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Nyári táborozásaink.
Megjöttünk! Az égész évi cserkész

munka jutalma a „nagy nyári tábo
rozás^ és az idén minden csapat ki
vette részét belőle. Csonka-Magyarország 
minden vidéke hangos volt a cserkész- 
nótáktól, Csonka-Magyarország minden 
„demarkációs" vonalát megközelítettük és 
sajgó szívünk minden 
busulásával repítettük 

. át tekintetűn két a mi 
Magyarországunk Dél
vidéke, Erdélye, Felső 
magyarországa felé.
Láttuk vidékeiteket,
Tátrátokat, Szítnyáto- 
kát, Biharotokat édes 
magyar véreink testi 
szemünkkel és láttunk 
benneteket ellenséges 
gyűlölettől elöntött föl
deiteken lelki szemünk
kel. A lég szikrázott, 
mikor pillantásaink su
garai kereszteződtek 
és mi mégis letompít

juk pillantásunk lángolását, és mindent, 
mindent, amit tudunk, amit érzünk, szí
vünk rejtőkébe teszünk. Mi készülünk, 
hogy bármikor készek legyünk.

Ez a nyári munka bő eredményeket 
hozott. A cserkészmunka alapjai ma 
Magyarországon erősen állnak. Ehhez 

az eredményhez ful- 
íasztó tempóban ér
tünk és minden ideg
nek meg kell feszül
nie, hogy továbbra 
is bírjuk az iramot. 
A nyári táborozások 
megedzették lelkünket. 
Ne engedjük, hogy a 
fáradság erőt vegyen 
rajtunk, mindenki ki 
a gátra, aki kifullad, 
lemarad, a cserkész- 
munkának egy útja 
van — előre! Azok 
az igazi munkásaink, 
akik betétül életüket 
adják. (18.)A Lóczy-csapat sorfala a Tevéi gyűlésén. 

Pásztó, 1920. jul. 25.

Kettős szám: ára S  korona.
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UGARÖLÁS.
Omlik a föld fekete habja, 
Hullámot hány az eke fajta, 
Öreg paraszt — tán ezer éve 
Ugyanő túrta évről évre —  
Nagy nyugalomban sZántogatja.

S 5m a csoroszlfa megcsíkördúl, 
És föíszakád á főídí porbúi:
Egy rozsdás kard... Elhallgat félvé 
A  pacsirta, s áZ árökszélfé 
Égy véti holló kétetig le zordúl.

ÉöZsdás véti kaid... A szántó róla 
A  tapadó hantot leszórja,
Szánt szótlanul és sejt a lelke,
S néz nagyhösszan, néz elmerengve 
A századot látott hollóra. . .

LU'.i!n;i!:n itmsüui i iiufiiminmwmiEmniinmnfB
SZENTIMREI.

Cserkésztükör.
Pista fiam ! Pár szavam volna hozzád. Már 

megint rövidlátónak bizonyultál. Édes öcsém 
nagy baj, hogy nem látod az erdőtől a fát, nem 
veszed észre a magasabbra nőttek naptól be
ragyogott koronáját s kerülgeted, sokszor na- 
gyobb/utat téve, a már edzett törzseket, miköz
ben lenyomod vagy semmibe sem veszed a fia
tal növésűeket.. lía

Ösztőnszerü felfelé törekvésedben elfeledke
zel arról, hogy a látszólag utadban álló koro
sabbak részben, védőleg terjesztik fölibéd lomb- 
jaikat ?. részben pedig helyet biztosítanak a ke- 
vésbbé életképesekkel szemben a jövőre 
’ ^otor dolog véled tartó kartársaid ’ mellett 
eHordulni az idősebbtől, keresztezni bajtársaid 
«t,át épugy nem természetes, mint a f atal fa
borosabbtól való d b ajtts., «gyiTÍS<,  „ oaSíít£  
jaira való ránövése csak azért, mert kerülni ki-

T m *l^U d 8! eneí a  UtÍátáUó Vagy

ké i ? Pedlg “ g7 vaa 8 aM att az f a g y a i
wL iT  8ZfbáIy08aa ,é*IWve erősBÖdirS

szfcbb alakot öltve tol is szárnyalja a féídídáW  
fejlödöttet, ha az idősebb fá lombja már nem

II.

asz eryényesül'ésre, ha elérkezik az
nek mt s  “ ínt éIetkéPeanek véli, érdemesebb-

íKumnítinüKiji iiini(ia!i: tu snuii un üíuiii i:i muiraimüimii] i nmífuitníamfiUíiiin , J

áll útjában. Ez az útnyitás pedig minden körül
mények között bekövetkezik. A  természet rehdje 
szerint kellő időben leszárad a kiálló gally* 
vagy teljesen kidől az idős- fa, mintegy hely* 
adva a fiatalabbnak; de meg a gondos kertész, 

*S ^ clében eltávolítja utjából az 
f y * °Ey szabadön növekedhessék á már 

eléggé .megerősödött fiatalabb.
Ep igy alkalmat ad a belátó tapasztalt fel-

*  “  Y *  éryéayesül^8re, h a  elérkezik az aszerint.a m •>» ■*.

n,_ . .— -syia vagy másik itjut.
A “  a Mindennek meg|8n a*
A  természetben nincsen ngris. Egy-egy Uv*>> 
eset is csak ezt ut____ ...  .  - aeset is csak ezt Z  ^  -
R*énve * bÍ2onyitÍa» mert a hirtelengyenge fát k ic s i t ,  .s . .  .  védcvén»* *7 uyil>a’ mert a hirteiei
a kÖrülálUtr C8ava*Ja a s*élvész, ha néni 

vállói g  j * ' , * * ' * * *  a sors éri a magába 
gatásáfó^80ad0Sfc° dáö acm  történik kellő támi

IMarik etUia|'bí “ 5 m'ndenes' 1"  ”>ÍT •*“ *
töltfiényet fcL .  i p0tis 8 lS t  a  kedverSbb fc

^   ̂í ,0bb tala’ba
élháhyagolt ' J ?  aláf íáobaa biztosabb, nxUt ‘ 
gödőé! 8 H ^  • ^ v4f “viszonyok közt tei
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így van ez az ember életében  is. Az ifjú 
tápot nyerhet a tapasztalt hivatottaktól, tanul
gat az idősektől s igy tagadhatatlan, hogy a 
kedvező alkalom egyeseket előnyben részesít. 
Ámde láítál-e már gyorsan nőtt csemetét, hir
telen fejlődött fát idő előtt virítani ? Azt hiszem 
nem. Nem is láthattál, mert gyümölcsöt csak 
az a fa terem, mely már elég idős, amely el
bírja a teherviselést s elég erős az érlelésre.

Látod . . . mily szépen van berendezve a nagy 
természet!

Végy példát és lásd be, hogy oktatóid, ta
nácsadóid mellett okosabb dolog minél jobban 
elkészülni a munka idejére, mint idő előtt ver
senyre kelni hiányos és képzelt tudással. Cser- 
készőnérzeted ne engedje elhalványulni lelted
ben. e szavakat. A jól müveit és nemes fa is 
akkor lesz közkedvelt, ha gyümölcse felülmúlja 
minőségre nézve a közönségesét, ha a gyümölcs 
zamatja kiválóságot biztosit a jóval nagyobb 
mennyiséget szolgáltatóval szemben. így néked

is van elég időd még kimutatni tudásodat, ki
válóbb képességedet, addig pedig igyekezz 
gyarapodni, hogy kellő erővel lehess te.-mékcny 
és nemesebb eredményt érhess cl annak ídején-

A mi késik nem múlik. A jó kertész a ko
rábban gyümölcsöt hozó gyenge fáról is leszedi 
a zöld termést, hogy a fa meg ne erőltesse ma
gát s próbakép csak egyet-kettőt hagy rajta 
érlelésre.

Nyugodj tehát bele te is édes fiam, ha cem 
érvényesülhetsz teljesen vágyad szerint. Légy 
meggyőződve, hogy bíráló kertészeid éppen ak
kor méltányolják kiválóságodat legjobban, a 
mikor korodhoz mérten juttatnak szerepléshez.

Vi.uló ifjúságoddal úgyis mindennél nagyobb 
őrömet szerzel környezetednek, mert épugy re
ményre nyújtasz tápot, mint az első virágát fa
kasztó csemete.

Okosan akkor élsz, ha fiatalságodat anyag- 
gyűjtésre használod fel, mert szorgalmad gyü
mölcse annál nemesebb lesz. János bácsi.

o o O A °O O O• W o• • •••% •• • w '•d B0 ooe»o»oo<(o*oeeoc«ooaea«ooooooo
Nemzetközi cserkésztestvérísép\

«••••••i

:: •
••••••«••

•• o> ••

Beszélhetünk e nemzetközi 
cserkésztestvériségről ?

