilágito,tta egyszer, majd határ,ozot1
mozdulattal vállig belenyúlt az o,duba. Pár tétova ko-
torászás után ismélt megjelent hatal,mas kérges man-
csa, - de üresen.

- Ez naegtudhatta a ,j\4,árton ti,tkát vallaki,tő|... -lehelte Józsi,

- ühüm... - s tovább bá,multuk, mint turkál Ko-
vác,s a kisebb-nagyobb résekben. Már elői<,a,pta sze-
kercéjét, hogy kih,asrítar.lá a la enyésző o,Idalát, de
gon,do,lt egyet, - s vizsgál]gatni kezd'te a darázs-
lyukat.

- Höhöhö - rötyögött Józsi; - várj csak, mi le§z
ebből !. . .

Az leít belőle, hogy Kovács kö,nyökig íölgyűrkő-
zött, - és ,mitsem sejtve b,edu§ta öklét az éppen
megnyugod,oitt íészekbe...

A vékonypénzű felhőn át un,dork, sárga mosolyálval
átnevertett a hol,dl - olyan volt, mint egy penésze§,
zöld barack.

Akkorra mi már röh,écse;lve és bakkecskemó,d ug-
rándozva ott lilregtünk a falutba vezető ösvónyeln, s
jólesően hallgattuk, ,ho,gy az induló szél danájálra
disszonáns hangzatként belre-belevegyül Kovács fáj-
d,almas üvöltése . Bár a káröröm maga nem tartozik
a legszebb elények ,közé...

A dombtetőről visszapillantottunk még egy utolsót.
A Halott Fa águjjai f,enyegető figyelmeztetéssel ka-
parták a ködö,t, s, a gyengébb felf,ogásúak számá.,r,a
levonták a konzekvenciát:

Se hdzdt' se mezeiét"' 
- Kapds Ltiszló. -

-l
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Cserkés=- KSp vi lágbéke
A birkenheadi jamboreen résztvevő nemzetek zászlős küldöttségeinek bevo,ná-

sával a tábor vezetősége külön kis ünnepséget rendezett Bi Pi jelenlétében. A né-
zőközönség részére szép látványt nyujtott a nemzetközi cserkészkerék. A küllő-
ket a különböző nemzetek zászlói alkották. A küllők cserkészsorai megindultak.
A kerék forogni kezdett. Egybeolvadt a sok-sok szín, a rengeteg zász|ó,-a zász|ó-
kat díszítö nrég több sza|ag. Csak egy látszott: a vidám élet és az egyittlobogás.
A so,k szín a gyors mozgásban csak egy színt ntutatott: a fehéret, a cierkészlelket,
mely a világ minden részében egy es ugyanazt bármilyen színű zászló lengése
alatt éli a maga életét,

A kerék megállott. A zász|ők mégszorosabbra futottak össze, egy kis dobogó
köré. A dobogón Bi Pi-nk állott, kezében egy igazi csillogó, indián csatabárd (tÓ-
mahawk), előtte egy hordó föld. Rövid üdvözlő szavakkal felhívta a világ cserké-
szeit az egymás iránti szeretetre és a kölcsönös segítésre, majd belevágta a csa-
tabárdot és jól beleásta a hordó földbe: a cserkészbéke jeléül. (Fetó ba.)

\^/r^^A^^^a\§

irmsx,N. csliEliRllKliEszllE]l s 0) ANGilILIINIB,NN
So,k-so,k egyforma nagyságú, de különbözö szlnű,

magyar szemünknek egész:rn szokatlanul ízléses klál-
lítású könyv fekszik előtte,m, a Britain in Pictures
című, nemrégiben megindult sorozat kötetei. A 40-
60-80 lap terjedelmű, sok szines képpel, íényképpel
és raizz,al illusztrált kö,tetekben kiváló írók, művészek,
trrdósok, szakemberek isrrnertetik a mai brit élet leg-
különbözőbb oldalait. Az angol irodalom és az angol
középisko,la, ,az angol vasutak és az angol kikötők, a
teng:részek, a s,arkkr-rtatók, az államíéríiak, a c§ata_
terek, a klubok, spo,rto,k mind megkapj,ák a maguk kö-
tetét és természeteserr nem hiányzik a cserkészet is-
mert:tése sem: Boy Scoaís. Ez az egyik leqrégibb an-
gol cserkészírónak. a magvarországi Vezetök Lapjdnak
mesfele]ő The Scouter szerkesz+őjénr:k és Ba.len Pcw,,ll
él.etraizírójának, E, E. Reynolds-nak munkája. örörn_
mel veszem kez-m,l^e a zö,ld borítéklaocn hatalmas
fel,ér lilicnimral díszitett kö,tetet é3 igyeksz.m gvoísln
táiékozódni, hogy mi történrt angol cserkésztestvé-
reinkkel az úiabb idökb,en.

A szerző term,észetesen elsősorban nem-cserkészek-
ne,k ír. Igy i,smerteti a mozgalom ketetkezését, feilő_
dését, céljait és eddig el,ért eredmény,elt. Természete-
sln azokat a fejezeteket, amelyekben az első 30 év
jólismert történetét írja meg a Brownsea lsland_i
első táborozás,tó{ és a scouting íor Boys kiadásától
(19a7) az atrgol, magyar és hollandi j,a,m,boree-ig, -inkább csak átlapo"om. Szeretettel és tisztel:t'el ál_
lok meg az öreg Chieí, Lord Baden PoweII of Gilwetl
kép,éné1 és öreg szívem egy kicsit feldobog, amikor
az egyik fénykép,en az Arrowe-Park-i jamiboree nagy
megnyitó ünnepségén 15-ös sorokban felvonuló cser-
készeket látom. Az volt ,árn csak 4 nagy na,p! _
mondom magamnak a ráemlékezés örömével. De a
kíváncsis,ág sürget tovább, az utolsó esztendőkről
szóló beszámoló felé.

Reynolds elmondja, hogy l939-ben az angol cser-
készek ép,p:n úgy m,egtalálták helyüket a nagy nem-
zeti erőíesz'.tésben, mint 19l4-ben, A cserkészek ál-
ta| vállalt különböző íeladatok száma megközelili a

2Ct-at. Természetesen kive tték részüket a po,lgári
légoltalomból és megmutatták, hogy nem vesztik el
a fejüket még a súl5,os bombázások idején sem, Ba-
den Porvell halála után - aki 1941-ben húnyta le a
szemét és most második hazájának, Afrikának föld-
jében pihen - az új főcserkész, Lord Somers vette
át a legíőbb irányítást. Az általa kiküldött bizottság
meglizsgálta a mozgalom minden oldalát és javasla-
tokat tett, hogy mikép alkal,mazkodjék a cserkészet az
új idök köl,etelményeihez. Az eredmény nem is ma-
radt el. l942-ben nem kiseb,b enr,ber, mint Wi.nston
Churcfull hajtotta m.g az elismerés zászlólát a ínoz-
galom előtt. Az angol cserkészszövetséghez küldött
üzenetében többek között ezt irta: ,,Baden-Powell-lal
már jóval a cserkészmozgalorn ;megszületése előtt
tnegismerkedtem. Nagy jellern volt, nagy látóköíű,
na,gyon lelkes ember és ez:ket a tulajdonsá'gokat át-
ad a a Mozgalomnak is, a,mely fontos szerepet ját
szott és játszllt nemzetünk jellemének kialakitásánál.
A cserkészt önállóság, t:stvériség, gyakorlati segítő-
készs,ég, hazaszereíet je'lemzi és ami a tegfontosabb
ezekben az időkben, törhetetlen elszántság, meresz-
ség és váll,a|kozó kedv az ellenséggel szemben
,,Legy:te,k résen", hogy továbbra is kiállhassatok a
jog és az igazság old,alán, bárm,erről fujion is a
szé!." É,s Reynolds könlve eleven bizonyítéka an-
nlak, hogy az angol cserkészek megszívlelték a bíz-
tatást.

Az utolsó feiezet, ami bennün,k,et még a háborús
idők történeténé1 is jobban érdekel, a cserkészet jö-
vőjének vizs,gál,ata. A szerző hangsúlyozza, hogv a
cserkészet megszűnne cs.trkészet lenni abban a pilla-
natban, amikor állami eílenőrzés ald kerülne ,tlagy

amikor kötetezővé vdlnék az ifjústig u,alamelylk kor-
csoport ja szdmdra. De erről szerenlcs,ére szó sincs.
Az angol cserké,szszövetségn,ek körülbelül 400,000
cserkésze ós, 40.000 vezetője van; ezelk mind önként
és az államtól függetlenül dolgoznak a nemzeti jel_
lem alakításán. A készü!őbe,n lévő tervek közül talán
a legfontosabb a 1S-l8 éves korcsoport - rouers -cserkeszetének megerősités,e, A multban igen sok jó
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cseíkész kivált a ;mozgalomból eb,ben a korban, mert
ellrívta a kenvé,rkereső mun,káia; de mos,t a senior
scouís net,ű siolgálati ág tervizői azt reméIik, hogy
a iövőbeln meg tiOlut< májd tariani ezeket is. Az an-
soj cserkészeinek igen f,ontos feladatai vannak a
6ritb,irodalo,m mé,g kevésbbé ieilett népei között,. de
nagv szerep v,ár 1á a birodalmi népek összetartásá-
bai" is. Rein,ólhető, hogy a közle,kedési viszonyo!< ia-
vulásár"a,t megindulnak'm,ajd a nemz,eiközi cserkész-
ta|álkozások, -és ezek - a- brit birodalmi összetartás
mellett - erősiteni íogják a világ egész iíjúságárrak
összetartás,át is. Réynolds úgy éizi,.hogy az angol
cser,készetnek, rnint á hgnagyó,bb ifjúsági mozgalom
esvik lesnacyobb és legfontosabb tagjának ez |esz
a"iegfőb,6 é§"a legszeb,b felad,ata a jövőben: rtmóti,
h,osv" a, ansol cserkészet lényeges szerepet tud iát-
sriái u világtesrtvériség gondo,Iatáinak mege,rősítésé-
b,enu óerg rul, A diósgyőri várromok.

Érdekes megílgyelni, hogy kitándulls, portyázás,. rno7gÓ- dalolni kész,. szimpatikus, gyerekek .voltat, de_ csak gyerekek,
tau"Ói"'"iátt"á?rri} Üi oe-iófi" a íiúk, ha .'a 

'csaIat valahol_ le- .,I)e a .legiga.zabb . cserkész Lajkó _volt. , Re.me.!. gyalogló.
iáüi,"air..-heri naolómat lapoigatoá. Véeiqporiyázluk a Saió Min9.en fára.dságot könnyen viselt. Jó étr,ágyú fiú -volt,-Ce
;IÁá.^ ;;iá " ]\ii;i;i;rói'' 

-Ólossvor_Lillálüred-Hórvölg],- 
|.i.o.i{!in. mindig .csak háromszpr eúett. Sziúcsen jrtszott a

ö.i?É"i|r"'iiiuonaián It{ezőkovesdei'lejeztük be a cs.dás ba, többiekkel, s érdekelte. nindeq, amire a természetbúvárok
iá'rii,raiil Náblam- rapla,in itt is, ott "is e,gy-egy név. Ahány ljlhívták a íigyelmét. Amellett olvasott is. Nem cs,ak itthon.

"'§á"ii^"iieláá,ii"'á-^iáugvatoelóft típusához tartozott. csak valami könyvet szedett elő,
.;f.;l: ' "íű;i.l. Nem öi gátini,' Se ' pihenni. se , kö}ülnézni. . S milyen érdekes v_olt, _.amiko.r a költőt idézte .olyan _tájon
ö'";ii"'"r"';;ai'ái ;;;i;, ";?;;yi láo átatt tettünk meg egy jártunkban, aho,1 . a költii .lelkét negszállta az lhlet. Mii{oí
iriÖiei.rt."'Ö'b.irá,itióa'oti, tá'sokáig tartott. örü.lt, ha tiz olyan részletet olvasott. íöl_egy regényből, mely ott játszó_
iári'.""úilui"olt.'pras n'em érdet<eltö. Se a természet szép- dott le, ahol épen lJrtózkodtunk.
ié;;.".""';'tóiténeimt- n.uói.i"sség. Csak az izmok mecha- . A naplómban la_po,zg.artva 4 d!ósgyőrt váíromnál töltött
iiri,i; ""i""i.aiX,'Ö;;k tiomémtet vott. .. órákról olvasok. ,,Laikó mcglnt kitett maglért. _Petőíi__ úti-
"'rrlrtr "öó'ib?'"m-bii' volt. 

