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A  M AGYAR C SE R K É SZ E T  NAGY NAPJAI.
A világ főcserkésze a magyar cserkészek között. — Óriási tömeg ünnepelte Budapesten az FTC-pályán Baden 
Powellt, a cserkészmozgalom megalapítóját. — Zuhogó esőben felemelő ünnep. — Tisztavatás a Népligetben. — 
A cserkészház felavatása B. P. jelenlétében. — Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter be

széde a cserkészetről. — A cserkészpark és a vízitelep meglátogatása.

A magyar cserkészmozgalomnak nevezetes — bízvást 
írhatjuk — történelmi jelentőségű napjai zajlottak le má
jus hó 5, 6, 7 és 8. napján. Közöttünk járt a világ főcser
késze, Sir Róbert Baden-Powell. Itt volt az a férfiú, aki 
a világ egyik legnagyobb pedagógiai mozgalmát alapította 
meg. A „Csif“, akinek „gyermekei" (mintegy kétmillió 
cserkész) az egész világon hálásan gondolnak az ő nagy 
jótevőjükre, eljött ide, a mi 
csonka hazánkba, hogy gyö
nyörködjék abban a lüktető 
erőben, abban a lelkes, ön
tudatos munkában, amely a 
magyar cserkész nevet már 
az egész világon ismertté 
tette, örökké mosolygós, jósá
gos szeme — a legjobb meg
figyelő szem— nagy gyönyö
rűséggel vizsgálgatta, néze
gette mindazt, ami hozzátar
tozik a mi mozgalmunkhoz.

Az alábbiakban időrendi 
egymásutánban Írom le B. P. 
itt való tartózkodásának min
den jelentősebb eseményét.
Ne ijedjen meg senki attól, 
hogy túl hosszú ez az írás.
Fogadja minden cserkész sze
retettel minden sorát. Mert 
történelem ez.

Nagy események leírása, 
amelyre sokszor büszkén, bol
dogan fogunk visszaemlé
kezni mi, szerencsés szemta
nuk, amelyet majd irigykedve 
olvasnak az utódok, ha a 
cserkészkönyvtárak bekötött 
Magyar Cserkész példányai
ban rábukkannak erre a „B.
P. számra".

való készülés kedves, boldog izgalmát, gondját, rohanását. 
Csak ennyit: napok óta nem volt egyéb téma, mint ez, 
nem volt senkinek fontosabb dolga, mint a reá bízott fela
datnak minél hívebben való teljesítése.

Végre csütörtökön, május 3-án megjött a távirat: 5-én 
a bécsi hajóval érkezik Baden-Powell, feleségének és 
lord Hamptonnak társaságában. Molnár Frici bá’, a külügyi

dolgok intézője elébe uta- 
■'1 zott az illusztris vendégnek 
| Becsbe, ahol a magyar cser- 
. készek nevében hatalmas 

neinzetiszínü csokorral ked
veskedett Lady B. P.-nek. 
Bécsi tartózkodásukat egyéb
ként kedvessé tette a Pazma- 
neum magyar cserkészcsapa
tának figyelme. A bécsi ma
gyar cserkészek ugyanis nagy 
szeretettel köszöntötték a ha
zájukba utazó főcserkészt s 
vele voltak egész ott tartóz
kodása alatt. Khuen-Héder- 
váry Károly főcserkész,Zsem- 
bery Oyula ü. v. elnök és Szu- 
kováthy Imre társelnök kísé
retében a magyar határon 
szálltak be a bécsi hajóra,’ 
hogy köszöntsék nagy ven
dégünket a magyar cserké
szek nevében. A magyar fő
cserkész gyönyörű rózsacsok
rot nyujtott át a világ fő
cserkésze feleségének.

Az érkezés.

„A cserkészek atyja.”

Készülődés a fogadásra.

Már hetek óta lázas izgalomban volt az egész magyar 
cserkészvilág. Hiszen régi álom beteljesedését vártuk: itt 
köszönthetjük a magyar földön őt!

A szövetség vezetői a fogadtatás, az itt való tartózko
dás programmjának megállapításán szorgoskodtak. Az I. 
kerület nagy odaadással rendezte a cserkésznapot. A ke
rületekben pedig izgatottan készült sok száz cserkészfiú 
és tiszt cserkészéletének legnagyobb élményére, a B. P.- 
vel való találkozásra.

Hosszadalmas volna leírni a várakozás, a fogadásra

: B. P. egyenes kívánságára
nem volt semmiféle nagyobb- 
szabású fogadtatás. Még csak 
az érkezés pontos idejét 

szövetség senkivel sem. Mégis kitudódott 
természetes, hogy így egészen csendben

sem közölte a 
minden. Csak 
mégsem történhetett meg a Budapestre való érkezés.

Az esztergomi 14-es Hollók énekszóval köszöntötték a 
főcserkészt, az újpesti vizicserkésztelepen táborozó mint
egy 500 vidéki cserkész pedig lampionos sorfalat állt a 
sziget mellett elhaladó hajónak s örömtüzekkel, lelkes csa
takiáltásokkal köszöntötte B. P.-t, akinek nagyon tetszett 
az ötletes, cserkész „Isten hozott!" Nagyon örült a „vizi- 
cserkészek" lampionos csónakainak s a csónakok cser- 
készies tisztelgésének is.

Baden-Powell az egész hajóúton rendkívül vidám, szel-



MAGYAR CSERKÉSZ154 10. szám

lemesen sziporkázó hangulatban volt. A dévényi várat a 
régi magyar határon lerajzolta naplójába. Nagyon tetszett 
neki .a. dunai út, különösen a.visegrádi szoros s Budapest 
megkapó panorámája.

Az Eötvös-téri hajóállomáson 5-én este 8 óra tájt mirj- 
deri titkolódzás ellenére is meglehetősen sokan gyűltek 
egybe. Ott volt Teleki Pál gr. tiszteletbeli főcserkész, Witz 
Béla orsz. elnök s az egész vezető tisztviselői kar. A nem 
cserkész előkelőségek sorában ott láttuk Bezzegh-Huszágh 
Miklóst, a m. kir. államrendőrség budapesti főkapitányát, 
Bárczy István min. elnökségi államtitkárt, aki a magyar 
kormány nevében nemzetiszínű szallaggal díszített csok
rot nyújtott át B. P.-nének, Schröder Ervin min. tan., Ka- 
rafiáth Jenőt, az 0. T. T. elnökét és Felicides Román min. 
tanácsost.

Ott volt a nemzetközi leánycserkész-kongresszusnak egy 
küldöttsége s vagy 50 főnyi összeverődött cserkészfiú. 
Ezek a gyerekek megtudták 
B. P. érkezésének idejét s el
jöttek, hogy mielőbb lássák 
őt. Olyan nagyon akarták 
látni az ő „atyjukat11, annyi 
szeretet és tisztelet lobogott 
izgatott tekintetükben, hogy 
a vezetőségnek nem volt szíve 
elküldeni őket a hajóállomás
ról. Nagyobb parádé a fogad
tatásnál nem is volt. Mind
össze az egybegyűlt cserké
szek kiáltottak egy szívből 
jövő ,,huj-huj-hujrát“ a ma
gyar földre
iyogva lépő B. P. felé.

Hatalmas autó nyelte el il
lusztris vendégünket, hogy 
felvigye József Ferenc főher
ceg vendégszerető hajlékába.
Mert az ő vendége volt Bu
dapesten a világ főcserkésze.

A  nagy nap.

Kissé hűvös, de szép, derűs 
napra virradtunk május hó 
6-án. A budapesti F. T. C. pálya környékén már jó reggel 
meglátszott, hogy itt valami nagy cserkészünnep van ké
szülőben. Egymásután érkeztek a kisebb-nagyobb cser
készcsapatok. Harsogott a kürt, ujjongott a víg nóta, néhá- 
néha még egy zenekar cintányérja, dobja is felcsattant. 
Rajzolt a sok árvalányhajas fiú Budapest legnagyobb 
sporttelepe felé. Nemcsak a fővárosi csapatok jöttek egy
másután, hanem az egész országból mindenünnen sokan 
voltak itt, hogy tanúi és résztvevői legyenek a B. P. fo
gadásának. Különösen a kerületek vezetői s a cserkész
tisztek jöttek fel igen nagy számban.

A pályán lázas munka folyt. Záborszky János és Kovács 
Gyula, ez a két nagyszerű rendezőtehetség fáradhatatlan 
volt. Nem csoda, hiszen ezen a délelőttön volt az egyetlen 
próba. Mindössze egy délelőtt állott rendelkezésre, hogy 
közel 8000 cserkész elhelyezését, felvonulását, s mintegy 
8000 fiúnak különféle mutatványokban való szereplését 
elpróbázzák. Hallatlan munka! Csak az tudja méltányolni, 
aki valaha is megkísérelt csak néhány száz fiúval sport
ünnepet, parádét csinálni, vagy aki látott már kínos za
vart, amikor sehogysem sikerül egy csomó gyermek rend
beszedése.

A rendezők kiválóságára s a résztvevő csapatok fegyel
mezettségére jellemző, hogy már a próbán csodálatosan

szépen ment minden. A vidékieknek, meg a „pihenő11 sze
replő csapatoknak — akik egésznapi élelmüket magukkal 
hózták a pályára s az állóhely számára szolgája hatalmas 
fedett tribün alatt „táboroztak11 — már ez a délelőtt is 

, nagyszerű élmény volt.

Tisztavatás.

Délelőtt 11 órakor érdekes cserkészcsapat kanyarodott 
ki az F. T. C. pályáról. Zsembery Gyula dr. ü. v. elnök 
vezetésével 89 cserkésztiszt ment zenekar kísérete mellett 
a Népligetbe, hogy ott teljesjogú cserkésztisztekké avat
tassanak.

Megható kép volt! őszbecsavarodó férfiak, az élet na
gyobbik felén túllevő családos emberek egysorban a fia
talokkal, az élet kezdetén álló ifjakkal. Volt itt lelkész 
minden felekezetből, tanár, tanító, szolgabíró, ügyvéd, or-

egyetemi tanár a tb. főcserkész titkára.
A magyar Hiszekegy elhangzása után Zsembery Gyula 

tett jelentést s kérte a 89 tiszt felavatását. Khuen-Héder- 
váry Károly gróf főcserkész lelkes, megkapó beszédet in
tézett cserkésztestvéreihez, akik látható elfogódottsággal 
hallgatták szeretett vezérük szavait. Aztán tisztelgésre 
emelkedtek a kezek s meghatottan, mélyből fakadóan es- 
küdtek: „fogadom . . .!“ A fogadalom után minden cser
késztiszttel kezet szorított a főcserkész és Witz Béla szö
vetségi elnök. A felavatottak életük vezérelvét hirdető jel
mondatokkal köszöntötték a magyar cserkészmunka vezé
reit, majd Zsámboky Lajos, a 108. sz. „Baksay Sándor 
(Kunszentmiklós) cserkészcsapat , parancsnoka mondott 
nevükben köszönetét, mélyen járó gondolatokkal teljes be
szédben. Végül Witz Béla, a Magyar Cserkészszövetség 
elnöke üdvözölte néhány keresetlen szóval a „teljesjogú 
cserkésztiszteket11.

A felemelő avató ünnepet a Himnusz fejezte be, amely 
után a felavatott tisztek díszmenetben elvonultak a főcser
kész előtt.

Az országos cserkészünnep.
Az F. T. C. pályán lázasan folyt a próba. A fáradhatat

lan rendezők egymásután szólították a „porondra11 a sze-

nssen, rnoso-

I, . » f X r

Tisztavatás.

vos, mérnök, kereskedő es 
iparos — az egész magyar 
társadalom képviselete. És ez 
a kis tábor egységes volt. 
Testvérré forrtak össze már 
ott a tisztitáborokban, ame
lyeknek emléke, mindnyájuk 
szívében élénken él.Eggyéko- 

4%. vaesolta őket a közös esz
mény, a közös cél: szolgálni 
becsülettel, hittel, öntudatos 
munkával a magyar ifjúsá
got, építgetni a boldogabb, 
szebb magyar világot! Ilyen 
drága egység, ilyen nagy
szerű közösség nincs még egy 
a magyar társadalomban!

A Népligetnek egy szép 
tisztásán, virágzó orgonabok
roktól övezve állott fel a kis 
csapat. Ide érkezett meg fél 
12,órakor gr. Kuen-Héderváry 
Károly főcserkész. Kísére
tében voltak: Witz Béla orsz. 
elnök, Faragó Ede orsz. ve- 
zetötiszt, Vidovszky Kálmán

,-.1 1 X.-nX I?nrl/\r F ororu'
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replő csapatokat. A pihenő cserkészek ezalatt vidáman 
szaladgáltak, ebédeltek, kisebb-nagyobb csoportokban ját
szadoztak. Egyik-másikat el is nyomta az álom. Hiszen 
sokan egész éjszaka utaztak. Nem csoda hát, 
ha a cementpad is puha ágynak bizonyult.

Az egész országból összeverődött tisztek 
pedig rögtönzött értekezletet tartottak, be
szélgettek a legközelebbi tervekről: pünkösdi 
ünnepekről, táborozásról. Ezek az órák is ér
tékesen teltek el. Most is gyarapodott a cser- 
készlélek.

Közben az ég lassan beborult. Szakadozott 
felhők kergetőztek. Sok ezer cserkész ag
gódva találgatta: vájjon lesz-e eső? A hűvös 
szélben lehetett bízni, hogy elhajtja a felle
geket, viszont nyugat felé gyanúsan sötét volt 
az égbolt.

Mindez azonban nem zavart senkit. A csa
patok kora délután — programm szerint — 
gyülekeztek a Népligetben. A közönség pedig 
úgy tódult a pályára, mint a legizgalmasabb 
nagy footballmérközések előtt. Volt sok pa
nasz és jajgatás amiatt, hogy a pénztárnál 
nem lehetett jegyet kapni, mert minden jegy 
elfogyott elővételben.

Három óra után már zsúfolva voltak a tri
bünök. Gyönyörű, lelkes közönség gyűlt 
egybe. Igazán ott volt abban a húszezer nézőben a főváros 
színe java s az egész országból a magyar ifjúságnak sok
sok száz lelkes barátja.

Fél négy órakor érkezett meg Albrecht kir. herceg, a 
cserkész nagytanács elnöke, vele csaknem egyidőben jött 
József főherceg és József Ferenc kir. herceg. Nem sokkal 
utóbb Izabella kir. hercegásszony és Gabriella kir: her
cegnő is feltűnt a díszpáholyban. .

A királyi ház tagjait nagyrészt megelőzték a megjele-. 
nésben: Erzsébet és Mária pármai hercegnők, Bethlen Ist
vánná grófnő, Zsitvay Tibor, az országgyűlés elnöke, Kle- 
belsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
Walkó Lajos külügyminiszter, Csáky Károly honv. mi
niszter, Mayer János földművelésügyi miniszter, Hermann 
Miksa kereskedelemügyi miniszter, Rakovszky Iván ny. 
miniszter, Jánky Kocsárd főparancsnok, Szahlender Béla, 
a csendőrség főparancsnoka, Ludvig György honvéd főpa
rancsnok helyettes, Kárpáthy Kamilló vegyesdandár pa
rancsnok Shvoy István tábornok, Petry Pál államtitkár, 
Karafiáth Jenő, az 0. T. T. elnöke, pávai Mátyás Sándor, 
az 0. T. T. társelnöke, Bárczy István miniszterelnökségi 
h. államtitkár, Schwöder Ervin h. államtitkár, Huszár Ká
roly ny. miniszterelnök, az Orsz. Betegsegélyző Pénztár 
elnöke; Térffy Béla ny. miniszter, Schandl Károly ny. ál
lamtitkár, az 0. K. H. elnöke, Radvánszky Albert báró, az 
Evang. Egyetemes Egyház felügyelője, Szily Kálmán, a 
Műegyetem rektora, Méhely Lajos, br. Kétly László egye
temi dékánok, Samarjay Lajos, a M. Á. V. elnök-igazga
tója, Kovács J. István theológiai professzor, az angol 
követ, Lindenmayer Antónia, a Cserkészleányszöv. elnöke, 
Ripka Ferenc főpol
gármester, Vájná Ede 
és Liber Endre ta
nácsnokok, Éry Már
ton ny. főispán, kép
viselő, Szabó Dezső, 
v. Bajcsy-Zsilinszky 
Endre és még nagyon 
sokan a magyar köz
élet legkiválóbbjai 
közül. — Megjelentek

a Cserkészleányszövetség világkonferenciájára Budapestre 
érkezett cserkészleányvezetők is, mintegy százan, a világ 
minden részéből.

Az előkelő vendégeket Witz Béla orszá
gos elnökkel élükön, a Magyar Cserkész 
Szövetség vezetői fogadták és kísérték he
lyeikre.

Míg a közönség tódult a pályára, azalatt 
már megkezdődött a közel 8000 cserkész fel
vonulása. A menet élén Szukováthy Imre dr. 
szövetségi társelnök, az 1. kerület elnöke ha
ladt. Utána díszörség hozta a szövetség gyö
nyörű, hatalmas fehér selyemzászlóját. Majd 
a kerületek vezetőségének hatalmas oszlopa 
következett, utánuk pedig a csapatok soka
sága.

Felejthetetlenül szép. látványt nyújtott az a 
sokezer katonás rendben menetelő cserkész
fiú. Fegyelem, jókedv, derű, frisseség, erő; 
rugalmasság, büszke magyar öntudat su
gárzott a végtelen oszlopokból. A közönség 
meg csak bámulta boldogan, csillogó szem
mel, meghatottan és tele bizodalommal a jö
vendő iránt. Újra meg újra felcsattant a 
taps, zúgott az éljen, amint egy-egy kedves 
csapat kemény léptekkel elhaladt a nagy tri
bün előtt.

Az eső meg lassan megeredt. De nem túlságosan zavart 
még senkit. A cserkészzenekarok még vidámabban játszot
tak, a fiúk peckesebben lépegettek, a közönség jobban lel
kesedett. Később azonban egyre erősebben esett, úgy, 
hogy a szabadon ülő közönség nagy része a tribünökre 
menekült, de jellemző a cserkészek fegyelmére és edzett
ségére, hogy vígan állták a jó májusi esőt. A közönség is 
nagyszerűen viselkedett. Kitartott mindvégig. Pedig na
gyon sokan együtt áztak a cserkészek ezrével.

Fél ötre járt az idő, amikor befejeződött a felvonulás és 
az egyesített zenekarok a Himnuszt játszották. Megrázóan 
szép volt ez a kép! Nyolcezer árvalányhajas cserkész tisz
telegve énekelte a magyar imádságot. Húszezer néző pe
dig meghatottan állt. És ahogyan könnyes szemmel nézték 
a zuhogó esőben keményen megálló, imádkozó fiaikat, hit
tek a jobb időkben, a „víg esztendőkben", amelyért ostro
molták az Eget.

Háromszoros kürtszó hangzott fel a himnusz után. A 
zenekarok a nemzetközi cserkészindulót játszották. A dísz
páholy felé vezető úton pedig feltűnt Sir Róbert Baden- 
Powellnak és feleségének alakja, akik a Magyar Cserkész- 
szövetség vezetőitől övezve, siettek fel kijelölt helyükre. 
Most felhangzott az angol himnusz s az egész közönség 
lelkesen ünnepelte Anglia egyik legnagyobb fiát.

B. P .  beszéde.

Néhány percet időzött csak B. P. a páholyban, aztán 
lesietett a cserkészek előtt felállított emelvényre.

Gyönyörű látvány volt, amikor a világ főcserkésze előtt
meghajolt a több száz 
cserkészzászló s 8000 
gyermek ajakán ha
talmas éljen zúgott, 
8000 kalaplengetés 
köszöngetett egy meg
hatott, mosolvgóssze- 
mít, kedves öreg em
ber felé. De ez az üd
vözlés, zászlómeghaj
lás nemcsak B, P.-nek

Izabella kir. hercegasszony és 
B. P. a cserkészünnepen.

Meghajoltak a zászlók B. P. előtt.
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szólt, ő  mellette és ő vele együtt köszöntötték a gyerme
kek az édesanyákat, az édesapákat s a cserkészetnek min
den jóbarátját, akik ott gyönyörködtek könnyes szemmel 
az ő drága „fiaikban" a F. T. C. pálya hatalmas tribünjén.

Az éljenzés elnémulásával a „Csif“ érces, erős hangon 
a következőket mondotta:

Valóban nagyon boldog vagyok, hogy újra láthatlak 
benneteket: Magyarország cserkészei! Sajnálom, hogy 
ilyen nagy esőt hoztam, de így legalább meglátom, hogy 
hogyan álljátok meg a sarat. Mert tudom, hogy jó cser
készek vagytok, jól emlékszem, hogy a koppenhágai Jam- 
boree-n hogyan vívtátok ki magatoknak azt a gyönyörű 
helyezést az összes országok cserkészeinek nagy verse
nyében. Nagy dicsőséget szereztetek magatoknak és Ma
gyarországnak ez alkalommal.

Remélem, hogy újra eljöttök, nagy sikereiteket megis- 
métlendő, a mi nagy jamboree-nkre jövőre. Ez a jámboré 
Angliában lesz és a britt cserkészfiúk meleg fogadtatásban 
fognak részesíteni benneteket, biztosíthatlak.

Köszönöm nektek, Magyarország cserkészei, hogy ily 
szép számban siettetek üdvözlésemre. Igen nagy örömet 
okoztatok vele.

Mindnyájatoknak jó munkát, jobb időt és jó táborozást 
kívánok!

Majd a cserkészvezetőkhöz fordult.
Nagyon rosszul esik, hogy két év előtti jamboree-tokon 

akadályoztatásom miatt nem jelenhettem meg: s most ép 
ezért nagyon hálás vagyok nektek, hogy alkalmat adtatok 
a veletek és fiaitokkal való találkozásra.

Nagyon meg vagyok elégedve azzal, amit náluk láttam, 
ügyességük és fegyelmük, egyúttal vezetőik kvalitásáról 
is tanúskodik. Sok szerencsét kívánok nektek.

Engedjétek meg, hogy egyszersmind emlékezetetekbe: 
véssem: vizsgáljátok meg önmagatokat, hogy vájjon sN  
kerre vezet-e munkátok! Csak egyféle kritérium lehet. —: 
Nem az, hogy vájjon fiaitok elegánsak-e a parádékon, ki-, . 
valóak-e a táborban, avagy rátermettségük számos bizo
nyítékát aratják-e le. Ezek csak részletkérdések. Igazi: 
számadásként azt kell kérdeznetek önmagátoktól: „Vájjon 
amaz igazi karakter fejlődik fiaimban, amely országuk 
derekabb polgáraivá avatja őket, derekabbakká, mintsem 
ha nem az én fiaim lennének?“ Ha nem lesznek jobb pol
gárok, akkor a ti sáfárkodástok sikertelen volt.

