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A  cserkészjellem
Két cserkésztisz.tel haladtam nemrég 

át a lánchídon, egyikérői a hosszabbfajta 
intézőbizottsági üléseknek és hallgattam 
véleménycseréjüket. A beszéd tárgya ez 
volt; hogyan magyarázom meg leg
plasztikusabban cser
készeimnek, hogy mi 
a cserkészet belső épí
tőm unkájának célja, 
mikor azt hangoztatja: 
jellemes em berré akar
lak nevelni.

— Azt mondom 
nekik,, hogy a jellem 
betartása a szabályok
nak és törvényeknek, 
tehát az jellemes, aki 
becsületesen törekszik 
arra, h o g y  ne vétsen az 
isteni és emberi törvé
nyek ellen — szólt az
egyik. , Oktatás tábortűznél.

__ Az kevés *— vclte a másik mert
hiszen ez passzív dolog, a korlátok légiója 
között való tojástánc, én a jellemet aktivi

tásnak, eleven életerőnek érzem és hirde
tem. Nem azzal határozom meg, hogy a 
cserkész képes legyen valamit meg nem 
tenni, hanem hogy testi-lelki habitusa nagy és 
még nagyobb tettek megtevésére képesítse.

— De azt nehéz 
megértetni — volt az 
ellenvetés.

— Példákkal és 
kon kréte magyarázom. 
Mi a nagy a scaevolai 
tettben? Egy ember a 
kezét a láng fölé tartja, 
legyőzi f^dalmát, le
győzi testiségét, a lélek 
diadalt ül a testen, le
győzi önmagát. Itt je-

. len volt az eleven élet
erő, jelen volt a jel
lem. Mit győz lea had
vezér, mikor napo- 

br. Paiiandi feiv. kig álmatlanul tesz 
és ha lepihen, pontosan akkor ébred, 
mikor akarja? Ez a szellem, az akaraterő 
fölénye a test fölötf, a végtelen diadala
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a végesen. Vagy konkrété: két cserkészörs 
kulacsadogatót játszik. Vájjon mi szép és 
megindító van abban, ha a vesztes őszin
tén elismsri a másik győzelmét? Ha nem 
igyekszik iírügyet találni a nyertes kiseb
bítésére? Aki más sikerének örülni tud, 
az nemes lélek, az magában a rosszat 
győzte le, az jellem, mert ebben a lélek
ben él az eleven életerő, hogy erkölcsösen 
első legyen edzés, gyakorlat, folytonos

reátörekvés által. Ha pedig a jellem 
együtt él a z . élettel, ugye nem is lehet 
sporadikus életesemény, hanem szakadatlan 
harcban az az erő, mely a folytonos ön
legyőzésre kényszerit.

Mi az, ami kényszerit? a lelkiismeret. 
A lelkiismeret tehát lendítő kereke a jel
lemnek. . .

Kérdés:T öbb i cserkészvezetőnk hogyan 
kezeli ezt a tárgyat?

C serkészpro lógus
— Szavalta a május 20-i várszinházi ünnepélyen Márkus Emmy. —

Mi most egymás szemébe nézünk 
Mosolygó könnyeinken át 
S építő hittel énekeljük 
A magyar pirkadás dalát.
Hajnali szellők indulója 
Csattog a magyar táj felett 
Magyar fiúk, magyar leányok 
Szemében ég a napkelet.

Minket az Isten küld. Szivünkben 
Az 0  nagyságos arca él,
0  kente fel a homlokunkat 
Zászlónk csókjától hófehér.

Jövünk a fényből, az Országból, 
Lelkünk még most is csupa láng 

, hajnal mosolyától 
Rózsáink még fehér ruhánk.
Jövünk fehéren, mosolyogva 
Tavaszi tűzben, dalosán, ’ 
Bimbózó gyöngyvirág csilingel 
Homlokunk koszorúiban.

A mi fegyverünk minden mosolygás 
hs minden, minden szerete1 
Mi megöleljük a világot 
Megcsókoljuk az életet.

Budapest, 1920. május 8.

És megölelünk minden embert, 
Akiben ama tűz lobog.
És éjben élő véreinkért 
A szivünk sokszor megsajog.

És megyünk neki a sötétnek, 
Alnok ködön, gaz éjen át: 
Küldetésünk van a Királytól, 
Hogy megverjük az éjszakát.

Mert a mienk minden erősség, 
Ami csak úr az éjjelen:
Pattanó izmok, daloló szem, 
Lélek, ifjúság, győzelem.
Minden a mienk! Föl a fejjel! 
Ha megvillantjuk fegyverünk, 
Magyar fiúk, magyar leányok, 
Testvérek, ki bir velünkí?

Minket vár a magyar jövendő, 
Nekünk köt minden koszorút, 
Testvérek: a messzeség zajlik 
Es a jövendők kürtje zúg.

Testvérek, hajtsuk meg a zászlót 
A nagy keresztes harc előtt 
S tévő, teremtő nagy hitünkkel 
Övünkre füzzük a jövőt.

Sik Sándor
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Magyar lovagrend
Minden szervezet csakis a saját tör

vényei s?erint nőhet naggyá. így a magyar 
nemzetet is hiába buzdítják most, hogy 
tanuljon az oláhtól álnokságot, az angoltól 
kizsákmányoló élelmességet, mert a magyar 
is csupán a maga erényeivel, becsületes
ségével, veszélytvállaló nagylelkűségével, 
lovagiasságával nőhet nagyra. E saját eré
nyei tették történelmében naggyá, főleg 
a lovagkirály Szent László alatt, mikor 
a hitetlen barbár népek közül hatalmasan 
kivált a hitéért és hazájáért harcos lovagias 
magyarság. És történelmünkön végig nem
csak büszke címünk, de fönntartó erőnk 
is a lovagias erényeink.

Most is' a barbár népek és hitetlenség 
ellen kell küzdenünk, a magyar faj minden, 
erényét tisztán ki kell fejlesztenünk hazánk* 
épségének megmentésére. Egy lovagi 
rendre van szükségünk, mely a lovagi 
erények állandó gyakorlásában és vas- 
fegyelmü szervezettel Magyarország vissza
állításának szellemi, erkölcsi s ha majd 
kell, fegyveres hadserege legyen. E lovagi 
rend vagy szerzet minden tagja önként 
fölajánlkozó hivő és elszánt magyar legyen, 
aki nemcsak karja erejét, nemcsak tudását, 
hanem szive-lelke minden erejét, éjjelét és 
nappalát, munkáját, játékát és pihenő
idejét egyaránt a nagy, egyetlen Célnak, 
keresztény magyar hazánknak áldozza, 
vasfegyelmü engedelmességet, munkás, 
küzdő életet, minden lovagi erényt fogad 
és gyakorol.

Ennek a nagyszerű magyar lovagrend
nek nevelője, gyakorló iskolája legyen 
a cserkészet. A magyar cserkész a magyar 
lovagvilág apród ja legyen, ki minden mun
kájával, de minden játékával és pihenőinek 
elmélkedéseivel is a lovagi életre készíti 
magát. Fölajánlja életének teljességét a

nem ajkán hordott, de állandóan szivében 
égő és lelkében mindeneket irányitó nagy 
Cél szolgálatára.

Engedelmességet fogad a vezetők és 
a kötelességek ' iránt,' alázatos tiszteletet 
gyakorol szülei, tanitói, tisztjei és más 
vezetői iránt, hogy engedelmeskedni és 
így egykor parancsolni és uralkodni meg
tanuljon. Állandó szigora fegyelmezésben 
gyakorolja testét és lelkét és másokkal is 
megtartatja a legteljesebb fegyelmet, az 
általános rendet.

Lelkiismeretét eleven épségben fejleszti, 
állandóan vizsgálja, bírálja; a hit és haza 
eszményképeit egész lelke fölött szentül 
őrzi.

Munkás szorgalommal állandóan képezi 
testét és lelkét munkára képessé, minden 
fáradalmat és fájdalmat ruganyos edzett
ségben tűrni tudóvá. Egy napot se hagy 
elmúlni testének s lelkének kemény gyakor
lása nélkül. Mindig szeme előtt tartja, hogy 
testével és leikével teljesen nemzetünknek 
tartozik s végül teljesen készen kell várnia 
a magyar nemzet nagyszerű szabadság- 
harcára.