(Reflexió az ,,A Magyar Cserkész" Nemzetközi 
csejkésztestvériség c. cikkére.)

A nemzetköziség jelszavaiból az emberi
ség soha ügy ki nem ábrándult, mint a 
legközelebbi múltban és napjainkban. 
Nemzetköziség! Testvériség! Mily szo
morú, mennyi vérrel megpecsételt két 
fogalma ez a múltnak! Egy évvel ezelőtt 
hányán fejezték be életüket a gyalázat 
fáján, mert a testvériség igazi fogalmát 
akarták diadalra juttatni a testvériség 
jelszavát cégérül felhasználó' gyűlölettel, 
emberkínzással és emberirtással szemben!

Fáj a múltakra való vísszae nlékezés, 
mert a nemrégiben hirdetett nemzetközi 
testvériség az ezeréves hazánk őseink vé

rétől megszentelt határainak lerombolá
sához és a családi körükbe boldogan 
visszatérő és épségben hazajutó hazafias 
gondolkozása katonáinknak mártírsírjához 
juttatott bennünket. És most, midőn a 
nemzeti eszme előretöríetését látjuk, mi
dőn a csoportokba verődő fecskék bu- 
csuzójából is ennek a hangoztatását vél
jük kiolvasni, akkor idegeneknek, sőt 
gyűlöletesnek tűnnek fel ezek az elcsépelt 
szavak.

De ha lelkiismeretlen kalandorok, val
lástalan és hazátlan bitangok ídeíg-óráíg 
lejáratták a kereszténység e szent fogal
mait, miért ne emelhetnénk szót amellett, 
hogy e szavakhoz egyedül a keresztény 
világnézetnek van jussa a kezdeményezés 
és belső tartalom jogán ? ! Ha voltak akik 
— noha ragadozó farkasoknak születtek —
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báránytőrbe bújtak# azért bát fussunk 
minden bárány elől ? Ugyan bová jut
nánk így ? !

Ha az ellentéteket egymás mellé állít
juk# az igazság annál világosabban ra
g y o g — 'mondja egy közmondás. Tehát 
miért ne vonhatnánk párhuzamot a 
félre magyarázott és tiszta, krisztusi test
vériség Között? A múltak szörnyűségének 
éjszakáját elűzte a kxsűfolt kereszténység 
győzedelmes napja; a meggyilkolt már- 
titok vére megtisztult fogalmában hirdeti 
az egész világot összekötő testvériség el
koptatott eszméjét. Épen most kell han
gos szóval "hirdetnünk# hogy mély tartal
muk van eme szavaknak és hogy tőlük 
nem idegenkednünk kell# hanem arra tö
rekednünk# hogy a benső szeretettől meg
édesített testvériség gondolata megerősöd
jék első sorban nemzetünk kebelében és 
azután a nemzetek között. Ezt akarjuk a 
cserkészekbe nevelni# hogy a testvériség 
érzete# melyre ők külön fogadalmat is 
tesznek# irányítsa minden lépésüket.

Hogy kell tehát értenünk a nemzet
közi cserkésztestvériség szavait ? A  leg
tisztább keresztényi értelemben. De lehet e 
a cserkészet nemzetközi anélkül# hogy a 
nemzeti eszme csorbád szenvedne ? Lehet# 
sőt kell is! A cserkészetet nemzetközivé 
az egységes c,él# a közös ideák megvaló
sítására való törekvés és a csérkésztíz- 
parancsolat egységes szellemben való vérré 
változtatása teszi., Az egységes céí a test 
és lélek harmonikus kifejtésé; a közös 
idea az emberiség javát előmozdító# jel-' 
lemes hqnpolgárok nevelése a közös 
$serkésztőrvények által. Csak azt az egyet 
nem szabad szem elől téveszteni# hogy 
lehet valaki kitűnő hazafi anélkül# hogy 
más országnak vagy az emberiségnek 
ártana. A jó hazafi valóságős érdemeinek 
koszorúját ‘ egyéni . munkásságának és 
jellemé fenkölt alkotásainak vírágszálaíból 
fonjuk# nem pedig elpusztított országok

füstölgő üszkeivel# a lemészároltak kifolyó
vérének patakzó cseppj eível s az özvegyek 
és árvák hulló könnyeivel rajzoljuk njeg* 

H a nem félünk a reminiszcenciáktól és 
nem a szavakon rágódunk, hanem azok 
igazi tartalma szerint irányítjuk gondola
tainkat és cselekedeteinket, akkor senki 
sem ütközhetik meg azon# hogy a cser
készettel kapcsolatban a testvériség leg
tisztább - propagálása . érdekében magyar' 
ember felszólal.

(Sopron.) H O RV Á TH  DETRE#

Az angol cserkészmozgalbnir 
szervezete.

Itta : GABONA ISTV Á N .
A  külföldtől tanulni okos cserkésztett. 

különösen ha azáltal idehaza ■ gyorsítjuk 
még a kulturális fejlődést. Ezért a cser- 
készet terén ez kötelességünk# mert amin 
a tapasztalatok mutatják# a cserkészmoz
galom fejlődése az egész világon oly meg
lepően egységes, az egyes cserkészintéz' 
inények gondolata, még az egymástól a 
háború által elzárt országokban is any* 
nyira egyidőben és egyformán vetődet 
fel# hogy a fejlettebb mozgalomnak eze- 
két az intézményeit, tapasztalatait ext
rán átveheti a másik# mert ezáltal sok 
kísérletezésre és tapogatódzásra fordított 
fáradságot takarít meg. H a a mi nagy
szerűen előretörő mozgalmunk ezeket az 
átvett dolgokat a lényeg érintése n élw  
viszonyainkhoz képest módosítja, akkor 
az ország ifjúságának javára hamarosan 
pótolhatja — ott, ahol arra szükség van 
— fejlődésének késedelmed.

Az angol cserkészmozgalom az# arn^y- 
tői# mint eredetitől a legtöbbet tanulna' 
tünk, itt valósult meg leginkább az »»AK 
cserkész# mindig . cserkész" jelszó# 
az angol cserkész mozgalom a  Woíf-co % 
a Scout (tulaj donképeni cserkész)# 
#.Lone scout" (magános cs«), Roversco



1

L A MAGYAR CSERKÉSZ

(idősebb cs.) és Seníorscout (öreg cs.)
' szervezetek által egész,életén végig kíséri 
az angol fiat.

A  kővetkezőkben az angol cserkész- 
mozgalom szervezetét fogom ismertetni.

L A  „W OLF-CUB“-ÖK.
(Farkaskölykök.)

Ez az angol cserkészmozgalom szerve
zete a legifjabbak számára* Tapasztalták 
ugyanis#, bogy nobta a 10. év volt a cser
készek alsó korhatára, a 10—12 évesek 
nem igen tudtak együtt működni a 13 - lő 
évesekkel a korkülömbség miatt, más
részt meg á cserkészmozgalom kiképzési 

* anyagának nagyobb része sem felelt még 
meg nékik. Közrejátszottak lélektani okok 
is* pl. ebben a korban a gyermek félénk, 
 ̂idősebb társaitól félrehúz ódik.

Mivel ily módon e nagyon fiatal cser
készek gyakran a csapat munkáját is 

 ̂ akadályozták, nem maradhattak a szo
rosan veti csapat beosztásában j hogy azon
ban a cserkészetnek rájuk nézve is hasz
nos foglalkoztatásában részt vehessenek, 
lej ebb tolva az alsó korhatárt a 8—11, 
némely helyütt a 8 —12 éveseket Wolf- 
cub-ök, farkaskölykök néven külön szer
vezték meg.

A Wolf-cub mozgalom — ezt a nevet 
fordítja le a többi cserkészmozgalom is 
__ előkészítő fokozata a tulaj donképeni 
cserkészetnek. Pr'ográmmja is a kisebb 
gyermek képzeletéhez, igényeihez simul, 
még egészen játékszeru, noha már ma
gában hordja a cserkészeszmék csiráit. 
Érdekes megemlíteni, hogy a csapatveze
tők nagyon sok helyütt még a kuknál 
fa —  hölgyet Ezeknek t. í. rendszerint 
nagyobb képességük van a kicsinyekkel 
való foglalkozáshoz.

A  csapat vezetője az öreg farkas, tag
jai a farkaskölykök, míg a csapat spe
ciális nevet fálka („pack" az angolban).

A farkaskölyöknek vagy farkasfíóknak 
két törvénye van. Ezek szövege a követ
kező :

7. A farkaskölyök engedelmeskedik az 
öreg farkasnak.

Hivatalos magyarázata:
Az öreg farkas tapasztalt és tudja mi 

szükséges az eredményes vadászathoz,' 
azért a kölyke mindig és mindenütt en
gedelmeskedik neki, Sőt ha az öreg far
kas nem látja, a kölyke akkor is követi 
tanácsait, mivel az ő egyetlen dolga , a 
falkában j tisztességesen játszadozni.

