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körrendelet.

l. Folyó évi szeptember hó l5-ig a csa_
patok ré§zéról jelenten dő a csapatszdm, a

tisztek, valamint segédtisztek igazolvdny
szdma, valamint dz, hogy a csapat tagjai
között hány diák, tanonc stb, cserkész van.

2. A M. Cs. 72. Hiv. Rend. 10. pontjáuak
kiegészitése képen a.táborozásra vonatkozó
jelentésnek a következő adatokat liell tartal-
maznia, mely jelentés szeplember hó i5-ig
esedékes.

l. Csapat neve. 2. A táborozás helye.
(Megye, város, község, puszta). 3, A tábo-
rozóhely távolsága az állomástól. 4. A tábo-
rozóhely közelében volt-e erdőség, tisztás,
legelő. 5. A táborozóhely tulajdonosának
neve. 6. Volt-e türdőzésre alkalmas folyó
vagy állóvíz. 7. Ivóvizül forrás, vagy kút
szolgált. 8. A táborozás időszaka. 9. A iá-
borban résztvevök létszáma (iparos, tanuló).
l0. A táborozóhely előnye és hátránya. l 1.

Hogy történt a felszerelések szállitása (autón,
hajón, vasuton). 12. A felszerelések szál-
litásának költsége. l3. Tökéletes volle a
tábori fölszerelés. 14. Hogy törlént az élel-
mezés biztositása. l5. A f cbb táplálkozás
miből álloti. l6. A helyszini beszerzések
(tej, vaj, tojás, , turó, burgonya stb. árai).
17. Napi összes kiadás. Költségvetés, zár-
számadás. 18. A táborozók egészségi álla-
pota. 19. Térképvázlat s madártávlati kép
(fénykép) a táborhelyről. 20. A tábor története.

3. A hivatalos szövetségi induló, mely a
III. oszt. próbapontját is képezi: i

,,Fiuk íel a fejjel a harsona zdng.,
Emellett minden csapatnak törekednie kell

egy csapatinduló szerzésére.
4. Az 19l9-ben megszüntetett igazoltatds

folyó évi augusztus hó elseiével ismét életbe
lép a következő szabályokkal.

Igazoltatni jogosultak: az ellenőrző rneg-
bilottak, a szövetségi tisztviselók, valamint
az igazolt tisztek és segédtisztek. Az igazol-
tatás alkalmával az igazoltat.; köteles először
magát igazolni. Hr ,jogosulat|an személyek.
cserkészruhát, vagy jelvényt viselnek, pontos
adatait jegyezzük fel s tegyünk azonnal je-
lentést. Az igazoltatónak jogában áll a meg

nem felelő viselkedésü cserkésztöI az iga^
zolványt és jelvényt elkobozni s ez esetben,
valamint akkor, midőn a szövetségi rende-
letek, szabályok meg nem tartását tapasz-
talja, azonnat jelentést lartozik küldení a
kerülethez, ennek nem léte esetén a ször,et-
§ég titkári hivatalához. Kerülni kell a feles-
leges igazoltatásokat. Az igazoltató mináen
tettéért felelós. Cserkésznek igazoltatnia íllos.
Senkinek nem áll jogában az igazoltatás al-
kalmával kalapot, vagy egyéb felszerelési és
ruházati tárgyat elvenni. E rendelet folyó
évi augusztus hó elsejével lép életbe.

ő. Tisztelgések. Kalapban : a tisztelgés
mindenkinek és mindenkor a kalap karimá-
jához emelt három ujj, olykép, hogy a mu-
tató uijhegye a kalap karimájának szélét
érintse. Kalap nélküI: a tisztelgés a váll
magasságába emelt három uij. Bottal: az
eddig is használt tisztelgés. Ha ezen három
tisztelgés közül egyik sem hajtható végre,
(pl. ha mindkét kezünkben csomagot vi-
szünk, vagy az egyik kezünk sem szabad,)
jobbra, vagy balra vetett fóvel tisztelgünk.