Tanulmányozz minden fiút, tanulmányozd a cserkész
kedést, tanítsd, hogy hogyan legyen jobb hazafi és jó
barátja más országbeli cserkésztestvéreinek.

Szivem mélyéről sok sikert kívánok Nektek!
Beszédét Molnár Frigyes dr. tolmácsolta s a vezénylő 

emelvényről szócsövön kiáltották azt szerte.
Közben az eső heves záporrá lett. De mindez nem za

varta sem a cserkészek lelkesedését, sem a főcserkészt. 
Fiaitól a közönséghez fordult s így szólt a zsúfolt tribü
nök felé:

A mi célunk: a cserkészmozgalom által boldog, egész
séges, szerető polgárokat adni a jövőnek. Hogy egy nem
zetet hazafias polgáraiban továbbra is élővé lehessük, 
szükséges, hogy minden egyes fiút testben, szívben és szel
lemben előkészítsünk, mert csak így válik jó ember és jó 
polgár belőle. Ebből a szemszögből nézve nem kevesebb, 
mint 40 nemzet ügy találta, hogy a cserkészet értékes se
gítség az iskolai nevelés számára.

Több mint egymilliónégyszázezer fiú vesz részt jelen
leg a cserkész munkában és néhány milliónyian vannak, 
akik kivévén részüket belőle, most élő kovászt alkotnak 
a népek soraiban . . .

Ő általuk a világ népeibe beleoltódik az a szellem, amely 
alapja lesz a jóakarat, az igazság és a béke általános el
terjedésének.

Ha önök segítségünkre sietnek e mozgalom terjesztésé
ben, e gondolat érdekében maradandó értékű munkát fog
nak végezhetni.

A fiúk eléggé készek a győzelemre — csak több felnőtt 
kellene segítségünkre: egyrészt a fiúk vezetésére, másrészt 
céljainkat elősegítő alapok előteremtésére.

Ilyenformán a cserkészmozgalom önök közül mindegyi
küknek alkalmat szolgáltat a hazájának való szolgálatra, 
szolgálatra, amely valóban érték, messze kiható és sokáig 
tartó hatású.

A közönség lelkes tapssai fogadta B. P. szavait, aki 
csakhamar visszasietett páholyába.

A csevkészbemutatások.

A közönség nagy része azon a véleményen volt, hogy az 
ünnepet be kell fejezni. Hiszen a pálya egészen felázott. 
A gyerekek is csuronvizesek lettek. De a cserkész nem 
ijed meg egy kis esőtől. Csak természetes, hogy így szólt 
a rendezők hirdetése: „a programmok megtartható részét 
megtartjuk".

Fájdalom, a felázott, sáros talajon szó sem lehetett a 
teljes műsor bemutatásáról. Sőt épen a legmutatósabb élő
képeket kellett elhagyni, de azért így is elragadták a cser
készek a közönséget s B. P.-ből is az elismerés legmele
gebb szavait váltották ki.

Nem ismertethetem az egész ünnepet úgy, ahogyan az 
megérdemelné, mert hiszen ez az egész újság is kevés 
volna erre a célra. Csak a legmegkapóbb számokról szó
lok röviden.

Tömegével és erejével nagyszerűen hatott a közönség 
üdvözlése, amikor nyolcezer cserkész kalaplengetve kiál
tott a tribünök felé háromszoros éljent.

Mindenkit elragadott a cserkésztánc, amelyet több száz 
cserkész mutatott be. ötletes, kedves figurákat írtak le a 
magyar zenére táncoló fiúk s az eső és sár ellenére is any- 
nyi derűt, jókedvet és erőt sugárzott ritmikus mozgásuk, 
hogy a közönség nem győzött betelni annak szépségével.

Rendkívül érdekes volt a kerékpáros felvonulás. A nem
zetiszínekkel díszített kerékpárokon ülő cserkészek kalei- 
doskopszerüen mindig más-más képet mutattak. Az „állj!" 
vezényszóra úgy alakult csoportjuk, hogy hatalmas B. és P. 
betűk rajzolódtak ki a pályán.

Sportszempontból legértékesebb volt a gyaloglóverseny, 
melynek csak a finisét láthatta a közönség, de nem tud
hatta, hogy a besiető fiúknak meredek homokfalat kellett 
útközben megmászniok, természetismereteket kellett gya- 
korolniok, útjeleket kellett felfedezniük s leleményessé
güknek minden szikrájára szükségük volt, hogy jó ered
ményt érjenek el.

Érdekes volt a stafétafutás s mulatságos, de igen nehéz 
az ú. n. „hatosfogat-verseny", amely nemcsak jó futni tu
dást, hanem rendkívüli figyelmet is kívánt a résztvevőktől.

A közönség természetesen most is legjobban a cserkész
bemutatásokat élvezte: a tüneményesen gyors sátorverést,

A 174. Ganz-csapat kötélhidja, melyen B- P. keresztülment.
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a szerkocsikkal való gyakorlatokat, a tűzrakást, főzést, 
első segélynyújtást, a hídverést, a reggeli tornagyakorla
tokat stb., stb.

Ezeket a mutatványokat B. P. közvetlen közelről nézte 
meg. Nagyon tetszett neki az az ügyesség, biztonság, köz
vetlenség, amely kisugárzott a fiúk minden munkájából. 
Mindent jól megnézett, a kötéihídon keresztülment, a gye
rekekkel tréfált. Otthon volt, mintha csak egy angol tábor
ban járna. A cserkészek megértették ezt a szerető közel
séget ,S olyan Parázs tüntetést rendeztek a „Csif“ mellett 
a közönséggel együtt, amilyent csak a magyar ember tud 
rendezni annak számára, akit szeret.

Igen mulatságosak voltak a különböző játékok bemuta
tásai is. A közönség szeretettel gyönyörködött azoknak ka
cagtató, tarka sokféleségében.

A bemutatások alatt B. P. páholya előtt megkapó jelenet 
játszódott le. Az 1. sz. B. K. I. E. cserkészcsapat három
tagú küldöttsége néma tisztelgéssel átnyújtott a főcser
késznek egy kis zászlót annak jeléül, hogy az első magyar 
cserkészcsapat mai tagjai hálásan gon
dolnak arra a férfira, akinek szorgalma 
itt is áldást, örömet jelent.

Gyorsan futott az idő. Közben az eső 
is megállt. A nagy sárban mégsem lehe
tett bemutatni a leghatásosabb élőképe
ket.

így hát valamivel hat óra után még- 
egyszer összeszaladt az egész cserkész
sereg, hogy búcsút vegyen B. P.-től. —
Drága szép kép volt; egész lélekkel kiál
tott 8000 torok, éltették, ünnepelték azt a 
jó öreg bácsit, a mai gyermekek legna
gyobb jól tevőjét.

Még egyszer „vigyázz!“-ba mereved
tek a játszó, boldog gyerekek, levette a 
kalapját a közönség és ennek a napnak 
bíztató, reményt adó erejével meggazda
godva, mélységes igazán vallottuk mind
nyájan:

Hiszek egy Istenben.
Hiszek egy hazában.
Hiszek egy Isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen!
B. P. átmegy a kötéihídon.

öntötték a kijáratok az emberek tömegét. Mindenki bol
dog volt, hogy eljött ide. Mindenki gratulált, mindenki há
lálkodott, mindenki lelkesedett. És mindezt az egész cser
készmozgalom javára könyvelték el.

De nekem, a krónikásnak kötelességem, hogy beszámol
jak arról is, kiknek köszönhettük ezt a gyönyörű napot? 
Nem sértem meg egyik cserkésztestvéremet sem azzal, 
hogy szépszavú bókokat mondok róluk, bármennyire meg
érdemelnék is. Egyszerűen leírom, hogy ki mit csinált. Aki 
latja az ünnepet, az tudja, hogy mit jelentett munkájuk.

Az egesz ünnep rendezését, mint elnökök irányították: 
Szukováthy Imre dr. kér. elnök és Sándor János ü. v elnök 
A szövetség részéről a rendezést Temesi Győző támogatta.’ 

A sportpályán lefolyt ünnep főrendezője Záborszky Sán
dor, a 12. VIII. R. csapat parancsnoka volt. Az összes mű
szaki ügyeket Kovács Gyula (12. Vili. R.) intézte Ver- 
senybíró volt Szabó Gyula (100/Ö); a tánc rendezője 
Szabó Zoltán (11 Bocskay); a gyalogló staféta rendezője
lánn* n o f  q1' B; í; E,); a gazdaság‘ ügyeket Liptay János (226. Szondy), Major Dezső (orsz. gazd. főtitkár)
es Leirer Tivadar (242. Északi Főműhely) intézték A ze
nekari bizottságot Janson Vilmos (18. Lóczy) irányította.

A rendezésben önfeláldozóan serénykedtek a 12. VIII. ■ 
cserkészek, kik szombaton késő estig s vasárnap hajnalban 
már talpon voltak, úgyszintén az összes öregcserkészek, 
akik a rendet tartották fenn tökéletesen.

Mondanom sem kell, hogy a fentieknek odaadó, önfel
áldozó, cserkészlélekkel végzett jó munkája mellett is az 
igazi érdem mégis csak azé a 8000 cserkészé, akik szívük 
szerint, méltóan reprezentálták a magyar cserkészmoz
galmat.

A  H É T F Ő I N A P  (M Á JU S 7)
N A G Y  E S E M É N Y E :

Klebelsberg Kunó gr. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter felavatta a Cserkészházat.
Nagyjelentőségű napja volt a magyar cserkészmozga

lomnak május 7-dike, amikor is a Hajnal-u. 6. sz. alatt 
levő „Cserkészházat11 ünnepi keretek közt felavatta gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter.

A cserkészház ez alkalomra ünnepi 
díszt öltött. Magyar nemzeti, és angol 
zászló lobogott a bejárat felett (az az 
angol zászló, amelyet lord Hampton 
ajándékozott a világ főcserkésze nevé
ben a magyar cserkészeknek n 
nagytáborban). Az ei ’ 
zetiszínü drcpénn H a jiaz_
bán pedig babér és pálma fogadta a ven
dégeket, akiknek illusztris társasága a 
következőkből állott:

Albrecht kir. herceg, a nagytanács el
nöke, Khuen-Héderváry Károly gróf fő
cserkész, Klebelsberg Kunó gróf vallás
éi közoktatásügyi miniszter, Petry Pál, 
Szabóky Alajos és Szűcs államtitkárok, 
Schvöder Ervin h. államtitkár, Örffy 
Imre h. államtitkár, kormányfőtanácsos, 
országgyűlési képviselő, Veidinger 
Gyula h. államtitkár, Mátyás Sándor tá
bornok, az O. X- 7. társelnöke, Felicides 
Román min. tanácsos, Varga Daniján 
egyetemi tanár, dr. Rusa Ernő kormány- 
főtanácsos, továbbá Hampel Antal, Te
mesi Győző, Szukováthy Imre dr. és 

Hittrich Ödön, a cserkészszövetség társelnökei, Witz Béla 
pápai kamarás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke s a 
szövetség egész főtisztviselő kara.

A Cserkészház-avatás ünnepélyes aktusát Albrecht ki
rályi herceg, a Cserkész-Nagytanács elnöke háromnegyed 
11 órakor nyitotta meg. üdvözölvén a megjelent előkelő
ségeket, felkérte gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 
urat, hogy a mai nap jelentőségét méltassa. A kultuszmi
niszter úr a következő beszédet mondotta:

Fenséges Uram! Igen tisztelt Uraim! Azt hiszem, vala
mennyien őszinte örömmel jöttünk erre a házavató ün
nepre, amelynek kettős nagy fontossága van. Az egyik az, 
hogy a cserkész világmozgalom vezére fővárosunkban tar
tózkodik és így megjelenésével ő is emelni fogja a mai 
ünnepség fényét; másfelől pedig az, hogy most nem sza
vakból és csak lelkesedésből összeadódó ünnepségről van 
szó, meit hiszen sikerült létrehoznunk egy intézményt. Egy 
alkotással lettünk ismét gazdagabbak, amelynek költsé- 
geihez a Fenséges Ur kedvezményezésére Örömmel járul- 
tünk hozzá 100.000 P-vel. De azt hiszem, nekünk ezen a 
téren nem szabad megállnunk. A cserkészetet minden vo- 
natkozásban fel kell karolni.

Régebben egyoldalúan az értelmi nevelésre helyezték a 
fósúlyt, Herbert azt tanította, hogy az eszes ember jó em-
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bér is. Az értelmi nevelés a múltban sok volt és háttérbe 
szorult mellette az erkölcsi nevelés, a testnevelés. A mo
dern pedagógia teljesen egy sorba állítja az értelmi ne
velést az erkölcsi neveléssel és testneveléssel. Én azt hi
szem, hogy a cserkészet tüneményes elterjedését annak 
köszönheti, hogy nemcsak felismerte az erkölcsi, értelmi 
ts  testi nevelés egyenlő fontosságát, liánéin annak egy
séges pedagógiai rendszerbe való foglalását zseniálisan 
meg is teremtette. Mint egy ilyen törekvésű szervezetet 
köszöntőm készséggel a cserkészmozgalmat és hogy ez 
a mai nap se múljon el eredménytelenül, ez alkalommal 
nemcsak ünnepelni akarok, hanem valamit nyújtani is 
szeretnék azoknak a szegény gyermekeknek, akik a cser
készet ezreit teszik. Épen ezért a nyári táborokra 500 
cserkész-sátrat és 1000 kalapot adok. (Hosszan tartó lel
kes taps és éljenzés.)

De intézményekre is szükségünk van és ezért szándéko
zom a Balaton mellett egy állandó cserkész-tábort léte
síteni. A cserkészet befolyásos barátai egy-egy erdőt, ré
tet eddig is adtak, de hiába, ott csak zsellérkedtünk. A 
magunkén akarunk lenni, 
ahonnét senki el nem küldhet.
Azt hiszem, hogy jól tesszük, 
ha a Hazának történelmi em
lékektől megszentelt terüle
teit igyekszünk megszerezni 
e célra, mert akkor segítsé
günkre jön nevelő munkánk
ban a genius loci, a hely szel
leme. Ilyen genius loci var, 
épen Tihanyban, amelyet, 
mint tudjuk, a magyar ke
reszténység első évtizedeiben 
alapított Endre magyar ki
rály. Én azt hiszem, hogy 
ezen a történelmi emlékektől 
megszentelt magyar földön 
lesz meg a cserkészek első 
állandó tábora. Hamarosan 
70 hold lesz a minisztérium 
birtokában, amelyet a cser
készetnek berendezünk. Erre 
a célra 100.000 Pengőt 
takarítottam meg. De kell,
hogy felkeressünk egyéb helyeket is, a Mátra vidékét, a 
Bakonyt, hogy az ne csak a haramiákról legyen híres, ha
nem legyen az is a nemzeti kultúrmunka színhelye. Mi kul- 
túrmunkával akarjuk megtölteni az egész országot, mert 
mi keveset akarunk lelkesedni, de többet akarunk dolgozni. 
(Hosszan tartó lelkes taps és éljenzés.)

Most már be is zárom szavaimat azzal, hogy az egyéb 
feladatok bevégzése után, egyre inkább, minden vonatko
zásában fel akarom karolni a cserkészetet, amely az or
szág támogatását jó munkájával annyira kiérdemelte. ■— 
(Taps és éljenzés.)

A kultuszminiszter úr után gróf Khuen-Héderváry Károly 
főcserkész szólalt fel, megköszönvén a kultuszkormány 
hathatós támogatását. Hangsúlyozta, hogy a magyar cser
készmozgalom minden munkása azon van, hogy méltó 
legyen a haza érdekéért szolgáló munkájával a nemzet 
megértő, támogató szeretetére.

A lelkes éljenzéssel fogadott szavakat Witz Béla orszá
gos elnöknek költői szárnyalású beszéde követte. Kiemelte, 
hogy ennek a háznak alapja az a sok megtakarított fillér, 
amelyet a cserkészek uzsonnapénzükből, a cserkészvezetők 
szerény tisztviselői fizetésükből vontak el. Ezek a fillérek 
180 millió koronát tettek ki együtt. Ez az összeg a Cser
kész-Nagytanács hathatós támogatásával olyan naggyá

lett, hogy megvehettük ezt a házat. Szeretné, ha ezt a 
nagyszerű segítő munkát örffy Imre, a gazdasági bizott
ság elnöke ismertetné.

örffy Imre sokszor lelkesedést, máskor jóízű derűt 
eredményező beszédében rámutatott arra, hogy a 
Nagytanács nem reprezentáló szerve lett a cserkész
munkának, hanem lelkes, munkás tábora. -— A munká
ban előljárt az elnök, a vezér, de követték a közkatonák is. 
(Tombolva ünnepelte e szavakra az egybegyült közönség 
Albrecht kir. herceget.) őfensége teremtette meg ezt a tá
bort s tette lehetővé, hogy a cserkészmunkába belekapcso
lódjanak azok a hű és dolgozó barátok is, akik férfikorban 
ismerték meg e mozgalmat. Elsősorban tehát övé az ér
dem, hogy áll a ház. (Újabb lelkes taps.) A továbbiakban 
igen szellemesen fejezte ki a cserkészek köszönetét Kle- 
belsberg Kunó kultuszminiszter úrnak és Szabóky Alajos 
államtitkár úrnak a nyújtott hathatós támogatásért. Vé
gül kérte a Nagytanács további megértő támogatását.

*

Nem sokkal ezután megérkezett a cserkészházba R.
Baden-Powell, a világ főcser
késze és lord Hampton, aki
ket Teleki Pál gróf tb. főcser
kész kísért ide. Lelkes éljen
zés fogadta a belépő nagy 
vendéget, akit Albrecht kir. 
herceg üdvözölt, kérvén, hogy 
érezze jól magát ebben az 
otthonban, ahol az ő elgon
dolása szerint folyik a munka. 
Kifejezte örömét afelett, 
hogy ilyen örökké emlékeze
tes napot szerzett a magyar 
cserkészmozgalomnak a ház
avatáson való megjelenésé
vel.

B. P. válaszában hangsú
lyozta: nemcsak annak örül, 
hogy eljöhetett, hanem kivált
képen annak; hogy látja a 
magyar mozgalom rohamlé
pésben való fejlődését, látja 
az igazi cserkészek számának 
nagy növekedését. Érzi, hogy 

ez az otthon nemcsak pihenőhely a fáradt munkások szá
mára, hanem a leglelkesebb, a legkomolyabb munka mű
helye is. Mert azokat a nagyszerű eredményeket, amelye
ket a magyar mozgalom felmutat, csak tervszerű, céltu
datos munka teremthette meg.

A világ főcserkészének szavai után Klebelsberg Kunó 
gróf néhány szóval átadta a cserkészházat rendeltetésének 
s ezzel a felemelő ünnep véget ért.

A  Cserkészhúz és Cserkészbolt meglátogatása.

A felavató ünnepség után az illusztris vendégek meg
szemlélték a cserkészház minden helyiségét, az irodákat, 
a tanácskozószobákat, vendégszobákat. B. P. a látottak 
felett a legteljesebb elismerését fejezte ki.

Különös érdeklődéssel szemlélte a Cserkészboltot. Min
den árút megvizsgált. Kiváltképen a magyar árúk jóságát 
dicsérte. Egy körgallért mindjárt vásárolt is. Csaknem egy 
félórát töltött a boltban és a raktárban.

Jóval túlhaladt az óra mutatója a tizenkettőn, amikor a 
,,Csif“ szívélyes búcsút vett a cserkészház avatására s az 
ő tiszteletére egybegyűlt illusztris társaságtól.

B. P. a Cserkészliáz kapujában
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A cserkészpark meglátogatása.

Szitáló eső, hűvös, ködös idő. Aggódva gondolunk arra, 
hogy a 72 éves öreg urat ez otthon tartja. De B. P. igazi

cserkész. Mosolyogva 
mondja az idő miatt ag
godalmaskodó kísére
tének: „hiszen ez szép 
angol idő! Szinte ott- 
non érzem magam!“ 

Nem hiába várják 
hát a parkban: Sztri- 
lich Pál, a cserkészpark 
parancsnoka, Witz Béla 
országos elnök, Samu 
János I. kér. társelnök, 
a szövetség néhány ve
zető tisztviselője s a 15. 
sz. Bethlen cs.-csapat 
és a 174. sz. „Ganz“ 
csapat, Czoch József I. 
kér. vezetőtiszt, csapat
parancsnok vezetésével, 
összesen mintegy 150 
cserkész.

Fél 11 órakor két 
B. P. a Cserkészparkban. autó gördül be a

park nagy kapuján. — 
Megérkezett B. P. Kíséretében vannak lord Hampton, gróf 
Teleki Pál tb. főcserkész, gróf Kuen-Héderváry Károly 
főcserkész és Molnár Frigyes dr. külügyi megbízott.

Sztrilich Pál feszes vigyázzban jelentést tesz s ezzel vége 
is van a parádénak. A többi minden olyan bensőséges, 
meghitt, hangulatos, mintha csak a messziről hazajött 
édesapának mutogatnák a nemrég szerzett házat gyer
mekei.

Először a házat nézzük meg. Az irodát, az ebédlőt, a 
konyhát, a nagy tanácskozó szobát, a „kaszárnyát'*, az át
vonuló szállások helyeit. Minden nagyon tetszik. A Csif 
mosolygós szeméből kiolvassuk, hogy többet kap itt, mint 
amennyit lát. Egészen elcsodálkozik, amikor a magyar 
cserkészirodalom minden termékét ott látja egy hosszú 
asztalon. Ez a sok megjelent könyv minden szónál ékeseb
ben bizonyítja a magyar mozgalom fejlődését. Nagy gyö
nyörűséggel nézegeti a Márton-féle Jamboree-albumot. — 
Egy példányt mindjárt el is kér. A szemléltető táblákat 
megmagyaráztatja magának. Itt is mindent meglát, min
dent jól megnéz.