Éppen igy van. a mi falkánkban isj 
a farkaskölyök (Wolf-cub) engedelmes
kedik atyjának, anyjának, tanítójának, 
akár látják, akár nem. A legkisebb far
kaskölyökről is az legyem a meggyőződé
sünk, bogy a legjobb tehetsége szerint 
megteszi mindazt, kámiröl azt gondolja, 
hogy az idősebbek kívánsága.

11. A farkaskölyök kitartó.
' Magyarázat:

A farkaskölyök tapasztalhatja, hogy 
vadászat közben, ha ki akarja fárasztani 
a nyálat, maga- is kifárad és szeretne 
megállaní. Ha azonban nemes fajta, ak
kor kitartó, megakarja zsákmányát fogni 
és tovább szorongatja, ahogy csak bírja, 
mivel azután mást akar csinálni. Végül 
is, amidőn megszerezte élelmét, a nyalat, 
azt tapasztalja, hogy' az épp oly fáradt, 
mint jómaga.

így van ez a mi falkánkban ♦ a farkas
kölyköknek, ha alkalma van valamit 
csinálni, pl. dobozt akar készíteni vagy 
még akar tanulni úszni, ő azt ne
héznek vagy fárasztónak fogja találni s 
alig hogy belekezdett, már szeretné abba
hagyni. A farkaskölyök azonban kitartó 
s a legjobb tehetsége szerint, törekszik 
célját elérni, mert azután mással akar 
foglalkozni. És így végül is sikert arát.
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Látíi^t$, Hogy amint a? elnevezés 
isf farkaskölyök, a gyermek képzeletére 
hat, úgy e két törvény magyarázata is 
párhuzamosan a mintául vett állat szo
kásaira támaszkodik. (Folytatjuk.)

Külföldi m issziók és segélyalápok
részéről több csapat részesült táborozási célból 
felszerelési és élelmezési segélyben. Felkérjük 
ezeket a csapatokat, hogy sürgősen jelentsék be 
írásban; hol, milyen úton-módon, ki által és 
mi. tudtak beszerezni.

Külföldi szövetségek hivatalos szerveit, 
külügyi megbízottait (Pl. Pallandt báró) ne zak
lassuk magán levelekkel, mert azokra elfog
laltságuk miatt nem szívesen, vagy egyáltalán 
nem válaszolnak. Akik levelezni akarnak, ma- 
gáncimekre írjanak.

^  tagjai, csapatok, szerv,
testületek, a külföldi Szövetségekkel való hiva
talos ügyeiket csakis a Külügyi Titkárság ut- 
ján. intézhetik el. Ily irányü megkeresések a 
külügyi megbízott címére küldendők (G. I. Buda
pest, I. Attila-u. 73. 16 .)

A Külügyi Titká rság m egszervezése
Ögvébeü felkérjük mindazokat a cserkésztestvé
reket (cserkészeket és tiszteket egyaránt) akik a 
K. T . munkájában résztvenni óhajtanak, hogy 
szeptember 15-ig jelentsék be-nevüket, rangju- 
hzt, csapatjükat, lakásukat, hogy milyen nyel
veden tudnak írni vagy beszélni és végül, hogy 
milyen munkakört vállalnának. Irodai munká
kat, levél vagy könyvforditást, lapszemle ké- 
Kitést stb. Külügyi T itkárság.

K Ü LÜ G YJ H ÍR E K .
A ,o n d ®n] J a m b o r e e r a  julius 16-ár

I S t í  r e? u kaP0tt a, M- Cl. Sz., külőr küldöttet, azonban a nemzetközi vezetői konfe-
renciára a horribilis utazási költségek (50- 6 (  
ezer korpaa.egy személynek) miatt nem küld-
S*tCw  báTÓt kérte fel a M. Cr,

A  ? a Te*  h ° s v  a nemzet. 
v v ü l ö f e r ^ t 5̂ ' 18̂  éfr é8e győzött a háború;

Í mS toIén' ■ 8 afa S°l testvéreink a beuta
zást tilalom etlenere biítoaítani tudták volna a 
^s&yar kiküldött megjelenését.

f i i ® ? ?  i ! ” '  ® S f1 • HoIta.diibSf nlmetOI is ,
R o U e r S  ’ • “  Laa« 87/a,

Uj levelezési mód. A  „Boys Life** az 
amerikai cserkészlap szívesen közvetíti m agyar., 
cserkészek levelezését amerikaiakkal. Ennek 
m ódja:

írj lehetőleg angolul (de lehet más nyelven, 
is), levelet ismeretlen cserkésztestvéredhez. Au 
borítékot ne címezd meg, csak hátul ird rá a  
feladó nevét és lakcímét. Tégy a levélbe még 
egy papírlapot, arra ird rá neved, címed, élet- t 
korod, mikor lettél cserkész, milyen rangot vi
selsz, milyen nyelveken leveleznél, art is, hogy 
milyen dolgokról szeretnél levelezni, sőt hogy 
milyennek szeretnéd azt, akivel levelezni fogsz*
A  levelet azután nyitott borítékkal add be a 
titkári hivatalba vagy juttasd a külügyi meg' 
bízotthoz, aki a továbbiakról gondoskodni fog* 
Ugyanezen a módon bármely más országba is 
elfogadunk levelet közvetítésre, de akkor az 
adatokhoz azt is hozzá kell írni, mely ország*- 
beli cserkésszel akarsz levelezni.

A z  O sztrá k  Szövetség: képviseletében 
junxus -27-én dr. Neumann szövetségi orvos meg
látogatta-a külügyi megbízottat. Csupán néhány 
óráig tartózkodott Budapesten, mivel az Osztrák 
Szövetségnek a bojkott miatt fennakadt leveleit' 
közvetítette hozzánk.

A  „H e a d q u a rte rs  G azette“ t  húsz an
gol?1 tudó magyar cserkésztisztnek járatja 
Pallandt báró. Áldozatkészségéért ezúton mon
dunk hálás ^köszönetét.

,p f e^kés* esperanto egyesületek ala
kultak Angol és Olaszországban. Az olasz egye
sület május JJ-én tartotta Bolognában országos 
kongresszusát. C élja: a különböző nemzetbeli: 
cserkeszek levelezését, érintkezését m?gkőnnyi- 
tent a cserkésztestvériség fejlesztése érdekében.

0 r svezetöl és Cserkész- 
t 's z tl Szövetség alakítását célzó indítványt 
terjesztett egy angol csérkésztiszt a nemzetközi 
vezetői konferencia elé. A  cserkészmozgalom 
nemzetközi összeköttetéseinek szerve lése tárgyán 
bán a tnagyar külügyi megbízott is telt több 
hasonló indítványt. \
. ,e v e ,e * o s .  Akik Svájcba, Ho\r
landlába, Angliába, Olaszországba, vagy Bel-' 
giumba levelezni szándékoznak, sürgősen jelent
sék be következő adataikat: név, rang, életkor, 
lakás, mely nyelven vágy nyelyeken leveleznek*

K ülügyi rovatunk mái első cikkéhez a 
szerkesztőség azt a megjegyzést fűzi, hogy á  2. 
számunkban közölt „Nemzetközi cserkésztestr 
vériség4* cim nem cikket jejzeti. Bánéin külügyi 
rovatunk állandó, c&érkészszerü feje.
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U JO N C P R Ó B A . í •• •
Ebben a rovatban irodalmi ujoncpróbára bocsátjuk cserkészeinket.
Akinek itt cikke megjelel

*?••• m »w  mm ■ ••••••••••«••••• ••••••••«

/  / p ;
Afeiaek itt cikke megjelent, a* a többi rovatunkat is felkeresheti* y \ v  ••• ?

„Lesz még kikelet Kolozsvár 
. felett . . . "

Cserkésztestv ereim J kik ökölbeszorított 
kézzel várjátok azt a pillanatot, mikor 
lecsaphattok a holló seregre ; kiknek lelke 
vérzik, mikor Királyhágón iníien és túl 

, felhangzik a jajszó a% idegenek korbácsa 
nyomán, m<kpr Kassa tornyai felől a- 
íégi kuruc időknek szellője lebben és 
zokog-., zokog, mint a tárogató, kiknek 
lelkében él a  reménység, hogy /esz még 
kikelet Kolozsvár felett, szent felbuzdulás- 
tök néma fájdalomban és tehetetlen düh
ben tör ki csupán.