A cserkész állandóan ápolja a lovagias
ságot, a testben, értelemben gyöngébbek 
iránt gyöngéd, szelíden védi őket. Lovagias 
a nőkkel szemben, elsősorban édesanyja 
és testvérei iránt, az öregekhez udvarias; 
a kicsinyeket is gyöngédségre tanítja. 
Igazságos és igazságot szolgáltat ott, ahol 
erre hivatott.

A cserkész lovagként liszta életű. Teste, 
lelke tiszta. Környezetét tisztán tartja. 
Tisztátalan szót nem ejt, gondolatai tiszta
ságát éber lelkiismerettel állandóan ellen
őrzi. Környezetét is tisztaságra szoktatja, 
tisztátalan szavaktól óvja.

A szegénységet könnyen viseli. Mindent 
hazája vagyonának tekint, a közvagyont
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kíméli, gyarapítja, takarékoskodik, bár a 
vagyont csak eszköznek tekinti és ment 
a kicsinyes vagy zsugori garasoskodástól.

Nagylelkűségre törekszik. Indulatos
kodást, durvaságot kerül és környezetében 
sem szenvedi. Minden magyart testvérének 
tekintve nem pártoskodik, vidáman meg

bocsát, minden támadó erőit csak az ellen
ség ellen neveli.

A cserkész mint a magyar lovagi rend
nek hűséges apródja egész testével leikével 
várja a lovaggá szentelést a magyar nemzet 
eljövendő szent küzdelmében.

Bodor Aladár.

Kedves ifjú olvasó! Szokatlan ugyan, mégis 
kérdem . . .  Cserkész vagy ? Értem ezalatt azon
ban igazi cserkész voltodat s igy ne is felelj, 
csak kövesd soraimat figyelemmel és válasz 
helyett önvizsgálattal számolj be magadnak a 
vetített kép összehasonlításáról.

Szóval — „Légy résen", hogy a tükör kép
másában mennyiben ismerhetsz önmagadra és 
lásd meg a meg nem felelő vonásokat.

„Fiam 1“ szól az ap a : Vésd az eszedbe, 
hogy az j élet útjait járva másokról te, rólad 
pedig embertársaid alkotnak véleményt. Éppen 

cserkészhez híven kutasd mindenkor tetteid 
j  etesef;. keresd az alkalmat, hogy Cselekede

teid bírálatáról tudomást vehess.
iP crS h l?  m3 ; » 10gy egyéniségedet akkor teheted 
leginkább próbára, amikor először találkozol 
ya!fkivel. A hatást ily alkalmakkor figyelheted me<' 
R t w  aí- ,d,egcnre gyakorolt benyomások?
“ ó "  ” 0gy mi a ió 6s m' “
oórrlfw 'i ’ l -té szo.!lős hatalma az, mely egyéni- 
tethnH tfp e§i ° b^SZür ) Ó vagy rossz színben tün- fi ’cf, me8sz°kott, második természeteddé
Tárulhát0Ih A SZOk,á.s .°.k e8ész sorozata nagyban 
hI T Í Í *  bozza valodl jellemed megítéléséhez Ha tehát tapasztalod, hógy egy és ulvfnainn 
ok miatt több Ízben keltettél ellenszeníet ha 
ismételten nemtetszést uéiw t 1 “  13
cselekedeted, s S  voct nvnntk'„ v? ' r e'yes 
bizonyára benned lesz f  hjh, í  
tarthatod elfogultnak mén kprpchi korántsem 
laténak a hatást f e S w f t S g g *  TOSSZ ' " d“ -

magadbaienéhánympn1a™tVr r é s  J 'if , a?,tan szállí
geld a kedvezőtlen hatást kiváltó mérle~
meg jól azokat és igyekezz ; okokat, jegyezd
bármily nehezen megy is kezriSlSn™ ° nma9ací-

C serkész tükö r
gondolkozol s ha csak lehet ne másokra támasz
kodva építs, de viszont: becsüld meg a jó 
tanácsot. Önző emberekkel úgyis könnyebben 
találkozol, mint őszinte jóakarókkal s nem egy- 
szer fogsz csalatkozni abban, aki szemben 
tetszését nyilvánítja.

Mindazonáltal ne rettenj vissza az élettől, 
ozep az élet édes fiam, de elsősorban tőled 
tugg, hogy mikép éled le, mert az élet színdarab 

függöny legördül, nem az a kérdés, hogy 
meddig tartott, hanem hogy milyen jól játszódott le.
j  ^ - rJ?zd tehát magad kellőkép, hogy min- 

-es .körülmények közt. megállhasd 
helyedet. Járj nyitott szemmel, figyelj, tanulj és 
o ülj mindenből, mindenkor és mindenhol.
L. ~  : Sanyi barátodról magad mondottad,
í é U  fL!íkedeseert kinevetik. Elbizakodott önhitt- 
f f L Í ,  sokszor sajnálkozva ütköztél meg 
rJá* ? ? ’ ,.h°gy  egyszer-máaszor nem hallgatott 

elfogult szerénytelenségnek minősítetted 
csak nem regen is eljárását, mert idősebbel 
s^cm en saját képzelt _ vélem ényét védte, szinte 
nymSdottQn’ 10 0tt nyilatkozata hibás alapokon

rpvrh;ffileriy • ̂ enuek ies lelked eme helyes meg- 
ezdulése mar akkor örömmel töltött el s emlé- 

keW  i mire. figyelmeztettelek ? 
l í n r S r  ?<?re ,valasz°ni az volt, hogy a te 
vóiom zf 1 lffunak még nem lehet kialakult önálló 
hnif/rcoM6 s,egybei? kértelek, hogy a kort tisztelve 
hniu?-f+ebb’ ba* fudas°d  bövited a tapasztalatban 

n,lln sen.1 h°gy vélt igazad alapján hir-
kómrtPf Zembe szallva’ aztán szégyenkezve légy kénytelen visszavonulni.

ne feledd siavaíSf|tt0ld0ni m ég ‘05 Hangsúlyozom
akim?eSJ j am é.nj s voltam fiafal. Akkor . . .  ól 
láttam « vnU1̂ !"060* .rózsaszinben és szépnél 
én tudom Pvfld° ’ an?1k°r azt hittem, hogy csal 
kézle«vinfp^liVagy a^* Megesett, hogy lekicsinyít 
idősebh fyogtam az aggodalmaskodt
látnom hfhác n" e s . később mégis be kellet

tnom hibás hevességemet, mert balul ütött , k
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bizakodó föllépésem. Persze már késő volt. 
A megbánás csak a jövőre hathatott. Azóta sok 
idő eltellett, de mindig szemrehányással illettem 
magam, mert legnemesebb jóakarómat vesztettem 
el csökönyös viselkedésem miatt; legjobb tanács
adóm hagyott magamra merev szembehelyezke- 
désem után. Pedig . . . pedig épen akkor kellett

volna felismernem az élet vágánya helyes váltóját, 
mert igy a hamis vágány az ismeretlenbe irányí
tott, melyen önhittséggel repültem tova eltelve 
önmagámmal.

Bölcs és régi közmondás: „Előbb járjon az 
eszed, aztán a nyelved i“

János bácsi.

Nemzetközi cserkésztestvériség {jQjEC®
A-nemzeti alapon álló ifjúsági mozgal

mak közül a cserkészet és pedig elsősorban 
a magyar cserkészet számára legfontosabb 
a külföldi cserkészmozgalmakkal való 
nemzetközi összeköttetések megszervezése. 
Fontos ez az egész cserkészmozgalomra 
azért, mert a cserkészszellem, a cserkész- 
testvériség kifejlesztése és belevitele az 
életee csak a nemzeti cserkészmozgalmak 
baráti érintkezése és együttműködése által 
érhető el. Különösen fontos nemzeti szem
pontból a magyar cserkészmozgalómra, 
mert most a béke aláírása után a külföld 
felvilágosítása, a kulturfölény bizonyítása 
minden téren, a cserkészet terén is, a külföld 
megismerése és megértő barátok szerzése 
a világ minden táján, ez a mi leghatal
masabb békés fegyverünk, mellyel mi, az 
ifjúság, visszaszerezni segíthetünk területi 
épségünket.

A külföldi összeköttetések megszerve
zése és fenntartása, a külföldi mozgalmak 
megismerése és a magyar mozgalom ismer
tetése, általában a Magyar Cserkészszövet
ség hivatalos képviselése a külföldön, a 
küiügyi titkárság feladata. Kötelességemnek 
tartom cserkésztestvéreimet ennek eddigi 
munkájáról tájékoztatni, mert csak a világ 
cserkészmozgalmának ügyeiben való tájé
kozottságuk révén érezhetik át igazán a 
nemzetközi cserkésztestvériséget.