Majd a parkban teszünk egy sétát. Nagyon tetszik. — 
Gyönyörködve nézi a cserkészek munkáját, akik nem za
vartatják magukat az előkelőségektől. Dacolva a szeme
telő esővel, vígan, lelkesen buzgólkodnak. A kis cserké
szek épen tábordíszítésben buzgólkodnak, amikor Oda
érünk. B. P. legelői áll úgy, hogy útban van. Egy kis fiú 
épen oda akar tenni virágot, ahol a Csif áll. Nem sokáig 
habozik, hanem — nem tudván angolul — megveregeti 
B. P. lábát, mint ahogyan a bociét szokták a tanyákon, 
ha azt akarják, hogy odébb álljon. Jót mulat rajta a „cser
készek apja".

Megnézzük a „tanácssziklát" is, meg a szép kilátás
ban is gyönyörködünk.

Visszafelé jövet a hatalmas gesztenyék alatt kedves je
lenet játszódik le. Amíg odajutunk, Polcsi bá’, Kolozsváry 
Béla bá’, meg Szabó Gyesza huncut dolgot találtak ki. 
Feldirigálták a mintegy 150 cserkészt a gyönyörű lombos 
fákra. Ott fütyülnek, csattognak, kakukolnak, csiripelnek, 
turbékolnak a furcsa nagy madarak, amikor a vendégek 
alattuk elmentek.

B. P. jóízű kacagással integet fel a fákra, ahonnét most 
hatalmas orgonazápor hull a világ főcserkészére. De jön 
másfajta zápor is. Az „éneklő madarak" egyszerre pajkos 
cserkészekké válnak és kacagó visítás közepette jól meg
rázták a vizes falombokat. Hirtelen valóságos felhőszaka
dás zúdul a nyakunkba.

Mindenki jóízűen kacag a pajkos tréfán. B. P. az ő 
kedves, hamis mosolyával fenyegeti meg a jól sikerült 
móka felett örvendező gyerekeket.

Most még egy megkapó jelenet következik. A zászló
id n á l  előre elkészített helyen megörökítik B. P. lábanyo- 
mát. Később ezt majd cementtel kiöntik, hogy hosszú
hosszú ideig bizonyítsa: itt járt a cserkészmozgalom meg
alapítója.

Baden-Powell el van ragadtatva. Az autóba szálláskor 
nagyon melegen rázza meg Polcsi bá’ kezét s azt mondja:
„bárcsak sok helyen alakulnának a világon ilyen parkok, 
amelyeknek mintául szolgálhatna a magyar cserkészek 
parkja,"

A  vízitelepen.

Halk motorberregés. A két autó újra megtelik s már szá
guldanak is a vendégek a cserkész vizitelep felé.

A Meder-utcánál hajtunk a holt Dunaághoz, ahol pom
pás kép tárul elénk. Nagyszerű csónakokban izmos, piros 
cserkészfiúk várják, hogy átszállítsák a magas vendégeket 
a Szunyogszigetre. Itt van a 2. sz. B. K. G., II. Bocskay, 

a 30. Hollós Mátyás, a 33. és a 330/ö. Széchenyi csapat 
egy-két viziörse, néhányan a 261. sz. Irányi János csapat
ból is jöttek.

Festői látvány már az átkelés is. Nagyon tetszik B. 
P.-nek. Hát még amit a telepen látni!

Zsembery Gyula dr., a vizitelep parancsnoka s Achtzener 
József fogadják a vendégeket. Ahogy megyünk a hatalmas 
hangárokba, mind nagyobb lesz a csodálkozásunk. Mi tör
tént itt egy év óta! Nemcsak a rend kap meg, nemcsak 
a rendkívül praktikus berendezés, hanem főként az a több 
mint 100 cserkészcsónak, amely itt sorakozik egymás mel
lett a hatalmas méretű csónakházakban.

tz t  a cserkeszmunkat kevésbbé ismeri a közönség. Pe
dig óriási jelentősége van annak, hogy ezt az egészséges, 
talán legszebb sportot a vizitelep pompás vezetésének jó
voltából mind több és több cserkész űzheti.

őszinte gyönyörűséget kelt a műhelyek, a gondosan, 
tisztán tartott ka- 
binok látása s ál
talában az a jó 
szellem, ami min
denfelől sugárzik kri 
az ember felé. k. j 

B. P. mindent p  
itt is tüzetesen j | 
megfigyel. Min- [J 
dent megkérdez, 
a különösebb 
alakú csónakokat 
megforgatja. —
Örül, hogy ma
gyar gyártmányú 
kitűnő csónako
kat lát. Nagv 
örömmel nézi a 
szétszedhető vá
szon kajakokat.
Egyet szét is sze
det. Rendkívül ér
deklődéssel nézi, A kultuszminiszter úr a Cserkészbolt ajtajában.
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Átkelés a Vízitelepre. Egy szétszedhető vászoncsónak leszerelése.

amint az Istvántelki Főműhely két jól megtermett tanonc- 
cserkésze ügyesen csomagolja kicsi helyre a kétszemélyes 
vászon kanoet.

Azt mondja, hogy azért érdekli különösen, mert tudo
mása szerint ő készítette bátyjával az első összerakható 
vászoncsónakot, amelyen aztán vagy 50 évvel ezelőtt át
eveztek Norvégiába.

Halad az idő. B. P.-nek még sok a tennivalója. Búcsút 
vesz hát a teleptől, rendkívüli csodálatát és a legteljesebb 
elismerését fejezvén ki a látottak felett.

Mi pedig úgy érezzük, hogy a cserkészparkban és a vizi- 
telepen örökre összeforrt ez a nagy férfiú a magyar cser
készettel, mert látta személyesen, hogy ebben a csonka kis 
országban igazi, talpig cserkész, jó munka folyik.

A B. P. látogatásával kapcsolatos legfontosabb esemé
nyekről a fentiekben számoltam be. Természetesen min
dent nem írhattam meg, akármilyen hosszúra is nyúlt ri
portom. Azért aki az ő látó 
gatásáról még pontosabb ké 
pet akar nyerni
itt következő s ________ _  ̂ ,,
ggg l/aHrraűt-F fűl a«ii 1 -föl

hogy mind a négy napon minden olyan szépen sikerült, 
hogy a világ főcserkésze minden fontos munkát megnéz
hetett, annak a nagy körültekintéssel végzett rendezői mun
kának köszönhetjük, amelyet nagy bölcseséggel és gyakor
lottsággal végeztek: gróf Teleki Pál tb. főcserkész, gróf 
Khuen-Héderváry Károly főcserkész, Witz Béla elnök, Szu- 
kováthy Imre, Temesi Győző társelnökök, Molnár Frigyes 
dr. külügyi megbízott s a szövetség vezető tisztviselői.

A cserkészleányok világkonferenciája, amelyen az egész 
világ minden részéből mintegy, 100 delegátus vesz részt, 
ezekben a napokban Párádon folyik le. A konferencián a 
Cserkészleányszövetségnek és a konferencia elnökének, 
lady Baden-Powell-nek személyes meghívására a Magyar 
Cserkészszövetség részéről dr. Zsembery Gyula ü. v. el
nök és dr. Molnár Frigyes külügyi megbízott vesznek részt.

nég pontosabb ké- ■ ' p:„ ■ jp ! , '<! 1 1 - \ '
/érni, olvassa el az Cjv 
iő s a történeti hű- «■ ‘

kedvéért feltétlenül fel
jegyzendő rövidebb híradá
sokat s azokat az „aprósá- 
goÁ'“-at is, amelyeknek köz
lését talán még ebben a szám
ban megkezdjük, de még a 
jövő számokban is folytatjuk.

Kálmánbácsi.

A magyar cserkészet nagy 
napjainak rendezői. Nagy ri
portunkban megemlékeztünk 
arról, hogy a cserkésznapot 
kik rendezték. Ez azonban 
csak egy rész% volt a B. P. 
köztünkvaló tartózkodása sok 
eseményének. Azt azonban, B. P. megtekinti a Vízitelep csónakházát.

A világ főcserkésze a pa- 
rádi konferencián töltött nap 
után búcsút vett Magyaror
szágtól, ahol — mint hang
súlyozta — igen kellemes és 
lélekemelő napokat töltött.

F. hó 4-én pénteken utazott 
el felesége és lord Hampton 
társaságában a fővárosból. 
Teljes inkognitóban hagyott 
itt bennünket. Nem akarta, 
hogy parádés legyen a bú
csúja.

A magyar cserkészek nem 
mehettek ki elindulásakor a 
vasúthoz, hogy egy szívből 
fakadó „Isten áldjá“-t kiált
sanak feléje, de lelkűkben ál
dást imádkoznak a világ if
júságának legnagyobb élő 
jóltevőjére.
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UTÓHANG MÁJUS 6-RA.
Öreg Testvér! Akit mosolygós szíved 
egy boldogabb hazából elhozott,
Neked állt tegnap harmincezer cserkészszív 
„jó-munkás“, kemény vigyázz-oszlopot. 
Láttad benne a dalt, amelyben éled, 
mint vulkán mélyén a már feltörő 
tűz: a magyar jövő?
Láttad benne a könnyet? Századévek 
bús öröksége itt a könny s a vér, 
de minden cseppje új jövőt ígér!

Érezted-e, amint előtted álltunk, 
hogy az a pálya egy új Pusztaszer?
■ ■ ■ de hiába szállt harmincezer vivátja, 
érezted-e, hogy még hiányzik onnan 
acélos hangú másik pár ezer?
Pár ezer a Kárpátok alatt . . .  
akik lelkén át-átnyilall ilyenkor, 
hogy nekik nem szabad!
Akik lelkében szunnyad az erő 
s csak titkon, éjfélek sötét árnya közt 
tör egy halk „nem-nem-soha“ elő!

Mi megéreztiik szeretetedet, 
amely nekünk cserkészszívet adott 
és eljöttünk, hogy megköszönjük most

a liliomos fehér lobogót, 
a munkaedzett erős férfikart, 
s különb embert és különb magyart.

Amint ott álltái soraink előtt 
s jóságosán mosolygott szemed, arcod, 
megéreztiik, hogyha Te is bírod, 
nekünk még jobban bírni kell a harcot!
És bírjuk is, hisz tudjuk Öreg Testvér, 
ha tanulunk, ha cöveket verünk, 
ha az élet nehéz igáját húzzuk, 
ha mosolyunk kél, ha könnyünk pereg:
Te mindig-mindig ottan vagy velünk!

Mondd meg, amerre visszavitt utód 
hogy él itt egv ?-;<■

harmincezer magyar cserkészgyerek.
Mondd meg, hogy élünk és élni fogunk 
és mindig szeretve visszavár 
nyílt ajtóval szivünk és sátorunk.
Mondd meg, hogy nekünk van földünk, folyónk, 
ezer évünk és egy súlyos kereszt 
s ez ide köt, el soha nem ereszt 
s van egy hitünk, lelkünk hite: az a 
szent hit,
hogy a liliomból lesz a Haza!a liliomot, a búr-kalapot,

@ rtjó munkát , az akarast, a szót, Sze ged Daru
.................. ............................. ..... ...................... .......... ................... ............. .......................

P Ü N K Ö S D I M A G Y A R  N É P S Z O K Á S O K .
A tél és a tavasz minden korban a halál 

es az élet szimbóluma volt; a tavasz szel
lőinek közeledésekor a természetet elpusz
tító, jeges, dermesztő tél szenved veresé
get. A virágfakasztó kikelet megérkezését 
már a pogány kor emberei is tavaszi 
órömünnepeken üdvözölték. A tél jelképét- 
egy szalmabábot hordoztak körül az ut
cákon, összeszaggatták, vízbe dobták, 
azután lombbal és virággal árasztották el 
a tél legyőzőjét: a tavasz királynőjét.

A középkor embere nehezen várta a ti 
vasz megérkezését. Kezdetleges házait 
bán, melyeket fáklyával világítottak 
melynek ablakait a hóviharok ellen dess 
kaval fedték be, kínszenvedés volt a té 
időszak. Nem csoda, hogy e kor nagy kö 
tói: a nemet Walther von dér Voeelweid 

? .íj11 Balassink legszebb verseikbe 
udvozlik a májusi napsugárt.. A tavasz 
ÍI'rah** a,nnyira benne ól tele az embere
anntiteh,H^gy,-meg “  e^ ház is csa annyit tudott elerm velük szemben, hog
keresztény ünnepre: Pünkösd ünnepér
helyezte at. A XVI. században rózsáim
petPn innenvezt'ék 3 ? ünkösdi tavaszünne
napja" "kifejezés"1321̂  * ”PÍr°S Pünkös<

Hazánkban két érdekes szokás fűzi 
az ünnephez: a pünkösdi királv- és kir 
ne-va aszták Mindkettő különösen a 
nantulon virágzott,

A királyi címért versengők lóverseny 
ben mérték össze erejüket. Futtatás köz 
ben még különböző feladatokat oldotta 
meg: kendőt kaptak fel a földről vág 
magas rúdon függő köcsögöket vertek 1 
botjukkal. Jókai az „Egy magyar nábob" 
bán gyönyörűen ír le egy ilyen verseny 
A győztes lett a pünkösdi király, ő vol 
egy évig a falubeli legények vezetője é 
közköltségén ehetett és ihatott királyság 
jdejeben a falu korcsmájában. Ilyen juta 
lomért tényleg érdemes volt megküzdeni 

Ugyanekkor a falu leányai megválasz 
tottak maguk közül a legszebbet pünkösd 
királynőnek. Feldíszítették virággal, meg
koszorúzták, arcát lefátyolozták, azutai
Amrnf hC + -VFy jártak vcIe házről-házra Amint betertek az udvarba, megkérdeztél 
a házigazdát: „Szabad-e itt a pünkösd 
vilit y"0/ .ünnepelni?" Ha a válasz tagadc 
volt a királynőt letették a földre és ígi 
Váltották a gazdának: „Ilyen magain

kendtek kendere!" Ha megenged- 
k^dték-rU f°Stak 3 királynét s énekein

„Elhozta az Isten piros Pünkösd napját 
Mi is meghordozzuk királyné asz- 
x. [szonykát!
Nem anyától lettél, rózsafán termettéi 
Piros Pünkösd napján hajnalban szü-

flettél,"

Máshol ez az ének járja:
[kösd napja,

„Mi van ma? Mi van ma? Piros Pün- 
Holnap lesz, holnap lesz a második

[napja."
_ Az ének és a tánc után következnek a 

jókívánságok:

„Adj Isten minden jót, 
Áldj meg minden itt lakót, 
Legyen itt Piinkösdkor 
Azután is mindenkor 
Pénz, posztó, paripa, 
Széna, szalma, szalonna, 
Bor, búza, békeség,

Utána magasra emelték a királynőt 
„Ilyen magasra nőjön a kendtek kendert 
kiáltássá! továbbindulták.

... — *•* •"■-'-i'r öauüci&uhk IS KI
veszüben van. Nemsokára már csak hír
nMnvagiJUkF 1̂ ler.l]Í’ h°Sy mi volt az ; pünkösdi kiralyvalasztás. Mert annak ; 
„civilizált formájának, amelyet az elmúl 
evekben a Margit-szigeten ilyen néver 
lendeztek, nagyon kevés köze volt ehhe; 
az évszázados szokáshoz.

Kardos László.
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IZGALMAS IN TER JÚ  A  VILÁG FŐ CSERK ÉSZÉVEL,
avagy: egy cserkészriporter kalandjai szárazon, vizen és levegőben, Esztergomtól Budapestig, autón, vonaton,

hajón és motorcsónakon.

A dolog ott kezdődött, hogy csütörtökön este csöngött 
a telefonom:

— Halló. Itt a Magyar Cserkész szerkesztősége.
— Hallom. ~
— Baden Powell szombaton este érkezik Budapestre. 

Neked az a megbízásod, hogy eléje utazz és meginterjú
vold. Legalább Esztergomig eléje kell menned, ha megfe
lelő hosszú beszélgetést akarsz lebonyolítani. A cikket még 
aznap várjuk. Jó munkát!

— De én . . .  .
Hiábavaló volt. A központ nem jelentkezett és én neki- 

búsultan tettem le a kagylót. Azt akartam mondani, hogy 
halvány sejtelmem sincs róla, milyen járművön és hol 
érkezik a világ főcserkésze. De késő volt a bánat, ismer
tem a szerkesztő elientmondástnemtűrő erélyét és sorsom
ban megnyugodva, mélabúsan kezdtem el a nagy útra ké
szülődni . . .

A baj ott kezdődött, hogy betartottam az utasítást. Ha 
Győrig vagy esetleg a Duna forrásáig utazom a „Chief“ 
elé, semmi különösebb incidens nem történik. De mint en
gedelmes riporter, cserkészruhám teljes díszében eszter
gomi vonatra szálltam föl és le. Bár ne szálltam volna le!

Esztergom szép város és a cserkészek kedvesek. Néhány 
régi ösmerős is akadt a helsingőri vizesek közt, sőt jó ba
rát is: S. D. testvérem, aki a cserkészlíra kiváló művelője. 
Amikor meglátott, rögvest versekről kezdett beszélgetni. 
Beszélgetve vártuk a bécsi hajó befutását, amely a főcser- 
készt hozta, amikor ünnepelt poétánk megszólal:

— Nini, itt a Rigó!
A Rigó hajó volt. Még hozzá nyolcvanezer tonnás dunai 

oceánjáró, amelynek parancsnoka, egyébként a cserkészek 
áldott jóakarója, megfelelő medvéhez illő komolysággal 
járkál a parancsnoki hídon.

A Rigó kikötött s aztán egyszerre áradat indult meg : 
valamennyi esztergomi cserkész föltódult rá, a rezesbanda 
is, S. D. testvérem is — és óh, én is, aki a bécsi hajóra 
szerettem volna fölszállni, de kénytelen-kelletlen a tömeg
gel tartottam, mert a poéta-testvérem azt mondta, hogy 
onnan jobban látom a fogadtatást s majd aztán átszáll
hatok a nagy gőzösre.

A gőzös lassan befutott s kikötött a parton. A zenekar 
szólni kezdett és én némi nyugtalansággal vártam, hogy 
átszállhassak. A korlátnál megjelent az agg „Chief“ szi
kár alakja és mosolyogva intett felénk. Lassanként elol
dották a „Sas“ (így hívták a bécsi hajót!) kötelékeit, a 
gépek dobogni kezdtek s mi még mindig nem mozdultunk.

Aztán kiderült a rettentő valóság. S. D. testvérem, aki
nek lelkén szárad ez az egész riport, félreértette a tengeri 
medvét, oppardon, a kapitány urat. Nem lehet átszállni 
és most már nincs égi vagy földi hatalom, amellyel a bécsi 
hajót elérhetném.

Ebben a pillanatban végigcikázott bennem a szerkesztőm 
fagyos tekintete, amikor riport nélkül sompolygok be, a 
szégyen és fölösleges utazás s legvégül az elmaradt ér
dekes beszélgetés minden cserkészek vezetőjével. A ri
portvér is dolgozott bennem, nagynehezen elértem, hogy 
kivigyenek a partra s ne le Szobra, ahonnan hiába igye
keztem volna a hajó után.

Kint a parton búcsút se vettem senkitől, csak rohantam 
lóhalálában az autóállomás felé. A cserkész takarékos — 
tehát másfél percig alkudni is kellett a soffőrrel, aki elő

ször nem akart Visegrádra átvinni. Azt mondta, faj az 
autó első jobb kereke és a benzin csöpög. Én azonban lel
kesítő szónoklatot tartottam s úgy látszik, sikerült meg
győznöm vagy megijesztenem, mert félig belódított a pok
róccal fedett ülésre és elindultunk.

*

Utaztam már iparvasuton és viharzó tengeren apró bár
kán, rázódtain rossz parasztszekéren és könnyű homok- 
futón, — de ez az autó mindennél többet tudott, ami rá
zást, lökést, himbálást, csikorgást, pöfékelést, nyikorgást, 
búgást, bőgést és a benzinbüzt illeti. Miután néhányszor 
veszélyeztettük az esztergomi libák testi épségét, kirohan
tunk az országúira és a sebességmutató lassan felkúszott 
hetvenötre, majd nyolcvanra. Lelkesen magyaráztam a 
soffőrnek, hogy siessen s úgy látszik őt is elfoghatta a 
buzgalom, mert a sebességmutató tovább kúszott: nyolc
van, kilencven, nyolcvanöt, megint kilencven. Süvített a 
szél. Falvak rohantak mellettem, tátottszájú parasztgye
rekek bámultak utánunk—  és én mindkét kezemmel bele- 
fogózkodtam az ablakba, hogy ki ne repüljek a zakatoló 
kocsiból. Dömös . . .  itt nem áll meg a hajó . . . Basa
harc . . . Pilismarót . . . vágtatunk az országúton. Lent a 
Duna kanyarog és valahol Szobnál ott úszik a bécsi hajó 
fehér teste . . .

Előrehajolok és minden szónoki képességemet latba- 
vetve könyörgök a soffőrnek, aki int és a sebességmutató 
amely visszaesett hatvanötre, felkúszik nyolcvanra . . . 
Vadul zöttyent a kocsi, minden gödör kín. És aztán egy
szerre hatalmas pukkanás — utolsó pillanatban állunk 
meg egy útszéli kereszt mellett.

Szétpattant az egyik kerék gummiabroncsa és a soffór 
kétségbeesetten ugrik ki a kormánykerék mellől.
_ Húsz perc — mondja szomorúan és leül az árok

szélre, miközben magához szorítja a pumpát.
Szobon még mindig, mozdulatlanul áll a hajó. Sírásra 

hajlik a kedvem, — ha nem szégyelném, tán zokognék is? 
Tekintetem fásultan mered a Dunára. Hirtelen berregés. 
Motorcsónak szalad át a másik partról s megáll a homok
ban. Két fiatalember száll ki belőle, fürdőruhában, csoko
ládéfeketén. *

Nem ment könnyen. De pár perc múlva ott ültem a csó
nakban és száguldottunk Visegrád felé. A fiatalemberek 
egyike, civilben és csokoládébarnaság nélkül, orvostanhall
gató, ugyancsak Visegrádig vihetett, mert tovább nem fu
totta a benzin, de onnan komp megy s majd csak átjutok 
Nagymarosra, ahol a bécsi hajó kiköt. Közben a kalapom 
kihull s kerülnünk kell, hogy ár ellenében kihalászhassuk. 
Hiába, a riporter kalapja is szenved. Mögöttünk fehér 
csíkba szakad a hullám taraja — hejhó, de jó repülni!