Magyar ifjak, kiknek kezében a jö
vendő, az az emésztő kin, mely most 
mindenkinek szivét nyomja, immár ne 
csak szavakban, hanem tettekben nyer
jen kifejezést! Elmúlt az az idő, mikor 
elég volt a lelkesedés szalmaíángja, mert 
hiszen ez oly hamar kialszik, ha nincs, 
ami élezze a tüzet. Annyiszor mondták 
már néktek, hogy doígozzatokl Most a 
lelkesedés hevét munkára keli váltanotok. 
A nehéz időknek emberfeletti feladatai 
nyugosznak vállaltokon, az uj Magyar- 
Ország megteremtése, mely nem egyéb, 
mint a réginek visszaállítása ttj fényben.
S ebnek a feladatnak megoldásához népi 
elég az á pillanatnyi felbuzdulás, mely 
a fiatalsággal oly annyira együtt jár, ha
nem — s ez a nehéz — férfiasán  meg
fontolt, komoly, sohasem tétovázó munka 
és munka. Ifjú erő, férfias megfontoltság 
és önuralom!

Minden mondanivalónk csak az áz 
imádság legyen, melyet szobánkba zár

kózva mondunk el a magyarok Istené
nek, a többit pedig 'mondja el a 
munka!

S dolgozni nem csak azért kell, mert 
szószátyárkodással a régi Magyarország 
épületének egy kövecskéjét sem lehet 
visszahelyezni, — s nekünk, jaj, oly soh 
az épiieni valónk — hanem, a munká
ban nincs különbség, az egyesit minden
kit, megszünteti az átkozott magyar be
tegséget i a visszavonást.

Cáfoljátok meg, hogy az ifjúság már 
elpuhult, hogy léha és szívtelen. Legyen 
mindenitek őrszem a grániconl aki min
dig résen áll, éberen megállja helyét fagy
ban és sárban, éhségben és szomjúság
ban, a küzdelemben megfontolt s a mun* 
kában erős!

Egyesüljetek magyar ifjak, .ű munkára... 
a cserkészmozgalomban. Mindegyíteknek 
fölöslegesen elpazarolt idejét értékesíti ez 
és előkészít benneteket a nagy vissza
hódító munkára, akaratotokat megacé
lozza, lelkesedéstek tüzét ébren t^ tja  é 
megfontolt munkában irányítja elméseket. 
Hogy, mint egy ember, tudjon felállni a 
magyar ifjúság, mikor karjának erejére 
— akár a harcban, akár a munkában 
szükség lesz. . .  mert szükség lesz, ezt ti 
tudjátok legjobban; s akkop • • .

. . . ba még egyszer azt üzeni. . .

. . . gyermek és ifjú, öreg és fiatal, mint 
szíkíaszílárd őrszem fog állani a hatá
rokon !

SÁROSPATAKI JÓZSEF 
a Í2 Vándorsas csapat titkára.

Bírálat. Még tu'tengéet m u t.t benne a pátosz, de ér
zőiének ig .ztága és ereje magával ragad, 'óbb szeretjük a 
rövid mondatokat.
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Avató beszéd.
1920. julius 9-én tartott leánycserkész fogadalom- 

tételkor elmondotta : LŐRINCZY M ÁRIA.

MAG VT AR L Á N Y O K !
Még nem szólítalak cserkésznek ben

neteket!— mert csak a küszöbön álltok. 
Mi már belül vagyunk a komoran nagy, 
áz életmentő nehéz és ezért gyönyörűsé
ges feladatok templomában. A magyar 
cserkészlány lelkének hét lakattal -lezárt,
• ítkos hetedik . szobájában — amit a . 
Hungária Irredentának emelt. Hívó szó
zattal fegyvertárakat hívunk magunk 
mellé Ti meghallottátok a szavunkat! —  
kilincsre tett kézzel és dobogó szívvel 
készültök belépni! De tud tok-e mindent?
■ Tudjátok-e,.értettétek-e egészen a se- 
gélykíáltást ? Hát halljátok tisztán, ért
hetően — és ha szembe világítva sem 
riadtok vissza a magyar vágyak hetedik 
szobájától. . . előrenyujtott kézzel és fel
derülten elszánt arccal — jöjjetek —  
várunk! • .

A szavunkkal gonosz démonokat üzünk 
—  varázslatokat oszlatunk el. A köz
mondásbeli egyszeri magyar emberen már 
beteljesedett a sors és a befogadott 
idegen — hívták bár tótnak, románnak, 
szerbnek vagy másnak — kidobta há
zából, kidobta az ősi földről s a gyökér- 
telenné vált magyarságnak' az élete is 
fonnyadt. Most nem lehet rajta segíteni, 
de meg lehet tanítani a hontalan fiút 
minden, magáénak a visszaszerzésére; jó 
szóval, okossággal, világot bejáró nagv 
magyar műveltséggel, . erkölccsel, erő
vel, bátorsággal -  s ha kell —  karddal, 
vérnek folyásával A  honszerző, meg nem 
alkuvó, az ,őseí őrökébe diadalmasan 

'Visszatérő fiú ti lesztek, —  mert azzá kell 
lennetek magyar fiatalság! Az, amelyik

100 éves álmából most ébred. Dobr avert 
hazája romjait idegen kufárok szállták 
meg, méregke^erő, kártyavárakat, építő . 
ezermesterkedéssel nem-bánom-ádomba tior 
gatták a keserűlelkü magyar fiatalságot. 
Az édes fiút, aki álombamerülten tűrte 
az anyja agyonveréáét. Aki indul hold- 
kórosan, fáradtan, a felcserélt új hazába, 
amelyik itt nincs, mert ez kell az idege
neknek. A  varázslat teljes, de korai az 
öröm. Fülsiketítő a bitorlók lármája a 
magyar fiatalság álomba merült teste fe
lett. A  győzelmi zajra, a 100 éves álomba 
merült Csipkerózsa, az elszéditett magyar 
fiatalság* felébred, fegyveréhez kap ás fel
készül a harmadik honfoglalásra.

Még nem úgy, ahogy kellene . . .
A kezét megkötötték, de titokban el

fojtott szívóssággal tépi a láncot. Egyszer 
majd elszakad. A  szeme elé idegen ve
títők mindig a sötét jelent vetítik. De ő 
tudja, hogy ott a dicsőséges múltból ki* 
fakadó jövőt kett látnia. Minél sötétebbet 
mutatnak neki, annál fényesebbre derül 
az arca.

Beszélnie nem szabad, de az ajka mo
zog, Mindig ugyanúgy, ugyanarra a szóra* 
„Magyar Irredenta “ —  ezt nem szabad 
elfelejtenie.

T i, a halálraítélt és felébredt magyar 
Csipkerózsa cserkészlányai vagytok. Ár 
új lányok! Tudjátok-e milyennek kell 
lennetek, hogyan kell segítségére menő* 
a férfi-fiatálságnak ?

Mint a régi Nagyasszonyok 1 Magya* 
leány cserkészet a  nagyasszonyok iskolája* 
Idézünk mi is : a nagyanyáink nemzet- 
teremtő és építő lelkét. Ébredjen && 
bennetek: 1 ” - . _

Most kuporgatni kell az ész-, munka* 
és pénzfüíéreket, mint Kemény János 
felesége tette, aki a tatár rabságból váL
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tgtta meg urát ezen. Az édes anyánkat, 
é|ép Magyarországot ezer módion és 
centiméterenként kell az idegen rabság
ból kiszabadítani*

Most törni keli csendben és összeszorí- 
tott foggal dolgozni; rendbe hozni az or
szág éléskamráját, az élettelen darabból 
is. aranyat, teremteni* . Cserkészíánynak 
gyümölcs-;, főzelék eítevést, kertművelést, 
ruha-, kalapvarrást, kis iskolás gyermekek 
elnyűtt könyvének a bekötését stb. apró
nak látszó, milliókat, mentő dolgot meg
tanulni. Mint a vasember, özvegye tette, 
mikor az ura Nógatása után haza tért a 
széthullt gazdaságba*

Millió kis elaludt emberlélek-lámpásbanN 
jkcll felébresztenetek a magyar-leiket. Csak 

szív, szerető sző képes erre. A  'nyári 
.táborozás nehéz 'ébresztő lesz. Visszaadjá
tok a falunak az alvó magyar leikét és 
őszre magyar mesét, verset hoztok a vá
rosba -vissza* - A  magyar műveltség ker
tészei lesztek, mint Lórántffy Zsuzsánna 
VOlt* - ; 7

H abaj társaitok, a cserkészfíűk elfárad- 
r£nak a látszó külső feladatokban — 
verekedés, börtön, emberfeletti visszaszerző 
harcban —  helyükre kell állnotok, mint 
Zrínyi Ilona s az. egri nők tették.

Nehéz a  feladat —  nehéz az áldozás, 
— talán messze a felszabadulás, mertek e 
hozzánk állni?