--Ámlnt 
meeálltunk, _ előszedte a levpleiből nlr,25611 161 t' Feledhetetlen szép volt. _..lrti"!h4

r,eiiriar.;i éi tsvekezett notoini"'áz'-iiíÖguasztbtt_ kalóflákat. ma€?. a költő tel_epedett. volna közénk. Ott 'is volt közöttünk
"'p.tr-'i,r*ütriiá,i LÁdsr,s)'uórt, 

-a tariitO cser]<észek szó- a lelke... S Petőil ma is úgy él. bennem, ahogy Lajkó íel_
,"iJeie"öü"ájü'iiiianvil f*a köiben csak _a pihenés érde- olvasasa álatt akkor, cttan. megisnltrtem...
iliö:"úa iiilriü?i- 1tooriúni iJ lusta volt. .- _ olvassátok el azt a levelét... És ilvesf a,ita.. olvasmányokat
""ti'uuö"rJ']b-Iiaiil-'"úlr.iÜii-'ir' iátér,'-roli- áinden. Mbdíg vigyetek magatokkal poityáitokra. Neá oánlátok megt'

P ET Ó r lYE L o Sojó_völgyben és o diósgyőri vór romjoinól

P,etőfi rltileveléböl : Miskolc, július B. IB47.

l

Ez ismét szép nopi.a uolt éIetemnek, nagy_on szép_.. A te.rm.észettel _mul,attam, az éa. legkedve-
sebb bardtommat, kinbk semmi titka nincs előttem. Mi csodtilatos,an értjük.egymds.t,.s azért v.agyunk
óIvan ió baratok. Én értem a patak csörgését, a folyam zúgtisdt, 0 szellő sísogíísdí és a fergeteg
tiíáíitiit.-.. megtanitott rd a'vildg mys{eriumainak g.rammatlcljq, a költészet. Értem pedig külö-
iösen a taleuele'i zörgését. Leülök egy magányos ía..alatt és órdkig hallgatom, mint zizegnek .lomb-
1ái, mini suttognak filembe tündérrbgéket, melyektő_l a lélek mamoros dlomban meghúzza,a képze-
'let' harangiát Í uenárangozza az égből az angy,1|,okat szívembe, e kis .kápolndba.

tlajnőihasaafu efttt- induttam Bejéből Tornalj,a.és.Putnok !_elé,, be ,Miskolcra. Az.egész út q S,ajQ
völsvéi visz keresztül, alac§ony, zöld és kék hegyek és halmok kö.zött, melyek nydjasan üdvözlik
az "eÁbert-i vesznek iőte btics-tit egymtís utan. Nincs szebb, miíít így, folyuast tartó szép vidéken
utazni. Minden úi kilatasnak megörúlünk, s nem érünk rd sajndlkozni, hogy elhagyiuk, mert amint
egyikbőI kilépüni, mdr ott vagyq-nk a mtisikban, s igy egyre 9sgk qöny_lrkódnünk kell."' Ebéd űIátt kompdnio olokilt, kirdndulni Diósgyörr9_ s a hdmorba, Nekem tetszett ,ez..legiobban,
mert Diósgyőr vidéiét mdr oly rég s oty sokszor hatlottam ma.gasztalni, §_.n!ég .nem ldttam. Sokat
vdrtam, d'e" még többet taldtÍam.-Oh, bz. btijo.s v.öIgy, _a_lig..félórdnyir.a Miskolctól.. A uölgy elején

fekszik' a falu,"s benne Nagy Lajos kirdly leönydnak, Mtí_ritinak kast,éIyq. _Most mtlr. csak rom, ter-
mészete{ei, N'é§y tornya aiÍ'mé§, az is isak f él_ig, c.sonk?r. Hq.lakhelyéről megitélhetjük le.lkét,
a kiralyi hötgy'köUői'létek vott,"s azért _ mindamellett, ltogy kiralyled.ny volt.- tisztelet emléké-
nei. Á'iatun'bettil, h,ot- a hdmőr van, egyre szűkebb lesz a'völgy, s végr_e .egészen köszikldk közé
iÓ'riÍ,'Áeredek, u'ad kőszikltjk közé,'s iz út íölíelé.,tart kanya:t,gósan a SziJtyya pa,l'tjdn,,mely szá,-.

ÁÓs áuhatagot'képez, fönn pedig a'hegyen tóba.gyűl, melynek vize sötétzöld, minthogy tükre az. őt
iarnyeiza bé'rcek Óraőiének. 

'l,z imber ái:t gond.o.|ia, ho1! Ieg.aldbb is Helvécitíban uan, ,Helvécia
uitalmetytt szebb vidékén. S hogy semmi ie hidnyozzék, a _ természet barlangot' is .h.e,lyezett_ _e
völgybe', még peilig csepegö baííangot. .Al.iga.z, hogy Ag.gte.trekhez.képest s,e.í!l!ni,.de minthogy ebbe
neő'íatUalittil, hönem'csák gyertyákkat járnatc,az a|ggtelekinél sokkal tisztabb, fényesebb, s ez pó-
tolia némileg d nagyszerüséget," Egész tiétuttin"'ttt mulaitunk, késő este értünk haza, én különösen elf dradva a gyönyörtől. lkjir
hiszed, bardtom, akdr nem, de eingem jobban megvisel a lelki éívezet, Jnint a testi fdradozás, Talcin
ezért is irtam le ily bdgy,adtan e szép napomat..Közeledik, az,éjfél, kar,id.n hozza gler,mekét, ,az
dlmat, s ez fetém iyujtja kezét, hogy kezembőI kivegy,e a tollat. ló éjszakdt. Ho_|nap folytatom uta-
mat Sdros-Patak ielé, s onnan . . ,'magam s,em tudom még, merre. ló éjszakdt
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Gombóc 9Vt"uZi és a bo"ttJuzós
Üidám és komolg ualtozato7, egg időszerű témúra W[aúon mesfer tajzaival

Gomb'lic Muki kikanalazta tányériából az uto,lsó
babszenret is. e,hes tekintetél el mégegrrszer végig-
pásztázta az aszt-alt. D,el semmi több ennivaltit nenl
talált ott. Szomorítan állapított2 rneg, hogy az ebéd
befejeződöti. Elővette zsebnalltárá1 és hiteles följegy-
zéseibijl cs,ak mos,t vette ésare, ho.gy n:vezetes jubi-
leuni ebéd végén korog a gyomra. Az ostronr óta
épen nra volt 2S0-edszer bab a műsoron, A hiányzó
napoklat borsó, pulisz-ka (irogy minek is becézik az
ilyen konlor eledelt) és hasonló, tlápértókekben gaz-
dag ételek töltötték ki. Valóban kitöltötték a nlíísort,
de nem a gyomrát.

-- Egy Oombóc hogy élhet ilyesmikerr? !? Nliórt
nem elret gombócot? -- veltett,e, íiil mogorván a kér,-
dést. S a nag}r költő szavaira emlékez;ett:

,,Mostan emlékezem az elrm,ult időkrőt,
az elm,ult időkben jó szilvás gombócró1

Szilvás gombóc íze úgy tűnik föl nókenr,
hogy ezret, kéíezret mcgennék e héten ."

Eszébe jutottak a kis,cserkÉsz törvények is:

- A cse,rkész ahol tud, eszik.

- A cserkész gyomt"ával. szl:fiben gyöngéd,
-,- A cserkész föíiebbvalóinak jó 1élekke,l és kósz-

ségesen segit elfogyas:ztani az ebédet.

- A cserkész szereti az álíatokat (,elgveseket ki-
r,áníva, rnásokat sütve), ós kiméli 2 növényeket (a
paszuit és silenótot kivéve!).

Mirrdezen törl,énlrek gyakorlaii alka,lmazásáról bi_
zonyo]s, kényszerítő körülmónyek miatt mlá,r jó itleje
le kelleti ntondania, A,mi íölött viszcrnt joggal keser_
gett, rnert - mint mondiák - a cseíkészgyomor soi{
mindent kibír, így a kozmás gránátos induló is, trreg
az els(lzott mákostésztát is, d,er ko,plaúásra nincsen be-
rendezve.

Hogy Gombócunk kelsieríísége teljes 1egy,em, na,p_
táráblan tovább |apozgalva, kedveli közmo,ndásaira,
jelmondataira,, életelveire brrkkant:
, - Amit ma meg;:hetsz, ne halaszd,holnapra.

- .Iobb ma egy libra,, mint holnap egy veréb.

- Nenr az,órt eszünk, ho91, éljiink, hane,m azért
é1;,ink, hogy egl,ünk !

(Valamikor azt is följ,egyezte, hogy az éhség a [ee-
j obb szakács. De ezt mo,st szörny:in ostobán,ak, sí,i-
letlen megállapítás,nak tartotta,. Mert óhes is volt.
S nem közönséges szakácstudomlálnnyal is rendelke-
zett, hiszen a tá,borban úgy etli.sajátította a pallacsinta-
liités technikáiát, ho,gy röptében forgat,ta siités köz-
ben e nem,es étket, miközben az is megesett, hog.,,

- o1\,ason, hogy jönnek a cserkészek. Ugy igyekezzetek,
hog\- méltón togadhaSSátok ő](et!

iithon is gl,akorolvla mlagas művészetét, olykor 6 m,e-
n,l,ezetröl késsél kellett levakarni a,tám,aszpo,ntjukra
vissza nem térő palacsiní;atésztáklat. De éhséggel pá-
rosult szakácsttidományának mo,srt s,emmi hasznát
sem vette.)

' Ah, d,: hagyjtrk ! - 
józa,nodott ki Muki. -,Ábrándozás gyomromnak elrontója. Ez csak régi di-

csőségünk, meiy késiik a téli ho,mályban,. Itt cs,ele,kedni
kell ! De mit lehetne tenni, hogy megváltoztassuk a
sivár jelent. mlely gyo,mromnak csak kínt jelent?

Nagyokat ásítva borult az aszta|ra, arcát két te-
nyerébe tenlette, hogy go,ndoIartait jobb,an összponto-
siisa. es nem hiába tette, nrert álombla szender,adve
ígéretes képek sorakoztlak 1elki sze,me elé. ,,ZöId er-
ciőb:,n, zölC mezőben séttált egy" csla]csi. A,hogv
mondom, sétált Vidláman és gondtalanul
S amikor bogáncs meg kóró mellett vitt el a,z útja,
1óiziten íalaíozaít belőlük. Minden Ielk,iismeretíurd]a-
iás nélkül. Nem is, tito,kban, Hanem szinte feltüníj
nviltsággal. S ő ug'ratni akarta. Megkérdezte, van-e
bogáncsjegye? S a,cs,acsi nem,ugrott, Jóízűlen neve_
tett, sőt ,hahotázott hangos i-á-zássa7. ,,|-á, i-á . .

Szegény pes.ti cserkéisa! I-rát, i-á . . . Én okosabb
szamár vagyok!.,. É,n nem tartoz,om 2 jegyre evő,k
szektáláhaz ."

A4ajd b,ékés cs,aládi l<ép tűnt fel előtte. Röf-röl papa
ép most tettel fel sz.emiivegét. hogy a ír,isisen érkezett
pesti újságból íelolvass,on körül haslaló csemetéineko
á szépreményíi malraic n,emzedéknek,. Az újság híreit
bölcs a,pai tanács,okkal íősze,rezfte ilye,s,íéleképen:,,Ol-
vascm, hogy a nyáron iönrrek a cserkészek, tJgy igye-
|<ezzetek, hog5, 6611,15k6pen íogadhassátok ő,ket!" S a
visító bandla néhány perccel későb;b, mikór a vacsorát
fölszolgálták. a válytrnál élénk tanuj,elét adta nem
mindenn,api igyekezetének.

Igy döb,bent rá Go,mbóc a nagy igazs,ilgta:. a hely-
zet kr-rlcs.a az á|do|t vidék. É,s ugvanezzel a gondoilla,t-
tal rontott be hozzá legiobb b,aráti,a, Nudili Tóni.

- Barártom, nincs más mego,ldásl, batyuzni kell !

Retkesgulyáson lakik e,gyik nagyn,éné,m. r,vekkel ez-
e]ött hívoit, rnenj,ek le hozzájuk nyaralni. A meghi-
vásnak mo§t eleget teszünk. Leutazunk hozz,ájttk, Egy
d;ara,big jó1 é|ü,rlk náluk, közben eredményes csjeí€-
iizleteket bonlrolítunk lt, és iól íölpakkolva viss,zatérünk.
igy egy darabi.q biztosititlk egyéni közellátásunkat.

Menten előveiték a térkép,et, s, mint gondos had-

\ an bUtsaIlcsjegyed?
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MAGyAo CsnoKÉsz,

to
I

vezérek, kitervelték a nagynéni elleln irányu,ló meg-
lepetésszerű invázió le916pln51, részleteit. Megalkud-
Iak az út lényegét képező cseretárgyak nemében is.
EIvhen megállapodtak, hogy csak olyat visznek, ami
vidéktn ne,m, kapható, ,amire nagy szükségük van ott
az emlbereknek, amiben igen n.agy a ketreslet. Ennek
következtében elhatározták, hogy visznrek c.s,illagszó-
rót, kesztyűtágítót, cipőkanal,at, íogvájót, papírszal-
vetát. s m,ég néhánv h,asonló né,lkülözhetetle,n á,rut.
Gombó: lrolmi textilrieműekre is gondo,Irt, ha,sznált ru-
hákr,a, stb. De 'Ióni re,lvetette a ,,piacon mutatkozó
kereslet" neln-ismeréséből született ötletet.

Két , nap nrulva nrár ki,,rrt álltak a pályaudvaron,
megral<odva és íelöl'tözve, m,int valami észak-s.arki
expedíció. Fetszállta,k a Ku,kacos,lrercsányi lassított te-
her I. oszt. marhavagónjának l,éghűtött tetejére. A
kétn,a,pos utaz,ás alatt egyed,ül;az a gondolat fűtötte
őket, hogy ,,gyomorenyhítő akciójuk" sikerrel jár és
lninden szenv,edésükért bőséges kárpótlásban lesz ré-
szük. PI', néminemű szárnyasjószág. Aminek az izét
már egész elf eled,ték. Hisz utoljára az ostrom alatt
jutotta,k ilyen inye,nc ía,l,athoz. Igaz, hogy csaik egy-
szer. S az is patkósbaromfi volt, egy lai utcasarkon
végelgy,engüléslb,en k,intult derék 1ó vesepecsenyéje . . .

Tónit csak az bosszantcrtta, hogy a cseíetáígy,ak so-
rából kifelejtették a bai|ro,t. Rideg tárgyillago,ssággal
végiggond,olva a k,érdést úgy találta, hogy Pesten
annyi a b,ab, hogy btz,onyára |i{nyt szenved benne

- EI sem képzeled, ntennyire hiányzo1 a pestieknek!

a vidék. E felredékenységgel milnden bizonnyal remek
üzleti lehetőségektől estek el. . .

Ilyen üzlieti gondok,kal, mégis sok szép re,rnénny,el
telve érkeztek Retkesgulyásra. Közvetlenül megé,rke-
zés előtt majdnem ös,szleyesztek azon, hogy csirke-
paprikást, avagy kac,sa,sültet rendeljenek ebédre. De
ez csak túlíeszített idi:gá,llapottrknak tudható be, Vé-
gül is fej vagy Írás allapon békésen megegyeztek Tóni
javár,a a kacsasül;t mellett.

Viszont hiába dörömlböltek, hiába kia,báltalk a nagy-
néni házánáL Senki sem jött tárt karo,kkal ,kaput
nyitni. Még kutyaugatá§ slem köszön,tötte az érkező
vendégeket. A nagy lármár,a. r,égre is a szomszéd-
asszo,nv jött eIö.

- kit keresnek a cserkész urak?

- Nagynéném,et Káposztá,s, Károlynét? _ vágt,a ki
biiszkén Toni.