És aztán . . .  itt a kikötő. Kis hajó a móló mellett, ép 
indulni készül. Odaszáguldunk melléje. A komp, amely 
már indul. „Nem lehet átszállni!“ — kiáltják. Fölemelke
dem. Ha már eddig jutottam — azért is! Magamhoz ta
pasztom kis írógépemet és táskámat s egyetlen merész 
iramban átvetem magam a komp-hajócska korlátján. Ha
talmasat vágódom, de mindenki leplezetlen megvetéssel 
bámul rám. Még visszaköszönhetek a barátságos orvos- 
tanhallgatónak, s aztán lélekzetfojtva bámulom a szem
közti partot: elérem-e még a hajót, amely már ott világít 
a Duna hajlásánál.
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Hát elértem. Dobogó szívvel és fújtató mellel kapasz
kodtam föl a Sas elsőosztályú séta-fedélzetére és zihálva 
meséltem el szeretett monoklis külügyminiszterünknek a 
kalandos utat. Mosolyogva hallgatott meg s aztán türe
lemre intett. Mindjárt lesz alkalmam interjút csinálni, 
csak várjak.

Vártam. Amíg aztán félóra múlva szomorúan jött oda 
hozzám s elmondta, hogy sajnos: hiába minden. A „chief“ 
fáradt és „nem akar újságírót látni". Hiába az erősködés, 
hogy a Magyar Cserkész vár a cikkre — nincs kedve s nem 
is kívánhatjuk, hogy ne pihenhesse ki magát a reá váró 
sorozatos ünnepségek előtt.

Végérvényes kétségbeesésben csüggesztettem le a fe
jem. Ezért utaztam minden elképzelhető közlekedési esz
közön, hogy most mégse beszélhessek vele? Ezért ugrot
tam át a kompra és vittem véghez egyéb hőstetteket?

Fölragyogott hirtelen a szemem, ötletem támadt. Oda
mentem monoklis külügyminiszterünkhöz.

— És ha nem akarok interjút, akkor bemutatsz?
— Szívesen. De nehogy meginterjúvold!
Odavezet — meghajlás — a szokásos howdoyoudo-k 

s aztán letelepszem az egyik pad szélére. Mind itt vannak: 
a „Chief", hatalmas messzelátóval, barnás köpenyegben 
s vastag pléddel a térdén; Lady Baden-Powell mosolygó
sán és színes, könnyű ruhában; lord Hampton, aki azóta 
talán még hosszabb lett. ülnek s nagyobbrészt nézéssel 
vannak elfoglalva, szívják magukba a magyar táj szép
ségeit. S én tágranyílt lélekkel és füllel hallgatom a be
szélgetést.

*
Az, ami most itt következik, hűséges vázlata ennek a 

beszélgetés-sorozatnak, amint lefolyt Nagymarostól majd
nem egész Budapestig. Igyekeztem megjegyezni és azt hi
szem minden nagyképű, hegyezettceruzás interjúnál töb
bet ér.

*
Visegrád. Az öreg vár lassan tűnik el a hegyhajlásban, 

amikor a lady megszólal:
— Régi ez a vár?
— Nagyon — mondja a „külügyminiszter".
A chief fölemeli fejét:
— Amikor harminc évvel ezelőtt itt jártam, nem erre 

jöttem. De valahol láttam már ezt a várat. Hol is? — 
persze képen ... . Sok erre a vár, egyik szebb, mint a má
sik. Dévény nagyon tetszett. Le is rajzoltam.

— Balkézzel — teszi hozzá Hampton.
— Itt érzi az ember a történelmet — folytatja a „chief", 

— minden sarokban. Kevés ilyen szépet láttam . . .
Feltűnik a szentendrei sziget. Csönd lesz. A part men

tén hirtelen kiáltás kél, egyre erősödik: a B. P. csatakiál

tás. Kivilágított hajó úszik felénk: magyar pákoszcser- 
készek üdvözlik a világ főcserkészét. Meghatottan mozdul 
meg s úgy mondja:

— Mennyi a kedvesség ezekben a fiúkban! Figyeltem 
őket, legutóbb Beatelundban. Mindegyik olyan vidám, 
mintha . . .

— Mintha nem is magyar lenne — kockáztatom meg 
halkan.

Rámnéz és a szemében különös fény ragyog. De szót 
sem szól. Így is megértjük: aki hordta pusztánk virágát 
és jelvényünket, nem lehet messze bánatunktól és kín
jainktól sem.

Vác. Itt már élénkül a hajó. Magyarország főcserkésze 
száll be, vele Zsembery orsz. ügyvezető elnök és Szuko- 
váthy I. kér. elnök urak. Vidám beszélgetés indul meg s 
alig vesszük észre, hogy múlik az idő. Amíg egyszerre el 
nem értük Pest határát: a távolban a város lámpásai ra- 
gyagnak. A megyeri dombok alacsony gerince feltűnik és 
lord Hampton megszólal:

— Messze van még Megyer?
— Ez az! — mutatják neki örömmel.
Messzire hajlik ki a lord a korlát fölé s úgy nézi elme

rülve a kétéves dicsőség színhelyét. Aztán halkan mondja:
— Ez volt legszebb, legvidámabb táborom.
Bi-Pi megszólal:
— De sajnálom, hogy nem lehettem itt. De azt hiszem, 

jövőre, a Birkenhead melletti jamboreen találkozom a ma
gyar fiúkkal. Eljönnek, hogy megmutassák: a magyarok 
azok között vannak, akik legjobban, legtökéletesebben, 
legigazabban értették meg a cserkészet szellemét . . .

Szinte szégyelnünk kellene magunkat nekünk, a magyar 
cserkészet néhány képviselőjének, akik ezt hallottuk. Mert 
ez több, mint elismerés, több mint dicséret: dicsőség és 
életre szóló célkitűzése egy egész népnek.

*

Tűnnek a hidak, a Gellérthegy lámpás-gyémántnyak- 
lánca fölsugárzik. A parton magyar cserkészek várnak s 
köröskörül nyolc vagy tízezer fiú Baden Powellre gondol, 
ha álomra hajtja fejét. Leveszem a kalapomat, hogy meg- 
hűtsem forró homlokomat. Aztán, míg lassan dolgozik a 
gép, hogy a part mellé kerülhessen a hajó, szinte hangta
lanul mondom önmagámnak:

— Adj Istenem, sok ilyen napot még. Hogy riporter
fáradtságon, kalandos utón, hiábavaló vesződségen ke
resztül mindig eljuthassak a vezetőkig és bölcsekig, — 
hogy meglelhessem őket s új hitet vigyek társaimnak és 
magamnak — tovább, új, messzi, merész célok felé!

öreg Medve.

E Z E R M E S T E R .
Gipszmunkák.

(Lásd hasonló című előbbi cikkünket.)
A forma elkészítésének még egy módja van, amely már rokon 

a faragással. A rajztáblára egy üveglapot teszünk, erre kiön- 
tiink egy sima gipszlapot. Aztán éles és hegyes, vékonypengéjü 
késsel ennek a lapnak a sírna oldalára faragjuk a készítendő 
öntvény tükörképét. Egy kis darab mintázó-agyag, vagy for- 
mella ekkor is kell, amelyet időnként belenyomunk a már ki
vájt mintarészletbe, hogy meglássuk, elég sírnák, kerekdedek-e 
a vonalak, nincs-e valahol hiba?

A negatívnak ilyen módon való elkészítését főkép akkor hasz
náljuk, ha a munkánk nem annyira nagy idomokból, ki- és be- 
méiyedö részletekből áll, hanem inkább apró, finom vonalakból.

A gipszfaragáshoz elsősorban gipszlap kell, amire faragjunk. 
A gipszlap lehet különböző alakú, kerek, szögletes, háromszögű

stb., lehet sírna, domború (tányérba öntjük a gipszet), aszerint, 
hogy mi lesz rajta. Ha a gipszlap kész, és már egészen meg
száradt, mindjárt domborúan faragjuk rá a mintát, olyannak, 
amilyennek készen látni akarjuk, faragás közben a port a vo
nalakból kis ecsettel ki-kitörölgetve.

Ez hosszadalmas dolog, nagy gyakorlatot és kézügyességet 
kíván, de igen szép dolgokat lehet így csinálni.

Most hát csak az a kérdés, miket készítsünk? Ezt bizony mind 
felsorolni nem tudom, csak pár dolgot említek meg.

El lehet készíteni Nagy-Magyarország térképét, benne a tria
noni jelvénnyel, a cserkészliliomot, a kis és nagy magyar címert, 
lehet tábori emlékplaketteket készíteni, egy mintából annyit, 
hogy minden fiúnak jusson, aki a táborban résztvett; magyaros 
díszítéseket, cserkészfejet, stb., stb.

Aztán, ha valami nagyon szépen sikerül, gondolhatunk a Cser
készházra is! Daru.
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A  M ENYÉTKE.
Enyhe december egyik napjára kaptam a meghívót Tót- 

bánhegyesre, hajtóvadászatra.
A vadászatot az ottani vadásztársaság mestere, Gábor 

bácsi rendezte, aki rendesen Csabáról, főhadiszállásáról 
szokta volt összekolompolni nimród fiait.

Rendes, kedves tagja volt a társaságnak Tótbánhegyes 
messze híres jegyzője, Aurél barátunk, aki Winchesteré
vel úgy szedte le a nyulakat, mint a híres. Ira Pén az 
iiveggömböket.

— Csak a fejét! — szokta mondani és bizony nem 
roppant az általa lőtt nyúl paprikásában sörét sehol, ha
csak a füle tövén nem.

Kitűnő paraszthumorával megnevettette a vadászokat, 
hajtókát egyaránt. (Szegény Aurél már az örök vadász
mezőkön cserkészik.)

Tótbánhegyes kitűnő lelkipásztorát messze elkerülték 
a nyulak, mert olyan nagyon komoly angol arca volt.

Sorra látom most 
a többi jó vadász
társat is, ahogy az 
emlékeket felelevení
tem — de ők aligha 
érdekelnek benne
teket. *

Már éppen hozzá- 
jL kezdtek az első hajtás 

-alakításához, mikor 
kocsimon odaértem. 
A hajtókát kétfelől 
egy-egy mezőőr ve
zette, mi pedig kocsin 
mentünk előre ki
jelölt állásainkra.

Én Aurél barátom 
mellé jutottam s míg 
helyünkre értünk, az 
ő jóvoltából jóízűen 
falatoztam.

A hajtők a ritkás ködben messze elvesztek szemeink 
elől s mi egy fasor árkában helyezkedtünk el. Előttem 
egy hatalmas tarló sárgás tónusa nyúlt a messzeségbe

Úgy állt ott, mint a megtestesült kíváncsiság.

Hajtás elején elő szoktam venni távcsövemet, hogy a 
tájat szemügyre vegyem. Hatalmas síkság — itt-ott fa
sorokkal megszakítva s szabályos táblákra osztva
fekszik előttem.

Még küzd a kékes, szürke köd a Nap hevével, majd 
kifáradva a küzdelemben, megadja magát és egy bájos 
mozdulattal fellebben hozzá, hogy pompás bárányfelhő- 
csipkével díszítse körülötte a kékiő eget.

A harmat ott csillog az elsárgult avar szárain, mint 
megannyi igazgyöngy, majd szelíd, majd szikrázó fényt 
hintve szerte szét.

A fák levéltelen ágai ritka hálót alkotnak, mintha 
fátyollal akarnák betakarni a föld téli arcát. Lábam alatt 
valóságos puha szőnyeg van elsárgult levelekből.

Most megzörren mellettem a száraz levél, arra fordí
tom tekintetemet s egy kis menyétke ragyogó, kiváncsi 
szemeit pillantom meg. Úgy áll ott félig felemelkedett 
helyzetben, mint a megtestesült kíváncsiság.. Kicsiny, 
hosszúkás feje felém fordul.

Legkisebb ragadozónk, 22 cm hosszú, de ebből 4 —5 cm 
a farkára esik. Nyári bundája olyan, mint a hermeliné, 
de a farka vége sohasem fekete. Nyoma is nagyon külön
bözik azétól.

A félig talponjárók rendjébe tartozik. Rokonai a 
görény, hermelin, fehérfarkú nyest és sárgatorkú 
nyuszi

Télen a menyét bundája is kifehéredik, azonban csak 
nagy hidegekben, akkor sem teljesen.

Ahol feje befér, ott teste is keresztülbujik. Igaz, hogy 
sok egeret is pusztít, azonban hasznos vadjainkban s 
baromfiaink között igen nagy kárt tesz.

Az állatoknak nyakán levő ütőerét harapja át s nagy 
kéjjel szürcsöli ki vérét. Fára ügyesen kúszik s a madarak 
fiókáit és tojásait dézsmálja.

Teste megnyúlt, csupa izom, végtelen hajlékony. Való
ságos vérszomjas tigris apró alakban. Egy csepp félelmet 
sem árul el, még akkor sem rezzen meg, mikor meg
mozdulok.

Azután rám sem hederítve, felmászik az árok túlsó 
partjára, hogy reggelijét megkeresse.

De hallga!
Most messziről elnyújtott kürthang hallatszik. Most ért 

össze a kétfelől küldött hajtósereg. Megkezdődik a hajtás.
Az én menyétkém valósággal megelevenedik a kürt

hangra, kicsiny kerek füle a hang felé irányul s arca 
nem titkolható örömet fejez ki.

Pompásan megfigyelhetem, hiszen alig van hozzám 8 lé
pésre. ügy látszik a kürt hangja nem ismeretlen előtte. 
Felágaskodik egy fa mellé és úgy szimatol szerteszét. 
Hopp! megvan amit keresett. Néhány lépésnyire az árok 
partján egy ákácfa áll. A kis rabló csakhamar a deszkán 
terem, onnan kémleli a határt. Most már biztos vagyok 
benne, hogy tudja, mit jelent a kürtszó.

Amilyen mértékben emelkedik bennem a megfigyelési 
vágy, olyan mértékben fogja el a kis betyárt a vadászat 
ösztöne. Hiszen ez a tarló most terített asztal neki, ame
lyiken csak száját kell kitátania és beleszalad a sült ga
lamb — akarom mondani a nyúl. Egyre növekedik ben
nem a kíváncsiság megtudni, hogyan vadászik a kis bestia. 
Most kissé összehúzódik és merően figyel egy irányba.

Távcsövemmel kutatom tekintetének irányát.
Tyhü! micsoda szeme van.
Vagy két dűllő földre — látcsövei láthattam csak — 

közeledik felénk egy nyúl. Ő már ezt észrevette.
Most jobban megfigyelhetem a nyúl futásának irányát. 

Jobb kezem felől jő rohanva, úgy látszik, a hajtás kez
detén valamelyik hajtó rálépett, hogy úgy meg van ré
mülve. Mert különben a messziről kelő nyúl futásában 
meg-mecrpihen és szerte neszei. Ez örült vágtatással kö
zeledik felém s ha jól számítom, a fasorhoz érve, bal
oldali szomszédomnál fog kitörni.

A kis menyétre nézek, hogy viseli magát. A fatörzs 
üres, leugrott róla. Kutatom környékét.

Mintegy 50 lépésre balra rézsútosan távcsővel fedezem 
fel a sárguló avarban, amint villámgyorsan suhan.

Ez biztosan a nyúl elé szalad.
A nyúl e/alatt mindinkább közeledik. Mikor még lövés- 

távolságon kívül éppen előttem vágna át, hogy egyenesen 
szomszédomnak tartson, nagyot sívít s irányt változtatva 
felém hajlik futásának iránya.

A fájdalom által megzavart nyúl mindig'irányt változtat. 
Most jut eszembe fegyverem.

Társaim puskái egymásután szólalnak meg.
Most egészen közel ér hozzám a nyúl, nincs 30 lépésre 

sem. Célba veszem. Hosszan csúszik el a tarlón. Besza
ladok, hogy megnézzem a kis menyétet. Most nem bánom, 
hogy addig két nyulat is szalasztók el, lövés nélkül.
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A meglőtt nyúl nyakához tapadva, mohón szívja a 
'érét.

Amint közel megyek, megérintem a puska csővével, el
veszti a nyulat, felegyenesedik, mérgesen néz szemem 
cözé, fúj és acsarkodik.

Mintha csak mondaná: Mit háborgatsz engem lakomám
on. Ezt én fogtam el, ez az enyém!

Még egyet lépek felé, ekkor villámgyorsan nekem ug

rik, úgy, hogy csak gyorsaságomnak köszönhetem, hogy 
még a levegőben, röptében érte cipőm kemény orra.

A rúgás messze röpíti s észretéríti a teremtés koroná
ját, az embert semmibevevő kis állatot.

Én pedig egy érdekes élménnyel gazdagabban futok 
helyemre, hogy üdvözölhessem a hajtás hátralevő részé
ben még felém törekvő tapsifüleseket.

Samu bácsi.................................. .......... .
M A G Y A R  G É N IU S Z .

v.
Ki tud arról, hogy a XVIII. században mit keresett Sel- 

necbányán az a sok angol, francia, spanyol, német és 
dasz? Born Ignác geológust, hazánkfiát keresték fel, hogy 
íz arany és ezüst ércek amalgamálását tanulmányozzák. 
Born ezeket az összejöveteleket felhasználta egy nemzet
s z !  geológiai és bányászati társaság létesítésére, amely 
alső ülését 1786-ban Szklenon, Selmecbánya mellett, tar
totta meg. Emlegetjük-e, hogy valamikor százával vitték 
Oroszországba Selmecbányáról a magyar bányászokat, 
hogy az orosz bányaipar a magyar a leszármazottja. — 
Fekete Iván cárt ez fűzte barátságba Hollós Mátyás kirá
lyunkkal.

Nyomdokain haladt Lóczy Lajos, a geológia és az össze
hasonlító földrajz búvára, a jeles ázsiai utazó. Földrajzi 
felfedezéseivel, földtanbiologiai kutatásaival századunk 
egyik legkiválóbb géniusza. A világ valamennyi földrajzi 
társaságának tagja. Hidrográfiai megfigyelései és kuta
tásai oly alapvetőek, mint a földrajz egyéb ágaiban 
Reclus-é és Ratzenhoffer-é.

A Kelet-Turkesztán medence őskulturájáért az angol 
nemzetnek utal ki illő köszönetét a világ; de az angol böl
csen hallgat — a magyar indokolatlanul, hogy a felfedező 
Stein Aurél magyar volt. Körösi Csorna Sándor, Zichy és 
Széchenyi grófok, Vámbéry Ármin, Lóczy és Cholnoky 
Jenő keleti, Biró Lajos, Magyar László, Teleki gróf déli 
viharos útjai a kutató tudomány diadal útjai. Meg kell 
követelnünk a magyar géniusz kidomborítását.

Nyúlás Ferenc megelőzi a középeurópai kémikusokat, 
a mangánnak és széndioxidnak, mint húskonzerváló szerek 
gyakorlati alkalmazását nyolc évvel Hildebrand előtt.

A kartográfia, a térképek nyomdai úton való sokszorosí
tása, a Pozsony megyei Raffelsberger nevéhez fűződik. 
Petzval József egyetemi tanár a fotográfia alapvetője.

VI.

A magyar múltban híres orvosság volt a „magyar ki
rályné vize“. Erzsébetnek, Nagy Lajos anyjának valami
lyen rozmarin-szesze, amelyet már csak nevében a külföld 
őrzött meg az utókornak. E téren is szembeötlő a magyar 
Géniusz munkája. A törökkor ügyes orvosai; egy Rayman 
János (XVIII.) sárosi főorvos inoculatio útján gyógyította 
a pestist, a boroszlói orvosi szakközlönyben ismertette 
találmányát s így úttörője lett az oltásnak, amelyet az 
angol Jenner emelt korszakos jelentőségre.

1859-ben dr. Gruby magyar orvos Párisban a vattának 
a sebfertőzés legyőzésében felfedezett nagy jelentőségéről 
tartott előadást és mégis 1869-ben gyakorlati téren mozgó 
Alphons Gérin francia sebész nevéről nevezték el a vattát.

A Csík megyei Szépvizen egy góbé teljes sikerrel gyó
gyította a veszettséget Pasteur előtt. Preysz Mór reál
iskolai kémiai tanár csak magyar nyelven ismertette a ve
szettség gyógyítási módját. A külföld értesítésére nem 
gondolt, így Pasteuré a babér. De már Pasteur és Ehrlich

találmányok tökéletesítése, Semmelweis dolga, magyar 
munka. Ez utóbbi szobra Stróbltól a budapesti Erzsébet- 
téren látható.

VII.

A csillagászat terén is egyivású a magyar Európa többi 
nemzeteivel. Hell Miksát, enemü tudása, a selmeci magyart 
csász. és kir. udvari csillagásszá, a bécsi csillagvizsgáló 
igazgatójává és a mechanika tanárává tette meg. Az egri 
püspöki s a budai egyetemi csillagvizsgáló torony számára 
mozgatható tetőt készített. A lengyel király nagy arany 
éremmel tünteti ki, Páris, Bologna, Göttingen és a Skan
dináv akadémia tiszteletbeli tagjává teszi.

Az ö utasításai mellett szorgalmazta Pasguich János je
zsuita II. József pesti egyetemén a math. és csillagászat 
tanára a Gellért-hegyi obszervatórium kiépítését; 1815 
okt. 15-én nyílt meg. Ez az intézet arányaiban és felsze
reléseiben felülmúlta a bécsit, a bogenhausenit (ma Mün
chenit) és a nápolyi csillagda felépítésénél részben mintául 
szolgált. Bessel világhírű königsbergi csillagász úgy nyi
latkozott róla, hogy korának egyik legjobban felszerelt 
csillagvizsgálója. A szabadságharc leveretése után a re
bellis fajnak fékentartására és a hídfő védelme miatt cita
dellát vontak s emmiatt lebontották az observatóriumot 
1852-ben, mint az osztrák hadiérdekekkel össze nem fér
hető épületet. Ezzel a Habsburg kormány a magyar műve
lődés ellen merényletet követett el, amelyet jóvá sohasem 
tett Mert az ógyaliai csillagdát Konkoly Thege Miklós, a 
kiskartalit báró Podmaniczky Géza, a herényit a Gotthart 
testvérek és a kalocsait a jezsuiták létesítették.

Az ógyaliai obszervatóriumot a magyar állam kapta 
örökségbe s most a csehek kezébe került az is és gondo
zatlanul várja az enyészetet. Most Krúdy Jenő orvos se
gített 60 milliós adományával a magyar csillagászaton, 
amikor Luzernból hazaszállította tükrös teleszkópját s 
egyéb felszereléseit és az ógyalláról megmentettekkel 
együtt a Svábhegyen szereli fel obszervatóriumát. A kül
föld előbb ismerte fel, mint saját fajtája. Csak akkor vet
tek róla tudomást, midőn angol és német nyelven megje
lent — teleszkópját ismertető — müvének hatása alatt az 
angol Royal Astronomical Society flowjává választotta. 
Ő az egyetlen külföldi, akit ezzel jutalmaztak.