A n g l i á b a n ,  a cserkészet klasszikus hazá
jában a mozgalom újabban három fokozatra tago
zódik, melyek mindenikének megvan a maga 
speciális munkaköre, szervezete. A legfiatalabbak, 
a 8— 11 évesek a „W olf-cub“ -ök (farkaskölykök) 
csapatait alkotják, a 11— 16 évesek a tulajdon-

képeni cserkészcsapatok tagjai, az ezeknél idő
sebbek, az u. n. „Rower-scout“ -ok mint idősebb 
cserkészek szintén külön csapatokban egész speci
ális munkakörökben dolgoznak. Ezenkívül vannak 
lánycserkészek és tengeri cserkészek. Ez utóbbiak 
csupán 14 éven felüliek lehetnek. Az angol 
szövetség ez év julius 31-től aug. 7-ig London
ban nemzetközi gyülekezetét, "versenyeket és 
kiállítást rendez, melyen azonban a legyőzött 
államok cserkészei az angol kormány beutazási 
tilalma folytán nem vehetnek részt. Anglia az 
első ellenséges állam, melynek mozgalmával 
összeköttetésbe sikerült lépnünk.

B e l g i u m  viszont az első ellenséges állam, 
melynek mozgalma keresi velünk az érintkezést 
s ahonnan németül, franciául vagy eszperantóul 
leveleznének cserkészeinkkel. Bővebbet a titkár
ságban.

D á n i á b a n  a Skandináv államok cserkész- 
szövetségei tartanak júliusban a londoni Jambo- 
reehoz hasonló nemzetközi összejövetelt Kjöben- 
havnban d<openhága\ Dán testvéreink március
ban nagy gyűjtést rendeztek a budapesti gvermekek 
javára. 870 cserkész összesen 2 vagon adományt 
gyűjtött.

Az E g y e s ü l t  Á l l a m o k  szövetségével 
szintén összeköttetésben állunk. Lapjuk a „Boy‘s 
Life“  a világ legnagyobb ifjúsági lapja napilap 
nagyságban, gazdagon illusztrált 84 oldal. Cserké
szeinek száma 500.000.

F r a n c i a o r s z á g b a n  négy cserkészszövet
ség áll fenn. Lapjuk a „L ‘éclaireur“ .

H o l l a n d i a  külügyi megbízottjával, Pallandt 
báróval január óta állunk összeköttetésben. A 
holland és magyar mozgalom között azóta a leg
melegebb barátság fejlődött ki. A hollandi cser
készek ugyanis tisztán a maguk kezdeményezé
séből nagy gyűjtést inditottak, előadásokat tartot
tak s igy összehoztak kb. 3 és fél millió koronát. 
Ezen a költségen nyárra 550 magyar cserkészt 
visznek ki Hollandiába s kiegészítik a magyar 
mozgalom felszerelését. Országos főparancsno
kuk és külügyi megbízottjuk Pallandt báró május
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3-tól 14-ig legnagyobb örömünkre Budapesten 
tartózkodott s mozgalmunkat megismervén, elis
merését fejezte ki.

N é m e t o r s z á g b a n  mozgalom indult meg, 
hogy az ottani Szövetség logadja el a cserkészet 
eredeti angol mintáját. Ezügyben Regensburgban 
konferenciát tartottak.

N o r v é g i á b a n ,  Christiániában április 2-7-ig 
konferenciát tartottak a Skandináv Államok cser
kész tisztjei. Ezen konferencián az ellenséges 
államok mozgalmaival való összeköttetés felvéte
léről s azok cserkészifjuságaival való igazi meg
értés és barátság kifejlesztésének módjairól 
tárgyaltak.

Az o l a s z  cserkészmozgalom külügyi meg
bízottjával szintén levelezést tartünk fenn. Olasz 
testvéreink nagy rokonszenvvel vannak irántunk.

O r o s z o r s z á g b a n  a bolsevikiek is szer
veztek cserkészmozgalmat, mig a nemzeti moz
gatom Arhangelyszkben és Odesszában székel.

S v á j c b a n  a mozgalom kantononkint és 
nemzetiségek szerint szervezkedett. Három lap
juk van: a „ S c h w e i z e r  P f a d f i n d e r "  
a „ Le  Dr a p e a u  S u is s e “ és a „L e P i o n i e r “
. f  y e d cserkesztestvéreink februáriusban ren-

kek írdlkében. Stockholmban a magyar gyerme- 
Tartsa minden magyar cserkész kötelességé-

a s & sel is
Külügyi hírek

p . megszállott területek csapatai üe-yében 
Felszólítjuk a megszállott területek cserkés?-

Srác a látóhatáron.
Rémes eset 3 találmánnyal. _

Éppen elkészültünk a szerkesztőséi he 
rendezésével, a szerkesztő m l*  eg® 
körülnézett firtatva: ö e&yszer

— Mi hiányzik még?

termett bajusztalan ifjúfpupákfSrác2160 °i! 
elönevem ellentéte, kritikus*
keszTö.H a t ,n é g ? - SZÓlt vid^n,aneá szer-

jókedvet, de" m im h fv a la m f öű et'tm im  
volna meg a szeme pillantásában ‘ 

r gázolás alatt levő segédtiszt vammi. 
-  vagta ki büszkén a Srác. '  gyok

.csapatait és mindazokat, kiknek azok működésé
ről tudomásuk van, hogy működési körülményeiket 
(pl. zavartalan működés vagy feloszlatás) vala
mint az ellenük elkövetett atrocitásokat a londoni 
nemzetközi cserkészkonferencia elé terjesztés 
s é k b e 3 titkárságnak sürgősen jelent-

— Külföldi levelezés. Akik belga vagy svájci 
• levelezni óhajtanak, adataikat sür- 

f i • i n t s e k  be. Ezek az adatok: név, rang, 
levelezne akas> me^  nyelven vagy nyelveken

cseíkésBzekkSCSp e RSZOn7 ba óhajt lépni magyarCíme • n P\ Boenders holland őrsvezető.
me. Zw. Paardenstraat 10. Rotterdam.

londoni  ̂ cserkészvezetői konferencia. A
boreevel cserkészgyülekezettel, ajam-
konferenriJ^\?rÍU e î nemzetközi cserkészvezetői 
lés szerint a1S ^°^nak tartani, melyre magánértesü-

■ M i é  is h S l o s SS z éSZn,OZag'OÍn kÜ1Üg,i
teszi a^serkészf^in mindig cserkész! Nem a ruha 
nek a cserk éím ^ i16171, a szellem í a cserkész-
cselekednil m fí^  ! nyek S2erint kell élnie es 
akkor is ha nindlg rmnden .körülmények közt,

a kttlffiwfS,.Cf^Lkész.ruh4ban- Erremely eredetiben1 yserkeszek egy új jelmondata, 
ahvays scbut‘- a m P  han£zik : „Once a scout,

igazi cserkész1 felnőtt k S ? ás arra is> ^  az 
mozgalomhoz h a n e m  ° rában s .em  lesz hűtIen. a

Csak nem^TaVán11̂ ' 611 hUv° S lett: "  __ í , ía? a kommun . . .
szólt Srác? s?hpS1 seSédtiszt vagyok -  
az összes mii Ste"  ~  óh! én találtam fel
kritizáltam mee nmrnrridalmakat’ aztán é" csinálták ón® PlncC mert nem szerintem
vagyok és mint f'fuatóió eUenfortadaln}ár zen ^ítaiaio . . .  no ide nézzen

sötétUU^vil'ámlnH0-11 32 asztalra, minden el
bán és á Srác nim e s ™ n n ydörgött a szobá- 

m volt sehol. Az asztalon egy
Egyelőre . .

végül is^nekiest*-1̂ 6^* Egymásra néztünk,
rajta a cim álattT  3 paPirosnak- Ez állt
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Pupáki Srác Tóbiás egyelőre a követ
kezőket talá’ta fel „A magyar cserkész" 
számára:

1. Légnyomásos kiemelő daru — ez 
arra való, ha a villamos túltömött, akár
melyik bepréselt utas karja alá nyúl, ki
emeli, vízszintes helyzetben a friss levegőre 
szállít a és künn két lábra állítja. Nincs 
többé tolongás. Magyar szabad.