A szemétekbe nézek I Nincs ott bábo
zás', hát jöjj, új kis bajtárscsapat — a rab 
raagyarqk imádsága és a magyarok Is
tenének az áldása kísér.

Leánycsapatok fogadalomtétole. Ju
lim  9-én délelőtt tartotta fogadalomtétzlét egy üt- 
tesea a Lorántffy Z sorsán n a. Zrínyi Ilona éa 
Szilágyi Erzsébet csapatok 16 főnyi újonccsapata. 
A  sí ép ünnepségre megj^ent Madarász LáBZlő 
ig., Ravasz Árpád elnök és a szerkesztő^ A 
leánykák kék szoknyában, fehír blúzban, szivük 
felett a cserkész jel vénnyél vonultak fel. Lőrínczy 
Mária vezető nyitotta meg az ünnepséget szép 
•Beszéddé’, m elyet.m ás helyen közlünk. Erre

előlépett egy leányka és fejből elmondta a cser- 
késztőrvényeket,. mire az újoncok-letették a fo
gadalmat* A  köszöntő szó után a csapat egy 
tagja értelmes kiejtéssel, érces hangon szavalta 
el a Szózatot. Ravasz elnök ur lendületes, lán
goló, buzdító szavai után M adarász ig. ur. záró- 
szavai fejezték be az ünnepséget. . - . • .

Üdvözöljük az uj leány cserkeszeket a pia- 
gunk részéről is, akik oly bensőséges, meleg, 
családias légkört tódnak magúk körül teremteni. 
Lelkesedjenek és lelkesítsenek, dolgozzanak büsz
kén —- hisz a hazáért cselekesznek.

TA K Á TS SÁNDOR.: RÉGI MAGYAR 
ASSZONYOK. Budapest, Élet írod. és ny, r .f ,  
A  XVI* sz.' magyar uríházainak életét rajzolja 
nagy készültséggél és szeretettel. A XVIII.' sz. 
magyar életét, ennek az életnek intimitásait 
tárja fel a Károlyi.család belső rajzában* Régi 
nagyasszonyaink közős vonásai: a buzgó_.vallá
sosság, a szeretetteljes családi hang, a törhetet
len hitve&i hűség' és a tettre mindig kéiz. lán
goló hazaszeretet. Tanulmányozzátok ezeknek a 
kiváló f azdasszonyoknab házi munkálkodását 
ebből a könyvből, ne fertőzött modern színda
rabokból- éa fogadjátoktelketekbe  az emberi, női 
és honlpányí nagyság apró összetevőit.

CSERKÉSZDMDULÓ.
(Daliam* Tornaindulő.)

Még_a zászlón csak szelíd galamb száll 
Játékfegyvert forgat még két karunk, 
Ámde tudjuk, vár reánk a Kárpát 
S bármikor hív készek vagyunk,
F e l !
Tiszta szívvel, férfi karral,
Éles szemmel készülünk,
Bátran lépve, jövőnk elébe 
Bármikor hiv elmegyünk:
Előre cserkész, bátran nyújtsd kezed, 
Mert hiv a Kárpát, kéri szivedet,
Mert vár a  Kárpát, győzelemre vár, 
Kőröskőrül az ősi szent határ.

A  J8. Lóczy Lajos csapat indulója^ 
Irta: BODOR ALAD ÁR.
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A soproni szentbened?kren& kath. főgimn. cserkészetének rövid
története. 1920. febr.—jul.

Ravasz Árpádnak, a Magyar Cserkész 
Szöv. elnökének bíztatására Horváth Detre 
tanár február végén megkezdte a csapat
szervezést a Syrck János V. oszt. tan. 
(yolt budapesti cserkészőrsvezető) körül 
alakult kis csoport élén, amely hamarosan 
100 tagot számlált. Ez időtől kezdve na
ponként egy-egy félórás gyűlést vagy 
oktató előadást tartottak, vagy pedig a 
hu.zárlaktanya mellett levő téren gyakor
latoztak. Biztosítva volt ezzel egyrészt az 
elméleti cserkésztudas megszerzése, mely
e k  alapelemeiből immár 60 gímnázista 
sikeresen letette az ujoncvizsgát, másrészt 
a rend- és szabadgyakorlatok tartásával 
képesítették magukat a nagyobb kirán
dulásokra is. A  húsvéti szünidőben két 
alkalommal rándultak ki egy-egy napra: 
Okára, hol Wernet Lipót bitó és N agy  
Karoly plébános vendégszeretetét élvezték 
és Fertőhomokra, ahova Kishorváth Imre 
gazda hívta meg őket; hasvét atán pedíe 
vasárnaponkint d. a . mennek ki Sopron 
gyönyörű vidékére.

A  kirándulások mellett került idejük a 
cserkészeknek arra is, hogy az intézet 
egyik termét, melyet a cserkészet ügyé
ért lelkesedő Borosay Dávid igazgató en- 
? „ e!t cserkészotthonná alakí
tottak at. A 40 év óta lomtárai szolgáló 
terem tisztán cserkészmanka által lett 
barátságos otthonná.

A főgimn. 50 ujonccserkészének fel
avatása pünkösdhétfőn d. u. folyt le a 
Dudlesz egyik tisztását*. Mivel a cserkész
szövetség Budapestről nem küldhetett 
képviselőt az ünnepélyre, az intézet cser
készetének parancsnoka Németh Lajos 
ezredest, a Move elnökét kérte fel hiva
talos elnökül, aki a cserkészet kedvéért 
ssives készséggel vállalkozott a forró dél

után a hosszú útra. A  helyszínen a cser
készek soríala éljenzés, dobpergés és neíri- 
zetizászlós díszkapu várta. A  bensőséges 
ünnepély a Szózattal kezdődött. Ütáná 
Németh ezredes intézett katonai rövid- 
ségü, magvas beszédet a cserkészfiukhoz 
a sport nemzetmentő fontosságáról és 
előnyeiről, majd feltüzte Horváth Detre 
bencés tanár mellére a zománcos tiszti
jelvényt, mire felhangzott a cserkésZ- 
mduló. Ezután a parancsnok elmondta 
ünnepi beszédét, melyben az emberbaráti 
és hivatásszerű kötelességek teljesítésére 

uzdítóttá a fogadalom előtt álló cserké- 
szeket, akik erre letették a fogadalmat.^ 
A fogadalom elhangzása után az elisme
rés hangján fordult segédtisztjéhez Syrek 
János V. oszt. tan.-hoz, akinek szintén a 
Move elnöke tűzte fel a jelvényt. A pa
rancsnok ezután 4 raj- és 14 őrsvezetőt 
avatott fel (segédjeikkel együtt), azonkívül 

2 cserkészt. A  szép ünnepélyt ének- és 
szavalat-számok zárták be.

A  főgimnázium cserkészei — az aka
dályok: ellenére — szépen haladnak előre 
a megkezdett utón. A  junius utolsó heté
ben Pannonhalma szent hegyére rendezett 
tanulmányi kirándulás alkalmával aZ in
tézet ifjúsága között külön szerepeltek. A  
felsőbb osztályosokból kikerült tisztesek 
rendet ésfegyelmet tartó példája több veze
tőtanár munkáját helyettesítette. A győr- 
szentmártoni szállásuk körül egész éjjel 
őrszolgálatot teljesítettek — óránkínt való 
felváltással —  és míg a nem cserkészek az 
iskolában töltötték az éjét, a cserkészel**^ 
sátrak alatt virradt meg a hajnal. A  piacon 
élénk érdeklődést is- keltettek a falusi 
népben, amely játékait nagy élvezettel 
nézte végig* Az első avatáskor beteg1 
cserkészek felvétele jun. 28-án volt a
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A Zagyva partján. (\ II 2G.) A 18. Lóczy-csapat nyári táborozásából. Diósgyőr várromjai (VIII. 21.)
Orowan Egon rajv. íelv.