Csaba Jenő dr.

M E G L A Z U L T  F E J Ű  K A L A P Á C S

megerősítése levétel és új ékbehelyezés nélkül 
történhetik egy egyszerű csavar (facsavar) 
segítségével. A kalapács nyelének középén 
kis lyukat fúrunk s ebbe csavarjuk be a fa
csavart, mely a fát szétfeszíti s a kalapács 
fejét ismét szilárdan rögzíti. A csavar nagysága 
tetszőleges lehet, azonban olyan menetének 
kell lennie, mely a fába befúródik, tehát „fa
csavarénak, melyet kivágott vasmenetbe csa
varnak be.

GD

í r
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C S E R K E S Z Ü N N E P E L Y .
Meghívót kaptam a „zer- 

gemadarak“ vasárnap d. u. 
6 órakor kezdődő tavaszi 
cserkészünnepélyére. Az állt 
rajta, hogy annyi szépet az 
öregapám sem látott, mint 
amennyiben nekem ott ré
szem lesz; s a mellékelt 
programmot végigolvasva, 
azt a meggyőződést merítet
tem, hogy egész életemben 
boldogtalan lennék, ha az 
előadást elmulasztanám. Mi
vel pedig boldogtalanná lenni 
mégis csak nem szeretnék, el
határoztam, hogy elmegyek. 
Egy dolog azonban aggasz
tott. A meghívón alul jól fel
tűnő vastag betűkkel ez állott: 
„Belépődíj nincs." Hm. Mindig 

nagy baj, ha a cserkészek nem vallják be nyiltan, hogy 
mekkora összeg erejéig akarják a közönséget megpum- 
po.lni; erre mi rendesen súlyosan ráfizetünk. Fejem búbját 
megvakartam, de attól sem lettem, okosabb.

Még egy próbát tettem, amelyet sorsdöntő elhatározá
sok előtt soha el nem mulasztok: t. i. végigolvastam a
mellényem gombjain: m enjek-e?... ne m enjek?... Felül
ről a harmadik gombom hiányzott, s ez volt az oka, hogy 
az utolsó gombra „menjek" jött ki. Tiszta sor, hogy el 
kell mennem, mert ha a mellényem azt akarta volna, hogy 
itthon csücsüljek, nem engedte volna azt az egy gombját 
leszakadni. Megyek!

Mentem, összes nagy pénzeimet (egyetlen árva t íz - ' 
pengőst) az íróasztalom fiókjába zártam, mert a „belépő
díj nincs" biztatás komor sejtelmekkel töltött el; mellény
zsebembe felülfizetések céljaira néhány fényes tízfillérest 
csúsztattam, azzal hajrá! — föl az első arra tévelygő vil
lamosra.

„Hipp, hopp, ott legyek, ahol akarok!" — Meg sem áll
tunk, csak valami tizennégyszer, és én máris a zergema- 
darak otthonát rejtő iskola előtt álltam az aszfalton, ke
resve a botomat, amelyet úgy látszik, vagy otthon, vagy a 
villamoson felejtettem.

A rejtély megoldására nem volt már időm, mert nagy 
zsibongással egy csomó árvalányhajas ördögfióka vett 
körül és fergeteges bömböléssel cipeltek befelé az isko
lába. Egyenesen egy kiérdemesült katedra irányába von
szoltak, amelyen az érkezők elrémítésére hatalmas betűk
kel a „Pénztár" szó díszelgett. Kétségbeesett erőfeszítés
sel kutattam agyamban valami zseniális ötlet után, amely 
megmentsen a kajánul felém vigyorgó pénztáros karmai
tól, de ötlet helyett egyre csak a botom jutott eszembe, 
amely most ott epekedik és búsul idegen arcok közt a 
villamos perron ján ... Átkozott bot! Nem elég, hogy el
veszett, most még majd fizethetek is miatta, mert semmi
féle mentő ötlet nem jut tőle az eszembe!

Már csak nyolc lépésnyire voltunk a pénztártól, midőn 
végre átcikkázott agyamon a hőn keresett ötlet. Körül
néztem: idegen arcok, nincs közöttük egy ismerősöm sem. 
Oh öröm! Megálltam és nagyon komolyan ránézve arra a 
lúrkóra, aki a bal kezemet szorongatta, azt mondtam neki: 

„Pacsmag."
Egyszerre csend lett. Megálltak és csodálkozva néztek 

rám. Erre mégegyszer mélységes-meggyőződéssel ismétel
tem: „Pacsmag". A fiúk összenéztek és az egyik, aki a

leginteligensebbnek látszott közülök, így felelt: „Nix
dájcs". Megráztam a fejemet. Most a másik próbálko
zott: „inglis szpóken nájn“. — és igen határozottan rázta 
a fejét hozzá. Láttam, hogy rendben vagyunk már, és 
harmadszor is, most már igen erélyesen rászóltam a ban
dára:

„Pacsmag!!"
— Izgatott, csendes tárgyalás következett. A fiúk mind 

meg voltak győződve róla, hogy valami előkelő idegen 
cserkésznagyság lehetek, aki kormányát képviselni jött az 
ünnepélyükre, csak aziránt oszlottak meg a vélemények, 
hogy a labradori konzul vagyok-e, vagy a kaukázusi fő
cserkész. Az egyik kerekképű mujkót beszalasztották az 
I. c. osztályba, ahol Pocak Elemér parancsnok úr úgy lát
szik épen a szereplőket mázolta, mert amint az ajtó ki
nyílott, kihallatszott a hangja: „Csukd be a szád, te, hi
szen mind belemegy a kulimász!"

Vártunk. Én néma fenséggel, mint idegen nagysághoz 
illik, a gyerekek kíváncsian vizsgálgatva engem és — tud
ván, hogy magyarul egy kukkot sem értek — fesztelenül 
kicserélve észrevételeiket. így tudtam meg, hogy a hajam 
úgy áll, mint a boglya, a bajuszom pedig leginkább a 
Karinak nevezett mujkó pemzlijéhez hasonlít. Mikor pe
dig próbaképen elővettem zsebemből a monoklit, amelyet 
ma az iskolában koboztam el egy hetedikestől, és felcsíp- 
pentettem a szememre, az egyik kis apród bájos közvet
lenséggel kiáltotta: „Jé, milyen majomképü!" — És én 
még csak barackot sem adhattam a feje búbjára, mert 
nem volt szabad értenem magyarul. Nem jó a zergema- 
darak közt külföldinek megjelennie!

Végre megjelent a kerekképű és messziről sivította: 
„Vigyétek be a pasit a terembe, azt mondta a parancsnok 
úr!“ . . .  Erre nagy tisztelettel hajlongva bekísértek a te
rembe és leültettek az első sorba egy nagyon kövér bácsi 
mellé. Boldogan telepedtem le a bársonyos fotelbe, mert 
lám, sikerült megmenekülnöm‘a pénztáros karmaitól. A 
gyerekek falrengető lármával lerohantak.

Vártunk. A kövér bácsi izgett-mozgott, látszott rajta, 
hogy nagyon szeretne beszédbe elegyedni velem, de nem 
tudja, hogy fogjón hozzá. Igyekeztem zordon arcot vágni, 
hogy ne merjen megszólítani. Nem is mert.

Vártunk. Régen elmúlt már a kezdés megígért ideje és 
most már egymásután szállingóztak befelé az új vendé
gek: nehéz lépésű, meggondolt papák, boldogan mosolygó 
édesanyák, és minden cserkészre irigy szemeket meresztő 
kis öccsök. A papák búbánatos arccal mind a zsebüket 
tapogatták. Ja így van ez ott, ahol a cserkészek nemezed
nek belépődíjat! Elvégre nem lehet mindenki előkelő ide
gen, hogy ingyen vezessék el a pénztár-katedra mellett!

Vártunk. A terem félig megtelt. A kövér bácsi másik 
oldalára egy másik kövér bácsi telepedett és bemutat
kozva egymásnak, az én kövérem rögtön nagy szívbéli 
lelkesedéssel magyarázni kezdte a másik kövérnek, hogy 
milyen áldásos, gyönyörű intézmény ez a cserkészet mert 
lám udvariasságra, meg pontosságra, meg egyéb jófajta 
erényekre szoktatja a cserkészfiúkat. Közben az óra mu
tatója messzi ballagott már a hatos számtól, réges-régen 
elfelejtette, hogy valaha is járt a hatos környékén, sőt, 
az óralap távlatán megpillantván a hetest, boldog sietés
sel igyekezett feléje. A színpad sötét volt, a fiúk mind a 
folyósón lármáztak. Én a botomra gondoltam, amellyel 
most már valami idegen sétálgat az utcán, és nagyon el
eiszomorodtam.

Az óramutató elérte a hetet és megindult a nyolcas 
szám felé. Elgondoltam: mennyire igazuk van a zerge-
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madaraknak, hogy nem engedik egy ilyen hitvány kis 
óramutatótól befolyásoltatni magukat. Akkor van hat óra, 
amikor ők az előadást megkezdik és nem, amikor ez a 
hitvány kis óra mutatja!

Vártunk. S türelmünk rózsát termett. Mert egyszerre 
vad robaj hallatszott a hirtelen megvilágosodó színpad
ról: lábak csoszogása, fojtott kiáltások, testvéri lökdöső
dés moraja. A nézőtér elsötétült és a színpadot záró vé
kony függönyre belülről egy csomó árnyék vetődött: ka
vargó, tolongó fekete árnyalakok. Misztikus és félelmetes 
volt. Egyszerre megjelent köztük egy félelmetes széles
ségű, hatalmas árnyék: nagy, gömbölyű fej, ,még göm
bölyűbb termet, vaskos karok, amelyek bele-belenyúltak 
a többi árnyékok tömegébe és erre hamarosan rend lett. 
Azután szétment a függöny és itt állottak a zergema- 
darak kettős sorban, előttük díszbe öltözve Pocak parancs
nok úr. A kövér bácsi lelkes tapsba kezdett, a mamuskák 
még lelkesebben folytatták és megfájdult a tenyerünk, 
mielőtt a fiúk csak a szájukat kinyitották volna. Hu, mi 
lesz itt később! . . .

Első szám: cserkészinduló. Pocak úr vezényelt, a fiúk 
énekelték; dicséretükre legyen mondva, 
sikerült magukat a vezénylésből a le
hető legnagyobb mértékben függetle
níteniük. Az ének meglepett. Azt hit
tem, ismerem a cserkészindulót, de 
most szégyenkezve láttam be tévedé
semet. Mert amit a zergemadarak éne
keltek, az valami nagyon furcsa és 
nagyon szép volt. Ilyesfélék voltak 
benne pl.:

Jó feegyve rünkiz inóska runké 
gősze münkvi dámdalunk . . .  stb. No, 
ezek hamarosan visszaadták nekem a 
pacsmagot!

Második szám: a parancsnok be
széde. A fiúk kitakarodtak a színpad
ról, de nem mehettek messzire, mert 
az egész beszéd alatt hallatszott a foj
tott társalgásuk. Pedig a beszéd hosz- 
szú volt! Benne volt abban az egész 
cserkészet Bi Pitől az 1928-as vizi 
jamboree-ig ! — Mellettem az öreg 
bácsi elszunyókált, de amikor könyökömmel oldalba lök
tem, mert túl hangosan lélekzett, nagy horkanással feléb
redt és attól kezdve titáni küzdelem árán sikerült is éb
ren maradnia.

A beszéd alatt egyetlen feltűnő dolog történt csak. Mi
kor a parancsnok úr épen arról beszélt, hogy a cserkész 
egész lelkét és életét a liliomnak adja és a legkomolyab
ban kijelentette, hogy: „ . . .  és lelkemet a cserkészetnek 
oltárára adom . . . “ — ebben a pillanatban a kulisszák mö
gött az egyik fiú hangosan elkiáltotta megát: „Te lüke!“ 
...N a g y  nevetés lett, pedig én azt hiszem, hogy a fel
kiáltás nem is volt a beszéddel összefüggésben, hanem két 
csemete a színpad hátsó sarkában összeveszvén, kelleté
nél hangosabban mondták el egymásnak véleményét. Pa
rancsnok úr elmélázva nézett a hang irányába . . .  Nem 
szerettem volna előadás után annak a bizonyos fiúnak a 
bőrében lenni!

Beszéd után színdarab következett. Egy cserkészfiú sze
repelt benne, aki nagyon jó volt és ennek egy öccse vagy 
bátyja, aki nagyon rossz volt és nem is akart cserkész 
lenni. És a papa is a rossz fiú pártját fogta vagy mi, mert 
a szegény cserkész hosszú monológban panaszkodott, hogy 
ő mennyit szenved. A mamuskák a szemüket törölgették, 
de aztán megvigasztalódtak, mert a második felvonásban 
a jó fiú cserkésztáborban volt és nagyon boldog volt és

a tábortűznél énekelgettek; aztán arra jöttek a kóbor ci
gányok, akik a rossz fiút közben ellopták hazulról, de a 
cserkészek most kiszabadítják és a táborba hozzák. És itt 
megtér és kéri, hogy vegyék fel cserkésznek. És véletlenül 
erre vetődik esti sétája során a papa is és a tábor lát
tára megváltozik szívében és ő is szeretne cserkész lenni. 
A végén mindenki cserkész lesz, még a cigányok is és 
görögtüzben kigyullad a cserkészliliom. Nagyon szép volt. 
Csak az volt kár, hogy a papát egy kis fiú játszotta és 
borzasztó vékony hangon osztogatta parancsait a fiai
nak; meg aztán az egyik cigánynak leesett a bajusza és 
erre elfelejtette a szerepét ijedtében. De azért nem volt 
baj, mert a súgó tudta a szerepet és megmondta neki. 
A mamák lelkesen megtapsolták őt is, meg mindenkit.

Utoljára egy jól megtermett fiú jött be a színpadra és 
elszavalta a „Kis cserkész imája" című költeményt. Na
gyon szépen szavalt és csak egy párszor sült bele, de egy 
mély, dörmögő hangú fiú igen értelmesen súgott neki. 
Mikor a vers végén a kis fiú befejezi imáját és meghal, a 
mamák mind sírtak és a kövér bácsi kijelentette, hogy 
nincs szebb intézmény a világon, mint a cserkészet.

Most szünet következett volna, de 
még előbb a parancsnok úr kiállott a 
színpadra és nagy beszédben tudatta 
a közönséggel, hogy a nikaraguai fő
konzul, aki az ottani cserkészmozga
lom legnagyobb jótevője, eljött a 
cserkészetet nálunk tanulmányozni és 
most itt van az előadáson. Mindenki a 
szomszédjára nézett, hogy nem az-e 
a főkonzul és Pocak parancsnok úr 
nézelődött szerte a teremben, mert meg 
akarta mutatni nekünk a vendéget, de 
nem találta. Reám is sokszor né
zett, de mi ismerősök vagyunk 
és ő nem is sejthette, hogy én felcsap
tam előkelő idegennek. A fiúk a szín
padról felém mutogattak, de én hamar 
úgy csináltam, mintha én is a főkon
zult keresném nagy buzgósággal és 
így nem gyanakodott rám senki. 
Végre egyik mama azt mondta, hogy 
ő látta a konzult kimenni a folyosóra, 

mire az egész társaság kitódult a szobából. Én is kitódul
tam és a sötét folyósón gyorsan lopakodtam a kapu felé. 
Sikerült is észrevétlen eljutnom odáig. Boldogan nyúltam 
a kilincs után — hát a sötétből elém libben egy még sö- 
tétebb alak, akiben égnek eredő hajjal ismertem fel a pénz
tárost. Vigyorgott, kezével fizetést ábrázoló mozdulatokat 
tett és azt mondta: „Pacsmagü!" Menekülni akartam, de 
elkapta a kabátomat és vigyorogva tartotta elém a tenye
rét: „Na, öreg külföldi, csak gyorsan pacsmag, pacsmag!

Mit tehettem? Minden aprópénzemet beleráztam a mar
kába és hozzá tettem az apróra összehajtott meghívót, 
amit a sötétben nagy bankónak érezhetett, mert elengedte 
a kabátomat. Pillanat alatt kint voltam az utcán és re
kordot javítva száguldottam a biztonságot nyújtó villa
mos felé.

A villamosról a kalauz leszállított, mert nem volt egy 
fillér pénzem sem. A cserkészpénztáros minden vagyono
mat bezsebelte. Külföldi létemre! Mi történhetik ott a ma
gyar vendéggel, s pláne a rokonokkal!?... Nem tudok 
rájuk könnyhuliatás néikül visszagondolni.

Otthon a szobám sarkában megtaláltam a botomat. 
Tehát még sem hagytam a villamoson! Ez volt az ünnepi 
délután egyetlen igazi öröme.

A zergemadaraknál azóta sem voltam. Talán még most 
is a nikaraguai főkonzult keresik. Szektor.
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A  T Ö R E K R O ST A .
— Egy öreg cserkész emléke. —

A legelső táborozásomkor történt. Akkor láttam elő
ször törekrostát. Városi fiú létemre bizony nem tudtam: 
mi az? Úgy voltam vele, mint hatodikas gimnazista ko
romban, Homérosz Iliászának olvasása közben. A tanár 
úr — szégyenszemre — épen tőlem kérdezte:

— Mi az a vas gereben?
Nagy biztosan rámondtám: — Egy író neve!
A tanár úr elmosolyodott. Azután megmagyarázta, 

hogy a gereben egy kendernyüvő szerszám, hasonlít a 
meszelőfejhez, azzal a különbséggel, hogy nem serte- 
pamacsai, hanem hegyes vasszögei vannak. A kiáztatott, 
megszárított kendert nyüvik, fésülik vele. Az író Vas Ge
reben — Radánkovics József — maró szatírája miatt, 
erről az éles, szúrós vasfogú fésűről diákkorában kapta 
ezt a gúnynevet, melyet később írói álnévül is megtartott.

A törekrosta nem fordul elő az Iliászban, nem az Odisz- 
szejában, nem is tudtam: mi az, mikor egy sötét padlá
son különös körülmények között megpillantottam. Akkor 
még ifjú cserkész voltam s ifjú ez a nagyszerű intéz
mény is. A Tapolca-veszprémi állami országút mentén 
táboroztunk, a hatalmas vázsonyi erdőrengetegben.

A táborunkhoz oda látszottak törökverő Kinizsi Pál vá- 
zsonykői várának romjai; a legépebben fennmaradt szög
letes őrtorony sokszor foglalkoztatta képzeletemet. Szinte 
láttam, amint az óriás Kinizsi a malomkövek súlyát mér
legeli tenyerén, majd ahogy győzelemittasan döngve járja 
a toborzót halott törökökkel a kezében, szájában . . .

Aztán a betyárok! Ugyan réges-rég kivesztek már ők, 
— poruk, hamvuk sincsen —, de a meséik ittmaradtak és 
tovább élnek a pásztornép ajakán. Táborunkat fel-fel- 
keresték hosszú, zsíroshajú, cifraszűrös pásztoremberek, 
s a tábortűz multbavilágító melegénél mesélgettek Subri- 
ról, Patkóról, Savanyú Jóskáról, elmúlt híres duhajokról, 
akiknek hollók károgták a halotti éneket.

Csak a Bakonyban élnek még — itt is elvétve — régi 
fajta, ritka juhász-, kondásemberek; színpompás, virágos 
cifraszűrük nézésével nem tudtam betelni. A magukfaragta 
bicskanyelek, kis zseb „tikres“-ek, vadrózsagyökérből való 
hosszú, kampós pásztorbotok: de szépek voltak! Egy kis 
„tikres“-t (zsebtükör) őrzök is emlékül az öreg Samu 
Mihálytól, az öngyújtómat viszonozta ezzel és egy kerek 
pompás birkasajttal az öreg juhászszámadó. Művész volt 
ő, ez az egyszerű, írástudatlan pásztor, és tudós. Elmehe
tett volna az ógyallai csillagdába, úgy ismerte a csillagok 
járását, és csalhatatlanul megmondta: jó vagy rossz idő 
lesz másnap. — Vájjon él-e még?

Bakonyi ritkaság az a félig elvadult erős, szikártestü 
disznófajta is, amely az erdőn jő világra, makkon hízik 
fel úgyahogy, s az ól: siralomház neki. Sohse kerül födél 
alá, csak mielőtt leölik. Hajdan a magyar királyok aszta
lán is ott volt a pecsenyéje. A bakonyszentlászlóiak és a 
tótvázsonyiak — kiváltságos emberek — egykor termé
szetben fizették az adót. A java sertéseket a királyi kony
hára küldték. A régi oklevelek ezeket a sertéstartó gaz
dákat „királyi kanászok“-nak említik. De ők — színtiszta 
magyarok — kipusztultak a török háborúk idején s a 
XVIII. században tót és német telepesek kerültek helyükre. 
Ma már ők is elmagyarosodtak. Hanem a szentgáli neme
sek: az ősrégi „királyi vadászok“ egyenes ivadékai. Eb
ben a jellegzetes kúriás bakonyi hegységekben ma is a régi, 
szép magyar címzés használatos; nemzetes uram, nem- 
zetes asszonyom megszólítás illeti őket. Az ő őseik a 
királyi udvart látták el vadhússal, minek a fejében ne
mesi kiváltságokat élveztek. Az utolsó szarvast 1841-ben 
küldték V. Ferdinánd asztalára.

Sok érdekeset hallottunk, láttunk mi a Bakonyban, 
amiről a tankönyvek, a természetrajz nem beszélnek. Itt 
ismerkedtem meg egy édes, okos kis „vadállat“-tal is. — 
Egyik éjszaka neszre ébredtem; mintha jégszemek hulltak 
volna a sátorponyvára. Kip-kop. Szünet. Újra kip-kop. 
Költőm társamat.

— Hallod? Mintha jég esnék!
Figyelünk. Kikászmálódunk a szabadba. Holdas-csilla

gos, ezüstös-aranyos éjszaka. Megáll, csak áll az ember 
a szépségtől, a némaságtól.

Fölöttünk hatalmas tölgyóriás, lombtömjeit a hold se
lyemszálai kötik össze az éggel, a földdel.