2. Zsebben hordozható zajtalan lecke
felmondógép — gramofonl rendszer. Otthon 
könyvből beleolvassák a leckét, vezető
csöve fülbesugásra a haj alatt van a fül- 
höz vehetve. Különösen jó költőknek, mert 
azoknak hosszú a hajuk. Egy gép az egész 
osztályra elég, erre külön kapcsolóköz
pontom van. Srác-féle szabad.

3. Testhez álló kormányozható repülő
gép — háromlábú összehajtható .ülés

alumíniumból a kabát alá szerelve. Ülés 
alatt kis motor levegőelem számár^. A 
komprimált levegőelem Srác-féle anyagból 
készült szelencében a mellényzsebben, 
összehajtható kormány mint sétabot. Reggel 
fe kelsz félnyolckor, nem mosdasz, kész 
vagy 735-kor, reggeli 755-ig és leckeolva
sás a súgógépbe. Felszereled a repülőülést 
2 perc, elszállsz az iskolába 1 perc, le
szereled 2 perc és pont nyolckor jól 
elkészülve belépsz a tanterembe . . .

Tovább nem bírtuk az olvasást. Nyom
olvasásban kiképzett cserkészeinket kérjük, 
nyomoznák ki, hogy ki volt a merénylő 
és békés munkánk érdekében adják át az 
orsz. ellenőrző megbízottnak. Srác úr tehát 
vogelfrei, különben jövő • számunkban újra 
meg találna jelenni.

CSERKÉSZMŰHELY. ; s g g s & s e g s g p

A  cserkészetben egyik kiilönpróba az 
ezermesteri próba. Iparkodjunk mind
nyájan ezermesterekké lenni: ezt a 

célt szolgálja ez a rovat.

A  Bocskay csapat csónak- 
készitése. .

A budai reáliskola cserkészcsapatát a 
vizisport szeretete arra ösztökélte, hogy 
csónak készitéséséhez fogott. Vezetőül
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szakemberként a parancsnokság Wágner 
Károly D. G. H.T. kapitányt nyerte meg.

Először az anyagot (22 szál deszka) 
és a legszükségesebb szerszámokat szerez
ték be, illetve gyűjtötték cserkészek méhek 
módjára jóakaróiktól. 1920. februárius 
végével fogtak a munkához a reáliskolában 
levő cserkész otthonban a mellékelt terv 
szerint. '

A munkában a csapat 10 tagja vett részt, 
akik felváltva dolgoztak dr. Girsik Géza 
parancsnok és Wágner Károly művezető 
lelkes vezetése és irányítása mellett. A 
hiányos felszerelés sok nehézséget okozott, 
különisen nehéz Volt a fenék hajlitása, 
ami csigák segélyével történt. Egy kelle
metlen esemény a munkát majdnem meg 
akasztotta, mikor egy kötél elszakadása 
folytán a már majdnem félig felépített csol- 
naktest szétszakadt. De a csapat cserkészi 
akaraterővel s ki tartással folytatta a 
munkát, mig 10 heti rendszeres és terv
szerű munkájuk gyümölcse; ént csolnakjuk, 
a „Bocskay I.“ elkészült.

Ez az első eset, hogy cserkészcsapat 
saját erejéből készített csolnakot, méltó 
teljesítmény arra, hogy a „cserkész-mű
helyébe bevegyük.

Jegyezd meg !
-  Hektográf anyag összetétele. 100 sulyrés 

enyv +  500 s. r. glicerin +  25 s. r. bériumszulf, 
+  oíd s. r. víz. g

“  Cserkészkönyvünkből a zsirfoltot könnyé 
eltávolíthatjuk, ha a zsíros könyvlapokat itat<

papiros fölött nem túlmeleg vasalóval átvasaljuk.
A  zsiradékot az itatós papiros felszivja. (A zsir 
többé másra nem használható — a szerk.) P. K.

— K özönséges tentától eredő foltotíapadlóról 
úgy távolítunk el, ha spritusszal mossuk és utána 
langyos vízzel és szappannal tisztogatjuk. (Aki 
pedig a foltott ejtette, annak egy „adag" hideg 
vizet juttatunk —  a szerk.) P. K.

Cigarettahamuval eredményesen tisztogathat
juk arany, ezüst és réztárgyainkat. (Minthogy „a 
cserkész nem dohányzik'*, a szükséges hamuért 
tessék Termelő Szövetkezetünhöz fordulni, mely 
szükség esetén „szövetségi cigarettahamutermelő' 
utján köteles az árut előállítani — a szerk.). P. K.

A cserkésznek mozgó táborozásnál gyakran 
olyan nyugvóhellyel kell megelégednie, amely 
kényelem dolgában nem épen elsőrangú. Némi 
védelmet nyújt a kellemetlen hálótársak ellen a 
teljesen zárt éjjeli öltözék, ha van ; de gyakran 
ez is kevés. Célszerű ezért, ha ürömlevelet viszünk 
magunkkal, amellyel nyughelyünket behintjük. 
Lnnék a szaga távoltartja a rovarokat. (NB. A 
„m ozgó táborozás" csak a nappalra szól — a 
szerk.). p ^

’ ’ ® f^őzés cukor nélkül. A  gyümölcsöt meg
tisztítjuk. megmossuk, üvegbe rakjuk (kifőzött 
üveg e). Vizet forralunk s üvegenként egy kés- 

egynyi salycilsavat, egy-két darab cukorpótlót 
“  a vizbe- A  vizet ráöntjük a gyümölcsre 

P ^ ^ ^ n tp a p ir o s s a l szorosan bekötjük, 
sz nkl^?050-  kigőzöljük. Jó pecsétviasszal, vagy 

• ■ | I a Spzoles (dunsztolás) után az üvegeket
bán t o  l "  leZ4trÍrt- Neí"  1°. mint a cukor 

> megfelel és hat nyolc hónapig eláll.
A. S.

aziuha va^ki mindent elvisz, ami keze ügyébe akad?
Kleptománia.

-  Már nem az. -  Románia.

BlZOmanyárukat a Magyar Cserkészek

eladásra elfogad
Budapest, 1. ^ M a r o s -u tc a  20. szám.

\ 1 ELEFON: 38—71.
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3 X 5
T e le fonközpon t

— Telefonközpont lesz a címe kérdés-felelet 
rovatunknak, melyben minden a cserkészmozgal
mat érintő kérdést tevő cserkészt kapcsolunk az 
arra hivatott felelővel. Minden kérdésre, amely 
8. illetve 22-ig beérkezik, 15-i, illetve 1-i számunk 
hozza a választ. A kérdéseket erre a cimre kér
jük : A magyar cserkész szerk. . elefonközpont 
I., Maros-utca 20.

1. H. Sándor a 18. szám ú csapat tagja k érd i: 
Tegnap egy cserkésszel találkoztam aki így 
köszöntött: „Jó munkát!” mit kell erre a köszön
tésre felelni ?

Válasz : Ha egy cserkésztestvérünk „Jó mun
kát!“ szavakkal köszönt, „Légy résen! jelmon
datunkkal feleljünk.

2. Pozsonyi Gyula, Budapest k érd ezi: Tegnap 
délután szolgálatom szolgálatom elvégezvén dijat 
kínáltak a munkáért. Mikor nem akartam elfo
gadni, azt mondták, hogy a csapatnak szánják. 
Mit kell ilyenkor f,elelni és szabad-e a vegzet 
munkáért dijat elfogadnunk ?

Válasz: Ha egy cserkésznek a végzett mun
kájáért tiszteletdijat ajánlanak fel, foga ja e 
csapata számára, adjon elismervenyt. ese e^ 
kérjen ellenelismervényt róla.

Ne féljünk attól, hogy az elfogadott jutalom
leszállítja munkánk vagy jócselekedetun < ei • 
mert jócselekedetünk értéke mindenkor g 
marad, ha a jótettre elsősorban a jotettert es 
nem az ideig való jutalomért törekszun

Kiss József

3. /?. Endre a 21. VIII. G. csapat 
tagjakérdi: Jun. 27-én, a n a g y  regatta 
első napján egy őrsvezető elvette egy 
regnumbeli cserkésztől a kalapját mert

nem volt nála az igazolványa. Kinek sza
bad igazoltatnia és kinek szabad a kalapot 
elvennie?

Válasz: Cserkészeket és cserkészeknek 
látszó egyéneket csakis azok a tisztek 
igazoltathatnak, akiknek a szövetség erre 
kifejezetten feljogosító igazolványt ad. Aki 
jogosulat anul igazoltat, azt lehetőleg azon
nal be kell jelenteni a . szövetségnek. 
(Int.éző biz. határozat.)