Brennbergen túl lévő erdei kápolna mel- Srác, mint láthatatlan tényező* 
leU családi kórben egy napos kirándulás
alkalmával. Ez volt az első eset, mikor Emlékeztek még erre a rettenetes „fel- 
hazatértükben három óra hosszatt áztak találó és kritikusira ? Mondhatom, a 
bőrig. Persze „kacagtak, mikor áztak", mtilt számunkban annyira megijesztette 
sőt a szakadó  záporban még a városon a cserkészközvéleményt, hogy egész falka' 
keresztül is dalolva tréfáltak. A vízke- nyomozó „kopó" vetette magát a nyo- 
resztseg megtörténvén, a kiszámíthatatlan mába, hogy örökre ártalmatlanná tegye, 
idő ellenére is vállalkoztak arra, hogy két Mikor nyomolvasóínk már nagyon ütöt- 
napos kirándulás keretében megnézzék *ék kottái a Srác nyomát, annyira, hogy 
Láncsér romjait. Ez jul. első felére ma- fájni kezdett a sarka, mert alig húzta ki 
radt, mikor is az egyik helyi őrs több- a Iákát a nyomból, már beíeütöttek, akkor 
szőri szárítgatások és érdekes kalandok egyszerre csak
után másnap este érkezett vissza. Még a — . . .  és mégis itt vagyok ! — kiáltást 
Fertő vízé is vonzotta az egyik őrsöt, hallottunk a szerkesztőségben, 
amely Rákoson túl ütvén tábort a parton, Ajt^. ablak betéve, mindenki munká- 
egy napot tö ltött a  Fertőn, melynek jó- bán, egy lélek idegen nem látható — 
kora terü letét részben csónakon, részben ^zt hittük hallucínálunk. 
gázolva bejárván, meghódították a főgimn. Csak nem tettünk szert házíkisér-
cserkészeí számára. Miután ezúttal és tetre — morgóit a szerkesztő és írásaira, 
előbb megtartott kirándulásaik alkalmával hajlott.
Sopron környékét minden irányban be- Én nem félek tőle — szólt Bandi, a 
járták, szűkebb hazájuk megismerése után szolgálatban levő újonc és az asztal alá 
nagyobb válla latokba is fognak. Gyakor- bújt.
lati ismeretek szerzése végett megtekín- — Szamárság — dörmögött a kíadó- 
tették már a helyi vasgyárat és villany- hivatal főnöke és tévedésből tíz előfizetőt 
eíepet, ahol parancsnokuk felkérésére ugrott át, ezek tán ma sem kaptak még 

Arany Pacháí tanár szakszerű magyará- lapot.
Zitai mellett végigkísérték a vaseszközök Ebben a pillanatban cérnaszálon papi 
és az áram előállításának mozzanatait. rosíap ereszkedett a szerkesztő asztalára
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és mialatt az előbbi nyomásító hangulat 
dermedtséggé „ájult", a papíroslap félig 
felemelkedett az asztalon, mintha valaki 
tartaná és ez állott rajta :

Egyelőre folytatólagosan feltaláltam:
4 . A villanyos lógás megszüntetését. 

Evégböí a kapaszkodó rudakba és a hág
csóra erős áramot vezetek, melyet a mo
torvezető automatikusan kápespl. Ha a 
kocsi áll, nyugodtan lehet közlekedni, de  
h.a menetben van, úgy vágja le az áram 
a  »»lógóst“, mintha Jack Johnson ütötte 
volna mellbe. Nincs többé lógás, aki nem 
hiszi, bújjon . . .

— Bújjon elő Srác, (ki is lehetne más) ' 
a  mennykő szánkázza meg a hátát, ami
kor feltalál — ordította a szerkesztő és 
egyszerre általános megkönnyebbülés állott 
be a hangulatban..

Valami reszelő hang hallatszott és —  
ott állt Srác a levegőben lógva, derékban 
kettévágva. Vér nem csörgött, Srác bi
zalmasan mosolygott és mi meg nem fog
hattuk, hogyan él még ez az ember, mi
kor hiányzik derékból az alsóteste.

—  ̂De az Istenért,' mi a- csuda történt 
magával, él maga, vagy haldoklik, vagy 
fele önmagának? És egyáltalán hány 
részből áll maga?

— Srác testből és lélekből áll, ez ösz- 
szesen kettő és jelenleg legújabb t&lálmá-

mutatja be, ha netalán {szerény mo
sollyal) „A magyar cserkész" közzétenné...

—  Mi a jebuzeust talált föl már me- 
**  egyetemes csirkefogót vágy a

célbaköpési vaíószinüségszámítást; esetleg 
a  magyar levegőt, mely minden nem 
magyar érzésű embert átfojtogat a Kár
pátokon, mert erre szükségünk lenne?

• ’’ Ezt — öntudatos mosoly, egy kéz
mozdulat és Srác teljes egészében állott 
e — 'Megvan a- láthatatlan kör-
gallér és Srác a világ ura. Most pedig 
ünnepélyesen megismétlem, aki nem hiszi, 
oújjon alája.

Ezzel balkezével kihúzta Bandit az j 
asztal álól, jobbkezével a feje felelt moz* \ 
dulatot tett, mintha startaelyzetet keresne 
egY pofon elhelyezésére és Bandi látha
tatlan volt. -

Általános elképedés.
—  De hogy itt van az bizonyos — 

szólt Srác, nagyot csípett‘a levegőké és 
ime, Bandi' szisszent fel rá.

A  társaság meg volt győzve.
— N o, beszéljen — . adta meg magát, 

a szerkesztő.
Srác valamit összehajtott, Jsebretett, 

rágyújtott és m ondá:
—  Köpenyem selyempapíros vékony

ságú, elszakíthatatlan anyag, összehajt' 
ható mint a kásmirselyem és most títkós 
zsebemben pihen. Értesültem, hogy a 
cserkésznyomozók keresnek, azért jöttem 
még. Bejártam az összes megszállott vi“ 
dékeket és kihallgattam minden fontos 
tárgyalást és benső beszélgetést, járok- 
kelek tetszés szerink minden magául*' 
kásban . . .

— Kellemetlen ember lehet —  vétette 
közbe a szerkesztő.

. . .  és mondhatom, ha megszólalnék* 
recsegne-ropogna a megszállók alatt * 
magyar föld. Miért is nem találtam *el 
köpenyemet egy, évvel ezelőtt. Óh 1 min
den reggel ' megrángattam volna a 
megszálló ^tábornok bajuszát,, az 
trombitások trombitájába menet köz* 
b en . galuskát dugtam volna, a szene
ién a parancsnok lovának fülét tüzes
taplóval vakargattam volna, a dísẑ  
századot egy-egy rocska .hideg vízzel
üdítettem volna fel, ■ oh mennyi volna lett 
volna . , . de mi ez ? «,

Az ablakon átlátszott egy lopakodó 
cserkészkflap csücske, a nyomozók még*
közelítették Srácót, ás mielőtt megaka- 
dály ózhattuk Ápolna, Srác Tóbiás eltűnt • •* 
jaj, ne engedetek, hogy mégegyszef 
visszajöjjön! (ziz»)
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EG Y KIS fÜ R E L M E T  KÉRÜNK
azoktól, akik kézirataikkal, rajzaikkal és 
leveleikkel’elárasztottak. Szolgáljon ment
ségül az, hogy álmunkban sem gondol
tunk lapunk ilyen hirtelen fellendülésére. 
Addig is, amíg „A  magyar cserkész"-1 
nem bővíthetjük, lehet étién ség mindent 
beszorítanunk, de örök : büszkeségünk 
marad, hogy a reklám nélkül, csendben 
megindult „A  magyar cserkész"- t egy
szeribe egész Csonka-Magyarország ifjú 
sága szeretedébe fogadta. „A  legjobb és 
legolcsóbb magyar ifjúsági lap" — Írják 
nekünk Mískolczr ó i: nos, mi az angol 
farkaskölykökkel felelünk: mipdent, ami 
tőlünk telik és minden felhívás helyett 
csak páratlanul olcsó árainkat, közöljük:

A  M AGYAR CSERKÉSZ Á R A : - 
Egész évre . 50 K  Félévre . . 25 .K  

Negyedévre . . 13 K.
Szerkesztőségetnk és kiadóhivata

lunk szept. í-vel 1, Maros-utca 17. III. em. 2.
a iá  költözött, A  telefons'zám egyelőre marad 
3 8 - 7 A szerkesztő naponként ő é íu tin 2 - 3  és 
7—8 közt találka tó, a  kiadóhivatal főnöke 1A; 
Mester-utca 65, (főgimnázium) I-em« alatt tartja 
délutánonként hivatalos óráit. A kiadóhivatalt 
aug. 3-ával Papp Kálmán cSerkésztiazt vette át.