—■ Kip, köp!
A fáról tölgymakk hull a sátorvászonra. Nézünk, még 

erősebben nézünk: egy öklömnyi, bojtos farkú állatka fut 
végig a faágon, első lábaival kapkodja,szórja a zöld tölgy
makkot. A férgeset elhajigálja, az épet megeszi. Egész 
nyugodtan falatozik. Mintha mókus volna. De nem az, 
sokkal kisebb s csúcsszögü fülei is, mint a denevéré. 
Reggel mondta a parancsnok úr, hogy pele néven nevezi 
a természetrajz. — Napközben nem láttuk, csak este je
lentkezett hol egyik, hol másik sátor fölött. Dehogy bán
tottuk volna s a kis kamasz nem félt tőlünk, kezdett egé
szen hozzánk tartozni. És még valami tartozott tábori 
cserkészéletünkhöz.

Közvetlen a tábor közelében, nagy magányosságban, 
egy mohostetejü ház húzódott meg az útszélen: „utász- 
ház". Jó magyarul: útkaparóház. Hát bizony ezt sem tud
tam, hogy van, kiért és miért van a világon? Azt hittem: 
katonák laknak benne. Mert én az ilyen rossz magyar
sággal hangzó szavakat, mint utász, hidász — csak csá
szári és királyi katonailag képezett műszavaknak tudtam 

• elképzelni. Pedig dehogy, útkaparóék laktak abban a kissé 
rideg külsejű, árva házikóban, egyszerű, munkás, dolgos, 
istenes emberek, akikkel összebarátkoztunk s mi őket, ők 
minket bámultak meg. — Igaz,-annak a tudata nélkül: 
van-e vagy nincs a világon egy társtalan útkaparóház, 
sokan születnek, élnek és halnak emberek; ám azért ma 
mégis úgy érzem: szegényebb lenne az életem, ha nem tá
boroztam volna a Bakonyban, nem láttam volna ezt az 
útkaparóházat és benne a primitív családot. Szegényebb 
lennék egy csokor hangulattal, egy emlékkel, ha nem tud
nám: mi az törekrosta? Már pedig a delelőről alkonyaira 
forduló élet valóban hangulat, emlék és tapasztalat.

Itt láttam a törekrostát. — Csöpörgős, sáros napok sza
kadtak a táborra, hetesesős hangulat nyomott meg ben
nünket. Halkabbá lett az eleven élet, sátrakba szorultunk, 
a tábortüzek körül melegedtünk. És át-átlátogattunk út- 
kaparóékhoz. S ott még halkabbá vált a jókedvünk. Az 
útkaparót valami baj érte; a mellét, hátát fájdította. Csak 
ült a kuckóban. Az asszony — maga is belebetegedett az 
ura bajába — addig kunyorált az embernek, míg fogott 
rajta a szó s egy gabnásszekérrel felment Veszprémbe. 
Orvoshoz. Ott is maradt a kórházban. — Az asszony egé
szen oda lett:

— Mi lesz velem? Egymagám itt a pusztaságban, ezzel 
a két kis poronttyal! Megvesz a félelem!

Bíztattuk: — Majd megjő az ura, nénike, mire mi el
megyünk. Addig meg nem kell félnie.

Jól esett neki a jó szó, mondta is: — De jó, hogy itt 
vannak a kisurak! . . .

. . .  Egyik este én voltam őrségen. Barátságtalan, hűvös 
estén, szemerkélő esőben. A takarodó elhalt síráma még 
ott bujdosott az erdő ázott fái között, de a tüzek már 
kialudtak, a táborra egyre mélyebben szállt alá a csönd.
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A sátrak kisápadó fénypásztája egymásután hunyódott 
sötétbe, tekintetem előtt feketén gomolygott az éjszaka. 
Kezes kis fegyveremet önkénytelenül erősebben szorítot
tam a szokottnál. A tábor szélén lépdeltem, úgy negyven 
lépésnyire lehettem az útkaparóháztól. Sötét volt ott is, 
csupán fehér fala homályzott elmosódva. Tíz óra volt az 
órámon. Ekkor hirtelen fény 
gyűlt ki a házban s nyom
ban utána ablakzörej és 
ijedt, szakadozott hangok 
hallatszottak. Csak ennyit 
tudtam kivenni:

— Jaj, kisurak! . . .
Sípjelet adtam s futólé

pésben mentem a házhoz.
Az asszony az ablaknál állt, 
sirdogált:

— Megölnek, kirabolnak!
Ekkorra már jött az őr

ség a parancsnok úrral, jöt
tek fiúk, sokan. Az asszony 
a nagy ijedtségtől alig tu
dott beszélni, ajtót nyitni.
Mutatott föl a konyha pad
lására:

— Ott, ott! Rablók! . . .
Hallgatóztunk. A padlás

ról valóban lábdobogás- 
szerü döngés hallattszott.

— Fent valaki van! — 
mondta komolyan a pa
rancsnok úr és a fal mellett 
lévő lajtorját odatámasz
totta a konyha gerendás 
mennyezete szögletsarká
ból nyíló padlásajtóhoz. A 
revolverét kézbe fogta és 
megindult. Az. őrség fegy
verrel a nyomába. Libasorban. Utánunk a többi fiúk jöt
tek, villanylámpákkal. Pillanatok alatt megtelt a padlás. 
Még az asszony is felmerészkedett a lajtorja középső 
fokáig. Ott megállt és hüpögött.

A fiúk szertevilágítottak a padláson. S ahogy keresgé
lünk a tekintetünkkel, egy kereknyi nagy, szitaforma al
kotmány mozog elő a „rag“ alól. Az asszony elsikoltotta 
magát:

— Megy a törekrosta! Gömböc, ludvérc, kísértet! . . .  — 
Sorra kiáltozta néven az összes népmeséi rémeket.

Tagadhatatlan, egy pillanatra megdöbbentett bennünk 
is annak az élettelen tárgynak a mindgyorsabbá váló ide- 
odamozgása; nekiment a falnak, a keresztgerendának, 
meg visszaugrott és egyenesen tartott a parancsnok 
úrnak.

— Nincs kísértet, nénike! — szólt mosolygó nyugalom
mal a parancsnok úr és fel
billentette lábával a törek- 
rostát.

Óriási hahota lett erre. A 
szita alól egy szörnyen meg
ijedt, fölborzolt szőrű fekete 
— macska ugrott elő, vadul 
menekült a padlásajtónak.

— A betörő! A rabló! — 
vihogták a fiúk.

Az asszonynak sem kellett 
több.

— Boszorkány! — kiál
totta magából kikelve. — 
Lőjjék agyon, lőjjék agyon!

Eszünk ágában se volt. 
De meg hiába is lett volna, 
a macskának szempillantás 
alatt nyoma veszett. Talán 
ma se került elő.

A parancsnok úr minden 
ékesszólását elővette:

— Nincsen boszorkány, 
nénike! Láthatta, egy sze
gény, ártatlan macska volt 
csak, talán épen a maguké, 
amelyik önmagát fogta meg. 
Amint beugrott egerészni a

— paláslyukon, beleesett az 
^oszlopgerendához féloldalt 

támasztott törekrostába, ez 
ráborult s a nyomorult állat 

mint börtönét hordozta a hátán. Menekülni akart, ez 
okozta a zajt.

Hasztalan volt, az asszony tovább is boszorkányt, göm
böcöt, ludvércet (üdére), emlegetett s másnap elköltö
zött az útkaparóházból.

Azután nemsokára tábortbontottunk, hazatértünk. És ezt 
az élményt följegyeztem a naplómba, első táborozásom 
emléke gyanánt.

Porkoláb István.

Futólépésben mentem a házhoz.

P Á L Y Á Z A T U N K  E R E D M É N Y E .
Egynapos kirándulás tervezetének elkészítése volt legutolsó 

pályázatunk feladata. Összesen 6 pályázat érkezett be, ami el- 
szomorítóan kevés, ha csak azoknak az őrsvezetőknek a szá
mát nézzük is, akik a húsvéti táborban kiképzést nyertek.

A pályázatok a következők:
Hegyi István, Nagykanizsa. Félreértetted a feladatot. Nem 

egy — már megtörtént — kirándulás krónikás leírását kértük, 
a vezetők neveivel és az egyes őrsök részvételének pontos fel
sorolásával, hanem egy általad elképzelt egynapos kirándulás 
előre elkészített tervezetét. A pályázat megfogalmazása nagyon 
primitív.

Kemény Győző, 921. sz. cs. cs. Újpest. A kirándulás elgon
dolása jó, beosztása is helyes, kár, hogy térképvázlatot nem 
mellékeltél és a felszerelésről sem beszélsz.

Kügel Gyula, 37. sz. cs. cs. Kaposvár. A pályázat kiállítása

és a térképvázlat mintaszerű. Egyetlen hibának azt találom, hogy 
a kirándulás célpontja túlságosan rövid idő alatt elérhető és így 
menetelés közben kevés alkalom nyílik a megfigyelésre.

Kühne Pál, 202. sz. Örvénykő cs. cs. Miskolc. A kirándulás 
munkabeosztása jól sikerült, azonban az egyes távolságokat 
kissé gyorsan akarod a fiúkkal megtétetni. A térkép jó.

Porteleky Ferenc, 203. sz. cs. cs. Kisújszállás. Kevés munkát 
vettél térvbe. Ez az egyetlen pályázat, amelyik nem feledkezett 
meg a kirándulás után a jelentéstételről.

Vacsa Ferenc, 550. sz. cs. cs. Szeged. A munkabeosztás he
lyes, a térkép azonban nagyon kezdetleges, mértéke sincs.

I. díjat nyert: Kügel Gyula.
II. díjat nyert: Kühne Pál.
III. díjat nyert: Porteleky Ferenc.
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Az Amerikában lekötött többi hét mérkőzés (az utolsó 
Buenos Airesban, az argentiniai kemény, vad játékú csa- 
páttal), a sportőrület diadalútjának hét állomása volt,, és 
ha úgy olvasgatom az újságcikkeket, vagy a Lackó nap
lóját, szinte ma is végigbizsereg rajtam az a láz, amely 
azt az egyszerű lelkű, erőt, teljesítményt valósággal imádó 
népet elfoghatta, amikor a felülmúlhatatlan, az abszolút 
footballjáték megjelent előttük.

Az újvilágban töltött forró napok után végtelen jól 
esett az újabb 22 órás repülés az óceánon át és valóság
gal pihenésnek tetszett a még htáralevő 8 mérkőzés az 
ünneplés arányaiban és intenzitásában legalább hidegebb 
és kevésbbé vad európai népek válogatott csapatával, bár 
Párizsban a francia nép sovinizmusa nehézzé tette a hely
zetet (itt történt meg, hogy egy íelhevült néző egy újabb 
gól után a pályára rohanva, bottal támadt Zsigára, és ha 
Boda Péter gyengéden le nem szereli, meg is ütötte volna), 
Madridban pedig a világhírű spanyol kapus az első fél
időben minden lövést kivédett és a mérkőzés második ré
szében is mindössze kettőt sikerült belőni mellette. Most 
azután Zürich, Milánó, Róma, Alexandria, Angora és 
Belgrád követték egymást gyors egymásutánban, sza
porítva a pszicho-footballisták győzelmeinek sorozatát, 
és amikor végre Szent András napján reggel a Belgrád- 
budapesti gyorsvonat termes kocsijában a magyar Bács
kán keresztül hazafelé robogva, visszapillantottak az el
múlt három hónap teljesítményeire, akkor kettőt állapítot
tak meg csendes elgondolkodással: Az egyiknek Boda 
Péter adott hangot, kijelentvén, hogy „a magyar cserkész
fiúk legyőzték a világot!“ — a másik pedig a kis Lackó 
leikéből szakadt ki, amint fejét a parancsnok úr karjára

hajtva, hosszan né
zett kifelé az asztal- 
sírria bácskai földek
re: „Istenem, annyit 
láttam és tanultam, 
hogy egész öreg em
bernek érzem maga
mat! Mikor fogom 
én a régi kisfiút ma
gamban újra meg- 
találni?“

Mire a parancs
nok úr fölébe hajol
va, nagyon, nagyon 
komolyan azt felelte: 
„Amikor először az 
édesanyád szemébe 

Budn Péter gyengéden leszerelte u franciát, nézel, fiam. ÉS

Lackó azt írja a naplójában, hogy a parancsnok úrnak 
ezúttal is, igaza volt.

*

Nem írom le a fogadtatást, diadalt, szülők örömét; nem 
mesélek a parancsnok úrnak a külügyi államtitkárnál tett 
látogatásáról, amelyen állítólag egy igen-igen magas rend
jelet utasított vissza ez a vasból öntött ember; nem mon
dom el a pedagógus nagy, nehéz munkáját, míg a fiúk 
felzaklatott lelkét újból a szűk magyar horizontú, polgári 
igényű hétköznapi élet légkörébe visszavezette. Csak ket
tőt említek. Az egyik az, hogy a túrázó fiúk egyike sem 
lett egy fillérrel sem gazdagabb, ellenben a cserkészház
ban a sólymok berendezték a ma is megcsodált tiszti ka
szinót és könyvtárat, „valaki" megvette a Hárshegyi Cser
készparkot régi tulajdonosaitól és a Szövetségnek ajándé
kozta, ugyanaz a valaki adta a magyar cserkészeknek azt 
a 81 holdas gyönyörű parkot a 16 wigwammal ott lent a 
Balaton partján és a szegény cserkészfiúk támogatására 
tett hatalmas „Caritas" alapítvány is a sólymok hazaté
résének idejéből dotálódik. A másik pedig egy rövid idé
zet Komáromi uram leveléből,^ amelyet 1931 Karácsony 
estéjén írt Előd parancsnok úrhoz: ,,. . . és köszönöm ön
nek, hogy mindvégig megőrizte az én kis fiamnak lelkét 
olyan gyermekinek, olyan kristálytisztának, mint amilyen
nek imáimban mindig kérem őt a jó Istentől."

*

Nem volna teljes a kép, ha befejezésül nem közölném 
a „Daily Mail"-nek, a legnagyobb angol újságnak a sóly
mok utazásáról írt beszámolójából a következő kis rész
letet:

,,. . . Csodálatos fiúk ezek. .Ha a versenypályán látod 
őket, az erő, ügyesség megtestesülései, a férfiszépség és 
energia ideáljai. Verseny után hancurozó, kacagó gyere
kek, és vezérük, az a komoly acélember, együtt kacag és 
huncutkodik velük. Láttam őket a Hyde-Parkban, amint 
(fél órával a repülőtérre indulásuk előtt!) két kis cica ve
szekedését figyelték. Olyan csengő, gondtalan kacaja nin
csen a mi 10 éves apróságainknak, mint ezeknek a világ
verő hatalmas fiúknak! — Este lefekvés előtt együtt imád
koztak olyan mély komolysággal, ahogyan még kevés pa
pot láttam imádkozni . . . Naphosszat pedig mint a leg
szorgalmasabb túristák járták a várost térképpel, kalauz
zal a kezükben, bújták a múzeumokat, megnéztek minden 
látnivalót, — és ilyenkor a mi angol fiaink komolysága ült 
a szemük mélyén. Csodálatos fiúk! És csodálatos nemzet, 
amelynek fiai mind ilyen gazdaglelkű, sokarcú egyénisé
gek és amely egy évtizeddel ezelőtt mégis utolsóvá tudott 
sülyedni a kontinens népei között. Ki jöhet tisztába va
laha ezzel a néppel? . . .“
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Amikor először az édesanyád szemébe nézel.. .

Ezt írta a leg
híresebb angol 
újságíró Előd pa
rancsnok úr cser
készfiairól az Ur
nák 1931-ik esz
tendejében.

XII.

1932 július— 
augusztus.

A római olim- 
piász.

Nagy magyar 
küzdelmek, nagy 
magyar dicsőség 
feledhetetlen esz
tendeje.

Ez év márciusa 
meghozta tizen

két év nehéz, fájó csapásai elmúltát, titkos magyar álmok 
szép beteljesülését. A magyar diplomácia kitartó, zseniális 
munkája eredményét látta: a Budán megkoronázott ma
gyar király jogara alatt újra egyesült a 63 vármegye, és 
a nemzetek nyári nagy küzdelmére már az integer nagy 
Magyarország küldötte el képviselőit.

Előd úr és a Sólymok csapata is meghívást kapott mint 
egyenrangú fél a football-olimpiászra. Ezt a meghívást 
hosszú elvi vita előzte meg: vájjon a nemzeteket képviselő 
professzionista válogatottakkal sorba állítható-e a cser
készcsapat különálló együttese. Végre győzött mégis az 
igazság, vagy mondjuk inkább: a magyar cserkészfiúk 
■ránt megnyilvánuló általános rokonszenv es az olimpiai 
bizottság kimondta, hogy a nemzetek képviselői mellé 
meghívja versenytársnak az abszolút football (ők igy ne
vezték) képviselőjét is.

És Előd úr a Sólymokkal mégegyszer útra kelt a kül
földre, hogy összemérje erejét a világ legjobb footballis-
táival.

Mi, akik a nagy mérkőzések sorsát csak hazulról figyel
hettük, soha nem fogjuk elfelejteni azokat az izgatott vá
rakozásokat, nagy, szorongó „drukkokat" és azokat a ki
törő, boldog örömujjongásokat, ha a távíró magyar győ
zelem hírét hozta! Mennyiszer ücsörögtünk órák hosszat 
a körúti újsághirdetések előtt, várva egy-egy újabb ered
ményt! Hányszor megállt a forgalom, mert a széles utat 
teljesen elfoglalta a némárt várakozó tömeg, amely aztán 
egetverő éljenzéssel, vagy elkeseredett szitkokkal ajkán 
oszlott szét, aszerint, amint jó, vagy rossz hír szállt felénk 
az elektromos hullámok szárnyain.

Véget ért a vívás, tennisz, céllövés, atlétika, úszás. A 
magyar kiküldöttek beváltották a hozzájuk fűzött várako
zást. Sok szép, értékes győzelem díját hozták haza.

Eljött a football hete.
És itt a sors újból csúnya torzképet vágott a szorongva 

reménykedő magyar nemzet felé.
A legelső sorsolás a magyar válogatott csapatot a Sóly

mok együttesével állította szembe.
Az újságpalota nem merte kitenni a hírt. A több ezer 

főnyi várakozó tömeg rosszat sejtett és tombolva követelte 
a távirat közlését, És amikor végre a hirdető transparen- 
sen megjelent a sorsolás eredménye, vad, elkeseredett mor
gással zúgolódott a sors ellen a tömeg. Ilyen balsze
rencse! A sok reménnyel harcba induló magyar váloga
tott csapatot épen a világverő magyar fiúk együttese dobja 
ki a döntőből!

A sorsolás után egy órával Előd úr felkereste a magyar 
válogatott csapat vezetőjét és bejelentette neki, hogy nem 
óhajt a hivatalos magyar tizeneggyel harcbaszállni, ezért 
cserkészeivel lemondja az olimpiászt és hazatér. A válo
gatott csapatkapitány ezt az áldozatot nem volt hajlandó 
elfogadni és Előd úr szemeláttára bontotta fel az olimpiai 
versenyek elnökségéhez intézett, épen befejezett levelét, 
amelyben a magyar válogatottak egyhangú határozata 
alapján a maga részéről lemondja a további versenyt. — 
Előd úr, hogy a nemes versengésnek véget vessen, a leve
let ketté tépte és a papírkosárba dobta, azután elbúcsúzva 
a megrökönyödött csapatkapitánytól, autón az elnökségre 
hajtatott, hogy a sólymok visszavonulását bejelentse. Az 
olimpiai versenybizottság elnöke mosolygó arccal sietett 
a belépő parancsnok elé:

— Uram, önök az első menetben versenytárs nélkül ma
radtak! A magyar válogatott csapat kapitánya e percben 
jelentette telefonon, hogy csapata a versenyre szóló ne
vezését visszavonja és mint néző óhajt csupán szerepelni!

Így maradt a Sólyom-csapat tizenegye Magyarország 
egyetlen hivatalos képviselője az olimpiász footballver- 
senyén.

És a Sólymok kitettek magukért. Megismétlődtek az 
őszi világkörút gyönyörű harcai és bar a jelentősen keve
sebb előtraininggel rendelkező Sólymok hasonlíthatatlanul 
jobban felkészült ellenfelekkel állottak szemben, az újság
palota előtt gyülekező sok ezernyi embertömeg sírva-ka- 
cagva olvasta az egymást követő nagyszerű eredmény-hí
reket:

Vili. 4. Magyarország (Sólymok)—Brazília 7:0.
Vili. 5. Magyarország (Sólymok)—Olaszország 6:0.
Vili. 7. Magyarország (Sólymok)—Egyiptom 12:0,
Következtek a döntő mérkőzések. A sólymoknak itt egy

másután két nagyon kemény ellenféllel kellett megmérkőz
niük. Augusztus 10-én a kanadai csapatot verték meg 
4:0-ra, augusztus 12-én pedig a cseh válogatottal hozta 
össze őket a sors.

__Na, fiúk — mondotta Előd úr —, kihozzuk-e harmad
szor is a 9:0 eredményt? *■ .

__ Kihozzuk! — határozták el a Sólymok egyhangú,
nagy akarattal.

(Folyt, köv.)

B U S I
ez a kis orángutáng elmondhatja magáról, hogy majom letere 
eléggé világlátott. Aden és Port Said közt született a hajon 
s a legelső orangu- 
táng, amely rabság
ban jött a világra.
Most a stellingeni hí
res Hagenbeck-féle ál
latkertben van és 
amint látszik, épen na
gyon jól érzi magát.
Hogy min örül, azt 
nem tudta a fotográ
fus megállapítani _ — 
de talán azért tátja 
olyan nagyra a szá
ját, hogy az Ígért „kis
madár" berepüljön.
Busi egyébként a leg
látogatottabb lakója 
az állatkertnek — ko
moly tudósok egész 
légiója foglalkozik ve
le s nagy munkát ké
szülnek fejlődéséről 
kiadni. Kevés majom 
vitte ennyire!
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AZ ÉN FALUM.
Az én falum oly csöndes, egyszerű, 
Nincs benne magas palota,
Csupa kicsiny, nádfödeles viskók 
Kedves sora.

Az én falumban mindenki ismerősöm, 
Minden ablak felém integet.
És mosolyogva köszönnek vissza 
Az emberek.

Nincsen parancsszó, zajos mulatság,
A templomban magasztos ének,
Nem zavarja semmi se hangját 
A misének.

Falumban minden háznál kiskert,
Ott nyílik a rózsa, orgona,
Tavaszi illatban úszik mindnek 
Az otthona.