Ez a határozat nem mondja ki azt, 
hogy helytelenül, neveletlenül, a cserkész- 
mozgalomra szégyent hozó módon visel
kedő cserkésznek látszó egyént (vad- 
cserkészt stb.) bármely tiszt igazolásra fel 
nem szólíthat. Minden ily esetet azonban 
a szövetségnek haladéktalanul be kell 
jelenteni. Segédtiszt, őrsvezető stb. semmi 
körülmények közt nem igazoltathat! Az 
igazolást minden tiszt táp ntatosan, feltű
nés keltése nélkül hajtja végre. Felszerelést, 
kalapot, jelvényt stb. kizárólag csak az 
erre kifejezetten feljogosított tiszt vehet el. 
Aki ezek ellenére felszerelési tárgyat elvesz, 
azt törvénybe ütköző cselekedet (erőszakos 
eltulajdonítás) miatt rendőrnek adjuk át. 
Törvényeink értelmében az ilyen méltó a 
kizárásra, tehát csapata haladéktalanul 
kizárja és a kizárást bejelenti.

Asbóth Sándor

h ír e in k

— FEJLÉCPÁLÁZATU’NK határidejének meg-
hosszabitását kérték több oldalról. ^ .^ u í f^ b e -  
ban hirdetett feltételeink f e n n t a r t á l l a p í t j u k  
adási határidőt 1920. augusztus 20- 
meg.

-  JELEN SZÁM UNK kettős szám. egyjeljes 
'V terjedelmben, ezért ára 5 korona. o \Q20. 
vámunk ugyancsak kettős szám

szept. 1-én jelenik meg. Kéziratok, rajzok stb 
beküldési határideje: aug. 20.

__ TELEFONSZÁMUNK. A szerkesztőség és
a kiadóhivatal telefonjának felszerelése megtör
tént számunk 3 8 -71  (harmjncnyolc—hetven- 
eevés) Hivatalos óráink naponkint de után 3—b. 
a szerkesztő személyesen található minden kedden 
és pénteken 3—6 órág.
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— Fogadalomtételre az eddigi gyakorlat és 
tanulságok alapján, a természetes fejlődés követel
ményei és a csapatok tapasztalatai szerint szer
tartást állított össze Sulyok János ü. v. elnökünk. 
Indítványát az ápr. 5-i közgyűlés elfogadta és 
kötelezővé tette . Több csapat (Brkie) ki is 
próbálta. A Bocskay csapat Pallandt bárónak is 
bemutatta és nagy hatást ért el vele. Lapunk az 
egész utasítást közzé fogja tenni, amivel meg
oldódik a sokszorositás kérdése és különösen a 
vidék kielégítése.

— A 2. sz. Búd. Keevesrendi Gimnázium 
csapa*0 1913. tavaszán alakult néhány fiú kérel
mére Sík tanár úr vezetése alatt és a Regnum 
Marianum segédcsapata volt „Vadgalambok“ 
néven. Résztvettek a vági nagy tutajkiránduláson. 
1913. őszén nagyobb ujoncozás történt, Mócsy 
János és Major Dezső csapattisztek felügyelete 
alatt. Ezek az újoncok 1914. januárjában tettek 
fogadalmat. Tavasszal gyakorlati kiképzésben 
részesültek és nyáron a Tátrába mentek táborozni 
a Regnummal együtt. 1914. őszén sok háborús 
szolgálaton vett részt a csapat a pályaudvarokon 
és a mentőknél. 1915-ben normális ujoncfelvétel 
és kiképzés. Ebben az évben Szt. Jakabon volt 
önálló táborunk. 1916-ban az erdélyi menekültek
nél teljesítettünk szolgálatot^ ebben az évben 
Szobon volt táborozásunk. 1916— 17 telén meg
jelent a ..Piarista cserkész kis kátéja-, ugyanekkor 
a csapat végleges beosztást és rendezést nyert 
1917. nyarán Környén (Komárom-megye) táboroz
i k -  ^ 8 -b a n  Balatonszemesen 1919. végén és

^.ke.reszt6ny női gyűléseken számos szolgálatot teljesítettünk.
c  u~ könyvtárt és térkéDtárt gyűjt a szövetség 
Felhívunk minden csapatot, cserkésztisztet és

kté HZtí f Í evÍ  konyvet» térképet, fényképet s b. tud felajánlani hogy azt a titkári hivatalban 
elismervény elleneben átadni szíveskedjék. A szö
vetséget illető kiinnlevö könyveket képeket stb ugyanoda kérjük. y epeker stb.

r, , Kortárs Segítő Akciótól a Manvar
Cserkészszövetség junius hó 4-én S0 d o b o z o l

T3?o1gárbPuar g ^ t  kapötf d° b0Z “ tszersime,;

cserkészcsapatok vezetöívelbé^vetértöen ügv^atá^
rozott, hogy az élelmiszereketfa b u r g Ő w a ^ k S ' 
level, az itthonmaradó. Magyarorszáann i 
szálló cserkészcsapatok köfött o 2 « ! ° k i  taborba-

A kiosztást junius 7-én intézte el n • •
1 K'í ;s? pat ü2yes cserkészei segélyé- yel. A ketszersultet a vidéki csanatnV rE  

fenntartották. A burgonyát pedi|Pf

költségeinek fedezésére kg-ként 2 koronás árban 
cserkészeknek eladták. A kiosztás esetleges téve
déseiről értesítést kér a gazdasági főtitkár.

— A vándorsas cserk észcsapat. A Vándor 
Sasok turista Egyesülete 1919. január havi vezető
ségi ülésén elhatározta, hogy munkaprogrammá 
jába illeszti az ifjúság nevelését is. Ezzel a hatá
rozatával kapcsolatban ugyanekkor megbízta Papp 
Kálmán ügyv. elnököt, hogy a -X . kér. ifjúságból - 
cserkészcsapatot szervezzen. Két hét múlva ez 
ülés után lo fiúval megalakult a „Vándor Sas* 

j.,szcsaP0k mely rövid idő alatt hatalmas 
fejlődésnek indult. Párhavi cserkészmunka után 
leltári tárgyaink értéke meghaladta a 7000 K-t. 
Megindullak a kirándulások. Téli estéken több 
kisebb-nagyobb felolvasást tartottunk, a téli 
vasárnapokon és ünnepeken felkerestük a múzeu
mokat; az egész csapat szorgalmasan járt ródlizni, 
valamint a 1 álvölgyi cseppkőbarlanghoz, ahol 
állandóan segédkeztünk a Pannónia Turista 
i..^csületnek a barlangot feltárni. Rendeztünk 
óbb rajz- és szavalóversenyt. Tartottunk könyv- 
o o, rajz festő és fototaníolyamokat szép ered

ménnyel. Tanultunk, ahol tanulni lehetett. Havonta 
megjelenik csapatunk értesítője : a „Sas híradó**. 
Egészségügyi őrsünk-számos esetben nyújtott első 
^ege y a reá szorulóknak. Csapatunk jelenleg 
f  reszbol all : a Vándorsas csapatból, melynek 
agjai izaró.ag tanulók, a Turul különítményből, 

| i yn?K - a?-^j szintén tanulók és az iparos
i t  onitmenybol, melybe kizárólag iparosok tar- 
loznak. Központi csapatunk és a Turul különit- 
1 un | munkaprográmmja cserkészm.unkán 

,a . a.r ^HS.kutatás, a segélynyújtás és e két
c pa agjainak ipari munkákra való kiképzése.