- Jaj, édies lelkem, rosszkor gyiittek . . . Ipp,eg
mlá'ma utaztak fó pes,tre élelemért valami Nudli nevű
rokonukhoz . . .

Barátaink előtt elsötétütt a világ. Szótlanul álltak az
ajtóbarn egymá,s1 támogatva, mint vert h,adak, avagy
szertefoszlott remények. Tóni szeméblen könnyek csil-
logtak.

- Mos,t azután m,ihez kezdjürrk? Se pénz, se éle-
lem... ehen lagyun,k az éijel !

- Ne íéljenek - víg;asztalta őket a né;ni. - Nálam

m,ajd megalszana|k az éjjte,l. Holnap majd visszautaznak
szerencsével. Oyüjjenek ebédelni!

Ez mégis,csak értelmes beszéd volt. Nem kellett m,eg-
ismételni. Fölragyogott a íiúk képe, Mentek, rohantak
a néni nyomában. Letelepedtek az aszta|hoz, Es úgy
b,elül már netm is ragaszkodtak a kacs,asültthröz. Hajlan-
dók voltak 1eljes megelÉgedéssel fogadni a disznópör_
költe,t is. Me,rt bizonyára, azt hozza a néni a nagy tál-
bat'l. lgaz, hogy szerón}rkedve kezdi : ,,Tuggyák, nálunk
nin,cs olyan íényes e,béd, min,t Pesten . . .;' Dehát falun
ez így szokás,. Utasaink megértően mosolyognak hozzá.
s cs,ak akkot tc:rzul el a mosoly arcukon, amikor a
néni szerénykedő bevezetése utiá,n bejelenti á m,enüt:

- E_gy kis bableves . . . Után,a mlajd lesz még egy
kis puliszka...

Muki és, Tóni ereiben elhült a vér, Fehérebbek lettek
a nteszelt falnál. Fejü,k zúgott, szemük karikát l,átott,
gyom,ruk pedig éles ko,rgással titta,kozott a merénylet
elle,n.

-, Nagyon szépe,n k,öszönjük... Nem vagyunk már
éhesek... - volt a lenlondó vá|asz,

Másnap azután új erőre kapva, és job'o eredmélny re-
nényében in,d,ultak csencselő körútjukr,a, Del többnvire
azonos sIzövegű rlál,aszt kaptak ékesszól,áss,al elö,aáoti
kínálatukra: ,,Szép, szép . . . De,hát itt is kevés a ba-
ro,mfi, s disznó,t még nem vágtunk... Es,etleg némi pa-
szujt ad,hatunk..,"

Azt m.ár nem! Go,nd,oltá,k a r,á,ndorok. S isrnét a költő
szava jrrtott eszükbe:

,,Rabok tovább nent leszülnk ! Babot tö,bbé nem
esziink !"

T9ni még 6 kertek alján legelésző jószágot is maga
köré gyüjiötte, s szívhez szóló halrgon próbálta őket
rávenlni, hogy jőjjenek föl veliik Pestre.

- El sem tudod képzel,ni, hogy mennyire hiányzo!
a pestieknek fuvolázta szirén-hrangon egy jól
nreghízott coc:án,ak, És szavainak hatá§a óri,ási volt.
Egy totya-kis kacsának még a könnyei is, kicsordultak
a nagy részvéttöl. De a falusi sz,abadsáqát egyik s,erp
volt hailandó {ö,IcseréIni a városi fogsá;gért.--

Végre mógis. szereztek ,egy csirkét, a,mit ,n,agy ciia-
dallal becso,mago,|ta,k, m,óg ,ai,a,ny szalaggal is áfi<titOt-
tek, maid m,egköszönft,e ill,endőképen a szíves verldég-
|átást" hazaindultak. De az állo,máso.n szo,morúan tá_
pasztalták, hogy pénzük az uto,lsó ezresig elf ogyo,tt,
. Mihez ,kezdjünk? Mihez kezdjü,nka 

--,kesere:gtekfeiük bttbját va.karva. S mivel más megoldás nem ádó_
dott, újabb csencselés következtéb,en a csirke hamaro-
san utiköItséggé r,áltozott. Exp,edíciójuk fogh,ató ered-
nlényeképen most már csak ,néhánv iúrós bukta húzta

Amihez n€m keII aláírás, nrert a cserkész úgyis éIti. a nem
cserkésznek pedig hiába magyaráznó-i<- .'
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A batyúző nemzet kis hó§e.

- Én nem 
'eketézek! 

Anyukámért, testvéíeimért teszem!

II|AGYAR cspR'KÉsz

szeíencsénl: amikor vécül már
hirtelen mozdulattal letettem (írd.
hogy odavágtadl Szerk.) a tű-
részt, léptek cs,ikordultak a szén-
porban, és kit ]átnak szemeim a
paíányi petróleumlárnpa íényében:
a Petykó Janit.

- Jó estét kívánok! No, me-
gyen a mrrnka?

- Sze,rvusz, örege,m! Rés látta-
lak. Mi van veled? Hogy a munka
megyen-e? Kutyaíülit! Odavágtam
már ,a íűrészt, hiszen kiszakítja a
csuklómat,..

- Hoci ide ,azt az ártat|an szer-
számot. Nern abban lész a hiba,
hanem az - e,mberben! - mondta
mosolyogva és máris elvette első
számú ellenségemet. Némán oda-
ültem a fúrészb,akra és félszemmel
lestem, Janit. Janiva1 régi barátok
vagyunk, bár mi az első emeleten
lakunk, négyszobás 1akásban, ök
p.e,dig az alagsorban egyszoba-
konyhában. igy, egybe ke1l ír,ni,
mert az bizony csak egy helyiség.
Homályos, fülledt levegőjű, mertpeiykónéni majd mindég mos a
nagyteknöben. A kis csikótűzhely-
ről hetenkint négysze,r savanyú-
káposzta szaga árad és keveredik
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meg magát háiizsákjuk íenekén, amit útravaló gyanánt
kaptak jóságos vendéglátójuktól. S nagy logáóal,mat
tettek, hogy ahhoz nem nyúlnak, hogr,,-Iegalább azt
hazaviszik.

Utazásuk valamivel jo,brb volt, nrint jövet. Egyszel,
az .abl,akban ültek, háttal a r,asrit felé, máskor a lép-
csőn álldogáltak. - Csak lépcsőhurutot ne kapjunk --
kesergett .Víuki,

Szeren,lsésen nleg is érkeztek Pestre, de bukta nél-
kül. Nem m,intha megszegték volna fogadalmukat. Sót,
valób,an cserkészfog,ad,almuk szell:mében jártak el. Ke-
lenföldön sokáig ál11 a von,at, Gémberedett tagjaikat
pihentetni ieszáliltak sé,tálni, Rongyokba bugyolált, sá-
parJt, vézna kislányt láttak. S ami azután történt, az
magától érietődött, azt íöltösleges is lcírni. Aki cser_
kész, úgy is érti. A nem cserkésznek hiába magyatáz-
nók..,

De talán ép ez voit az oka annak, hogy amikor Muki
az ál|omásr ól ía rkas csord,aétvá g gyal t oh,a,nt h,aza, mát
e9},általában nem bántotta utaz:,ásának sikertelensége.
örült, hogy hazajutott és n,agy lelkesedéssel esett neki
4z annyiszor íityttt,ált .ebédnek, mely változatosság ked_
i,éért isrnét baibíözelék volt. l(ét nagy tányérral is be-
kebelezett belőle, Fiiszen már olyaln régen- nem evett
ilyen jót!

É,s a lucuilusi l,akoma végén elővette jtgyzetiüzetét,
egy teásszűrőn Ieszűrve útjának örökbecsű tanulságát,
csak annyit irt bele: Minde,nütt jó a ba, de legjobb
otthon... - szöcske _

erv\AAA 
^^/Y\rvt§,ÜLFöLDI LE'\/ELEzÉs

. 1. Hans. Krarup_ dán cserkész ketgsi lilling §lrirll mao,'r cserkészt. ,aki az 1933. évi gödöllöi Világ_Jam-
boreen a dánok tolmácsa volt" Kérjük Jilling cserkészte,stvért, vag1l 226ku1, akik róla tudnak,"jelentkeIzének
a Külügyi Hivatalban.

2. A következő küIíöldi cserkésziestvérek m,agya_r level,ezőpajtást keresnek: Jan van Naarden 15 éves hol-
land cserkész német nysh,en és Joergen Kornum-á,án cserkésztiszt, református iheológus angol nyelven.

ÉrdeklödÖk írjanak vagy jellentkezzenek személyesen szerdán 15_18 óra közöii a Xrittigl,i- Hivatalbari,'

,,E LLE N B E N FAVÁG N l,..!,,
kisfiú voltam, amikor szomszéd-

asszonyunk, aki nem tudott jól
magyarul, ilyen szavakkal csalo_
gatta férjeurát, az orszásos híIú
tudóst a délutáni szunyókát he-
lyettesító nem,es sport cyakorlá-
sára. Régen volt, de mrost sűrűn
eszembe jut, mivelhogy most ma-
gam is Így csalogatom magamat.
Amíg édesapám haza nem jön on-
nan a Fekete tenger me,lől, addie
én vagyok a ház ,,embere", engem
illet a fűrész, meg a fejsze, ha
már a tát mag,át szegény anyus
alkudta ki, persze ruianeműért
cserébe.

Egyébként nem is kellene o]yan
sok csalogatás hozzá, hiszen fa-
vágás közben jól elgondolk<rzhat
az eínbeí és valami testmozgás
csak kell, ha a síléceimen konzer-
vet melegítetíek tavaly i]yenkor.
Csak,,,az a bökkenő, hogy ,,fa-vagnl nem is olyan egyszerú do-
log, mint ahogyan az e,mber úgy
elsö látásra elképzeli, Tegnap már
szilnte vért izzadtam belé, olyan
nehezen vágódott az a nyirkos
,,ácácía" lent a sötét és szűk vá-
rosi pincében. No, sok keserves
sóhajtást hallottak már eme ko-
rnor f alak ! De éppen ez volt a

el a 1úg- és szar,,panszagú gőzze!,
Ide csak suttyomban járhattam le,
mert ha a Fráulein (brrrl) mee-
látta, volt m,it hallgatnom. ,,Das
schickt sich nichtl" - ez leg,alább
hatszor előforduli a germán sző-
áradatban, de nyol,c éves íejje1 az
embor már l938-ban is javíthaiat-
lan de,mokrata volt s így heten-
kint nem egyszer eljátszottuk a
fal és a táhányt borsó páros je-
lenetét, anélkül, hogy beláttam
volna, mi a ,,nem illik" a mi ba-
rátkozásunkban?! Jani oiyan nagy-
szerű rongyfocit készített és azt
olyan sz,akértelemmel rugdaltuk a
szom§zédos üres telken, hogy azt
Sem|íniiéle Fráulei,n-i nevelésű soís-
társam nem tudta volna jobban.

Azóta 1ényegesen megváltoztak
az idők. Janival ritkán találkoz-
tam. Fél füllel hallottam, hosv ta-
nuló a Gorgely asztalos múhelyé-
ben, ahonnan sokszor áhítatos fül-
lel hallgattam kiszűrődni a cépek
muzsikáját. Most már talán neki
mondaná valami Fráuleint helyet-
tesítő hatalmasság, hogy ,,nerm, il-
lik" elsőemeleti mesbizhatatlan
elemekkel baráíkozni. De hála az
Ürnak, Jani épen olyan konokul
tartja a. barátságot most, mint an-



Fürészünk a lűrészbak két x_ének két' bevágásában.

nakideién én. No. lra ő veszi kéz-
be a íűrészt, akkor nyilván tudja
rna:d az oívosságát.

- Bécsben bot a bátvja! -szólt nevetve, miután végigtapo-
gatta a Íogakat. - Őszinte tisz-
telete,m, ha ezze| vágni tudtái- Ló-
nak való munka ez! Te, a iűrész-
nek olyan könnyen kell járni, mint
a hegodúvonónak, hallod-e! Várj
egy percre, mindjárt sesítünk rajta.

Elsietett, én pedis elővettem azt
a dalab málét, amit édesanyá,m fa-
vágói tiszteletdíj címen utalt ki és
titkoshátsógondolattal a farakásra
tettem. De már jött is vissza, kis
háromélű reszelővel a kezében.

- Ez e,nnek az orvosa!ldenézz|
Azza| fesztelenítette a íúrész

madzagját és a fűrészlapot - io-
gakkal fölfelé - beleillesztette a
fűrészb,ak ,,X"-ének két bevágá-
sába. (1. ábra,.)

- No, ezt sem tudtam, rnire
valő! Ázt hittem, hogy valaki unal-
mában csak úgy belefúrészelt a
deszkába.

- Mesterember nem unatkozik
munkaközben soha! - jelentette
kt barátom nagy komolyan és
máris nekilátott. hogy'a íűrész-
lapra merőlegesen tartott resze-
Iővel kiélesítr. n2 elg]zes fogakai.,
Nem mondhatnám épen zenei é1-
ménynek ,ezt a műv,eletet, de nerrx
is annak szánták. Tiz perc sgm
telt bele és végighaladt a fűré§z
összes fogain. Esy-egy íogon
nyolcszor-tizszet húzta végis a
reszelőt. (3. ábra.)

- Egyszer! - kiáltoit Jani, és
tenyerév,el mesütöc,ette a kifent
fogakat. - Javul a helyz,et. de
més, a másik oldalról is megbiz-

A megosztás íelülnézetben

MAGYAP CSER'KÉSZ

tatjuk. - Azzal átíordiiotta a ,fű-

részt és most az ellenkező oldal-
rő7 vé,geze el ugyanazl a múvele-
tet. Csengett a fülem, mire beíe-
jezte.

- Ennek a megosziását ki csi-
nálta, pajtás?

Mesosztását'i Nem, tudrlm,
mi az| (2, ábra.)