A is , Lóczy Lajos csapat (IX kér. áll*
főgimn.) juíius 23- aug. 13-ig, összesen 2 J napig 
volt állótibortan P^á«*ón (Hevesm e^e) Külön 
kocsiban, egy hónapra való^Élelmiszerrel m<ö. 
tek ki harmutcan. A  kisebbek aug*' -
Vén, 17 tavu csapat indult aug. J3-an 
táborba át^T Mátrán ás a ®úfct8” ’ “ Ó 'Zto rste

S&T. t ^ f T ^ á í r nagyje-
laatSságfi táboraiásra, 
ganéa ‘is volt,
annyit, hogy megtekintettük. t boItozatos,
gerinc bejárása után . /•isián(jór tárói
teljesen ép pincéjével, Salgótarj^^^ Ágasr
a kisterenyei bányafúrásokat, p , « "Kékes
vár, N . Gallya, Párád* üveghuta, Pa;fád, Kékesvar, rí* y á'f# szarvaskői tó,Bőkktető, Hámor,

Szeleta barlang, Szentlélekizá<dárom, Örvényt5  
(„Bükk gyöngye®, látható volt a’Tátra,,a Szitnya, 
Csóványos stb.) Diósgyőr, Perecesig bányák, Diós
győri várrom, vasgyár, papirosgyár, végül Mis
it j I c z  következett. Elmondhattuk Homérosszal? 
sok. helyet bejártunk és sok' ember esze járását 
ismertük meg. (L* 3 képűnket.) -

A  K. E . G. cserkészcsapat 34' tágja 
Velő&y Bé la parancsnok vezetésével Makkos -  
botykán rendezett háromhetes sikerült táborozást. 
Egészségi állapot, cserkészszellem, élelmezés‘stb. 
kielégítő volt.-

A  „Fehérsasok* cserkészcsapata
Keszthelyen Ispdnovits Sándor polg. isk. igaz
gató, parancsnok .vezetésével minden szempont

éból sikerült táborozást rendezett. A  - táborozás, 
négy hétig tartott. A csapat jól el volt látva- 
mindennel. Iskolában voltak elszállásolva, gyak
ran a Balaton partján sátrak alatt tanyáztak.. 
Augusztus 8-án sikerült ünnepélyt rendeztek a  
cserkészmozgalom, javára és .tiszta jövedelmének 
50 százalékát, 2000 koronát, ;a Szövetség ren
delkezésére bocsájtottak. Az ünnepély derekát 
alkották á csapat komoly és mókás mutatványai, 
mellyel több mint egy óra hosszait szórakoztat-, 
ták az egybegyült nagyszámú közönséget. Ispá
novi ts Sándor parancsnok á mozgalom oé.'ját 
ismertette előzőleg. Hangverseny^ tánc, tűzi
játék, velencei-est volt a cserkészünnepély to
vábbi'műsora. A hetyilapók a legnagyobb meg
értéssel és szimpátiával irtak mindig a Csapat 
szerepléséről és a cserkészmozgalomról.

/K V ili. kér. főreáliskola cserkészei si
került táborozást rendeztek a tihanyi fél&zígeten 
Schrank Endre cserkésztiszt vezetésével, A  csa
pat-három hétig táborozott a Balaton e festői 
helyén sátrak alatt. Augusztus 20-án vitorláson 
vonult át Balatoníüredre és a 22-iki Balatoni 
ünnepélyen részt vett Horthy Miklós kormányzó 
ö f6 méltósága fogadásánál. Szolgálatait a fürdő
igazgatóság írásban is elismerte.

A  budapesti- !, kei*, áll. főgimnázium?
ErőSS Gusztáv* csapatai Lórév község mel

lett, Csepel-szigeten rendeztek 30 fővel három 
hetes táborozást, melynek első hete az eső és= 
árviz elleni harcban telt el, de mindez nem 
akadályozta meg a csapatot abban, h aJ*S:. 
Ő-án nagyszámú közönség gyönyörködhetett egy. 
tábori ünnepély lélekemelő és- órakoztatási-á- 
maín. Az, ünnepély fénypontja^ a fo§ * | j f c ^ te* 
volt. Az ünnepélyt megelőző hadijátékról. a? 
MOVE készített f flmf elviteleket. A . e~

' J e tb e n  jíl s tt« 6rt ttfort #<**«* MIM#*
parancsnok vezette.  ̂ - -
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A  V i l i .  kér. f ő g i m n á z iu m  cserkész- 
csapata Herczegh József parancsnok cserkész- 
liszttel az élén, jól sike-ült táborozást rendezett 
Isaszeg mellett az Ilka majorban. A táborozás 
három hétig tartott s az élelmezés, cserkész- 
szellem, kedélyhangulat mindvégig elsőrangú 
volt.

M ű sza k i őrsök felállításának megkönnyí
tésére Szövetségünk elhatározta egy telefon- 
járőr és távirótanfolyam megszervezését. Minden 
csapat küldhet ki egy-egy őrsöt, amely 5, leg
feljebb 7 tagból állhat, őrsvezetővel együtt. A 
szükséges anyagról a Szövetség gondoskodik, a 
tanfolyam dijtalan. Kezdete októberben, a be
jelentéseket intézzük szeptember 25-ig az ügy. 
vezető elnök úrhoz. A téli időben hetenként 
egyszer délutáni elméleti és részben gyakorlati, 
tavasszal tisztán gyakorlati oktatás illeszkedik a 
foglalkoztatási tervezetbe. 'Partama októbertől 
júniusig megszakítás nélkül.

A z  elektrotechnikai  tan folyam má
sodik részét Asbóth Sándor, a tanfolyam veze* 
tője 1920. szept. 20-án. hétfőn délután 5 órakor 
kezdi meg a ref. főgimn. (IX. Lónyai-u. 4 c.) 
I. emeleti fizikai előadó termében Az eddigi 
hallgatókon kívül újak is jelentkezhetnek, kik
nek számára az első rész anyagát átismétlik. 
Tartama ? 3 hónap, jelentkezés személyesen 
a helyszínén vagy előzőleg a szövetkezetben.

Kosárfonó tanfolyam ot rendez a Ma
gyar Cserkészek T . és É. szövetkezete szeptem
ber 20-ától kezdődőleg a Bik. otthonában. A 
tanfolyam közbenjárásunkra az otthonából ki
üldözött dévai polgármester vezetése alatt áll, 
mig a földmivelésűgyi minisztérium nyers- 
anyaggal támogatja és kosárfonó mestert bocsát 
rendelkezésre. A szerszámok használata dijtalan, 
a végzett munkát ellenben a szövetkezet dara
bonként díjazza. Az oktatás hetenként kétszer 
tetszésszerinti napon détután félnégy utáni idő
ben lesz, a jelentkezők száma korlátlan. A csa
patparancsnokságok a 14 évnél idősebb, a mun
kának komoly elhatározással induló jelentkezők 
nevét Szövetkezetünk vezetőségének szept. 15-ig 
jelentsék be. Egyelőre csak budapesti csapatok 
tagjai számára nyílik tanfolyam.

A z  E szterg o m i Bencé s F ő g im n á 
z iu m  C s e rk é s zcs a p a ta  május 30 án tar
totta csónakavató ünnepélyét a hajóállomás előtti 
térségen. Jóval a kitűzött Hő előtt már nagy
számú közönség várta az odaérkező cserkésze
ket. Nemes büszkeséggel vonultak fel a fiuk, 
mert fáradságos, de jól-sikerült munkájuk ered
ményét látták a két csónakban. Megkezdődött 
az ünnepély. Fölhangzott a , ,Vígan fiúk" . .

Majd előlépett egy kis cserkész és szavalt Ez
után megoldotta a csónakokat dr. Molnár 
Szulpic főgimnáziumi igazgató ur. A szentelés 
alatt a keresztanyák, Palkovics Lászlóné és 
Polner Zoltánné nemzeti szinü szalagon tartot
ták a két csónakot, melyek a keresztelés alkal
mával ,,H olló" és , ,Sirály" nevet kaptak. Majd 
virágot hintettek a csónakokba és pár szóval át
adták hivatásuknak. E szertartás után az igaz- 
gató ur gyönyörű beszédet intézett a fiukho*, 
kifejtve a cserkészet keresztényi és hazafias mi" 
voltát. A beszéd után a jelenlevők ajkain mint
egy önkéntelenül fölhangzottak a Himnusz 
hangjai, mire 12 újonc lépett elő és a jelen
levők előtt tette le a fogadalmat parancsnokuk
kezébe. Az u j cserkészinduló hangjai után s:a- 
v a*at„ k iv e tk ez e tt, m ajd fölhangzott a Szózat és 
szellő szárnyán szállott át a D unán a cserkészek 
im ája  elszakított véreinkhez : , Hazádnak ren- 
dűletlenül légy h ive, óh m agyar".