‘t -  n'lmény munkaprogrammja első
i é i  csT rKeszcik,iek olcsó gyártása saját keze- 
• *•, ’ a ,aij^ngkutatás, útjelzések és menedékek
is m e r e te ir e  egészségtani és elsősegély nyújtási' 
s z e r v e 1 ma úrleány vezetése mellett 
Ip a a i. ab csapatunk negyedik fontos
latökat°JteVa ? 01 ,cserkészcsapat. Jelenleg szolgá- 
Í  é a fl?  Unll a !ülönféle társadalmi akciók- 
S z a k o 1 ó I w 9[ ani Társulat Barlangkutató 
paleontoínif99  ̂ ?-ÜgÍ ete mellett archeológiái. 
Remete hnr]CU íí fatasokat végzünk a remetehegyi 
i f S í n a k  I  ? gb? n* ,Rcmaljük, hogy a magyar 
bán meefnrrlZ| 9 .,k ls.Aare^aícét, amely csapatunk- 
a jellem°sséU ’ -SlkerV! réávezetni a hazaszereteteiJellemesség es ludas utjáfa. Papp Kdlrndr

1-én akkuitni lm re í ° gim názium ban 1920. márc 
fiúval a felsőbb 5 9 ?m* s.2; cserkészcsapat kilenc 
készültek h nrőb 0,̂ z, a yokból, akik szorgalmasar 
évben m ?n? ő 9k le e~ elér,e - hogy a jövő iskola 
A focadalnm i'fSyeZe ° k állhassanak munkába l°Sada‘omtetel május 24-én volt a Kakuk



A  MAGYAR CSERKÉSZ 11

hegyen. Most folyik a jelentkezés a csapatba.’ 
Eddig kb. 60 fiú jelentkezett, kiknek felvétele és 
a cserkészmunka megkezdése szeptemberben 
történik meg. Dr. Orsovay Fülöp.

— Cserkészdiszelőadás a Várszínházban. 
A M. Cs. Sz. megragad minden alkalmat, hogy 
matinék, előadások és felvonulások rendezésével 
a magyar cserkészmozgalmat a nagyközönséghez 
és-az ország vezető tényezőihez közelebb hozza. 
Május hó 20-án szövetségünk nagyszabású dísz
előadást rendezett a Várszínházban nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó úr őfőméltósága, továbbá 
az egyházi, katonai és világi legfőbb hatóságok 
képviselőinek jelenlétében. Az előadáson jobbára 
cserkészszómok kerültek színre. Bevezetésül a 
csapatközí zenekar' Kerndl Viktor cserkésztiszt 
vezetése alatt Grieg Hódolati indulóját játszotta.

majd Márkus Emmy szavalta el Sík Sándornak 
ez alkalomra irt Cserkészprológusát. Pál Gyulá
nak és V. Márkus Ducinak területi épségünket’ 
só.várgó magánszámai között Szánthó Jenő 11 éves 
hegedűművész cserkész aratott őszinte sikert. 
Ezután az I. kér. Erőss Gusztáv cserkészcsapat 
adta elő Márkus Miklós „Cserkésztábor" cimü 
kis darabját nagy sikerrel. Tárgya a cserkésztábor 
egy napja dalban elbeszélve. Sulyok János „A 
cserkész álma" cimü darabja fejezte be az estét, 
melyben a Kormányzó úr Pista fia is szerepelt, mint 
a Bocskay csapat tagja. A darab végén a közön
ség lelkesen tüntetett fővédnökünk, a kormányzó 
úr őfőméltósága mellett, aki a főrendezőknek, Pál 
Gyulának és Márkus Miklósnak legmagasabb meg
elégedését fejezte ki és azzal búcsúzott: tehát. . .  
nem. nem, soha !

A mi szövetkezetünk
Magyar Cserkészek Termelő

Rengeteg szükséglete van a cserkész
nek. Ha sikerül is évközben nagyobb 
összeget összegyűjtenie, mire év végére 
felszerelését megvette és táborba indulna, 
a csapatfelszerelési és élelmezési kiadások 
minden takarékoskodását megcsúfolják. 
Segíts magadon, mondja a régi közmon
dás, szerezd be magad az árut a termelőtől, 
a gyárostól, az üzemektől és kapcsold ki 
a közbe ékelődő közvetítőt. Készítsd el. 
mao-ad amit tudsz és bizd az árusítást 
ki próbált cserkészekre. Akkor képes leszel 
arra, hogy nevess az uzsorások árain és 
a táborban vidáman és jól ellátva élj.

Ez a 11 éves magyar cserkészet már 
a háború előtt próbálkozott előnyös szer
ződések kötése állal megfelelő és olcsó 
felszerelést bizto itani a cserkészeknek. De 
tavalyi szenvedéseink a tök és a gerstli 
jegyében végre ránk parancsolták, hogy 
vessük le' élhetetlenségünket, markoljuk 
meg a dolog boldogabbik végét és szállit-

és Értékesítő Szövetkezete.

sunk minden árut a termelőtől a saját 
raktárunkba. Senki sem tudja jobban mint 
mi, hogy milyen nagy fába vágta ezzel a 
szilárd elhatározással fejszéjét a szövetség, 
de az idő nemcsak tapasztalatainkat öreg
bítette, hanem rávitt erőnk tudatára is és 
ma tisztán áll előttünk, hogy cserkészed, 
fogyasztási és szükségleti cikket magyar 
cserkész még álmában sem fog másutt 
beszerezni, mint a ' Magyar Cserkészek 
Termelő és Értékesítő Szövetkezetében.

Régi óhaját telj sitettiik tehát cserké
szeinknek, amikor junius hó 27-én tartott 
ülésünkön megalakítottuk a Magyar Cser
készek Termelő és Értékesítő Szövetkezetét. 
A szövetkezet célját kell, hogy mi denki 
ismerje, arról nincs mit beszélnünk. Azon
ban' kiemeljük, hogy csak a tagokat látjuk 
el áruval. Ezért a cserkésznek és a cser
készet iránt érdeklődő minden egyénnek 
sürgős érdeke, hogy a szövetkezetbe be
lépjen. Csapatok és magánosok lehetnek:

Levélpapiros, füzet, toll, ceruza síd* kapható
g00/° engedménnyel a Magyar Cs készek Termelő és Értékesítő Szövet-
T e le fo n  : 38-71. kezeiében. Budapest, I., Maros u. 20. T e le fon  : 38-71.
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1. alapitótagok üzletrészük 1.000 korona, 
50 korona alapítási költséggel. 2. rendes 
tagok üzletrésze 200 korona, 10 korona 
alapítási költséggel. Nagyobb csapatoknak 
igen ajánlatos, ha alapitótagként lépnek 
be a szövetkezetbe!

A cserkészek számára cserkészüzlelré- 
szek is jegyezhetők, áruk alapítási költség
gel együtt 22 korona. Az első üzletrész 
teljes befizetése után a további befizetése
ket bármekkora részletekben is elfogadjuk 
— ezzel kész is a cserkésztakarékpénztár.

Üzletrérzek jegyezhetők minden csapat
parancsnoknál és a Szövetkezet irodájában, 
Budapest, I. Maros-utca 20. A befizetés 
az ecélra az irodában átvehető csekk
lapokon egyenesen a Nemzeti Gazdasági

Banknál levő folyószámlánkra eszközölhető.
Befizetett pénzével mindenki szabadon 

rendelkezik az alapszabályok szerint. A 
szövetkezetben a piaci áron alul rövide
sen kapható -lesz mindennemű cserkész
felszerelés, az összes iskolai iró- rajz
eszközök éz füzetek. A táborozásokhoz 
szükséges élelmiszereket is, amennyire 
lehetséges, még erre a nyárra is besze
rezzük.

Felkérünk mindenkit, hogy ha van 
valami gondolata vagy óhajtása, vagy 
indítványa, úgy azt egynéhány sorral 
adja tudtunkra s a szövetkezet a leg
komolyabb tárgyalás alá fogja venni.

Asbóth Sándor
ügyv. igazgató

SPORT.
„Az erős erkölcs főfeltétele az 

erős test s a test edzését lelki erő
vel kell végrehajtatai. “

Prohászka Ottokár.
Milyen sportokat űzzön a cserkész 

táborozás alkalmával?
Hazám elrabolt területének visszaszerzése a 

magyar ifjúságra vár.. Ennek nagy részét — legyen 
szabad remélni — olyan cserkészek fogják alkotni, 
kik nemes ideálokért nemcsak lelkesedni, de 
dolgozni is akarnak.

!ly ideális, de egyúttal nehéz munkához erős 
élek mellett, edzett testre is szükség van.