- Nem? Hát akkor hogy mer-
ied a kezedb,e venni? I,de süss !

tla a íűrész íogait úgy hagynánk,
a,mint a boltban megvettük, akkor
L:eszoruina a fába s tarán el is
szakadna. kissé szólesebb rést kell
y{Lgaunk a íűtész lap jánál. Ezt
úsy érjük ei, ha egyik fogat jobb-
r,a, a másikat balra kissé kigör-
bítjük. Ezt hívják §zaknyelven
megosztásnak. De te ne csináld
azt soha, mert néhány fog bizto-
§an kipattanna. Ehhez olyan nagy
szakértő kell, mint magarn, la! -Ládd-é: három foe ;már így ,is ki
van törve. Ezeket is megreszel-
tem, mert Ígl, idővel a többiek le_
kcpnak melléjük és akkor eliűnik
a csorbaság.

á iogakat.

- Nagyon köszönüm, pajtás!
Most már lehet tovább hegedülni,
úgy-e?

- Csak lassabban! Előbb beál-
litjuk a 1apot. Mennyire szoktad
mesdűteni a kereteJ?

Megdönteni? Ne,m szoktam
én azt|

- Márpedig esy kissé igencsak
kell, különben hamar kifárad a
csuklód. Próbáld csak meg, így,
körülbelül 6O iok alatt rrr,egdűtve
mennyivel ioblt fogás esik. Igaz-e?

- No, nézd, igaza van az öreg-
nek! (4. ábra,)* ügy, most pe,dig megí,eszít-
jük a zsiinórt, rnert laza íűtésszel
nem lehet dolgoznli. Annviszor for-
gatom ezt a pecket. amíg elés ne-
hezen fordul. Túlfeszíteni nem
ajánlatos, mert a zsinór elpattan
és a pecek a szeme,dbe vágódik,
viszont mihelyt ab,bahagytad a
munkát, azonnal meg\azitod a zsi-
nórt. Máskülönben elveszti a ru-
galmasságát. No hát, hoci, had,d
vásjam !

- Ne fáradi, ko,mám. maid én...

- Ujjé, fáradság! I,gen, négy-öt
óra hosszat rajz szetint, kemény-
íát, vagy mondjuk vörösfenyőt
vágni: az igen. f)e vatI is az asz-
talosoknak kemény kézfogásuk!
A Vörös Lajcsi, az egyik segé-
dijnk, íélkézzel emeli le ,a gyalu,
pad tetejét. Már az én karom sem
lekvár, to,gd csak meg!

- Tvüh, a kismacskáját|. ezko-
moly valamú, Még jó, hogy jóban
vagyunk... - szörnyűlködtem, m,eri
legkomolyabban: hajóköteleket ta-
pintottam a vékony kabáton ke-
resztül izmok helyett, Aztán vás,ta
Jani, vágta. De bezzeg nem nyö-
g,ött az, nem is lihegett, l]gy járt
a kezében a íűrész, mintha lebog-
ne. A hasábból leváeott egy részt,
azután pontosan középre tette, be-
vágot középütt, maid jobbra és
balra egy vágás és oly,an egyfor-
ma öt tuskó hullott le, hogy kí-
rajzolni sem lehetett volna job-
ban.* Tessék, most próbáld te,
hadd látom!

Yágtam és fejc§óválv,a állapítot-
tam meg, me,nnyivel könnyebb
éles, jó1 be,állított szerszámmal
dolgozni. És mennvi erőpocséko-
1ás, ha az élesítést halogatjuk. Ka-
cagva öIeltem me,s Janit és sietve
íölajánlotta,m neki a kikészíteti
darab málét. Csakhogy...! Jani
nem tiltakozott, nem szerényke-
dett. Ellenben kivett a zsebéböl
egy almát:

- Ma hazavittem esy meggyó-
gyított bombasérüli szekrényt s
ezt kaptam ,,bo,rravalónak". Most
hát mutyizunk: fele-fele!

Úgy tettem. mintha..., de Jani-
ban több őszinteség lakozott:* Mukkot se, öreg íavágő,az étol.
most valuta. Neke,d is, nekem is.

- Azzal kettétörte az almát, el-
vette a málé felét és az aprító tus-
kó,ra telepe,dve, kemény harapá-
sokkal küldte le a ialatokat.

- No, szervuszl! * búcsúzoti.

- Legl<özelebb a iejszédről be-
szélgetünk !

-ősy,

H U S H E LYETT §EBT.nnüN-ú

60 ío,k alatt megdőltve taítiuk

resze1.6vcl élesiilük
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csepel,en, az ewópai hírű, hatal,mas lakosszánrti ipari gó.cponton eddig semmi,féle középiskola nem volt.
A csepeli munkásszülÖk gyermekei, ha tanrrlni akartak, kénytelenek voltak Pestre bejárni. Bejáró diáknak
lenni még a békevilásban seln]] volt gyönyörűséges állapot. Rengeteg idő meni el a villamo,sozással. lelki
szétesettséget eredményezett. Bizony sok csepeli diák a mostoha körülmények miatt nern tudott iskolájá-
ban olyan jó munkát végeznl oly eredményt fölmutatni, aminő szorgalmából és tehetségéből tellett volna.
A napilapok 1945 őszén bőverr írtak. arról, hogy az agyőd,ó és talál,ékony munkásszülők nrint álltak össze.
hogyan alapítottak gimnáziumpt gyermekeiknek és hogy gimnáziumuk vez,etésére a magyar iskolák törté-
netében oly nagyhírű bencés rendet kérték íő1. Az új szociáiisabb Magya,rország életében mérföldkövet jo-
|ez ez a ténv. Joggal írtak róla annyit az írjságok. De nem sokan vették észre, hogy ugyanakkor itt nagy-
szeríí cserkészt,eljesítménnyel állunk szemben. Hallg assátok, hogyan számol be az úi gimnáziummal kap-
csolatos cserkészélményéről ,a füstölgó gyárkérri,ények városába kiküldött munkatársunk.

cserkészszernpontból az első ér-
dekességet a tanári kar tasjai is
csak akkor vették észre, amikor
az ország legkülönbözőbb ,bencés
girnnáziunraiból rnegérkeztek Cse-
pelre. Mikor az új munkaterületen
boldogan üdvözölték egy;mást,
örömm,el fedezték íel egyrnás m.el-
lén a cserkész-liliomot. Minrdnyá-
jan aktív, régi cserkészek. Régiek,
de nem Öregek, mert az i,Eazgató
és a tanári kar legöregebb tasja
is csak h,armincegynéhány éves.
valószí,núl,eg véletlenül alakult ez
így, de hogy a cserkésznrultra, le-
Ieményre, edzettségremilyenszük-
ség volt, az hamarosan kitünt.

,,Tessék csak elképzelni
magyarázza munkatársunknak G,a-
lambos lrén cse,rkész-tanár út -egy tókéletesen üres kis villát és
egy ugy,anilyen iskoLaépü etet.
Ezekbe költöztünk be a tanítás
miegkezdése előtt pár nappal e,cy
szerzetes kevés holmijával: pár
ládával. Ezak is töbibnyire csak
könyvvel voltak te e. Ékkor kez-
dődött az icazi cs,erkész,munka !

Sátrat ver,ni ugyan nem kellett, de
a tetőn akadt elés tennivaló; ,a le_
bernyegeket sem kellett befűzni,
de annál inkább az ajtókat és ab-
lakokat rendeltetésüknek megfe-
lelő állapotba hozni: papírral. fa-
laprral megfoltozni. Majd hozzá-
láthattunk a belső berendezéshez
is. Üres ládák;ból pompás iróasz-
talokat, szekrényeket készítettürrk
és az est beálltával már éppen
azon törtii]< a fejünket, hogvan fo-
gunk a nenr éppen puha padlón
aludni, amikor megérkezett a2
anyarn,onosior, Pannonhalma íeje-
delrni ajándéka: eg5, csomó ágy-
betét, élelmiszer és apróbb szük-
ségle,ti cikk. Igy azután nem köz-

o vetlenül a padlón, ha,nenr néhány
ctn-rel magasabban . töltöttük az
első napok, sőt hetek éjszakáit"
Egész szabályszerú éjjeli órséget
is kellett szerveznünk, mert az

.épületen sehol sern volt més zár.
sőt sok helyen még kilincs se,m.

Az első i,dők höskorához tarto-
zik az is, hogy nemcsak mi ma-
gunk cipeltünk, takaríto,ttrrnk, ja-

vítgattunk mindent, hanem - hogy
e,sész cserkészszerű legven az é7e-
tünk - mi magunk is íőztink. Ez
is sorrendb.e,n ntent, nern is volt
seimmi baj. Csak egyszer. de ak-
kor is végeredménvben jól jár,-
tunk. IJgy tö,rtént. hogy véleilenül
ittolsó ittorzsáig elfogvott a kenl'e-
rünk. Összedugtrrk a fejünket: Mi-
lyen kenyérpótlót tudnánk készí-
teni? \'ésül is a gríz mellett dön-
töttünk. Fáradtak voltunk és éhe-
sek, biztattuk a solos szakácsot,
hogy csak jó1 merítse tneg kana-
lát. Ö azután alaposan megfogadta
tanácsunkat, s színültig öntötte
grizzel a nagy lábast. Pár perc
mulva kitört a pánik. A c,riz da-
sadt, mintha csak a mesét pél-
dázná. Minden rendelkezésünkre
álló edényt mozgósítanunk kel-
lett. A szakácsnak szolgáljon ment-
ségére énpen tábori gvakorlata,
meíf úgyl,átszik, most is normális
tábori létszámot tartott szem előtt,
nem pedig csak hetünket. Minőség
szernpontjábó1 különben is kitünö
volt, ettük is majdnem esv héti,g,
mindig val,ami más körítéssel és
leealább hosszú ideic nern kellett
írj menün törni a fejünkef."

Hasonl(l, táborra emlékeztető
kedves és kedé yes eseieke,t ha'I-
lrrnk a reggelenkinti,,kollektiv"
mosdásról. resseli tornát helyette-
sítő far,ágásról, mosogatásról. stb,.
de mli most már az iskolaév után
órdeklődünk:

..Hát igen. n€m maradhatott
sokáis titokban a mi robinzoni,
vaey tábori életünk. elérkeztek a
beíratások s a csepeli szüIők ió-
voltából egyíe ,,kultúrálódtunk".
sorra jelelrtek meg kapunk elótt a
kis kocsik eg]r-egy szekrénnye'!,
dívánnyal. de a legbájosabb jele-
net talán az voli, mi'kor egy kis-
lány szinte szégvenkezve hílz!a
elő köténye alól azt a Dár evő-
eszközt. amit édesanvja küldött:
,,a bencés atyáknak". Mi bizony
hálá.san fogadtrrnk mrindent, mert
edd g pél,dául az étkezéseknél se
tányérunk, se csészénk nem lévén,
a kisebb-nagyotrb fazekokat szed-
tük rangsorba. Iey jutott az iyaz-

gató úrnak - iekin,télvének elis-
merése gyanánt - valami kétlite-
res ibr ik."

Hasonló érdekes feleleiet ka-
punk arra a kérdésünkre is, hosy
a fiúk hogyarr illeszkedtek tlele a
tanári karnak ebbe a' cserkész-
szerűségébe:

,,Alig indult meg, a tanítás és
máris kirderült, hogy nemcsak a
tanári kar áll ,,cserkészalapgn",
hanem a diákság is. Lesalább is
így f estett mind járt az első na-
pokban. Nekünk kellett mindent
elöteremtenünk. Egy őrsnyi fiú a
házakat járta sorba s a széthor-
dott iskolapadokat, táblákat nyo-
mozták ki és sze,drték össze, ecy
tnásik csoport a m,ár beérkezette-
ket vette kezelés alá, tisztává mos-
r,án és sikálván azokat, a harma-
dik mec a termek padlóját súrol-
ta. ablakait tisztította.

Végr,e megindulhatott a rendes
tanítás és mi éreztiik, hogv már
az első napok közös munkája
megteremtette a bencés s,imnáziu,
mokra jelle,mző családias légkört.
összeíűzöit bennünket. A saiát
munkánk otthonossá tette a diák-
embeíek számára általában rides
osztálytermeket, közei hozta egy-
nrásl-toz a tanárokat és a fiúkat."

A jövő cseíkészterveire vonat-
kozó.anpedig ezt a választkaptuk:

,,Most máf elérkeztünk oda.
hogy eleget tesyünk a fiúk les-
hiibb vágyának és íormálisan is
megalakítsuk a cserkéSZcSapatot.
||gazában nem is kell már itt mes-
indítani a cserkészmunkát, hanem,
csak mindazt, ami eddig is tolyt,
hivatalosan is cserkészkeretbe íog-
lalni. ,A fiíranyag amúgir kir,áló:
munkásgyerekek, sokan íaluról ke-
rültek f ö1, Szüleik is, ók i.q sok
rnindennel nregpróbálkoztak már s
az i'lyenek, kikben megvan a min-
denre r,álla'lkozó kedv, szolsá'ltat-
ják a legjobb alapot a cserkész-
munkához. különben is most elég
sokat nyeínek azzal, hogy ne;m

keil órákic villamosozniok, f a-
gy,oskodniok. Igyekszünk is majd
milrdezt a megtakarított időt isazi
,,jó mu,nkára" fordítani,"

16



Szé1 csókján ide-o,da lengve,
Fönn, íönn, ahol 11e hallia s,enki,
Belehintázni, belecsicseregni
A végtelenbe!

Fád odalenn
FűféSZli talán már fekete kan,
Tú1 a hegyen
Gyürkőzik a szé1 alattomosan.
Döntő íejSzét iS amott neki tennek:
Igy vagy amúgy, ránk döntik a házunk.
De mi ne bánjuk, mi csak lurulyázzunk
AZ úristennek!

Regulánk ez, énekeseknek,
kikkel az lsten kontíáktust kötött:
Hogy amikor malid eltöíetnek
A világbíró öIdögök,
Az emberte!en egykori tájon
A dallam, a dallam rnécse derengjen,
Hogy a siVatag-csendben
Az Angyal ictetaláljon. 19,12 júliu..

Olvasom és önkéntelenül a cserkésztörvény, az éne-
kesek íe,guláj,a jut eszemrlre: A cserkész vidám és
íríeggoríl,dolt. ,,Elmegyek, elmegyek hallom a
sz,ék€,ly nótát, de,a buLjdo,sásra kényszerí,tett embefi
érzések keserűsége iö,lött is győz a hit ereje.