Elnökség,

Kézitaíokaí nem adunk visszá. Kétjük a nuáti
cimek€l, hogu a juliusl és auguszlusi számokat

heluesen íovábllilsuk.
Kérjük munkatársainkat, hogy ne juttassanak

'hozzánk oly kézíralo_t, melyet mashova is benyuj-
tanak. A ,Magyar Cserkész" csak eredeti kö-zle-
ményeket hozhat. lgen sajnálatos félrevezetés, ha
ilylormán más lap is közöl egyidöben bármiféle
közleményt. Ha mégis bekü|denek ilyeí. kérjük ezt
a kéziraton okvetlenül feltünő módon jelezni.

il. R Miskolcz. Nagyon köszönjük és legyen
szerencséák. A nagyobbik rajz ió, jönni fog ci[i.rel.

A kiadóhivatal felhívása ! Ké{ük
azokat a csapatokat, amelyek hatcszetű já-
téktrnk alkalm áb ó1 sz ab ályl ap okat, j elenté s -
miltákat és ,rA hatcszetű" tilzeteket vettek
bizományba, hogy ezekkel halaőéktalagal
elsi, zám olni s ziv e sk e ői en ek.

Bizományosainkat kétink, hogy a Égibb
számokkaÍ sürgósen számoljanak el, az eset-
(eg íeamataőt pélőányokat halaőéktalangí
kijrldjék vlssza, mett elsó száman.k készlete
kifogyott, a tObbibOl is mínden pél-
őáayta sörgós szükségünk van.

ZfN[JfK



n twoLYAí{. ntjoAps§"r, ,92l. AvcúszTt_is ,. 8. szÁrú.

"íYIAGn§ry.
E§ERnf,sz

Felelős szetkeszlő l
HERMANN OYÖZÓ

a nneóven csnRrÉszszövnrsÉo, HIvATALos LAprA
Eiif,.=ti, Err ém ?9 K.
Fúery It i, §<T;iléríe 1S K,
i.gas §m .i j_ §-i:s szin.1: K,

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapcrt, I., Maror;utca 17. ll|. 2.
Megjelenik minden hó 1-én.

Egyszer volt, hol nem voít , , . akát a mesében:
Boldogság, gazdagság, nyomorúság, szégyen,
Lehtrllott az etős, ott tétdel a porban,
Tesívétte ismer most a? ügyeÍogyottban.

S at<it eddíg gúnn yal néztek, megvetettek :

SegítségüI hivják most a? e(esettek.
Es ,rern tétová1ik, hahotától nem íél,
Segitségül síet a [egiíjabb testvér.

Egyszervolt...
a E ETr. b lcgg1cagébb Laitásának s'a mesé& (egiÍJabb testvércineL tüldóo.

nrp r,oOt, imú uo r.o[t . . . akár a masébca,
Múqmnrt3[ fiÉi"lig- ocos bolran Égca.
kmffiirlil hffin_t í .: 5 r:l: oal;!;=.
]ry:i.lh:tc,:t !,:r,=, --ie= ja_j: ,cian.

A=:=a c:i--c a--;.- c,ict a po-yv3.
Fi.';.-33= -=iaa aézédes tor foíyna.
B;c. t-;-- ickcsség : eíég ez a hátoa,
!§:g;s is ríycn élet schol a világonl

Kiki maga útját dalyías szivve| jáfia
S ki jelenbe rreín néz, jövőbe hogy látna?
MagánáI gyengébbet segítení restel:
Iíjúság? Javenőa ? Lassabban a testteí!

Egyszet volt, hol nern volt . , , akál- a mesében1
Jatt a boldogságra szomorúság 6óven.
Htlllott a vét, míntha záporcső hulLna
§ víhatban vetéste ügyan ki gondolna?

Htrított a vér s aztán minden, ami Őtága:
Kánaán öröme, íénye, gazdasága
S amíkor már minden, mirrően semmivé tetí,
Rání< hu1lott az átnyék, porba a becsialet.