Az ünnepély végeztével körutat tettek a 
csPnakok a keresztanyákkal, kik gyönyörű 
kürtöt ajándékoztak az esztergomi cserkészeknek-

(Esztergom). Litsaer Endre, őrsv.
C s e rk é s z a v a tá s  K a p o s v á ro n  1920.

l Un , 2 7 .  A kárm ely ik  régi cserkészcsapat
üszke lehetett volna arra a jól sikerűit, alapos 

tudassál, nagy akarattal és sok szeretettel meg
rendezett ünnepélyre, mellyel első századát 
(6 szakasz, mindenik 3 őrssel) avatta fel a 
cserkész fogadalom  mély jelentőségű szavaival 
— előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében— 
a. kaposvári m. kir. állami főgimnázium- A verő- 
fényes délelőtti napsütést nagy hirtelenséggel 
átfutó erős zápor is felváltotta, de ez sem a 
csapat munkakedvét, sem a közönség lelkese
dését nem befolyásolta. Az ünnepi emelvényen 
épen megnyitó beszédét tartó Tallián Andor 
somogyvármegyei alispán ur feje fölé — az ün
nepség a főgimnázium udvarán folyt le — eg')' 
szerűen ernyőt tartott Papp  Gyula tanár ur 
(a csapatot szervező és vezető „Gyula bácsi'4) 
s az ünnepély tovább folyt. A szép és ügyest 
látványosan rendezett felvonulást, ha lehet, még 
ennél is ügyesebben rendezett eleven, egyszerre 
sokat mutató és mégse fárasztóan zsúfolt tábori 
jelenet, majd pontosan végrehajtott szabadgya
korlatok váltották fel. A fogadalmat szaka- 
szonkint vette ki a századparancsrok (Papp 
Gyula), ki minden cserkészével kezet szorított, 
míg „vezérkaia" a cserkészkalapot (vagy érnek
„pótlóját") nyomta az újoncok fejére. A  Magyar
Cserkészszövetség nevében és képviseletében 
dr. Papp Gyula országos ellenőrző megbízott 
szólt a fogadalmat tett fiukhoz és a közönséghez.

Dr. P. Gy.
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< Ü * K * >  t e l e f o n k ö z p o n t .

Búza József a 49. Berzsenyi csapat 
tagja'(Szombathely) kérdezi:

4. Szabad-e cserkésznék fegyvert (ol- 
dalfegyvert stb.) és a nemzeti hadsereg 
tisztjeinél használatos vállszíjat viselnie?

Fetéleti A  csefkészegyenruha tervezés 
alatt áll. Amíg közzétesszük, addig csak 
a legszükségesebb katonai eredetű tár
gyakat ' használhatjuk. Ily en ek k u lacs , 
őv, cipő, lábszárvédő, átalakított ruha,
sátörlap, hátizsák. Fegyvert viselni vissza
élés. Nemcsak elveszi a fegyvert attól, 
akit égyédüí illet meg jogosan, a nem
zeti hadseregétől, hanem egészen hamis 
színben tünteti fel mozgalmunkat, mely 
ngpi fiókkatonaság. Az - ilyen fiatalos 
dörgöíődzés a katonasághoz tehát hely
telen értelmezésé á  mi jeliemképZő mun
kánknak.

5. Melyik csapatnál helyezik el a szö
vetségi zászlót ? Gárda-csérkészeknél-e, 
vágy a legidősebb csapatnál ? '

6 . Milyen pontok és követelmények 
szerint döntik el a gárdaságot ?

Feleleti A  Magyar Cs. Szöv. zászlaját 
az elnökség rendelkezésére a központban 
helyezik eh A  III. kerület sZőv. zászlaját 
is az ottani elnökség rendeletére helyezik 
el, mert az elnökség felelős is érte. Ezt 
szabályozni a  kerület vezetősége hivatott. 
Gárdaságról nem tudunk, addig, amíg a 
központ ezzel nem foglalkozott, addig 
minden gárdáság tűíhajtás. Ezért nagy 
óvatosságot ajánlunk. -

7. Ha Budapesten az összes cserkész- 
csapatok felvonulnak, milyen sorrendben 
következnek az egyes csapatok? számít-e 
a  csapatok fennállásának ideje £

Felelet: A csapátoknak megvan ásZá-, 
műk, a sorrendet a csapatszám- dönti éh

8. A csapatban hol viszik a csapat- 
zászlót ?

Feleleti A csapát élén, a parancsnok 
után.

9. A  cserkészcsapatok hogyan mene
telnek : Őrsök szerint rendekben, vágy 
kettős, rendekben -tekintet nélkül az őr
sökre ? S

Felelet: Felvonulásnál, a városon át, 
díszmenetnél stb. keitősrendekben mene
teljünk. Künn a terepen, gyakorlatozás
nál pedig az őrsi alakulatot vegy.ük: fel.

10. Érdekes jelenség a következő: a 
nálunk fenálló 5 csapat mindegyike; mint
hogy verseny van; közöttük, különbnek 
tartja magát a másiknál. Ez oda lyukad 
ki, hogy mindegyik várja á másik csa
patbeli üdvözlését (tisztelgését). Gyakran 
azután az a vége, hogy egyik se tiszte
leg. Hogyanxkellene ezen segíteni?

Felelet: A nemes verseny helyes do
log, de a derékség fokának megbirálását 
bízzuk Vezétőínkre, Ti fegyetek eleget a 
cserkésztörvénynek, mely szerint mindén 
cserkész a testvérünk. Hogyan tartod 
testvérednek azt, akit nyilvánosan meg
tagadsz? Cserkészek kölcsönösén tiszte
legnek egymás közt, a feljebbvalóknak 
pedig előre tisztelegnek feszes tartásban 
és komolyan, ügy, ahogy a kiképzésnél 
tanulták.  ̂ '

11 Hol lehetne megszerezni és ménnyi- 
~ ért - Márkus Miklósnak „Cserkésztábor** 
és Sulyok Jánosnak ,,A  cserkész álma** 

-c. darabját?
Felelet: - Egyik sem jelent meg, de re

méljük, mindkét szérző át fogja engedni 
darabját „A  magyar CScZkéSZriék**, amely 
áz ősZ folyamán közki ncCsé téSzí mind
kettőt/
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.. HIVATALOS R É S Z
A Szövetség titkári hivatalát julíus í-től 

I. kér. Attila-körút f 9. sz alá helyeztük*
I. Maros-utca 20. sz* alatt a szövetség 

termelő és értékesítő szövetkezete műkö
dik még ezidőszermt, mely azonban, rövid, 
időn belül IV. Váczi-utca 46. sz. * üzlet
helyiségbe költözik át véglegesen. ~

Á Gazdasági Hivatal II. Bátthyány- 
utca 59. sz. alatt van.

A  szövetség újabban megválasztott tiszti
kara felkészülve várja az őszi munka 
kezdetét. Hogy azonban a reá váró fel
adatnak minden tekintetben megfelelhes- 
senj a tisztviselői kar kéri aN csapatok 
vezetőségeit az intézkedések szíves végre
hajtására s általában _a szabályszerű el
járások pontos megtartására.

-A-., -.szövetség ügyrendjét körlevélben 
lógjuk közölni.
■ ^  titkári hivatalban i hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és szombaton d. u. 5.— 7 óra 
között lehet értekezni s szombaton az 
összes főtitkárok és titkárok jelen vannak. 
Elintézett ügyek átvétele és a?z összeköt
tetést tartó tisztek megjelenése délután e 
napra esik.
« ^  csapatokra vonatkozó, eddig még 
be nem küldött történeti adatokat kérjük 
minél előbb a titkári hivatalba juttatni, 
pvert felsőbb hatóságok sürgetik jelenté
sünket.

A nyári táborozásról szóló jelentéseket

a csapatok legkésőbb szept. 12 ig juttas
sák a T . H.-ba, ellenkező esetben adataik 
nemcsak a felterjesztendő szövetségi'jelen
tésből maradnak ki, hanem a csapatok is 
úgy szerepelnének, mint amelyek nyári 
munkát nem végeztek, ami a segélyezé
seknél is érezteti majd hatását.

* *
Az 1920. juí. 9 én tartott intézőbizott- 

ságt ülés újból Gabona Istvánt választotta 
meg külügyi megbízottá. ((Time: Bpest, 
I* Attiía;útca 73. 1/6.) Ugyanekkor vá
lasztatott meg a külügyi bizottság is, 
melynek elnöke Ravasz Árpád a Szövet
ség elnöke, tagjai: Dr. Hermann Győző, 
lapunk szerkesztője. és Schrank Endre"
szövetségi titkár lettek.
.__  Titkárság.

- Csapatparancsnok
cserkésztiszt lakást keres* Amely csa- 
pat egy szoba konyhás lakást szerez, 
hálából azon csapat összes munkáit 

elvégzi és a csapatot oktatja.. 
Cím a szerkesztőségben.

Kiadótulaj donos : A  Magyar Cserkész Szövetség. 
Nyomatott s Fráter és Társa könyvnyomdájában, 

Budapest, VII., Akácfa-utca 13. 
T elefon: József 106—20. V

Iskolai füzetekét nagyban és olcsón 1 
cserkészcsapatoknak bizományba ad a] 

Plggyar eserhészeh Termeld ís I rÉ e s itO S z ő v e fk e z e ^  I
Budapest, VJ., Váci-utca 4 6 .

t i M » n . i u i i i , ( t ( l lm m t t r a l l I l u u t t

rat
e. 

‘