Fújrt el, ió szél, íújd el hosszú útnak porát
Hadd nézzem amott is aZ egek sátorát,

Ne a togyó holdat, ne a bukó napot,
Csak a sarkcsillagot, 

- csak a sarkcsillagot!

C.s,erkész-szemmel íáttja a csillagot. S látja hogy
,,rillnak a hegyek", érzi, hogy ,,él az ill,at", akár-
mennyire ,is fölford,ult az ,embeíek világa. Az l,srten
gorn,do,1,atai mások. Azokat hirdeti örök tavasz re-
rné,nységével. S a költő otthon vian mi]nd.enütt a fételn,
hoí ,,bokor a:l,att komázik a bog,arakkal", ho! a Ka,-
ticabogárral breszél'get, s attól tanu,lj,a m08, hogy
,,pokolgyomrú felhökön is az Uristen jdr." (1943 ta-
vaszán de jól esiet1 ezt a verset a Zászlónk lapjain,
olvas,ni!) A ,,bükkíák temp[omaban" imádkozik s" a
ge'tszemáni éjszakákon is ,együtt tud maradni a ret-
tentő imiáldkozóv,a|:,,Legyen meg,a te akaratod -,\1indazonaltal!"

csrkészlélek a kötet minden versélbenL De az egyik-
be,n kimondottan cserkészről ils szól a na,gy csernkész-
pedagógus.

Tizennégyesztenrdős cserkészgyerek,
Arca és 1elke rózsás éS kerek,
Nyolc év, és férIi lesz, silány.
* Uram, bocsásd meg,
Amit a kertész ront a fán.

(Peccatum originale.)

Ez megint az az őszinte han,g, ahogy tábortűznél
szoktunk bleszélgetni mli, cserkészek. Hogy magasztos
eszmé,nye{< sugaL"áiban kialakított világurnk idegen a
földnek, fio,gy miegrontásunkra törekszik a gonoszsá,g
hatalma, De - úgy-e, - ffii résen leszünk! A kötet
utolsó ver,se megint néipi d,alt idéz:. ,,Erdő ,mellett
estvéledtem". Porle,petten, go,ndlepeLtteni... D,e azzal a
tudattal, hogy m,eg,reggeledik s újra kezdődik az
ének. Addig győzni kell, mert ,,amig győzöm, addig
éljek".

Sándor brátyánk ajkán m,inden magyal cserké-
sze,k szava ez! Ahogy könyve minden ,magyar csrer-
készek kedves olvasnlánya lesz, s ezekből ,a veísek-
ből. is gy,akían h,allun,k majd tábortűznél, ünnepé-
lyeinknél. - Im -

tKö NY\/IDIK c s ER,I(É s Z,SZEF{,ME,L
SíK SÁNDOR: GYóZöD-E MÉG? (Versek 1939-

1945. - Szent Istuan Tarstll,at kiadds,a.)

Nlinrt amikor hegymászó úton a paranc§nok bíztató
mosollya,l terkirnt vrssza htátizsák súlya alatt gömyedŐ,
ki,álló gyö,ker€ke,n, ,glg5 köveken botladozó cseíkész-
lJáía, úgy c§eng tüiünkbe S,ik Sándor új versesköny-
vének ctme: ayc)ződ-e még? Nehéz te,relpen kellett át-
vergődnünk az elmult ha,t esztendő, alaltt, ,,mi,kor a

íölo - a nagy Hazug előtt - fekü,dt el", mlkoí
,,Otldar Jelhő,k gomolyo,gnak, - Elkormozzák ,az

eget. - Jeges eső feny,erget," mikor ,gyökereikkel, ég
íelé meredő szél-paciíikalta f ák között v,ilt az út, hot
az elíoppant marcona törzsek némán iekszik a ke-
s,erű fö.lidlet'.

sik sándor ezekbeln ,a vlEr§ekben irta meg a ke-
s,erves túra útinaplóját. Ember, aki rnelegen érző
szíwel méiyen átszenvedi a nagy ern]bertragédiát.
Pap, aki apo,stoíi lélekkel magosan, tartja hitének vi-
lágító szövétnekét a sűrü éjszakában. Költő a ja\,,1á-

bril, .a,kiben élmények f akadnak, akin€k beszéde5
szimbo,lumokka1 tele a világ, aki muzsikáló ritmLus-
ban, csengő rrmekben szótaltatja meg gondoiatait.
Amellett lcSeíkéSZ isi magYar fótdön aZ etsők közül.
S ,ez embereb,b ízt ad em,oerségének, magyarabb za,
maÉot magyarságának, talpraesett leleményességet
paipi lelkületének, term,ékeny szemléletet költői ihle-
tén,elk.

,,Messze nézzen, aki élni akar" - hirdeti a költő.
,,Nyllegyenesen íöl, csak föltelé!" - nLondják neki a
lenyoiá,k meghitt letki beszélgetés során, ,,örök t,avasz-
sejielemröl" - csivognak a csata,mlarta mezők fölö,tt
mégjelenő fecskék, s ,,lalamiről, mit látnak a magas-
sd§tló'I, ami nem latszik ideleníL". igy néznek a cser-
készlek kö,dlbevesző hegyosúc§ok f ete, igy töín,ek a
lélek magasságai felé, igy munkálkod,nak sivtár jelen-
ben a szöbb éé boldoígabl, jövön. Nem a mának élők,
ha,ne,m a holnapért virrasztók.

Az emibere,bb ember sz,ent eszményének szo,lgála-
tárba sz,egődött cserkesa dö,bbenve l,átja, ho,gy a föl-
szarbad,ított szenved,élyek vad o,rgiájában m!]kénú tör
elő az ,em,berbőI:. az á|l,at. ,,Akarod tudni? - Ilos a:z

altatok - megeszik egymást. Azert dllatok " Mélysé:
ges szánialo,mlmal teki,nt az, emtberségét vesztett em-
berre, aki ,,embertelenül e,mber": ,,Nem tudo,d, kit saj-
nalj jobban: Ábelt a halottat, - Vagy a gyilkost, a
bélyegest!" Törhetetleln hittel hiszi, hogy ,,az ember
mégis ember". Sőt vallja, hogy ,,emberftek lenni de
jÓ, de jó ." Igen, tla ,igaz ,embe'r módj,ara ua-
gyunk'. De az emberek az ehiult ,évetk alatt nern
tu]dtá,k, mit csel,ekszenek. ,,enúeri kialttis: akit ke^

res, talalja meg", - sóhajt a költő s min,den igyeke-
zete,. ,,képedet emberre mosdani & m,ostani szeftny-
től". Azért oly,a,n határtalanul troldog a]miko,f em;be-
rebib embe,rre talál ebben ,,a beste, órdöghasból kt-
vagott har,amia vildgban",, amiikor Ágosto,n Estánnal
találkozik, a,ki qgész em]ber, ,mert Istené.

llyen em,bere[<et, ilyenekből álló ,,emberhe'z hasonló
nemzedéket" kíván enrn,erB ,a kicsi maradék oíslágr'ak,
s hogy vajha eze,ntúl már ők lennén,ek az orsz.alg.,.

Del addig is ,,mit tegyeíl a férfi, kinek töruénye
tenni?" Mit tegyen, amilkor tétlenségre v,an kár'hoz-
taitva? ,,Egy f enyőfa tete jén hintdzó rigó" példáza-
táb,an talál magára,

Könnyű íigó,
Fenyőla keresztje hegyén,
Ugy-e de ió,
(Mi tudjuk caak, te oreg én!)
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öVEGES ]oZSEF: ATOMBOMBA. (Az a,tormernrer_gia felszab,adltása és jövője házilag vésezhető kísér-
letekkel, ábrákkal.) S,k Sándor elÖszavával. a .C§er-
készbolt Szöt,etkezet kiadása. Alapára 7 P.

. 
Azt hittük, nem a,kad egyhamá,r olyan világsz,en-

záció, am.ly a háborús boiialmakba 6eIefáradí em-
!., érdeklödéséi, kíváncsiságát még felcsigázhatja.
Az atombomba hire mégis mé-gOriUUe'ritette ai'embert.
lg44-45 telén nemcgyszcr a lralíl torkáb,an jártunk,
1éh.any ,hónap m,u,lva rnégis borzongva o,Iva§tuk az
újságok tudósitását a japán várcrsróf, amelyet egyet-
len atom,bomba tüntetett el a föld színéről.

Nyomban megkezdődtek 6 ta,lálgatások: ,mi lehet a
szörnyű bomba tirtka, tLrdósok és lai,kusok k,ezdtek
vitába, az újságok körkérdéseket intéztek tudomá,nvos,
poliiikai és_ kato,nai szakt,.kintélyekhez: milyen új' le-
hetőségek állnak eiő az atormbómbával ka§csolatban,
a n,emzetközi tanácskozásokon is ez, a kéidés kertitÉ
napirendre.

Alig mult el egy-két hónap és már könyv,ek jelen-
tek mle8 az atornbomblátról. E könyvek közül, öveges
Józs,ef Atombomb,a c. m,űvét gyakorlatiassága és é6er
lelkiismerete helyezi a cserké§z.szellemű munkák so-
rába.

Résaletesen islmlerrteti a mo,dern fizika útjait a Rönt-
gen-sugarak fölfedezé§étől az atombo,mbáig, de neml
elvont tudományoskodással ve:.et végig 6 kutatások
tö,rtén,etén, hanem mirndent az egyszerű, otthon i5 elö-
óllitható kisérletekkel magyarazva. Megtanuliuk, mi-
kép Jehet lényképezni fényképezőgép nélkül és hogyan
csinálhatunk zsebbenhordható röntgenkészüléket. Eiek-
hez a kísérletekhez elegendö egy_két könnyen besz,e.
rezhető eszköz, mégis ezekbe|n vaíL az ato,nrrenergia
titkának csirája,

A könyv írója, öveges. József flrelTlcsak a, fizikus
gya.korlott kezével yezet la,boratoriumában, hanem
csenkészszíve is rnegs,zólal. Könyvét azoknak ajánlja:
,,akik elsz,ántak és erős,lk aria, hogy soha többé
§emmit meg ne a,d,jan,ak Cézáínak, amiiel az vétkezik
]sten és az embe.r ellen".

§ik Sándor többek közt ezt irja elősz,avában..

Taoaszí aüggeí( nótaíánKom<,

o - dgs <r - párn, € L rncLnt |L - o.rn
1,6f,

*:í*'*§ El
Édes ,anyáim sok szép szava,
kit fogadtarn s kit nem, soha;
rnegfogadnám, de már késő,
mert az idegen az első.

Nem megyek én innett messze,
tészket rakok, mint a fecske.
Megbélelem két karo_mrrr,al,
megtapasztom. csókjaimmal.

Anyám, anyám, édes anyám,
édes ielnevelő dajkám,
ha vétettem, megbocsássad,
könrnyeidet ne lrullassad,

(Kalotaszeg,)

A könl,r,... igen értékes szolg,álatot tesz az
.eg}É,temes érdeIrlődés kielégítésére. Százszorosan ér-
tékesebb azonban az a szolgálata, amellyel rádöb-
benti olvasóit, bárhoria tartozzanak is, hogy ezek ittán
nincs vdlasztúis., \,agy haladrrnk az eddigi úton, amely
a világ teljas megsemmisüIését, a világ r,ágél jelenti,
vagy mi, nrindannyian egyének, társadalom, államok
a rnegértés és együttnrííködés új írtjára térünk, anrely
az emberiség cgy jobb korszakdt, s vc,le a világ bé-
ktsségét hozhatja meg. (--4k-)

MEGJELEN], A TERMÉSZETJARÁS.

sok nehézség és hosszú várakozás után elkészült
gróf Festetics ptil Terrnészetjárás c. könyve.

Azok, akik résztvettek az utöbbi évek cserkész-
parki vezetőképző táborain, bepillantást nyerte,k Pali
bácsi vadász és cserkésző megfigyelésének gazdag
tárházába, Ezeknek az örsvezetői táboroknak és ke,d-
ves beszélgetéseknek ren,dszerbefoglnlt és kibóvített
gyüjteménye a Magyar Cserkészszövets,ég legúJabb
kiadványa : Természetidrds.

A könyv egyes fej,ezetei az évszakok változásáról,
az erdőről és sziklákról szó nak. Egy másik iejezet
kis útmutatót ad az őrsvez,e,tőknek. Az időjárásró,l,
valamint a nöyény- és rovarismeretről szóló lejeze-
tek ugyancs,ak számot tarthatnak minden cserkész
érdeklődésére. A tapasztait többpróbás cserkész szá-
mára pedig sok-sok ujd,onságo:t és érdekes megfi-
syelések üapasztalatait nyujtja a ,,Csapa és nyo,m-
ism,eret" c. íejezet.

A vaskos - kereken 200 oldalas - könyvet száz-
nál több raiz és fénykép teszi tláltozatossá és érde-
kessé, Gerritsen Vilmos és a könyv szerzöjének il-
Iusztrációi mellett a szerző szebbnél-szebb fényképei
is tííszítik a mindvégig tanulságos és érdekes köny-
vet. Egyetlen ig,azi cserkész könyvtárából §€m
hiányozhat !

Megrendelhető a Magyar cserkész kiadóhivatalá-
nál (Bp., Nagy-Sándor-u. 6.) Alapála 10 P.

Megjöttek a feoskék. Éles csivogással cikáz-
nak a tavaszi napsütésben. T,avalyi fészkük
ott van a verandám eresze alati. Úsy láiszik
az öregek is, meg a tavaly itt költ iiatalok is
szerencsésen megérkeztek, mert többen is kö-
rülnéztek a régi fész,ek környékén. Elée lár-
másak voltak. Mintha vitatkoztak volna azon,
hogy melyikük foglalja el. IJgy látszik, az
öregek r,agaszkodtak régi jogaikhoz, s míg ők
szaparán hozzá|áttak a télen át biz,ony meg-
reperdezett fészek kijavításához, a] íiatalok a
veranda másik sarkán kez,dtek fészakrakásba.

Hosszan ,elnézem őket sz,orgos munkájukban.
kicsi csőrükben parányi kis sarat hoznak. Meg-
kapaszkodnak a síma íalon farkukkal és kiter_
jesztett két szárnyukkral' támogatják magukata balanszírozásb.an. De közb,en úgy túnik,
mintha kiterjesztett két karral ölelnék át a iö-
verndő otthont. s amikor odatapasztják a cső-
rükben hozott kis sarat, mintha ,csókkal ta-
pasztanák a fészket, hol majd fiókáikat ki-
költik.