Pgr-.ryolt hoíoemvoít.,,akátamesében, Egyszervoltrholnernvolt... Eíégamesébóll
Eit itt miaden ember csendben, békességben Amit elvett a mult, vátjuk a jövőtől.
S akár a mesébea az ótegebb testvér Yárjuk, követeljbk, ki is kLzdjiik báttan,
B&szkéíkeéik, éőzsól,Istent, embett nemíél: Bizva önetóní<ben, ögyünk igazábara,

Nem siratiuk teúen a multat, a úgiq
Nenr is kaszOtuíjiik katdrtnknak az élit,
Fens?óva1, kiáltva, dobbal a vetébte,
Álnok átulóta, tavasz ellenségte.

Hanern o{Lhon, csendben, aekiteszült innal,
Y étes vetejtékkel, tépelőővc, kinnal,
Ésszel, kézze!, ahogy Isten tudnu nk adta2
Késztiltink a végső, döntő pílíanatta.

Amit<or . . . Őe mostan ne a mondott szóbóI,
Értsüntr< egyszeí immát az elmoud.andóból.
AmiLor a csorbát, mitől atcuttk egy vét,
Helyteí<ösz ilBli a legiíjabb testvét.

Szöllösg Istaán.
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S megindultak a F'ehértó felé a paiotai
cserkészek. EIől ment a két őrsvezetővel
Bihari cserkészmester. utánuk kettesével a
cserkészek. Akőszáli sasok Bence Tóni lobo-
gója után; aztán a f,ehér bárányok Kovács
Gabi lengő lobogóját követték. Hátul a kony-
hát vígan cipelte a két cserkész.

Szép nyári délután volt. Az augusztusi
nap melegen perzselte a szatymazi homokot.
A szőIőkből a korai szőIők telt gerezclei kan-
dikáltak az úlra; a gyümölcsfál<ról a szilva,
alma és a körte mosolygott biztatóan a cser.
készekre :

- Yun erre kincs, fiuk ! Jó helyre jöttetek,
fiuk I Ugyes vezetőtök van fiuk !

Itt-ott egy-egy tanya fehérlett. I(arcsú asz-
tagok tövén a dúgó-búgó cséplőgép csépelte
a drága pestmegyei homokban tern]ett arany
gabonát.

A városi fiúk, a palotai cserkészek tekin-
tetükkel szinte falták, amit Láttak. A cséplő-
gép körül mozgő, serénykedő embereket. A
kazánt nyugodt szemmel figyelő gépészt. A
cséplő tetején az etelőt, aki az oldott gabona-
kóvét eresztgette bele a cséplőgép acél tor-
kába. A zsákost, aki ügyeskedve aggatta a
cséplő négy-öt szájára a könnyű zsákokat.
Hogy ömlött bele a pirosszem(l acél, gabona,
a kenyér drága magja. A pelyvát horció lányok

. 
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GYÖKÖSSY ENDRE. (6. Folytatás./

megálttak egy pillanatra s megbámulták a
különös úrfikat, a cserkészeket.

- Mifélék lehetnek ezek? - tudakolták a
szalmát rúrdonhordó emberektől,

- Biztosan konrédiások ! - bölcselkedett
az egyik magyar.

- Az a, cirkuszosok, vagy állatszelidítők !

- bólongatott egy öreg atyafi.
Nem oktalan beszéd volt ez. De nem láttak

még ezen a vidéken cserkészt a föld tiszta
fiai, az egyenes, okos, egészgéges magyarok,

A cserkészek bizonyosan megérezték, mit
beszélhetnek róluk az atyafrak Egyszerre
jókedvvel iengették feiéjük a napfogó cser-
készkalapot. A jótorkú Nyitrai Jóska zengő
hangon kiáltotta:

- Jó napot és jó munkát, magyarok !

Egyik szőIő a másik után maradt el;
egyik tanya a másik után sétált eI mellettük.
Még egy iskola mellett is elhaladtak. Iskola.
Kint a pusztán, a szőlők között. Igen. A tudás
kincsét sok-sck csendes iskola osztogatja
errefelé a tanyák, a szőlők kis magyarjainak,
a szorgalmas, földet túró emberek apró gyer-
mekeinek. Az állam atyai goncloskodása
ide is elér. Boldogan és büszkén hallották
ezt Bihari cserkészmestertől a palotai cser-
készek.