Csöndes kis falu. Oly halk, néma.
És mindenki ismerősöm ottan.
Kicsiny falum; mégis őt szeretem 
A legjobban.

Wiener fános

ÁPRILIS.
Ma éjjel egy tündér 
Suhant le a földre,
A bokrokat s fákat 
Befestette zöldre.

A bokrok s fák alá 
Rajzolt ibolyákat;
Fehérrel beszórta 
A zöld barackfákat.

Éneklő madarat 
Rakott minden fára,
És bogarat csalt ki 
Tiszta napsugárra.

. . . És megváltoztatott 
Egy tavaszi éjre 
Mindent széppé, jóvá 
A Tavasz tündére.

Bonyhád, 1928. Gász István.

P l  LL A N  A T K É  P E  K  
A  6-1 C S E R K É S Z N A P R Ó L .

Kezdjük mindjárt a villamossal. Zsú
folásig tömve. Pedig még csak fél 3.. — 
Mindenki az F. T. C. pályára igyekszik. 
Legnagyobbrészüknek még nincs jegye, 
s azért jön korábban. Kapunk még jegyet? 
Bejutunk még mi is? Ilyen kérdéseket hall 
az ember minduntalan. Aztán minket — 
cserkészeket — kezdenek ostromolni ilyen 
kérdésekkel: Hány éves az „öreg"? — 
Ugye, a vidéki cserkészek is itt lesznek? 
Ugye izgalmasak lesznek a versenyek? 
Egv hölgy arról is tud, hogy cserkészleá
nyok is közre fognak működni. És pedig 
a fiúkkal együtt fogják ellejteni a leg
újabb magyar cserkésztáncokat, a cser
késztábornok úr határozott kívánságára. 
Mindenki csupa kíváncsiság, csupa kér
dés. Alig győzünk felelni a kérdésekre, 
rneg kijavítani az ilyen téves felfogásokat. 
Egy úr nagy Háry Jánoskodva elmondja, 
hogy ő ám látott már 18.000 cserkészt 
Németországban, és még hozzá a háború 
előtt. A közönség csak úgy nyeli a sza
vait, szinte kidülledt szemmel hallgatják.

C SER K ÉSZFIÚ K  ÍR Á SA I.

Jó magunk csak félfüllel hallgatjuk s örü- 
iink, hogy megszabadított a kérdezőskö- 
dők tömegétől, s úgy magunk közt elbe
szélgetünk. Kissé izgatottak is vagyunk. 
Hogyne. Hiszen ma meglátjuk Bi Pi-t.

*
Bevonulunk a pályára. A zenekar ha

talmas lendülettel játszik. Vezényszó, a 
zászló meghajol, megfeszülnek az izmok, 
dobog a föld: díszlépés! a kanyarban fas- 
ciszták állnak, üdvözlik a zászlót. Aztán 
visszakanyarodunk; oszlopban állunk.

#
Már a legutolsó csapat is a helyén áll, 

a nagy szócsövön parancsokat adnak le. 
Az eső kíméletlenül paskolja a kis ma
gyar sereget, jó magamról is csak úgy 
ömlik a víz. És ekkor odalép egy 13—14 
éves fiú, egy kis kabátot tesz a vállamra, 
azt mondja: „Maga úgy is nagyon ázik*'. 
Ezzel sarkon akar fordulni, hogy elmen
jen. Első percben alig tudok szóhoz jutni, 
hogy ne magázzon és hogy hova tegyem 
aztán a kabátot. Mond valamit, aztán el
tűnik mellőlem. Keresem a tekintetemmel, 
de nem találom. Épen az a gondolat ötlik 
az eszembe, hogy ráteszem valamelyik ki
sebb fiúra, mikor jön a vezényszó: Vi
gyázz! Imához! Az eső kissé megborzong- 
tat, de a szívem táján oly édes melegség 
fog el, hogy igazán meghatva énekelem, 
hogy az a nép, amelynek ilyen fiai van
nak, csakugyan megbünhödte már a múl
tat, s jövendőt. *

Alig ér véget a szent ima, kürtszó har
sán a bejáratnák Két vigyázz, aztán a 
díszjel. Mi már tudjuk, hogy mire szól ez. 
Nem törődik most senki az esővel, ha
nem lekapja a kalapját, s egy szót hal
lani csak mindenfelé, azt, hogy éljen!

*
Én nem tudom, hogy mindenkinek úgy 

ugrált-e a szíve, mint az enyém, azt sem 
tudom, hogy mindenki úgy kiabált-e, mint 
én, csak azt az egyet gondolom, hogy ta
lán egy kicsit jó is volt az az eső, mert 
különben nem tudom, hogy mikor lett 
volna vége ennek az egy szónak: éljen!

*
Aztán megindul a programm. Lassan az 

eső is elállt, de már elmosott mindent. Va
lahogy olyan ázott képe van mindennek, 
különösen a pályának. Pedig igazán kár, 
Szegény kerékpárosok, majd hogy küllőig 
nem mennek a sárba, s a kerekek nyomán 
mélyen megmaradnak a csigavonalak, 
meg a B. P. betűk. Igazán látványos do
log volt. *

Aztán megint (de most ismét cres
cendo) üdvrivalgás keletkezik. Bi Pi lenn 
van a pályán. Aki a közelében van, ott 
ugrál örömében s dobálja kalapját a le
vegőbe, aki meg . itt van a tribünön, itt 
„huj, huj, hujrá“-zik, s itt szeretne a ma
gasba ugrani. De mivel nincs hely, hát 
beéri azzal, hogy a lábával dobog, nem 
kis ijedelmére a lefelé repüléstől félőknek 
(csak úgy rezeg a tribün).

*
Most megint egy hatalmas taps, meg 

éljenorkán; most ment át Bi Pi a kötél- 
hidon. S ö a nagy ünneplés közepette 
nagy nyugalommal emelgeti a kezét a ka
lapja széléhez, és . . .  és csendben moso
lyog.

4!

Aztán visszamegy a helyére, megszűnik 
a tapsvihar, s eszünkbe jut az előbbi vi
har. Én is keresem a kabáttulajdonost, s 
közben bőven nyílik alkalom, hogy fel
melegítsek egy, két „cidrizőt". Ugyanis 
hol itt, hol ott megrázkódik egyik-másik 
fiú. „Fázol?" — kérdezem. „Hát bizony 
nincs valami melegem" — a felelet a leg
több esetben. Odaállok a háta mögé s el
kezdem jó gyorsan „simogatni". Dörzsö
löm, masszírozom jó gyorsan s közben 
magamnak is melegem lesz. A legtöbb he
lyen okulva a példán, engem is végig 
masszíroztak. S néhol egész sor így masz- 
szíroz.ta magát: mindenik az előtte lévőt. 
Némelyik fiú előzőleg levetette az ingét, 
s úgy csavarta ki belőle a vizet.

£
Közben gyorsan lepereg a programm 

is. Nagy tetszést arat a táborverés, a szer
kocsiverseny, na meg a tánc is a többi 
számmal együtt, de a legnagyobb dicső
séget mégis a pokrócharc aratta, meg a 
hatosfogatban való sárba pottyanás.

*
De eljött a vég is. S a nagy rohamban, 

mindnyájan meggyőződhettünk, hogy 
nem fenékig tejfel a sáros pályán való 
futás. Egy utolsó éljent adunk le a tá
vozó Bi Pi-nek, s aztán kezd kiürülni a 
pálya, a közönség is eltávozik, a csapa
tok is mennek már. Kiürül a pálya s mind 
messzebbről, és messzebbről hallatszik 
míg egyszer egészen elhal, hogy

„Amerre nézünk, megterem 
a győzelem, a győzelem."

Hancsik Dezső

AZ E L S Ő  T Ö R V É N Y .
-T*- .

— Béla! — szóltam az örsi órán egyik 
szorgalmas örsi taghoz, — hogyan szól 
az első törvény?

Csodálkozásomra azonban a kis fekete
szemű nem tudott felelni. Ijedten nézett 
rám, de a kérdezett törvényt nem tudta.

— Szégyeld magad! — mondtam neki, 
— azt hittem, hogy benned nem csalódom.

Ő ezt a dorgálást nagyon a szivére vette 
és az eddig mosolygó szemek megteltek 
könnyel. Én az egész örsi órán nem szó
lítottam többet.

Összejövetel után hazaküldtem a fiúkat, 
"én pedig ottmaradtam még egy órahosz- 
szatt vezetői megbeszélésre. Midőn a hi
deg, szeles és nedves időbe kiléptem az ut
cára, felém sompolygott Béla és szepegve 
mondta:

— Ne haragudj, őrsvezető.
— Tudtál-e ma?! — kérdeztem tőle 

feddöleg.
— Nem — rebegte halkan.
— Nem haragszom — feleltem én és 

figyelmeztettem, hogy menjen haza, mert 
megfázik. Szegény már úgyis nagyon kö
högött. Egy nagy fekete sállal volt a 
nyaka betekerve.

Ezután nem jött többé a kis Béla örsi
órára. Társai hozták hírül, hogy beteg 
nagyon, erősen köhög. Később jött a hír, 
hogy már alig tud beszélni.

Egyszer meglátogattam szegényt. Pi- 
hegve, halványan feküdt az ágyon, két 
keze a takarón. Édesanyja az ágy fejénél 
zokogott halkan. Megfogom a kezét és 
kérdeztem, hogy megismer-e? intett a fe
jével.
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— „Már tudom a törvényt" — susogta 
alig hallhatólag.

— Tudtad te azelőtt is, kis testvér — 
feleltem én. Tetszett neki a felelet.

— Csak siess Béla meggyógyulni, a 
fölavatáson te mondod el a törvényeket.

Hálásan nézett rám és könnyezett.
Kis idő múlva megszólalt és azt mondta, 

hogy már elhiszi, hogy meggyógyul.
— Miért? — kérdeztem én.
— Azért — felelte —, mert te mindig 

feltétlenül igazat mondtál, őrsvezető.
Keserűen mosolyogva hajtottam le fe

jemet, mert éreztem, hogy most én sem 
mondtam igazat, mert a kis beteg fölött 
már ott lebegett a halál sötét árnyéka.

És két hét múlva — mikor az avatás 
volt —, a kis feketeszemű Béla, a jó kis

újonctestvér, az angyalkák honában nézte, 
mint tartják a földön fogadalmukat az ő 
cserkész-pajtásai. Vados Géza,

283. sz, cs.-cs. őrsvezető.

P É N Z T Á R O S  T ÍZ P A R A N C SO L A T !
1. Légy feltétlenül megbízható, mert 

könnyelműségedért erkölcsileg mindig Te, 
anyagilag pedig nagykorúságodig Szüleid 
felelősek.

2. Légy pontos, hogy mások is ponto
sak legyenek Veled szemben.

3. Tarts rendet, mert rend a lelke min
dennek.

4. Jegyezd meg: pénzben nincs barát
ság! Minden kifizetést csak elismervény, 
váltó ellenében eszközölj.

5. Kijelentéseidben kerüld a félreérthe- 
töséget: minden ügyiratot úgy fogalmazz 
meg, mintha a másik fél csalni akarna.

6. Minden számolási műveletet (össze
adás stb.) kétszer végezz el, mert a kis 
hiba lavina módjára nő.

7. Minden ügyletről legyen pénztári ok
mányod („being'’), amellyel mindig el
lenőrizheted magad.

8. Légy készen bármikor, hogy a pénz
tárat felülvizsgálják: sohasem kölcsönözz 
senkinek!

9. Ha kételyeid vannak, ne menj a ma
gad feje után, hanem kérdezz meg egy 
hozzáértőt (volt pénztáros, parancsnok, 
bankember stb.).

10. Sohase feledd, hogy cserkész pénz
táros vagy! Tanuld meg a törvényeket 
pénzügyietekben is helyesen alkalmazni

maimemiaiiiiaiitiamiaiiuaimami*

HusvétJíor történt.
Ha csak tehetjük, a kettős ünnepeken, 

a csapat kirándul valamerre messzebb a 
várostól, mindig más helyre, hogy idővel 
azt mondhassuk, hogy már bejártuk az 
egész országot. Most husvétkor is mesz- 
szire készültünk, de hogy a kedvezményt 
megszorították, hát Esztergomba mentünk 
csak, mert még ott sem jártunk.

Gyalog mentünk, hogy takarékoskod
junk, meg, hogy többet lássunk. Szomba
ton Pomázig jutottunk, ott az iskolában 
aludtunk. Vasárnap jókor reggel nekivág
tunk a Pilisnek. Dobogókő alatt elha
ladva, Szentkereszt és Szentlélek érinté
sével, szürkületre beértünk Esztergomba. 
A Bencésgimnáziumhoz mentünk (gon
dolva, hogy egy ilyen nagy iskolában 
akad egy kis hely) éjjelre alvóhelyet 
kérni.

A portán felküldték egy tanár úrhoz, 
de az nem volt otthon. Gondoltam, hogy 
megpróbálom egy másiknál, azonban min
denhol üres folyósó és zárt-ajtó fogadott. 
Végre egy ajtónál hangokat hallottam. 
Kopogtam egyszer, többször . . . semmi 
válasz, azt hittem, hogy hangosan van
nak, nem hallják, — majd tán a bensőn 
kopogok, — benyitottam. Üres fáskamra 
volt. A hangokat a nyitott ablakon át az 
utcáról hallottam.

Kezdtem elkeseredni. Azt sem tudtam 
már, merre vagyok, annyit jártam a fo
lyosókon jobbra, balra, le, föl. Már csak 
az ablakoknál lehetett látni, máshol sö
tét volt. Végül visszatévedtem a lépcső- 
házhoz.

Készültem lemenni és azon törtem a fe
jem, hogy mit csináljak, mikor a föld
szinten meggyullad egy villany és két ta
nár úr elindult a lépcsőn felfelé. Lassan 
felértek. Köszönéssel és bemutatkozással 
fogadtam őket és előadtam kérésemet.

Air egyik tanár úr ott maradt mellettem 
és minden kérdezösködós nélkül átküldött 
a gimnáziumba, biztosítva, hogy bárme
lyik megfelelő hely rendelkezésünkre áll.

Ha nem lett volna a közelmúltból szo
morú tapasztalatom, hogy ha most neki 
vágok ismét keresni . . . .  köszöntem és

elmentem volna, de így nem mertem új 
felfedező útra indulni a folyosólabirin
tuson, hanem megkérdeztem, hogyan ju
tok oda, kinek kell szólnom? „mert nem 
vagyok itt ismerős."

Ekkor a másik úr, ki két lépéssel előt
tünk volt, megszólalt:

— Mutassuk meg, hiszen ráérünk.
Az előbbi tanár úr vonakodott. — 

Könnyen megtalálja . . .
Erre a válaszra én átpártoltam ahhoz, 

ki kalauzolni is készen volt. Udvariasan 
mögötte megálltam s így az arcát még 
nem láttam. A tornaterem előnyeit kezd
tem magyarázni alvás szempontjából. Tá
gas, ugrószőnyeg stb.

Ő helyeselte szavaimat, sőt tanácsokat 
is adott, magyarázott. így társalogva ér
iünk egy ajtóhoz, hol a másik úr felgyúj
totta a villanyt.

Az ajtón túl van a gimnázium — mond
ják. Csak most kerültem szembe a két 
úrral.

Mintha az egész csapat hátizsákját há
tamra tették volna ebben a pillanatban. 
Zúgott a fejem. Megértettem, hogy miért 
akart a másik tanár úr oly gyorsan vé
gezni velem, miért nem akart elkísérni. 
Milyen jó, hogy őket engedtem udvaria
san előre menni! A villany is kápráztatta 
a szememet, de még jobban a lila reve
renda, amely kilátszott a fekete kabát 
alól. Hátulról az imént nem vettem észre. 
Mire a következő pillanatban magamhoz 
jöttem, már el is bocsátottak. S én áll
tam és néztem utánuk.

Néztem és a meghatottságtól gyökeret 
vert a lábam, mert az, ki engem elkísért 
Husvét vasárnapján este, egyszerű ruhá
ban, aki olyan kedves volt hozzám és 
olyan szívesen, szeretettel, megértőén ma
gyarázott, beszélgetett velem, mintha 
csak Ö is a mi csapatunk tisztje, cser
késztestvérünk volna, nem volt más, mint 
az ország első zászlósura, Magyarország 
Hercegprímása.

P. E, 128. Thököly.
MINDENKI OLVASSA EL! Szeretettel 

kérünk mindenkit, aki látott valami ked
ves, jelenetet, hallott érdekes, feljegyzésre 
méltó párbeszédet, vagy akit valami kü
lönösképen megkapott a cserkésznapon, 
az közölje velünk röviden élményét, hogy 
azt a jövendő számára megörökítsük. — 
Szeretnénk, ha Baden-Pov/ell látogatásá
nak minél több kedves epizódját meg- 
örökíthetnők. — Lehetnek ezek tréfás, 
mulattató, vagy egészen komoly élmé
nyek is. — Ugyancsak kérjük a fotográ
fusokat, hogy minden felvételükről, amely 
valamilyen összefüggésben van B. P.-vel, 
vagy a cserkésznappal, küldjenek be szer
kesztőségünkbe egy kópiát nevük aláírá

sával (a hátsó lapon). Úgy a cikkeket, 
mint a fényképeket részben közölni akar
juk lapunkban, részben pedig arra akar
juk felhasználni, hogy ezekből egy emlék
albumot készítsünk a világ főcserkésze 
számára. — Hisszük, hogy senki sem lesz, 
aki elmaradna ebből a szép munkából.

Mindenki figyelmébe!
A Magyar Cserkész június 15-iki száma 

táborozási szám, a július 1-i pedig vizi- 
jamboreei szám lesz. A szerkesztőség sze
retettel hív fel minden cserkészt: közölje, 
hogy a táborozásra, vagy a vízi életre 
vonatkozólag miről szeretne olvasni ezek
ben a számokban? Rajta leszünk, hogy 
minden komoly igényt kielégítsünk: Kosz
tár Atya szenzációs regénye, a „Psz'tcho- 
footballisták“ néhány héten belül könyv
alakban megjelenik, jó lesz csapatonként 
előre megrendelni!

Uj Szövetségi titkárok. Az Országos 
Elnöki Tanács V. 2. ülésén Gundrum Káz- 
mér és Kolozsváry Béla cserkésztisztet 
szövetségi titkárokká kinevezte.

Elveszett áz országos cserkésznapon:
1 drb szürke kis kabát. Benne volt az iga
zolvány Bérczy Béla névre. 1 drb gummi- 
köpeny. Benne volt egy történelemkönyv 
Imre Géza névre. 1 drb hátizsák, kívül 
szürke kabáttal. Kérjük a tárgyak megta
lálóit, hogy a tárgyakat a M. Cs. Szöv.
I. kér. hivatalos' helyiségébe Váci-utca 
62. szíveskedjenek beszolgáltatni.

A rendezőség.
Bem-szobor felállítása Budapesten. ■—

A Magyar-Lengyel Egyesület felhívás
sal fordult a magyar közönséghez, hogy 
az immár 60 éve húzódó Bem-szobrot ál
lítsák végre fel a fővárosban. A forrada
lomig Marosvásárhelyen állott már egy 
Bem-szobor, amelyet azonban a románok 
lebontottak. A Bem apó által védett Er
dély iránti szeretetünk is megkívánja, hogy 
a ledöntött szobor helyébe itt az ország 
szivében újat állítsunk. A Magyar-Lengyel 
Egyesület felhívja a magyar társadalmat, 
hogy az egyesületek, körök és társasá
gok álljanak össze s valósítsák meg mi
nél hamarabb ezt a szép tervet.
iin iiiíiíííííiiiiiiiiiiiiiin íT íT iiin iiiíitiiiiT iT iiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiit

K Ö N Y V IS M E R T E T É S E K

Az erdő világa. Irta: Kovácsik Dezső 
erdőmérnök. A cserkésznek legigazibb és 
a lelkivilágához is legközelebb álló bará
tai közé tartozik első helyen az erdő sze
relmese: az erdész. Elszakított Felvidé
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künk erdésze volt e mű írója is, aki 
könyvében az erdő életét ismerteti meg 
velünk- Az erdő poétikusan szép világába 
vezet bennünket és olvasása közben alig 
vesszük észre', hogy nagyon sok szakis
merettel lettünk gazdagabbak. Fájdalma
san sivárnak rajzolja azt a képet, ahol 
karszt van, ahol kiveszett az erdő és 
nagy kedvet kelt arra, hogy fásítsunk, 
hogy erdőt ültessünk, amint megismertet 
az erdőnek, a fának számtalan hasznával. 
Hiszem, hogy ez a könyv különösen most 
fog jó munkát végezni, amikor egyre szé
lesebb körökben fogadják el az Alföld fá
sításának is nagy szükségességét.

Nekünk cserkészeknek pedig azért is 
jó olvasgatni ezt a könyvet, mert a ter
mészetismeret próbapontját nagyon elha
nyagoltuk, pedig abban mérhetetlen nagy, 
nevelő erők rejlenek! Az erdő minden 
csodálatosabb szépségű életének megis
merése közelebb visz mindnyájunkat a 
Mindenség Urához.

Aki ezt a könyvet elolvassa, nem fog 
elmenni a növényvilág kisebbjei, de első
sorban óriásai mellett, úgy mint ahogy 
egy élettelen tárgy mellett szokás elmenni, 
hanem nézni, szeretni, vizsgálni fogja és 
igyekszik megismerni, mert nemcsak az’ 
emberiség létfentartásának nélkülözhetet
len kelléke a növényvilág és nemcsak poé
tikusan szép és misztikus e néma élő
világ, hanem nagy tanításokat is hordoz 
a mi életünk számára. Ezt a pompás il
lusztrációkkal ellátott szép könyvet arány
talanul olcsón árusítja Cserkészboltunk. 
Ára: 1.20 P. Ajánlom minden cserkész 
számára.

I. KERÜLET.
A 174. sz. Ganz cserkészcsapat május 

20-án d. u. 4 órakor vizirajának zászló- 
avatásával és vizibemutatójával egybe
kötve fogadalomtételi ünnepélyt tart, a 
Ganz-Danubius hajógyári telepén: V. kér. 
Meder-u. 9. Villamas-közlekedés a Berlini
térről 3, 11 és 55. sz. kocsikkal.