Elnézem őket és iülernbe cseng a kalotaszegi
ú}enyasszony-bűcsúző. Akinek lelkében fogant
az ősi népdal, az is gyakran nézhetLe a fészek-
rakó fecskéket... Fecskék fészekrakása tavasz-
szal és ifjú emrberek otthon,alapítása életük ta-
vaszán... Szeretet kell hozzá, ami öntudatlan
ösztön formájában é1 a kis rnadárban, amit tu-
datosan kell kiteljesíteni az emberben...

-:Tenor-

MAGYArr CspnKÉ,sz

III.

WVt-\rY\r\A.\
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,4z tcrna üia
A Time cimű anterikai lolyóiíat ianuár 7-i

s2ámlban egy cikk az észt testvérnemzet tizen-
hét tagjának útiát irja le balti haZájuktól aZ
Egyesült Államokig. Alig hallgattak el a há-
bor i íegyverei, vizümol( és Atlanti-okmányOk
nélkül indultak el a 1rosszú útra, hogy gyel-
mekeiket Amerika híres, denokratikus iskolái_
ban neveltethessék lel, E cikkből vettük netn
minclennapi kalandokban bóvelkedö vándorlá-
suk leíIását.

Meg,mozduit a köd a Keleti-tenger vize felett, so-
molyogva emelkedett a sápadt nap korongja ,ielé,

Palrlberg tlarri állt az őrségen, úgy látszott, mintha
élesen íigyelné a homályos pár,a,alakok váLtozó iáté-
kát, de gondolatai nem íródtak mozdulatlan arcára.
Cyakorlott tengerész-keze a sí,ma vízen öntudatlanul
irarrryitotta a kormán)rkereket. Egész t:estével érezte
a hajó és a viz minden, rezdülését; tekintete nem is
az utal kémlelte maga előti, mes§ze elkalandozott ke-
let feié, ahol a gőzolgő viz megyilágosodó határán
,smerós partok láthatatlan körvonaiait §ejtette rneg.
Azt sem vette észre, hogy Kuun Arvid, ,a másodka-
pitány m,elléje lép,

- Letert az időd, Harri, add át az órséset.
Jól tudta, hogy Pahlberg 1elke messze jár a meg-

sejtett hazai észt partok mentén. Cserzettbórű arcát
szembefordított,a a hajó orra ielől árarnló íriss leve-
gövel, Szárazon ejtett szavai nem árulták el titkát,
a belül sajgó érzéseket.

- Az asszonyok még alszanak, ne keltsd fel őket.
tlarri. Csak hadd aludjanak. amíg lelki szemrük elől
is el nem tűnlek a partok. Gondo]atainknak nincs
mit ke,resniök a háború dúlta romokon. Nincs ottho-
nunk, ntncs vagyonunk, emiékek sem kellenek. Csak
egy maradt a mienk, a tenger végtelen szabadság,a.
az űt, me|yet a dióhéjnyi hajóval meg ke1l tennünk.
Emlékezz vissza: minden re,m,ónységünket e kis ha-
jóba vetettük; milyen makacs hit és kitartás kellett
hozzá, ha,gy az Erma tizenkét méternyi haióvázábó|
árbócokkat, vitorlával, segédmotorral, szűkös élelem-
mel felszerelt, ó,ceáni útra alkalmas vitorlást íarag-
junk. Most hát csak a célul kitúzött feladatokra gon-
doljunk - és hadd aludjanak az asszonyok.

Harri átadta a kormányt, s mintegy véletlenül egy-
rnásb,a kap.csoiódott a két férfi keze. De közberl nern
néztek egymásra,

Rossz idő következett az Ermd-ra, A nap képe el-
tünt a sötét fel^egek mögött. A Skagerrak szirke
vizét himlőhelyesr'e verte a szakadatl.an esó. A szél
hatalmasan íelkorbácsolta a hullámokat, Az asszo-
nyok és gyermekek a kabinb,an gyötrődtek a töré-
keny jószág szertelen táncától. Azt hitték, sohas,em
bukkan f,el újra, amikor a hullámok között támadt
csatornák ,legmélyén bujkált, és reszketve várták,
mint zuhan mcgint a rnélybe- amikor elérte a habzó,
mocskos hullámtaréjok tetejét.

A vitorlás mégis baj nélkü,l jutott túl a vészeken.
a Manche-cs,atornán áthaiózva ragyogó nyárban fu-
tott tovább a írancia és portugál vizeken. Flaívankét
nappal azut,án, hosy elindult Stockholmból" Mad,eira
szigetének zöld lombjai és íehé,r házai alatt petetl
horgonyt a forró napsütésben. vidám, békés hangu-
lat mosolygott feléjük a partról. a gyermekek a hajó
korlátján lovagoltak, az asszonyok nevetve inteset-
tek a barátsácos tájék ielé, valamennyien izgatottan
várták a pillanatot, amikor partra léphetnek.

Apró mo,toros vált el a kikötőpart mellől, az
Ermd-ic, hangzott zümmösö hansia, amint széles
habka,réjt túrva a vizen, egyenesen íeléjük forduli.
Fiamarosa.n a leeresztett hágcsóhoz símult, és Pahl-
berg kapitány segító karján egy komoly arcú, fehér
egyenruhás úr lépett a íedélzetre. Hivatalos,an jött.

Az ERMA I]TJA, _ l. Stockholm, innen indult el az Ertma
útjáIa. 2. Innen sejtette meg Pahiberg Haírl a ködképek mö-gött a hazai paítokat. 3. §kagerrak-szoros, itt töít ráiuk elő-ször a vthar.4. lvladelra szigete, Ítt tekintették Őket nem
kjvánatos elemeknek. 5. Hattefas-foka, ettől keletre 60 mér-
|qldnyire . ütköztek ,a tagyos nyugatl 'szélvés2be. 6. AtlantlcCity, a dühöngő vihaí sóiétjébén -itt haladtak el 40 méríöld-ny!íe a parttól,7. Norfolk, tőle keietrc l00 mérfüldnyire lát_hatiitok az amerikal rcmb'olót, mellyel az Erma utasii talát-kozlak. 8._ Llttle creaB, itt érkezett- a tlzenhét észt kalandosútjának végére. _ Á térképet átszelő vonal a 20. szélességi

lokot lelzi.

átvizsgálta az Erma ut,asainak személyi iratait. Yizu-
mok és Atlanti-okmányok után hiába érciekiődött.

- Kik önök voltaképpen, honnan jöttek?
Pahlberg egyenesen válaszolt: _ Észtek vagyunk.

a hajóútra Svédországból indultunk el, ahova-á há-
ború bo,rza,lmai elól mentettük át asszonvainkat és
gyermekeinket, Amerikába igyekszünk, és szeretnénk
néhány napig megpihenni e szép sziget sz,ab,ad lakói
között.

- Észiek - töprengett a ko,mror hivatalnok - ésmls qz okmányaik sincsenek teljesen rendben, a hajó
zászló nélkljl fut, Nem adhatok engedélyt a partra-
szállásra. Ha ,vizte, élele,mre, vagy üze,manyagía van
szükségük, a külsó dokk mellett telvehetik, de azután
tovább kell menniök.
_ A féríiak száiában megkeseredett a ki nem mon-
dott szó ize, az asszonyok szemét befútoita á t<tinn!,_ Istenem, hiszen mi csak szab,adságra, derék mun-
kára vásyakozunk!
A gyermekek rövid szomorkodás után megvigasz-

talódtak. Fölséges vo|t az út a végtelen óceanon. Öt
héten át baladt az Erma méltóságteljes hullámok há-
tán, a szubtrópusi nap sugárózönében, A gyermekek
és asszonyok napfürdőztek és játszottak a ledéIze-
ten, a férfiak munka nélkül beszélgetve és pipázva
lósatták lábukat. Gyenge, de ke.dvező széltel haladt
a hajő délnyugatnak, majd a huszadik szélességi fo-
kot átlépve, a mele,g p,asszát-szetrek szárnyán nyu-
gatnak és északnyugatnak fordult. November végén
60 m,ériö]dnyire közelítették meg az amerlkai Hat-
t,eras-íokot.

Ekkor váratlan, íagyos nyugati szélvészbe ütkö-
zött az Erma. Kénytelen volt északnak fordulni. A vi-
har újabb ós újabb rohamokkal támadta meg. pöröly-
szerű huilámok törtek a tedélzetre, és a csapfu,aik
alatt repedező kabinajtón át vizet vertek a hajó bel-

I
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Harisnyds, Iújbis székely legényke.
Havasi szalldsról jön le szegényke,
Kicifrált kaszutt lóbal a kezében,
,,Dicsértessék köszön is szépen.

Ktiszub,an édes felcete kokojsza.z
É,desebb annál a fiú mosolya,
Édes is, okos is, huncut is egyben,
És tiszta, mint a forrds a hegyben.

,,Kié vagy lelkem" - kérdem, hogy az üzlct
Komolyan, rendesen, ftOgyosan meglett,
Elmondja kétszer is (u41 meghallam-é?)
,,Ágoston Están édesapdméí'.

Olyan tnelegen mosolyog. mellé,
fuiint a .kicsi !ózus a Maria mellén
Mosolyoghatott hajdanában
A betlehemi eszte,nalban.

ö is esztcna körü! heverészget
Old,a:lóban a magas Réznek,
A berbécsellke? meg a kuvaszokkal,
(Ravaszok éjjet, de nem azo,k nappal!)

sejébe. Ruha, cip,ő, gyapjútakaró, rakomány - ntin-
den tengervízben ázoít. Keserűen hideg volt.

Egysz-er rnár 40 mérföldnyire közelítették meg
Atlantic cily-t. Azutiln kénytelenek voltak keskenyre
vont vitorláv,al menekülni. új parti viharok ismét ke-
letre űzték őket, ,rnajd dél felé. Alig voltak a száraz-
föld láthatárán kívül, és úgy látszott, el kell pusztul-
niok. Éielemkészletük tnegcsappant, nap jában már
csak eg}.szer étkeziek a maradék kenyérből és szá-
rított halból. A keskenyre vont vitorlákat is teljesen
be kel.Iett húzni, csak a gyenge motor mnukája tetrte
le,hetővé, hogy a ha,jót úgy-atrogy irányítani tudják,
de iizemanyaguk is veszedelmesen iogyott. A kabin-
b,an a ie nenr rógzített tárgyak eszeveszett tánca kö-
zótt, viztől c§,epogve, hangosan olvasták a bíbliáí az
asszonyok, hogy megnyirgtassák remegő gyer,mekei-
ket, mríg a petróleumlámpa le nem zuhant a falról,
és az égve szétömlő folyadék majdnem lánsbabo,rí-
totta a hajót. A férliak pihenés nélkül szakadatlan
erőfeszítéssel küzködtek a fedélzeten, minden perc-
ben a halálla| ttézve fa,rkasszemet. Nem érezték a
hideget, a szél korbácsát, a bőrüket ielmaró hullá,m-
csapásokat, asszonyaikért és gyernekeikért harcol-
iak, és az el,emek legborzalm,asabb tomtrolása kPzött
énekeltek, hogy m,egnyugtassák óket. Nem tudták
ltány nap, hány éjszaka múlt el íelet.tük. Az.után va-
lamennyire engedett a vihar dühe. De a hajó még
nlindig tojáshéjként vergődött a megkínzott hullámok
hátán.

A féríiak nasyobb része ájult álo,mba dőit le a ka-
binban, csak Harli és Arvid őrizte a kormányt. Éhe-
sen, elgyötörten markolták a kereket, hogy le ne
essenek lábukról..- Arvid, -- szólalt meg a kapitány - azt hi-
szem, átvergődtünk a legrosszabbján.

lTT ÉLNED, HALNoD KELLI

Agoston Están
Sí,k §dnd,ol" aerse

Hever is, nöt,áz is, de nem am tétlen:
Szigorútl, keményen, ha úgy tordul étlen
Tereli híven naphosszan a, csorddt.
Este ha kap egy kis puliszkdt, ordat3

xjjel a padkdn, egy foltos zsdkon
Fogja meg a szemét a mennyei mákony.
Még egy miatyrink djtatos tustán,

- Al,udjdl édesen, kis Ágoston Están!

Szépeket álmodj a kemény deszkdn,
Belöted is nőjjön negy Ágoston Estan.
]ó eső járjon szé,nddra, rad is,
Büszke legyen rád édesapdd is.

Amilyen biiszke most én vagyok rdd
lVleg ez a kicsi maradék ország.
Vajlta az orszdg te légy mar e7tdn,
Aki vagy lstené, Ágoston Estdn!

1 fenyőh,ánrcsbó,l készült kosárka.
2 áíonya.
3 birkák.
4 édestejből készült túró.

Arvid rábólintott: - Néhány nap mulva partra
érItetünk.

- Örülsz? - kérdezte Harri. Visszafordult és el-
Irézett m,essze kelet felé. ahol a ködpá,ra ugy,anolyan
rejtélyes alakokban fonódott össze, mint hónapokkal
azelőlt a Ke.leti-tenge,ren.

Arvid megértette, egymás vál|ára borult, és hang_
talanu1 zokogott a két barát.

- Nem, öröm nem vár bennünket, csak munka és
retnénység - a fiainké,rt...

Hatalm,asnak tűnö hajó körvonalai bontakoztak ki
előttük a homályból. Egy amerikai romboló volt,
Észrevette a hullánrrok játékszeré,nek látszó kis lekete
pontot, Óvatosan melléjük nvomult, nem símulhattak
egym.ásh,oz, még .i,gen heves volt a hullámjárás. Szó-
csővel kiáltottak'át. Az asszonyok íeljöttek a fedél_
zetre, kiáltoztak, nevettek é"s sírtak. A romboló le_
génysége élelmet és cigarettát dobált át cso,magok-
ban az Ertnci-ra, a íele a vízbe potyogott, de a mo-
soly,gó képű rnatrózok újabbakat dobáltak át helyet-
tük. Mestudták, ltogy csupán száz mértöldnyire van-
nak Noríolle-tó|.

két nappal később kikötöttek a Little creak-i tá-
maszpontnál. A meEkínzott, kimerült ombereket a
tiszti klubhelyiségbe támogatiák, forró italt, éielt és
cigarettát adtak nekik, meg clrkrot a .gyerekeknek,
A hírre száz és száz ember jelentkezett, játékokat
hoztak a gyerekeknek és ruhát meg pénzadományt.
A hatóságok a beiog,adás f ormaságainak gyors el-
in tézését ígé,rtók.