Egy őrát se, gyalogoltak a fiúk s megcsil-
lant előttük a Fehértó vize. Egyszerre többen
is kiáltottak fel:

- YÍz, ,líz, vizl,
A csendesen hallgató tó tükre a rátúző nap

sugaraitól tündökölt, akár a tengerből kiha-
lászott gyöngyházkagyló a napon. A cser-
készek nregáIlottak egy pillanatra. Hörönrpő
Gida szeme szinte szikrázott 'az örömtőll
Büszkén szólalt meg:

- I.'iúk, ez a Fehértó,

- Ez l,esz a mi tavunk ! - pattogott bol-' dogan Arató Lajkó

- Hisz ezen csolnakázni is lehet l * uj-
jongott Kállai Sanyi.

- Hogyne lehetne l
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- Hogyne lehetne ! - lelkendeztek a fiúk.
Hirtelen messzibb táncoló forgószél fodra

csapott közéjük és a Séta Gyuszi fejéből ki-
kapta a kalapot s gyönyörűen hajtotta, mint
egy talicskakereket, a tó csillártrló vize felé.
Séta Gyuszi se volt rest: utána A fiúk haho.
táztak. Egyik-másik bjztatta Gyuszit :

- Szorítsd !

- NIég egy ugrás l

- El ne taposd azért, hékás, az új ka-
lapot l

- Melege van; fürödni akar.

- Most mutasd meg, Gyuszi, hogy ken-
gyelfltrtó vagy.

Veszedelmesen közeledett a oyílegyel]esen
karikáző cserkészkalap a vizhez. Séta Gyuszi
is. egyre nagyobbakat szökkent az izző ho-
n-rokon. Már n5l66{ban volt. Utána is kapott.
De nem sikerült fülön csipnie a cigánykere-
kezó tökfödőt. Mindjárt fürdil< már a kalap.
Séta Gyuszi azonban gondolt merészet és
nagyot: átugrotta az előtte bokázó nagyszélű
tányérkalapot. Sikerült, A kalap megakadt a
lábai között De az ugrásban kilendült Gyuszkó
legény a fontos egyensulyból: hasra vágó-
dott. A kalapot elcsípte, agyonnyomta, de
orra a tó huncutul csobogó vizébe szagolt.

- Hahaha ! Hihihi !

Volt vidám kacagás. I(iáltoztak a cserké-
szek:

- Döglött a kalap, Gyuszi !

- H"j, de nekihasaltál annak a viznek|

- Nagyon szomjas lehetsz !

- Jó-e a Fehértó vize ?

- Mindez pedig azért történt, ugy e, fiúk,
mert az állszíját nem kapcsolta az áIla aIá
Gyuszi ? - szólalt meg Hörömpő Gida.

- A cserkész ka|apját vihar se fujhatja le
a fejérőI. Igaz e, cserkészek ? Ir{ire valő az
8uszlJ j

- Igaz| lgaz|
De már Séta Gyuszi is talpórr volt. Kihúzta

aaga alól agyongyűrt kalapját; vizbe; sárba
nártott orrát törülgette ; kalapját simogatta;
azún jókedvvel csapta újra a íejébe ; az álL-

=í.jat keményen álla alá szoritotta:

- No, most hagyd el előkelő székhelye-
:*. kalapom, kalapom ! - nevetett,

- Jól van, Gyuszi l Tovább, fiúk l - zen-
§.c a Hörönrpő Gida harsány szava,

E3l,más után hagyták el a palotai cser-
h*-zek a tanyákat, szőlőket. Az Ördög-tanyá-
t-nt ;cbbra le, Szeged felé kanyarodtak. Min-
,fiig a Fehértó mellett haladtak. A Felmayer-
es a Szőry -tanya között megállt egyszerre
ffi,irlnpő Gida. Arccal a Fehértó felé for-
ólr[r e3v katonás jobbraáttal s fetkiáltott:

- \tegérkeztünk.