Kerületi őrsvezetői tábor a Cserkész- 
parkban. A M. Cs. Sz. I. kerülete június 
22—27-ig kerületi őrsvezetői tábort ren

dez a hárshegyi Cserkészparkban. A je
lentkezési felhívások most mentek ki a 
csapatokhoz, amelyre olvasóink figyelmét 
ezúton is felhívjuk. A táborba jelentkez- 
hetik minden igazolt cserkész 18 éves 
korhatárig. Jelentkezési határidő június 
10. Táborparancsnok: Kolozsváry Béla 
kér. vez. tiszthelyettes. Segítségére lesz
nek a kerület legértékesebb kiképző erői.

II. KERÜLET.
A Magyar Cserkészszövetség Hevesme

gyei Intézőbizottsága április 27-én dr. 
Hedry Lőrinc főispán elnöklete alatt ülést 
tartott, melyen a rendes negyedévi jelen
téseken kívül különösen a júniusban tar
tandó közös tábortűz, közös cserkész ha
dijáték s n csapatok felszerelésére s nyári 
táborozására szükséges anyagi eszközök 
előteremtésére vonatkozó megoldásokról 
tárgyaltak.

Szerenádot adtak az egri cserkészek dr. 
Hedry Lőrinc főispánnak. Abból az alka
lomból, hogy dr. Hedry Lőrinc főispán el

vállalta a Magyar Cserkészszövetség he
vesmegyei intézőbizottságának elnöksé
gét, az egri cserkészcsapatok április hó 
25-én este 8 órakor lampionos szerenádot 
adtak tiszteletére.

A művészi zeneszámok között, melyeket 
a 212. sz. Bornemissza Gergely csapat fú
vószenekara játszott, dr. Király István II. 
kér. vezetötiszt üdvözölte a főispánt, aki 
meleg szavakkal mondott köszönetét az 
üdvözlésért és biztosította a cserkészifjú
ságot baráti szeretetéről s állandó párt
fogásáról.

Ez alkalommal adta át dr. Hedry Lőrinc 
főispán a magyar főcserkész, gróf Khuen 
Héderváry Károly által adományozott élet
mentő kitüntetést Greskovics Lajosnak, a 
212. sz. Bornemissza Gergely cs. cs. pa
rancsnokának.

Ili. KERÜLET.
Közgyűlés. A magyar Cserkészszövet

ség III. kerülete rendes évi közgyűlését 
1928. évi május hó 17-én délelőtt 10 óra
kor tartja a Vármegyeház nagytermében. 
A közgyűlés tárgysorozata a következő: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Ügyvezető elnök 
jelentése. 3. Beszámolók: a) főtitkár, b) 
vezetőtiszt, c) ellenőrző. 4. Zárszámadás 
előterjesztése, felmentvény kérése. 5. Ke
rületi tisztujítás. 6 , Indítványok. 7. Záró
szó. Baden-Powell tiszteletére rendezett 
cserkésznapon a kerületet mintegy 100 
főnyi csapat és a kerület vezetősége képvi
selte.

Hírek. Az 50-es Hunyadi-csapat ezidén 
15 újonccal gyarapodott. Április 21-én az 
egész csapat kivonulásával a szabad ég 
alatt tették le a fogadalmukat az új test
vérek. — A sárvári 58. Hollós Mátyás 
csapatban március 25-én 25 újonc tett fo
gadalmat. — A kerület a tiszti és segéd
tiszti vizsgát május 17-én tartja.

IV. KERÜLET.
Sir Róbert Baden-Powell, a világ főcser- 

készének tiszteletére Budapesten rendezett 
cserkésznapon a kér. csapatai közül meg
jelentek: a 39. Rákóczi (8 fővel), 8. Zrí
nyi (25 fő), 98. Előre (9 fő), 146. Révai 
(16 fő), 262. Csaba (20 fővel), 288. Ba
ross Gábor (33 fővel), továbbá Székes- 
fehérvárról gróf Széchenyi Viktor főispán, 
Simon Sándor hely. polgármester, Mátrai 
Rudolf felsőházi tag, kér. elnök, B. Szabó 
István lapszerkesztő, Kiinda Károly kir. ve
zetőtiszt és Pötz Edgár, kér. sajtóreferens.

Cserkészavatás. A 85. Zrínyi csapat áp
rilis 29-én tartotta ezévi cserkészavató ün
nepségét. 47 jelölt tette le a fogadalmat 
Mátrai Rudolf, kér. elnök kezébe. Az ün
nepi beszédet Brisits Frigyes dr. mondotta. 
Az országszerte ismert szónok valóság
gal történetfilozófiai jelentőségét határozta 
meg a magyar cserkészetnek. Az ünnep
ség programmpontjai közül kiemelkedett 
Szabó Miklós tanárjelölt-öregcserkésznek 
művészi énekszáma. Ugyancsak ö nagy 
sikert ért el ez alkalomra írt ünnepi ódá
jával, melyet Páncél Lajos öv. szavalt 
drámai erővel. Az ünnepségen díszes és 
előkelő közönség jelent meg.

Tiszti igazolások. Darvas Donátot és 
Titl Rezsőt a 85. Zrínyihez, Saly Dezsőt 
a 288. Baross Gáborhoz, Ittrés Mihályt a 
459. és Polesinszky Bélát a 460. sz. csa
patban a M. Cs. Sz. tisztekként igazolta.

Újabban igazolt csapatok. 458. Eötvös 
József, Ercsi, polg. isk. — 459. Györy Vil
mos, Győr, ev. ifj. egyesület. — 460. Ka
rácsony Imre, Győr, Kath. tanítóképző. — 
295. Corvin Mátyás, Várpalotai levente 
egyesület.

V. KERÜLET,
Békéscsaba. Az 568. sz. Move-Körös 

csapat parancsnoka, Paulik János, tiszti 
megbízatásáról kezdődő betegsége és fel
sőbb tanulmányok végzése miatt lemon
dott és a parancsnokságot vitéz Lukács 
Györgynek már át is adta.

Csapatlátogatás. Némethy Samu kér. 
vezetőtiszt április 29-ön a következő 
bcsabai csapatokat látogatta meg s vizs
gálta fölül: 184. — 225. — 239. — 568 sz.

Békéscsaba. A Békéscsabai Helyi Bi
zottság titkári állását Paulik János távo
zásával ideiglenesen Thiesz János tiszttel 
töltötte be a H. B. A 184. sz. „Csaba“ 
cserkészcsapat május 17-én délelőtt tartja 
szűk körben zászlószentelési ünnepélyét.

Gyula. A 236., 229. és 554. számú
gyulai cserkészcsapatok május 20-án d.e. 
tíz órakor a helybeli gimnázium udvarán 
tartják avató ünnepélyüket.

Vili. KERÜLET.
A 110. számú kecskeméti tanonccsapat 

parancsnokságát Gulyás István lemondá
sával Mátis Kálmán festőművész növen
dék vette át.

Csapatalakulás. Kiskunfélegyházán a 
177. számú csapat agilis tisztje, dr. Szirák 
Ferenc tanár tanonccserkészcsapatot szer
vezett, mely már alakuló ünnepséget is 
rendezett, mely alkalommal a gimnáziumi 
csapat is közreműködött.

Fogadalomtétel. A kiskőrösi 251. számú 
polg. iskolai csapat 16 tagja április végén 
fogadalmat tett.

Tisztivizsga. Április 29-én sikerrel vizs
gáztak Göndör József, Szolnok 852. és 
Biró József, Nagykörös 855. számú csa
patok tisztjei.

A karcagi ref. reálgimnázium 176. sz. 
Nagykun cserkészcsapata újralakult és 19 
tagja április 29-én tette le a fogadalmat 
dr. Jausz Béla kerületi kiküldött kezébe.

A berettyóújfalui Bocskay cserkész- 
csapat április 22-én megtartotta második 
mozgótáborát. Megtekintették Nagykere- 
kiben a Bocskay és Rákóczi fejedelem vá
rait, és Biharkeresztes, Bojt, Bedő közsé
gek nevezetességeit. Május 12-én a bihar- 
tordai nagy gazdaságot látogatták meg. 
A csapatot Salánki János parancsnok ve
zeti. A csapatnak 34 tagja van.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiim'iiiiiiiiiinniiiiiiiiiimnftiiii'tniiiiiit'iiiiiíiYiri
S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T
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N. F. 950. Bagoly. Éljen! Ezek már mu
tatnak valamit. Az „Újra nagy lesz“-nek 
első három versszaka — ha nem is egé
szen eredeti — megkapó. Kár, hogy a 
többi bizony gyenge. Hanem szeretném, 
ha kevesebb gyűlölet volna benne. A ha
zaszeretet nem kíván feltétlenül gyűlöletet 
is. Az „Egy vigaszom van csak“ majdnem 
közölhető. Ha az utolsó verse jobban si
került volna, akkor hoznám. Csak tovább 
ezen az úton! — V. G. 283. Győr. Köz
löm kis történetedet. De azért máskor a 
kidolgozásra fordíts több gondot. — D. 
M. „Fecske". Úgy látom, a kis poéta nem 
tehetségtelen. Ritmusérzéke határozottan 
van. A „Temető" címűben gondolat is 
van, de azért még gyengék ezek a ver
sek. Nem bírnák a nyomdafestéket. —
J. G. 550. így rendben van a dolog. —
K. K. 41. sz. Köszönöm érdekes, gondos 
leveledet. Továbbítom illetékes helyre. De 
a rektifikáláshoz nem ragaszkodnám. Hi
szen — sajnos — kevés ilyen alapos ol-
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vasónk van. Máskor azonban ügyelünk. 
Te is légy résen 1 — T. S. Éger. Lyceum.
A legnagyobb sajnálatunkra nem küldhe
tünk naptárt. Régen elfogyott. Hála Is
tennek úgy megnövekedett olvasó tábo
runk, hogy kevés lett a naptár. —• 550. 
„Kajla". Azt írod: „Én egy kezdő verselő 
vagyok." Hát bizony igazad van. A leg
nagyobb baj az, hogy hadilábon állsz a 
magyar nyelvtannal, meg a helyesírással. 
Igaz, sok gondolatod sincs, de az még 
lehet, ha megnősz. Most még — mi ta
gadás! —- bizony kajlák a verseid. — G. 
I. 179. Rákóczi. Megint örömet szereztél 
leveleddel. Csak természetes, hogy min
dig melletted vagyok és leszek, amíg csak 
tanácsomra, útmutatásomra szükséged 
lesz. Sőt hálás vagyok a ragaszkodó bi
zalomért. Verseid közül az „Április" című 
nagyon kedves. Közölni fogom. A többiek
ben is van biztatás. Kérdéseidre feleleteim: 
1. Úgy olvassuk, ahogy írva van a „h“ ki
hagyásával. 2. A The Lőne Scout címe 
New-York-city 2. Fark Avenue, a „Scou- 
ting" a vezetők lapja ugyanott szerkesz- 
tődik. — T. F. I. „Akarat" raj. Tudósí
tásodat nem közölhettem, mert minden 
meg volt abban írva, csak a következők 
nem: 1. a csapat száma; 2. a csapat neve; 
3. a csapat székhelye. Ezek nélkül az ada
tok nélkül pedig igazán nehezen értené 
meg az olvasó, kiről és miről van szó. — 
G. Gy. 196. „Damjanich". Úgy érzem, van 
benned készség az írásra. De ezt a témát, 
már rengetegen megírták és — mi taga
dás! — sokkal jobban. — Farmaghy. Ne 
haragudj, de ez az írás is bizonyos fokig 
azt a hibát viseli magán, amit te ki akarsz 
küszöbölni: túlságosan sok időt vesz el 
anélkül, hogy komoly ellenértéket nyúj
tana. Pedig érdemes volna rövidebben, 
frappánsabban megírni. — K. P. 202. 
„örvénykö". Az első versed csak aféle 

-kedves versfaragás, amilyeneket minden 
valamire való táborban szoktak írni. A má
sodikban van hangulat, de nem elég jó a 
feldolgozása. Látszik, hogy volna monda
nivalód, de a formával még küzködsz. — 
B. M. Gyönyörű kiállítású „jegyzet", mely 
azonban tartalom szempontjából nem üti 
meg a mértéket. A tábori — s általában a 
cserkészjegyzetnek — az a feladata, hogy 
a tábor után legyen kezünkben valami, 
nevezzük ezt térképnek, iránytűnek, vagy 
akár a nevén, jegyzetnek, melynek segít
ségével az átélt eseményeket bármikor 
visszaidézheti emlékezetébe. A tiéd, me
lyet a szövetségi múzeumban is szívesen 
őriznénk meg, ha beküldőd, látványos is
mertetője, „prospektusa" az őrsvezetői 
tábornak, így a „jegyzet“-pályázat el

ső helyeire nem juthatott. — P. Ferenc, 
Kisújszállás. Kedves leírása az őrsvezetői 
tábornak, azonban, mint neve is mutatja 
„napló" s így minden értéke mellett sem 
versenyezhetett a pályázaton. — E. H. B. 
Budapest, Rendben! Ha a rajzok nem is 
művésziek, mégis megmutatják, hogy ér
demes ilyeneket készíteni. Naplódat az I. 
csoportba soroztuk. — K. K. Székesfehér
vár. Huszonötoldalas naplódat élvezettel 
lapoztuk végig. A. nemzetközi cserkész
induló 3. mondatában „felvidéki" helyett 
„sarkvidéki" a helyes. A negyedik mon
datban „úgy" helyett „víg" szó Írandó. A 
végső tanulság: a következő táborba is el
megyek" reméljük mást is követésre buzdít. 
— 1. K. Vecsés. Jegyzetedet a sok közül 
a második csoportba soroztuk. — K. G. 
921. ör. Elég baj az nekünk, hogy a vizi 
telephez vezető úton gyalog csak a rács- 
kerítés ajtaján át közlekedhetünk és hogy 
ezt az ajtót kulcs nélkül nem lehet ki
nyitni. No, de ha egy-egy csapat 1—2 
kulcsravalót összead, akkor a tagjai mind 
látogathatják a telepet, amelyhez külön
ben a víz felől is hozzá lehet férni. Azt 
hiszem az egy-két kulcs árát ti is össze 
tudjátok hozni? — Pályadíjnyertes őrs
vezetők! Jegyzeteiteket még egy kis ideig 
itt tartjuk, mert a szövetségi múzeum 
részére néhányat leiratunk.

C S E R K É S Z B O L T  H ÍR E I.
1. A közel napokban már kapható lesz 

boltunkban a várva-várt eredeti angol 
flanelből készült ing. A színe megkülön
böztetésül egy halvány árnyalattal bar
nább lesz, olyan, mint az angol cserké
szeké. Az ára az eddigi ingeknél alig va
lamivel drágább, tartóssága ezzel szem
ben 50—60 százalékkal nagyobb. Remél
jük, hogy ezzel a lépéssel ismét közelebb 
jutottunk a véglegesen jóváhagyott minő
séghez.

2. Fontos! Ha cserkészek a saját nevük
ben rendelnek árút, úgy kérjük az össze
get előzetesen beküldeni, a portó hozzá- 
számításával együtt, mert ellenkező eset
ben csak utánvéttel tudjuk a csomagot ki
küldeni, ami a küldeményt 40—50 fillérrel 
megdrágítja.

3. Már több ízben felhívtuk a csapatok 
figyelmét arra, hogy részletfizetésre való 
vásárlás csak a Szervező Testület jótállá
sával eszközölhető. Nagyon kérjük ennek 
a jótállásnak a rendeléssel együtt való be
küldését, mert az ezzel járó levelezés csak 
költséget, felesleges munkát okoz, azon

kívül a felszerelés is későbben jut el a csa
pathoz.
A Magyar Cserkész Szövetség Sajtó- 
bizottságának határozaia értelmében 
a Magyar Cserkész Szövetség kiadá
sában megjelenő színdarabok előadási 
joga az illető könyv 10 példányá
nak megvásárlásával engedélyeztetik 

csupán.
A pályázatok, hírek beküldése a szer
kesztő címére, reklamációk, panaszok, 
megrendelések a kiadóhivatal címére 

küldendők.

A szerkesztésért felelős: 
VIDOVSZKY KÁLMÁN.

A kiadásért felelős :
Dr. ZSEMBERY GYULA.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, V., Halna! utca 0. színi. 
(Cserkészhíz).

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.
llll*lll!»»lll«Illl*»lll*llll»lll»**l>l*llll*1,lI*,l,l**maml*

Ide nézz öregem,
az igazi cserkész csak ilyen cipőben jár.

Elsőrendű anyagból készíti 
magas szárral,börbéléssel, 

végig dupla ta'ppal, bokavédő csattal, 
Ternoczky János 

„ B a r o s s  c i p ő ü z e m ”
B u d a p e s t, VIII., F e s te llc s -u ic a  4.,

ahol kedvezményes fizetési feltételek 
mellett megrendelheted. 

(Beszerezhető a „Cserkészbolt“-ban is.)

A Z O R SZ Á G O S Ő R SV E Z E T Ő I T Á B O R O K  P Á L Y A N Y E R T E S E I.
A húsvéti szünetben lezajlott III. és IV. országos őrsvezetői 

táborok parancsnoksága jutalmat tűzött ki a legjobb tábori 
jegyzet beküldőjének.

A határidő lejárta után a táborparancsnokság tagjaiból ala
kult bizottság vizsgálta át a naplókat s hozta meg a döntést.

Nem nyerhetett mindenki! De hisszük, hogy a végzett „jó- 
murika" eredménye nem fog elmaradni: minden csapatban, raj
ban, Örsben továbbfejlődik és virágzik majd ez a munkás szel
lem, melyet az országos őrsvezetői táborokból mindenki haza
vihetett.

A 111. országos őrsvezetői tábor jegyzetpályázatában:
I. díjat nyerte Benda Kálmán, 15. B. es.-csapatbeli őrsvezető 

(15 P és egy darab bumeráng.).
II. díjat nyerte Magyarka Ferenc, 82. sz. szegedi „Zrinyi"- 

csapatbeli cserkész (5 P és egy darab bumeráng.).
III. díjat ketten nyerték és pedig Trakberger István 254. sz. 

csapatbeli sárospataki cserkész; Wegner István 39. sz. csa
patbeli székesfehérvári cserkész (1—1 bumeráng).

A IV. országos őrsvezetői tábor jegyzetpályázatának ered
ménye:

I. díj: Straub Brúnó, 82. „Zrinyi"-cserkész.
II. díj: Rész István, 4. Bik, Budapest.
III. dí: Czégely Tibor, díjak, mint fent.
Dicséretet kaptak a következők:

Bárczy Miklós 238, Sátoraljaújhely, gróf Somogyi Ilona 5. no. 
Barsó Lajos 216, Nagykörös, Arany János gimn.; Biedl György 
314. Bp. Pestszentlőrinc, Petőfi-u. 43b.; Demiány Zoltán Bony- 
hád rg. VII. o. t.; Fehér István 183. Szeged, József-fhg-tér 2.; 
Fintor Béla 88. Nyíregyháza; Gólyán József 926. Salgótarján, 
Vasút-u. 31.; erödi Harrach Béla 25. Bp. I. Somlói-út 24.; Hö- 
römpö János 852. Szolnok II. O. F. es.; ivanicza Károly, Vecsés, 
Fő-út 130.; Kaltenecker Kornél 85. Székesfehérvár; Kispál Já
nos, Jászberény, VIII. Balaton-u. 21.; Magyar Károly 47. Pécs, 
Felső malom-u. 14.; Miklós József 556. Makó, Almási-u. 37b.; 
Petrohán Béla 88. Nyíregyháza, Haker-tér 2.; Porteleky Ferenc 
203. Kisújszállás Arany János-u. 3.; Rácz Tibor 264. Rákosli
get; Reinitz György 297. Stanczel Ferenc Bp. VI. Petneházy-u. 
62. II. em. 4e.; Széli István 566. Makó, Megyeház-u. 15.; Thür 
István 4.; Zsíros István 14. Esztergom.
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R É M Az egész világon ismerik és elismerik a

Rem ington P ortab le
író g é p  fö lé n y é t.

Nem játék! Nem miniatűrt
Hanem komoly hordozható gép a

R E M I N G T O N
P O R T A B L E
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

Úgy a RÉMINGTON-PORTABLE, 
mint a többi legújabb modelljeinket 
díjmentesen, vételkényszer nélkül 
mutatjuk be országszerte, kedvező 
fizetési feltételek mellett, 18 havi 

hitelre is.

Remington írógép Rt.
Budapest, VI., Andrássy-út 12.
a Magyar Cserkészszövetség szállítója.

író g é p e in k  k iv á ló s á g á ró l v é le m é n y t a d h a t a 
M a g y a r C s e rk é s z s z ö v e ts é g  G a z d a s á g i H iv a ta la .

IA közkedvelt és érdekes attrakciókkal szolgáló Beketow-cirkusz Szövet
ségünk tagjainak és hozzátartozóinak ezidén is biztosította azt a kedvez
ményt, hogy előadásaira félárú jegy váltását engedélyezi. E célból külön 
I jogosítványok szükségesek, amelyek az Országos Gazdasági Hivatalban a 

1 hivatalos órák alatt bárkinek (cserkésznek) díjmentesen kiszolgáltatnak.

W  STOWASSER írógépe it,
cserkészek szállítója számológépek szakszerű javítása és jókarbantartása.

B U D A P E ST Uj és használt írógépek. — K ellékek az összes 
rendszerű gépekhez.

( j j j , 11. KÉR., LÁNCHÍD-UTCA 5. SZ. B r e s s á n  T e s t v é r e i t/VÉJ) Hangszerek elismert legjobb gyártmá- * nyok. — Húrok legjobb minőségben. Budapest, IV. kér., Királyi Pál-utca 9- sz.
Első magyar Ia v i t á s o k ,  továbbá bármely hangszernek 

hangszergyár ! szakszerű elkészítése 1 Cserkészeknek 5% engedmény. Telefon: Józse f384—94.

Rágógummi Wrigley-féle 
és üdítő cukorkapasztíllák
citrom, narancs és mentből izekben, hengeralakúra 
higiénikusan csomagolva. Ünnepélyek, kirándulások es 
táBarozásra legalkalmasabb, Csapatoknak nagybani 

árban utánvéttel vagy bizományba.
Kapható a „Cserkészbollban" is.

Magyarországi főlerakat:

PULJER J- Budapest, V., Garam-utca 25.

A M agyar Ifjúsági V öröskereszt E gyesület
elárusító helye

a Cserkészbolíban van
V ., Hajnal-utca 6. sz., Cserkészház.

Kézügyességek, kézimunkák, térítők, dí
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek 
stb. feltűnően olcsó áron kaphatók.

„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Mlklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.