De az Erma utasai nem azok közé tartoztak. akik
szívességet várnak. A kemény rnurrka kópe lebegett
előttük, a szabadság és gyermekeik jövője, és mind-
ezen túl a ködképek alatl a széles r,íz határán kiraj-
zoló,dó hazai part iájdalrnas képe. Sdrosi Dezsö,
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ősidök óta szokás az egyházban a krisztusi éle,t
hőseirő1, a szen:ekről tisztilettel megemlé,kezni ha-
láluk naplán. amikor a töldi porhüvelyt , l,evetve
megszületiék az örökkévalóság szá,mára, mikor iöldi
,,jó" munkájukért" e[nverték á halhatatlanság koro-
náját.

igy enrlékezünk tebruár 24-én Mátyás apostolra,
Keáet óia J:zus követői közé tartozott. Szem- és
iültanuia vo]i az Ur osieleke,d,etein,elk és tanitásának.
Miután" Iudás. á:ulása fötött két§égbeesvén, fölakasztá
masát. he]vt5e sorshúzással Mátvást választották az
aooitojok gr,].ckqzetébe, A Szentlólekkel eltelve bátran
hirdette aiEval.seliumot, míg Kr. u.6O körül vérta,nu-
ságo,t nem sze:,Jcdett. - É,lete, íőként apostollá vá-
laÜtása cs,:á..:i, san igazolta nevét. l\1átyás héberül

,,Isten ajáncieká: jelenti. Nagy isteni,ajándékot kapot1
áz aposiolság'r:r.'s az Isten'a.jánd,éka benne] hiáb,a-
való netn r,,rl:,-Sanaói püs:l_i'{ 252,ben szenvedett vértanuhalált,
Alóxándria 'hírcs keresz;tény iskolájában a nagy Ori-
_otnes tanin arva volt. tgaz- buzgóság és a szent ttrdo-
fiánv szer.tett i.lIemezté, Mint-ieruzsálerrri segédpüs-
Ódt 't Onrrtara: alapitott, mert az igaz tudonrány és az
,s,ui 

''rit'szép.r 
n._rfér, egymás lnetlett, egymást telje-

szENTEK Es 
^7. 

lDorARAs
A városi embert is érdekli az időiáráa, de ez nála

csak ruházkodási avagy kényelmi kérdés: melegebben
öltöz,ködjék-e, vagy vigyen*e rnagával esernyőt? Mun-
káját a hiva,ta,ib,an és a műhelyben e,sős idő,ben épen
úgy elvégezheti, m,int verőfényes n,apo,kon.

Nem ig1, a fötdet m.űvelő falus,i ember. Munkájában
alkalmazkodnia kell az időiárás vál,tozásaiho,z. S bi-
zony feltorlóciik a mulnk,a, ha tossz időilá,rás m,iatt ide-
jébe,n nem végezhe,tte el az e|végzendőket. Sőt az idő_
1árás kénye-kedvétől függ, hogy a fáradtságos szántás-
vetés után lesz-e aratás. Az időjárás nála kenyérkér-
dés is.

Ezért azután iob,b,an is megiigyeli az időiátás vál-
tozását, sőt az őseitől örökölt tap,asztalat következ,té-
ben ennek törvényszerűségét is ismeri. Igy tudja azt,
hogy leibruár vége íelé rendszeri.nt megindu,l az o|va-
dás, s hogy ntárcius 20-a körül rendszerint megenyhül
az idő,'Az, évs:zázadrcs tapasztalatot szentenciába fog-
lalja, s kedves, szentjeinek napjáho2 ika,pcsolia. Igy be-
szél ,,Jégtörő Máty,ásról", s hogy ,,Sándor, Józ§et, Be-
nedek zsákban hozza a meleget."

Tréfás ke,dvében e,rről mesét is költ, ami,hez azután
már semmi ,köze sincs a szenteknek:

Szent Iózsei,.:nlepe márc, 19-én
van. lstá anr,:á:.ak hitvestársa, a
gyermek Jezus' :rcvelöatyja. A .Dá-via házábol :zármazott názáreíí
ács n,emes. királri 1élek a műhely-
b,en is, ahoi szerénl,en, íeltűnés
nélkül. szolgá.ja lsttnt a SZentcsa-
lád odaadó 

-(o:cirzásál,al. Valóban
..hü és okos sz,-,;il". aki a Gyer-
rieket me!m.rti Heródes vér-
szomja elől1.1 csendes, szolídnlun-
kásólet oeldakepe. csendes el-
húnyta is'fölsé:es: a Szűzanya és

Jézus karjai köz: l.helte ki nentes
lelkét.

Szent Benedek az itáliai Nur-
siában született jEO táján. A régi
rórnai birodalom innár a barbár
germánok járma aiatt nl-ög, !e
f-iai léhán hóciolnak szenvedélye,ik-
nek. Benedek hátat iordit a világ-
nak: remetének megr,. Eletszent-
ségének hírére sokan csatla,koznak
hozzá, s így alakul .,Ora et la-
bora" (Imádkozzál és dolgozzál)
ie,lszól,al a ben:és rend, melynek
Krisztus-hirdető fiai az Európát
elözönlő barbárokat mestérítik és
a keresztén1, kultúra áldásai an
rószes,ítik, örök időkre bizonr,ítva,
hogy a szellemi és erkölcsi fel-
sőbbség diadalmaskodik a nyers
erő fölött. Szent B:nedek 543-ban
halt meg. Monte Cassino-i s:rja a
mostani háborírban elpusztult, dtl
rendjének jelszal,a ma is program
minden újjáépítésen iáradozók szá-
mára.

seb,bé teszi ,,A hosszú tél utá,n Szent Pé-
ter egy zsáklba i<,ötve e,lküldötte
Sándorr,al a m,eleget a földre.
Ment-mendegélt,,de n,agyon e,llá-
radt a meleg súlya alatt. Az or-
szágút szélén ,m,egláto,tt egy ko,cs-
mát, lierakodott és idogálni kez-
dett. Egészen megfeledkezett ar-
ról, hogy mi jár.atban van.

Szent Péter már megsokalta a
földi emberek sóvárgás.át a meleg
után és elküIdte Jósklát, hogy ker
íe§s,e meq Sándort. Kereste, ke-
leste. Végre megtalálta a' kocs-
máblan,, A bor mellett azonban ő
i,s me,qfeledkezeít arról, hogy miért
küldték.

szent péter tü relm,etle,nkedni
kezdett és Benedeket küldötte
utár,o,k. ő is elakadt a kocsmában.

Szent Péter cs,ak várta-leste, mi-
kor ér a földre a meieg. Lenézett
az éEből, de a vándoro,kat sehol
nem látta. Naqvon megharagudott
és leküldte Mátlrási, d,e most m,ár
l<orbácso,t is nvomott a kezébe.
Mátv,á]s hamarosan rájuk akadt a
ko,csmába,n. m,ert nagyon jó ked-
vük vo,lt és dalolá.suk messzire el-
hallatsz.ott. Bement hozzáiuk,,mire
azo,1< sietve szedték sátorfáiukat
és, zsákiukból gyorsan kiöntötték
a íöldre a melege,t, Lett is erre
olvan meleg. hoqv minden iéc
meqolva,dt s kiz,ö,ld,ült a h,atár, elő-
bujtak a fák rügyei."

A tiszaparti lápaiak meséje sze_
rint ezért mondják rájuk az ismert
szente,nciát.

V v V v V VVVV v vvv VVY \^*\r\*\*vr^*r^*rrtr

1945-ben.
Romok, mindeníe|ó romok...
anterte nézel<, fordulok:
a háború nyomot hagyott.
(Levert 1élekkel ballagok,..)
- Romok, mindeníelé romok...

Ifiú embereket látok.
Rajtuk a bűn örök átok:
Szemiii( megtöít, 1elkük

romlott,
(szir,üliben nincs a régi

kedv...)

- Romok. mindenfelé romok

Letöít embereket látok...
Haiul< íehér, roskad válluk:
ucg[örték őket a gondok.
(öngyilkosság menékvésül(...)

- Romok, mindeníelé romok...

2l

Víg cserkészfiúkat látokl
árvalányhaias kalapiokl
Szemük csillog, arcuk

íagyog,
((ik az ország szemeíényi!)

- Nem. bennük nincsenek
romokl Hajtmann Béla

Bp. ciszt. gimn. Iv.0,
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Kedt,es Magyar Cserkósz! EgY jó Ötlet.

örömmel vettük.a hírt, hogy rövidesen ismét megjele,nsz, De - mint jó csretkészekhez illik - azon is
gondolkodtunk, hogy maniapság micsoda nagy gond lehet a me§jel,enésed, különösen ha nem szegényesen,
hanlem a régi gazdag tat"talo,nlm,arl és ls,ok képpel jő.sz közénlk, Milyen borzalmas lehet a nyomda- és a papír-
számtád! es milyen kevés a pénz értéke, ,mire az eladott példányok ára visszaérkezik a kiadóhivatalba!
Ezért összedugtuk a fejünket, s elhatároztuk, ht gy segítségedne sietünk. tJgy gondoljuk, hogy előadást ren-
dezünk s ann,ák fele jövedelme a csap,até, felét pedig fölajánljuk neked... úgy-e, életrevaló ötletet súiött
ki agytrösztünk! Ezt ntinden c§apat megcsinálhatná, és máris bizttlsítva volna régi Íényben való megjelené-
secl anólkül, hog5l árad kiilönösképen megterhelné a cserkószek mindíg lapos, mostanárban pedig egészen

77

üres zsebét.
Kedves Mag5lar Cserkész ! Segítségedre

össze etlnek az clőadásnak lníisorát. Küldj
igen várunk!

sietün,k, de segitségedet is kérjü,k. Adj tanácsot, hogyan állitsuk
l"tozzá anyagot! -- Válaszod.at k,érve, jó munkát kívánunk és

teleg és ,bej,elenli : Való-
ban m,egielentenr, itt r,a-
gyokl Majd elmondja a
prológo,t, melyben Kap,ás
Laci bá o,ly' kedvesen
fogl,alta egybq a Magyar
Cs,erkész programját.

Első számurnk mottója.

két tserkész átv,eszi
tőle ,a lapot és a szin-
pad old,alán b,elebujva ol_
vasni kezdik. Az ő be-
szélgetesi.ik az összelkötő
szöveg.

- Nézd rcsak, Sík Sán-
dor verse az qlső o1da-
lon.

- Fecskót látok, szop-
líit hányok... Tényleg igy
indttlunk mi, cserkészek...

Most elöíép egy ügyes
szavaló és elmondja a
ve rSet.

vezércikkünk.

A szavaló jól megórde-
melt talpsot k,ap,. Utána
a ké.t cserkész lapoz az
újságban:

- Vajio,n miröl szól a
vezércikk?

- Nézd cs,ak, Kaas
Ervin írta.., Mint új Ro-
binso,nok.,.

S eloh,ass,a a cikk Ro-
binsonró,l szóló bevezető
részét. A végét lassítva
olvassa, s közben lassan
szétm,e§Y a Íüggöny.
Szín,: a háiborúban el-
pusztult cserkészotthon.
Mind,en ro,mokban hever.
Fiúk nagy igyekezettel
láinak a romok eltakarí-
tás,áh,oz. S ami előkerül,
kidobiák vagy szeretettel
vis,szaállítj,ák helyére ve-
zércikkünk szellemében.

Utána egy jó nóta.

Például szépen kapcso-
lódjk hozzá nótafánk ta-
vaszi rügyei közül a har_

A Magyar Cserkész
. válasza.

Fiúk!
Hálásan köszönöm

kedvességte,ket am,ivel se-
gítségemre siettek, Nenr
tiÉkolom, valóban nagy
nehézségekkel kell küz-
deni. Az öttet remek! Ha
a cs,apatok nagy részt:
magáévá teszi, játszva
leküzdünk minden nehéz-
séset. - S előre is biz-
toüthaiunk mindenkit, a
Ma,gyar Cserkész hálás
lesz a selgitségért. Olyan
remek lap lesz, amilyen
n,incs kerek e vi,lágon.
Annvi érdekes, szép, ta-
nxls{Igq]s írás lesz ben-
ne, hogy cs,ak gy,őzzétek
o1vasni.

Te,rmészetesen kósz-
séggel segitségtekre va-
gyok a műsor összeáll:-
tásáb,an. Ez igazán az én
szakmám. S úsy gondo-
lom, ha már a Magyar
Cserkész ,megsegítésére
rendezitEk az előadást,.
annak tárqya is legyen a
Magyar Cserkész.,Adjá-
tok elő a Magyar Cser-
késznek ezt a m,ostani
számát. Legyen az elíi-
adás é,lő új§álg. Egészen
újszerű és nem is nehéz
a megvalósítása. FigyeI-
iétek csak!

Megjelenik a lap.

Miu,tán a csapat eléne-
kelte a cserké.szindulót,
néhány rikkan,cs be'ront
és h,angos szóvat kínália
a lapot: ,,Itt a Magyar
Cserkész! Me,gjelent
a Magyar Cserkész!"... S
akkor a íüggöny elé li,b-
ben egy mosolygós képű
cs,er,kész. ő a llagyar
Cserkész, mit az,za| jel-
zünk, hogy mellén visel,i
a lap első szármát, Tisz-

PRoLÓG
Jó ntunkdt Iiúk!

- Ha vrirtotok tavaszt,
hát itt uagyok nrcgint: - nöttem a zsenge fűvcl
kinyiltam az első iltatos l.,iraggat
Vadnárcisz t,.o!t anydm, - s a íók,
az erdő, bokrok, llén hegyek, n domb,
bdranyok nyakún kottduló kolomp
harattgoztak uidátn kereszteIőre,
mikor a tél egy pajkos kis inas:
a Szél vdsott |üttyére cllftkurodott
a hayas szilclak mögé.