A cserkészek is megállottak. Egy pillanat
alatt körülveüték Gidát Gidát, az ő vez,érüket,
v ezetőiűket, buzdítójukat, j órai ntójüket, okta-
tójukat. Gidát, a cserkésztestvért, a barátot,
az ő kincsüket. Minden palotai cserkész sorra
csókolta Gidát tündöklő tekintetével s valóban
gzi_v,tik legméIyéről szakadt fel az örömöt,
boldogságo| elragadtatást hirdető zengés:

- Eljen ! Eljen ! Eljen l

- Hát megérkeztünk ? - kérdezte csen-
desen a cserkészmester is.

- Igen, itt vagyunk. Itt táborozunk ! -felelte Gida.
, - Jó hely. Szépek ezek a karcsu nyirfák.
Pompás ez a tő felé lejtő pázsitos -mező.

Közel van két tanya is. Ivővizért nem kell
messzi menni. A sátrakat nagyszerűen lehet
itt verni.

F'iúk, pihenő! - harsogott a Gida
katonás hangja.

A cserkészek gyorsan lehányták magukról
a hátizsákot, S aztán minden vezénylő sző,
parancs nélkül körbe ültek a puha pázsiton.

A kör közepén Gida és Arató Lajkó ült,
meg a cserkészmester, Az egyenletes ritmus.
sal gyöngyöző sző Gida ajkáról egyre élén.
kebben szakadozott:

- Van itt nap, fiúk, de van árnyék is.
Van itt szabad, mező, hol kifuthatocl szilaj
csikó módjára magad, Gyuszi.

Séta Gyuszi felfülelt neve említésére._ Van itt gazdag virágja a rétnek. Jut a
növénygyüjteményedbe, Miktós.

Hadi Miklósnak szólt ez a biztatás.

- A pillangó se ritka jőszág erre, Iepke.
gyüjtő Kovács Gabi l Lehet úszni a tóban,
úszók bajrloka, Nyitrai Jancsi. Látod, milyen
méltóságosan sétál ott a gém a tő vizében,
piktorom, piktorom, Supi Gyuszi. Yászon,
festék és ecset kelil hozzá, meg a te ügyes
kezed.

- Itt a súrlydobást is gyakorolhatod, Bön-
csök Gyula. Ha jól szétnéze| a környéken,
talán valami malomkő-darabot is találsz itt
valahol, cserkész-Kinizsi. Itt nem kell félned,
hogy a szomszédok kerítését kidönti a kezed-
ből kiröpült súly. Bence Tóni tanulmányoz-
hatod a szorgalmas hangyák sürgését, forgá-
sát, a mélrek ügyeskedését, te komoly tudós.

A fiúk egyre nyugtalanabbul hallgatták
Höröm p ő Gida szép, biztató, ösztökélő szav ait,

- Nagyszeríí lesz !

- Csak már itt volna a holnap !

- Eljen Gida l

- A nri Gidánk !

- Akkor dologra, fiúk l Talpra| - sző-
lalt meg a csérkészórester.

- Hol üssünk sátrat ? No, nézzük, jelöl-
jtik ki a helyet! - mondta Gida.

A fiúk már talpon is voltak.
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Hörömpő Gida éles szemmel látta meg, hol
van az alkalmas hely a cserkészsátor veré-
sére. Jókedvű komolysággal,mondogatta :

- lde verjük a cserkészmester úr sátrát.
Ide a miénket, Lajkó.

Arató Lajkó, a felrér bárányok őrsvezetője,
egy sátor'alá került Gidával.

Aztáa Gida tovább jelölgette ki a sátor-
helyeket.

- Ide csak, Kállai Sanyi! Kikkel versz
sátort? Pistával és Ferkóvai? Jól van.

S mgleg lelkesedés izgalma hajtotta, ösz-
tökélte a fiúkat, Hárman, négyen összeveród-
tek s elhatározták, hogy közös sátor alá buj
nak. Mert ez is kedves doiog a cserkészeknél.
Nenr lélekölő katonai paraocs rendeli óket
egyformán egymás mellé, hanem az egymás
nagyobb szeretete, a kölcsönös rokonszenv.
Igy épült aztán a Fehértó partján a palotai
cserkészek sátortábora. Egyik sátorban ketten,
a másikban hárman táboroztak, Volt olyan
sátor is, amelyikben öten bujtak össze,

- Itt vagyok, itt vagyok ; mi baj ? - mo-
solygott Arató Lajkó.