^ £ rkt szetS5n a testgya^orlás a mellékszerepet 
töltötte be eddig, de erős a hitünk, hogy a fent 
említett ókból nagyobb szerepet kap a jövőben 
itt is a testnevelés. Hazánkban aP testnevelés 
reformkorszakat éli. Utóbbi időben a szabadtéri 
sportok léptek előtérbe. Mi S s  afföiterak 
tes nevelések vagyunk a hivei 8Ezt as irányi 

* cserkészvezetők is. Azért nem nehéz 
a kozelgo táborozásra nehány gyakorlati tanácsot 
adni a magyar cserkészeknek, kik nagyobbrészt 
chalcok s így az iskolai testgyakorlást csak folv- 
tatják e reájok váró kellemes napokban y

A kérdés az, mivel szórakozzék a cserkész 
hogy apolja testét, hogy a reá váró* nehéz’ 
feladatot luven betölthesse ? Lne

A felelet látszólag igen könnyű.Játsszék, ússzon, 
atletizáljon sokat a szabad levegőn. Mielőtt főbb 
vonásokban az egyes sportágakra rátérnénk, oly 
momentumra figyelmeztetünk, mely nemzeti szem
pontból igen fontos. Első kötelessége a cserkész
nek, hogy nemzeti, eredeti magyar játékaink 
felelevenítését tűzze feladatául, mert lassan fele
désbe mennek, holott ezek a testre való jótékony 
hatás mellett magyarságunkra is emlékeztetnek. 
Ilyen játékok: a kótya, nemzetes, sintér-méta, 
hosszu-méta, frissitő, körróta, kapós faliróta. 
rejtöróta, körróta, huszáros stb. Ismert voltuknál 
fogva leírásukat mellőzzük, de gyakorlásukat annál 
inkább ajánljuk.

Cserkész footballcsapatokról már eddig is 
tudunk. A következő nyári táborozásokon még 
több fog alakulni, mert ez a játék meghódította 
a magyar ifjúságot s megfelelően játszva ideálisan 
megfelel a célnak s igy annak elterjedése bizto
sított, főleg a pesti csapatok között, A vidékiek 
alkalmasint bebizonyítják az idén, hogy a diszkosz- 
vetesre kitünően előkészítő füleslabdajáték méh 
a háború alatt már teljes feledésbe ment uin 
divatba jön. Cserkészbotok, vagy kabátok szűk 
ségböl helyettesítik a kapukat. Egy-egy footbal
nfindpíÜl-?slaí-dAró1. -M- csaPat> kis börlabdákró minden őrs kulon-kulon gondoskodik. E játékol
m íSw f b-e °,ZVe’ szükségesnek tartjuk a pályi 
a  w i í  n 0 Z Mni a sportszerűség szempontjából A football palya meretei: hossza legfeljebb 12C
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de legalább 90 méter, szélessége legfeljebb 90, 
de legalább 45 méter legyen. A játéktérnek mind 
a négy sarkában legalább 150 cm.-es magas 
zászló legyen beszúrva. A pálya közepén felező 
vonal húzandó. A kapu szélessége 731 cm. 
A játékidő kétszer 30 percre redukálható.

A füleslabda játéktér hossza 90 m., szélessége 
40 m. A játéktér sarkait zászlók jelölik. A pálya 
középvonala megjelölendő. Ettől mindenik kapu 
felé : 0 m. távolságban megjelölendő az indulási 
vonal. A kapufélfák 6 m. magasak és egymástól 
7 m. távolságban állitandók fel. • A játék idő
tartama kétszer 20 perc, közben legalább 5 perc 
szünet. Mindkét játék kezdését a -sorshúzás 
dönti el.

Az atlétikai pálya híján e célra felhasznál
ható a táborozási helyhez legközelebbi sima 
gyepes terület. Szöges cipő nélkül is lehet a lába
kat párhuzamosan mozgatni a futásnál, az úgy
nevezett sztippeléshez is elegendő a jó cserkész- 
cipő. Ennek hiányában mezítláb is futhatunk.

■ Különösen egészséges harmatos füvön a kitartó 
futás, mely 8 perctől 10 percig tarthat. A fődolog, 
hogy szúráskor vagy erősebb szívdobogáskor hagy
juk abba azonnal és lehetőleg az összes fiuk 
vegyenek abban részt. A versenyfutásnál különö
sen a rövid távokat ajánljuk (40—100 m.-ig) 
a stafétafutások mellett. A stafétabotok sem fel
tétlenül szükségesek, mert egyszerű kézütéssel 
is lehet a stafétafutást rendezni. A pályát mérő
szalaggal, de annak híján lépéssel is meg
mérhetjük.

Lehetőleg az említett gyephez közel készítsük 
a magas-, rúd- és távolugráshoz szükséges fel
ásott helyet. A sulydobáshoz 213 cm.-es kör 
elkészíteni nem nehéz feladat, úgyszintén a 250 
cm. es diszkosz és gerelyvetéshez szükséges kör 
sem. A sulygolyó 7 5 kgr.-os legyen. A gerelyt 
helyettesítheti a cserkészbot, melyet úgynevezett 
középfogással hajítunk. Igen alkalmas atlétikai 
szer a kötél még, melyet kötélhúzásra használunk 
s melyet minden cserkész szeret huzni. Nem lesz 
érdektelen megemlíteni, hogy e sportágázat leg
jobb jókor reggel (1 óra) és alkonyatkor (i óra) 
űzni lehetőleg könnyű nadrágban s mezítelen 
felsőtesttel, ami eguttal napkura is. Minden hét 
végén tartassék egy verseny, mely nemcsak erő
próbára hiv, de egyúttal buzdít is, csak arra 
ügyeljünk, hogy tulságbá ne menjünk s mielőtt 
valamely versenynem kultiválásához fognánk az 
orvosi vizsgálat el ne maradjon, különösen a 
versenyt megelőzőleg. Hámos Nándor.

A  kir. tank. főig. atlétikai versenye junius 
20-án 2.000 főnyi közönség előtt került eldöntésre. 
Kitűnő eredményt ért el a 100 m síkfutásban 
Hantó Lajos 11'8 mp-el, a 200 m síkfutásban

Rosenberg Gusztáv 24'2 mp-el. a 110 m gátfutás
ban Héger Ferenc 16*8 mp-el. végül a sulydobás- 
ban Adorján László 11 m 79 cm dobással.

Részletes eredmények:
40 m síkfutás I. oszt. tanulók részére. 1. Nagy Sándor 

Istv. főgimn.) 6*2 inp. 2. Bottka Pál (V. kér. gimn.)
( 40 m síkfutás II. oszt. tanulók részére. 1. Kollár Sándor
(V. kér. reál), 6 mp. 2. Bodai Pál (Piarista). •

00 m síkfutás III. oszt. tanulók részére. 1. Lengyel Lajos 
(X. kér. gimn.) 8 4 mp. 2. Füstös Miklós (Vili. kér. reál).

60 m síkfutás III. oszt. tanulók részére. 1. Tery József 
(Érsekig főgimn.) 8‘2 mp. 2. Manzinger László (II. kér. reál).

Távolugrás. 1. Pogány Zoltán (J. kér. gimn.) 6 m 02 cm. 
2 Csallány Sándor (katonai reál) 5'89 m. 3. Wíld Márton 
(VIII. kér. reál) 5 m 70 cm.

Rúdugrás. I. Csallány Sándor (katonai reál) 2 m 95 cm. 
2. Kalteneckert Béla (Vili. kér. gimn.) 2 m 95 cm. 3. Lukács 
József (V. kér. gimn.) 2 m 20 cm.

200 m síkfutás. 1. Rosenberg Gusztáv (II. kér. reál) 24'2mp. 
2. Hantó Lajos (katonai reál). 3. Jókulhy Miklós (I. kér. gimn.).

Diszkoszvetés. l.'Csallányi Sándor (katonai reál)31 m38cm. 
2. Dominics Károly (Minta gimn.) 27 m 42 cm.

80 m síkfutás V. oszt. tangók részére. 1. Pártos Tivadar 
(VI. kér. gimn.) 40'2 mp. 2. Leichtag József (V. kér. gimn.).

80 m síkfutás VI. oszt. tanulók részére. I. Vadnai László 
(VIII. kér. girrm.) 9'8 mp. 2. Bgcsei Js.tván (Érseki főgimn.).

Gerelyvetés. 1. Strauch Béla (VI. kér. reál) 39 m ül cm. 
2. Reích Jenő (I. kér. gimn.) 32 in. 50 cm.

110 m gátfutás. 1. Héger Ferenc (IX. kér. gimn.) 17 mp.
2. Wild Márton (VIII. kér. reál). 3. Vadnai Endre (VIII. kér. 
gimn.)

Sulydobás. Egyénileg 1. Adorján László (VIII. kér. gimn.) 
11 m 79 cm. 2. Balog (katonai reál) 10 m 06 cm. 3. Hanló 
(katonai reál) 9 m 70 cm. Csapatversenyben 1. katonai főreál 
870 cm állaggal, 2. VIII. kér. gimnázium 853‘5 cm átlaggal,
3. Vili. kér. főreál 752 cm átlaggal.