Születtetn, - mert egy csillagszenii gyerek
.az t:gre tarta aInupiros, kerek
arcat, - s núg kalapjdt a lusta íelltők
hasálg hajította föl, egy felnőtt
komoly bticsira vígan igy kiáltott:

- Parancsnok Ur, tigy hallottam egy óldott
barutomtól, hogy készüI már nagyon,
hat núkor, mikor jön az Én Lapom?,| -
Néki születtem úira, nleg egy pufók,
libákat őrző fiúnak. ki gonddal
faraut.a botiát s csöndes dalt dudolt
"sil!agos égrő,l, tűzről, ringó ttincról.
En ellestent a libaőrző ptisztor
ttóttiját, a botját Icmin'táztanl
és gondosan ,a lapi,aímba zartant.
hogy elhozzam a kö,-ek közé, Néktek

Itt, azt hisze.m, sokan szivükre tíiztek

- Kamaszfiúk oluastak rólam Törvényt,
s er!y úszó azért g_ttözte le az önlénvt,
mprt Nagv l:őnök volt segitő bardtia.
(Cottdot is okoztant, mivel egv drva
reityényem nent yolt, ntit tiznél többen
nteg tudtak volna tejteni. Törödtem
is azzcl éti! K.acair,a nyílt az ajkad,
amikor tiszta tréfaim olyasíad,
s ez volt .a fontos!) Meg az, hopv az- Isten
szakit maid rózsát tiin'de herkeinkben,

!; amerre jár, imdra kéI a Szó,
szavóhnn testvért lel az olvttsó:
a kisdiák. az inas és a'pdsztor,
kik eglütt keresték a !,ó Utat,
antely íelé az én karont mutat!

És leszek Néktek az iga,z barat,
szeretet-ar,any, témielzö kardt,
a,munk.a-útnak fdradtsrig-por,as a ió munkdnak lllatos bor:a,
hogy végrc ne cs,ak könnyünket igyuk

- Hü, .J,ó Munkdt, filik! - K,apds Ldszló
qD qD

--
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Tat, aszí oúggek nó taíánhonx.-
=,,:.;ke1 ezelőtt csapatunk kerékpáros őrsé-

'. : :1-] utat tettünk meg az Altöldön. Estén-
._.-: ; "iamely tanyán szálltunk. Tábortizet
1. =-..:':o:tullk ós vidáman elbeszélgettünk, nó-
:":..::::,\ a t.anya;béliekkel. Enyhe tavaszi idő
1::.. l.,.,aszi illat a levegőben, pezsdülő élet

,. :. :;.::r, s tavaszi öröm a szír,ünkben. Szé;p
:.,. ..- _- -ldogságát zengte énekünk is.: *., ._.:= megszólalt bizonyos János bácsi:

- i.: :.idnak-e a cserkészek szomorú tava-
s;. -= ,:.:.,

- ,_, .-.i nincs - 
jelentette ki Lajcsi. -. Ta-t,:!: :: _':in és boIdogság ideje.

- ].l.,. redig van, ha mondom... FigygH6lí

S .: .s rázendített. Énekelte. vasy inkább
csa:; ;":.>zosan mondta: Szántani kék, ta-
\.asZ -. :_:r'::-_

Le .__ .:;:jnk elött megelevenedett a kép:
a l;: :::..:. ;:zda, aki nem készÜlt föl a tava-
szi :.;., ::-:,]tára, akinek földjén ott éktelern-
ked:i . :.-. ._],-i gyom, mikor a szomszédok íe-
kete :" .::". közöit lassan előtör az új vetés.
Aki :,i_.,--'.: elkótyavetyéIte. valószínűleg zá-
logb":: __"_,,:r a kolc§n,ában, csárdáhan. Aki
tninie._.: ;_.::a. .{kit már a bérese is fakép-
nél ha_--,-_::. ::elt nem akarta, hoev ielkopjék
az á\',".

Tar,:_ri-;::,-_i,:iléskor azóta niinden év;ben fü-
lembe ;_.::a iáros bácsi bús-panaszos tavaszi
nótája. ],í;:: .ikor nagyon megjegyezte,m ma-
gatnnak. .-,;l, riába a tayasz, hiába a kikelet
azoknak. _i :::el szerszámuk ,,széjjel vagyon",
akár iski..-. ":;ír m,űhelybéli, akár iöldmívelő
szerszárrc,ii: ,. iéryen szó. S hogy a lelke se
legyen ..sz;:,:1" atrnalq, aki új tavaszokban az
élet új ]e-,;;,e:ére számit. Mert csak annak
igéret a id,!,l--<r-, ahi nem röstel tlekiltitni a ia-
vaszi muníduk.

- lenor -

madik, nlci,, :,:g;skék f{szeképítő p,éldázatát állítja
e,lénk. A n,-::, irag5,arázalát az egytk olvasó föl-
olvassa.

Képes tavaszi ripo.ft.
,,Tava§Z 1Lt jr:: ::_1 ,: nában" c. cikkünk elejét o1Ya§sák a

liúk. Meginl s:.,:._.: :r a íüggtiny. Erdőben vagyunk, Erkezne]i
az őísök a p,]::1:i l:s ho2zák malgukkal loglyaikat: a Sirá-
lyo,k a garázcu :]:l:_:;:. a panaszkodó gazdát, s néhán1, csár-
dabéli vigaclot: g ::;siiták az öreg urat, ki nótáía tanítia
őket; a Ficskek :: .::.Jij rirágocskák, íakadó íügyek, dáloló
madarak tündei!]:, -u:rcenkit kihallgatnak, s az utolsók ki-
vételéVel min{ie!l:i:,,] 3.gallapítiák, hogy nem álruhába öl-
tözötl la\as7i t:::J::c::, A magok, rügyek, madaíak SZa\,ára
kiderüI, hog_v a .si:|i.sZt,-iI\,ény 1avasz törvénye.

Jamboree emlékek.

- Nézd csak. ] ,,, ::: _lamborec lesz Páíis mellett.,.

- 
ott lesziink] Elria!ünk!

- 
És ismét fci:a:1,:; aaid a magyar cserkészlilion, rtIitrt

az eddigie,ken,
Eíre valaki a luggll1- eJe lép és lölidézi az elntult jam-

bor€ek emlékét. Tcrn.Szetesen nem ke1l szószeíint cikkiink-
höz ragaszkodni. Talán akail ol,Yan öregcserkész, aki íészt-
Ve,tt Valamelyiken. 11ondia cl a saiát élményeit.

Utána énekelheti]nk \,ájami cserkéSznótát, p1.: Nagytáborba
induln é:k...

Valami kis gyakorlati ismeret.
S két iókedvü, ltuncut fiu íe!]ek számban nlutathatia be

a ma 01y időszerű íar,ágást, 
'úícsZelést, 

Sok mókával leIl€t
lűgzerezni. Nótázni is leitet hozzá,

Ágoston Están - Petőli.
De nem ám csak úgy egl,szerücn elszalalva. Hanem szét-

megy a íüggöny, S mialirtt nótalánk íüg_Yej közül a m.ásodi-
kat énekeliük, nlegielenik egy székel}, 1egén.vk€. TalálkOZik

Iv.

&ék, ta-rasz 
'a- 

ggon,

A szer-szá-mom szej-jei A szer_szá_mom

szé.l-jel na-qqon, E- kdm szar-9a Szar_ia_scn ,Jan.

A tengelye Tengelyesen, - a kereke Kerekesen,
az patingom fa tóvibe, - ostornyelem a hegyitre.

Szegje, járnra Gyarmato,n van, - az alíáia Alíáron v,an,
a bélde,szkám Békésen van, -- járormszögern Szöged,en van.

A bérese,m az Bácskában, - a baltája az Bánátban,
szép hat ökröm az vásárba, - de nemr tu,do,m, hol az ára.

Kicifrázott járom Kalotaszeg vidékéfől.
Részei: 1. járomíő, 2. alla, 3. béldeszka, 4, járomszög.

Az eke tula,jdonképen kót részből áll: a taligából és rnagából az
tkéből. Az a lánc vagy szii, m,eIy á kettőt össz€taítia, a pating.

a cserké§szel. Néma játékban negkötik az üzletet a gyü-
n]ölcsre. A legényke vissza-vis§zamosolyogva távozik. S a
cserkész akkor kezdi á veí§et.

Hasonióképen lehet megjátszani a Pető{i útileveléból,kó-
zölt íéSZl,etet: a csapat nlegpihen a vár alatt, egyesek elő-
szedik aZ elelnózsiát, mások ját§zani kezdenek. De Laikó
előszedi a könyvet és olvas. A többi telfigyel. Elöbb ugíat-
iák, maid kíváncsiak lesznek. Laikó hangosan kezdi olva§ni.
hii2ben lnegie]enik Petö{i. (Sovány, csontosarcú nagyobb liút
élethűen lchet Petöiiíe ma,szkirozni.) ő maga szól, s el-
mondja, nrilycn lélekkel járt arra, ahol mi cserkés,ze,k i§
,iárunk,

Humor! Humor! Humor!
Mint mirrden cserkészelőarjást, az ÉLő Ujságot is iellemzi

a cserkéSz derűS lelkülete, mely minden számban előcsillog,
De kell a közönségnek, csak úgy, mi,nt áz olvasónak, kimon-
dottan hu,moros cikk. S lehet-e iobb, mint a Gombóc Muki
tíagikomiku§ históriáia. Több gyor§an pergő jelenet: 1, li-
lozoíáIgatá§a a 250-ik bab-ebéd közben;2. megérkezésük
lalufa (falusi hangulat érzékeltetésére ugatás, tehénbőgéo,
kukorékolás, csipogás, liotkodácsolás, röíögés, i-á-zá§, stb.),
a szonszédasszony meglrír,ása; 3. megérkezés haza.

kész a fiű§or.
lIi§Zen aIilit elmolrdottunk, máris elég egy előadásra. Leg-

li'liebb méj] csapatvonatkozású hilekkel, hiídetésekkel lehet
lűszere,zni. S nrost még valamit, A szerkesztő nekidurálta
mag-át, s cikkeinket átírta ilyen előadásla- Azzal sem ke|l
Yeszödnötök, Az Élő Ujság tel.ies anyagát készséggel íendel-
keZéSre bocsátia a kiadóhivatal, ha elhatároztátok magato-
kat a Magyaí caekésZ ily lormában történő.megsegítésére.

Engem is hívjatok meg.
De ide.iében ! Ha csak lehet, elrmegyek. S miIyen rernek

lesz, ha szerkesztői üzenetelk cimen egy műsoronkivüli szám-
nlal bőViil a program. Mert ha csak lehet, elmegyek a szer-
kesztőmmel együtt. Addig is ló munkát! A mielóbbi viszont.
látá§ía !

Parl8nd,a

t.Szán- ta_ ni
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Ma sok szó esik a kalóriaról.
Nehéz megszerezni az etnberi sztr\lez,ei számára szükséges kalória mennyiséget.
Ezért van jelentősége a Serta,minnak. j\{a nrár minde,n,ki ismeri. Különleges el-

járással keserítl,enített, kímé,letesen száritott sörélesztő-preparátum. Nem húspótló,
hanen a hússal minden tekintetben vetekedő tápszer. Tápértéke: 100 gr-kén,t 346
kalória. Tápszer kémiai szempontból, ezt 1gnflkiyii1 magas értéknek kell tartani,
mert a sertéssült és rostélyos tápériéke ugyancsak 100 gr-ra vonatkoztatva nem
több, mint 14a-150 kalória, a csirl;ehírsé pectig csupán 110 kalória, sőt még a
legtáplálóbb húsnak, a marhahúsnak is csak 210 kalória a nyers tápértéke.

Tápértékén telíil azért jelerrtős ,a Sertanlin, rnert ízletes, fogyasztása kellemes.
Sp,o,rtoló, kiránduló cserkészekliek ttag1,oit ajánJatos.

Jegyez.'ik tneg tehát jól:

Sutarnín! Se&,űa,*nín ! Swtarníw!

MOST JELENT MEG A CSERKESZS ZŐV ETSÉG KIADÁSÁBAN
FE§ l'ETICS:
l1

Tanulságos. -- Sok kép. _. Szórakoztaiii" ,- Kiránduló cserkészeknek nélkülözhetetlen !

Megrendelhetó a MAGYAR CSERKl]SZ lriadóhivataláhan: Budapest, V., Nagy-Sándor-utca 0.
Kedvezményes alapára csak 10 pengő.

[§tRl([$lBOtT $l0llITl(EttT,,1,1l1,lDtll_$POnT ü§tnl(ÉsZBO[TjAI"
l/., llauy-$áltúOí"üt8a §, 1llll., Rólíúcli-út Dt.

Budapesti üzleteink több mint tgy esztlntleie kezdték meg az ország újjáépítése keretében mű-
ködésürket. Ma már lc§,erkészruházati és lelszcreiési ci|lkcket, sporteszközök,et folya,m,atos,an tud,nak
'kedves vevőink ren,delkez,ésére bocsátani. A régi helyen szeretettel várják kedves vevőiket.

c $ [ R l( É § Z B 0 tT § Z ü [Í t T l( [ Z tT ,,P 0 s TA 0 $ ZTÁLY..
Vl., tlajús-utca I{. (l{ülponti irOüa.)

vidéki vlátrosokban működött ,lerakatain.kat a fennálló áruhiány miatt még n,em tudjuk ío,Iy,a_
inatosan ellátni. Ezért a békebe|i közmrrnciáso,s cserkészbolti szolgálatkész.déget vidéki vevőink Je'lé

PosTAo§zTÁLYT]NI(
útján állitjuk tn,unkáb,a. Videkről órkezett rcndelé.seket 24 órán belül póstár,a adjuk. A szá|lítá-
sokat a minclernko,ri napi adórpengő ,á,rafuorr -- tehát esetleg a közölt irá,nyáraktól eltérően - után-
véttel eszközöljiik. A szállltnrányök biztosjtá:;i c'liiát a cseriiészbolt viseli, á többi költségeLkret felszá_
mitjtlk, illetőleg a pósta btrszed,i,

TERME§Z,ETJARAS.

Laiszky Jenő.

'íLt[,}:v?j.}j,li És
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