100 m síkfutás. (VII. osztály). 1. Róth István (VI. kér. gimn. 
12*2 mp. 2. Streilmann Jenő (Vili. kér. gimn.). 3. Bényei (kát. 
főreál).

100 m síkfutás. (VIII. osztály). 1. Hantó Lajos (kai. reál). 
11,8 mp. 2. Rosenberg Gusztáv (II kér. reál). 3. Pogány Zoltán 
(I. kér. gimn).

Magasugrás. (V. és VI. osztály). Egyénileg 1. Mautner 
György (VIII. kér. reál) 155 cm. 2. Pataki János (I. kér. gim.) 
150 cm. Csapatban 1. I. kér. gimn. 140'5cm. átlaggal, 2. Vili. 
kér. reál 138 cm. átlaggal. 3. Érseki gimn. 136 cm. átlaggal.

4X40 m stalétafutás. (I—II. oszt.) 1. István-üti gimnázium 
24'8 mp. 2. VIII. kér. reál.

4X60 m stafétafutás. (II—IV. oszt.) 1. Érseki gimn. 34 mp. 
2. Kőbányai gimn.

4X80 m stafétafutás. [V—VI. oszt.] 1. VI. kér. gimnázium 
41*8 mp. 2. Katonai reál. 3. Vili. kér. gimn.

4X100 m stafétafutás. Vll—Vili. oszt. 1. Katonai reál 49*6 
mp. 2. Vili. kér. gimn. 3. Piarista gimn.

S ze rk e s ztő i ü z e n e te k :
Buzgó gyűjtő, Budapest. A vidék nyerte meg 

a csendes versenyt- az elsőségért. Az első elő
fizetéseket Ózdnak sikerült idejuttatnia még junius 
első napjaiban. Első számú előfizetőnk az ottani 
tiszt: Ablonczy Ernő. — Egyébként minden 
százas előfizetőnk külön jutalmat fog kapni. — 
R. Ferenc, Szeged. Szövetségünk énekkarait és 
zenekarait már ezen az őszön kezdjük megszer
vezni. A szövetségi szövetkezet ruhaféléket, 
iskolai felszereléseket és olcsó élelmiszert fog 
árusítani — csakis igazolt cserkészeknek-
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r e s z o

A Magyar Cserkésszövetség 1920. évi május 
hó 5-én tartott intézőbizottsági ülésen az elnök
ség által kötött alábbi megegyezést fogadta el :

1. A Nyugatmagyarországi Cserkészszövetség 
belép a Magyarországi Cserkészszövetségbe és 
alkotja a M. Cs. Sz. harmadik kerületét.

2. Ennek a harmadik kerületnek címe: Nyu
gatmagyarországi Cserkészszöv tség, mint a 
Magyar Cserkésszövetség III. kerülete.

3. A Nyugatmagyarországi Cserkészszövetség 
mint a Magy. Cserk. Szöv. harmadik kerülete 
a M. Cs. Sz. alapkiképzési és szervezési szabály
zata alapján működik, a csapatszervező testületek 
csapatait igazoltatja és a csapat létszáma szerint 
a közgyűlésre képviselőit felküldi s az ezekután 

.megállapított tagdijat fizeti.
4. A jelzett kerület az ügyeit autonóm intézi, 

szabályokat alkot, de szabályai és intézkedései 
a M. Cs. Sz. alapszabályaival, esetleges határo
zataival ellentétbe nem kerülhetnek. EÍvi jelentésű 
dolgok jóváhagyás végett a központhoz fetterjesz- 
tendők.

2. A jelzett kerület külföldi hatóságokkal és 
tes vérmozgalmak szerveivel csak a központ kül
ügyi szerve utján érintkezhetik.

0. A Magyar Cserkészszövetség és nyugat- 
magyarországi szerve közt a vagyoni viszonyt a 
Szövetség közgyűlése (Ad 3.) hivatott rendezni.

* . ,
A titkári hivatal, ügyeinek gyorsabb lebonyo

lítása céljából, 4 ügvosztálra oszlott. (Int. biz. 
határozat 1920. V. 5.Í

Szervezési, propaganda, gazdasági és külügyi 
osztályokra.

*
A titkári hivatal feleket minden hétköznapon 

kedd és péntek kivételével 12— 1-ig és 3—5-ig 
fogad. Igazolványokat csakis szombaton d. u. 
3-tól 6-ig ad ki. Csakis Írásban beadott ügyek 
gyors és biztos elintézéséért vállal a T. H. fele
lősséget. Az elnök úrhoz, vagy az egyes szak
osztályokhoz közvetlen beadott kérvényeket is 
iktatjuk elintézés előtt a titkári hivatalban.

Hirdetéseink díjszabása:
V s oldal egyszer 50 K  háromszor 120 K  
V« „  „  90 „  „  230  „
’ /s „  „ 160 „  „  420
Vi „ ,, 300 „  . „ 800 „
Méltányos átalányhirdetés külön megálla- 
podás szerint.

K — .40  
K — .60

A Magyar Cserkésszövetség Titkári Hivatalá- 
• nak Gazdasági osztályában 

Budapest, II., Batthyány-utca 59 Cserkészotthon.

CíajpEnat© s
II. oszt. selyemjelvény darabonként
'• ” >• M

A Magyar Cserkész Könyvkiadó Társaság 
könyvei •

toz" " ™ 2 K-
, K

b i S l t ' t í w . l “ lmUta,'5Í£'- Ve“ l6k“ ek tólkülüíhelojenA n ii f . * • Ara 4 i\
A U . H. felveszi az 50 K-ás M K T \ u 

járujfisokai is M.Cs.K.T. tagjainak 25oS engedményt a « f  
Cserkész levélzáró bélyegek. Háromféle rujzu színes kivitel- 

ben darabonként 20 fillér. [500 drb ára 60 koronái 75 000 
méretű pontos térképek [1920 kiadós], na| ' 3' W

P‘.lisi hegység darabonkint 11 K
2. börzsönyi hegység it 7
.3. Budai kirándulóhelyek ,, 3 ”

-b mm belső átmérőjű kúpos kov. vas bolhegyek á 5 korona 
A gazdasági főtitkár levélcíme Kiss József Budaoest II TnM 
kerencz u. 26. Pénzt, táviratot slb. ugydnoda k ü S k  ’ "

Személyesen minden kedd d. u. 3—5-ig a G H knn

GtZ

Magyar Cserkészek Beszerzési Szöv.

T E R W E Z E T .
^ A G Y A R  CSERKÉSZEK BESZERZÉSI SZÖVET- 
Kt-Zt. 1E cég alatt kereskedelmi vállalut Iétcsité- 
sét határoztuk el, mellyel hármas célt kívánunk el
emi. Először olcsó és jó minőségű árukkal .ellátni 
«  tagokat, főként pedig a cserkészeket, másodszor 
takarékosságra szoktatni őket s harmadszor a 
szövetkezeti eszmét megkedveltetni a fiatal gene
rációval. A szövetkezet székhelye : Budapest.

Az üzletrészek háromfélék :
1 Alapítványi üzletrész 1,000 K. melyre a 
belépéskor legalább 50°lo és üzletrészenként 50 K 
alapítási költség fizetendő.

2. Rendes üzletrész 200 K, melyre a belépés
kor legalább óOoio és üzletrészenként 10 K alapí
tási költség fizetendő.

3. Cserkész üzletrész [bevásárló-üzletrész] 2ö K 
mely egy összegben 2 K beirutási dijja együtt
c  Az alapítványi üzletrész tulajdonosa alapító tag 
tz  2°lo-kul magasabb osztalékban részesül, mint 
a rendes és cserkészüzlctrész' tulajdonosa

Cserkcszüzletrészt csak a Magyar ‘Cserkész 
Szövetség igazolványával ellátott cserkész jegvez- 
het. Osztalékát nem fizetjük ki. hanem tőkésithet- 
juk es alapszabály szerint e3y összegben akkor 
ndjuk at. az uzletreszszel együtt, amikor megszű
nik cserkesz lenni s kilépését bejelenti 8 
Csatlakozásunkat a titkári hivatalnak jelentsük he 1 

Budapest, 1920 jun4 21. AZ ALAPÍTOK

8
8
8
g
Q
n

3 C
Suhajda restvérek, Budapest, IV., Váci-utca -16