- Megvan-e a pénz ? - incselkedett Bön-
csök Gyula.

- Hát hogyne volna.
No, akkor előre, vezess és fizess;

megyünk sza|máért.
Arató Lajkóval meg is indult a négy cser-

kész a közel fehérlő szép kis tanya felé.
Nagy szénaboglyák, sza|makaz|ak tarkították
a tanya szérüskertjét.

A cserkészbotot nrind az öt cserkész ma-
gával vitte. Jó az núndig. Legkivált tanyá-
kon, ahol a farkasfejű kutyák vigyáznak a
tanyák kincsére. Ezek a farkaspofájú kutyák
csattogó foggal és hangos üvöltéssel szokták
fogadni az idegent. Jó ilyenkor a hosszú
cserkészbot. Csak ki kell nyujtani s meg-
hőköl tőle a harapni vágyó eb.

Ezen.az augusztusi alkonyaton bizonyosan
megdobbant a Fehértó környékén a pusztai
föld magyar szive, Nem voltam ott; de itt is,

Nl
Cí)
(J,
C-)
E

Kőzépen állt a cserkészmester sátra. A{ö-
götte a két őrsvezető kedves sátortanyája.
Jobbra a kőszáli sasok vertek öt sátort,
balra a fehér bárányok négy sátorban í,úződ-
tak meg,

Aikonyodott már, mikor a sátrak körül a
vizet levezető kis árkocskákat is megásták a
f,úk. Aztán boldogan csomagoltak ki, Min.
denki berendezl<edett a maga sátorrészében,
mint a madárfióka a fészek egy egy csücs-
kében.

Gida örökkön éber esze mindig (áíott,
figyelt mindent.,

- F,iúk l

-- Itt vagyunk !

- Négyen-öten bemehetnétek Arató Laj-,
kőval az egvil< tanyába. Vegyetek két-három
öI szalmát. Jó lesz az a derék alá.

- Hol a kvártélymester ?

most is
szív, ott

-Mi
-Kitájékán?

- Hazajőttek,
unokái ?

visszajöttek Árpád vezér

- De szép magyar fiúk,
bimbózó virágai.

nlagyaí anyák

A pusztai föld magyar szíve egyre nyug-
talanabbul, egyre boldogabban . kérdezgeteít,
felelgetett, mintha csak másvalakivel folyta-
tott voina élénk páros beszédet.

- Ez az izmos fiú Botond véréből szár-
mazhatott !

- Ez a mosolygós arcú Töhötöm fiabizo-
nyoSan.

- Mit akarnak itt ?

(Folytatjuk,)

hallom, mit beszélhe tett az a dobogó
pusztaszer vidékén,
van itt, mi történt itt ?

ütött sátort a pusztaszeri mezők



MAGYAR CSERKÉSZ 159

külföldi levél.

Kedves fiúk ! 
192l július'

Ugy-e, csodálkoztok, hogy még mindig a
külföldi cserkészet dzsungeleit járom és mivel
hétmérföldes csizmám van (értsd: jó össze-
köttetésem a világ minden tájával), egyszer
keletről, másszor nyugatról, majd meg észak-
rőI vagy déIról hordom összé a cserkész-
ujdonságokat.

Kezdjük csak itt mindjárt Arneriká,ban !
M os t i gazol t ák a *nil Ii o m o d, ik c serk é szt. P e r sze
nincs ma is tényleges cserkészszolgáIatban
mind az a millió amerikai fiú, aki fogadalmat
tett. Az urrió államaiban ma mind,en száz
fiú ktiztil öt csetkész és ha nég elárulom,
hogy több mint tizmillió a cserkészkorban
levők szárna, már tudjátok is, hogy hány
cserkész uaa gCaát. Nemsokára rnaglar csa-
patok ís alakulnak és ti bizonyára örömmel
külditek majd az őhazai leveleket óceántúli
véreiteknek.

Olaszországbam a két nagy szövetség, a
katolikus és a felekezetközi mellett egy har-
madikat is sikerült felfedeznem. ,Ra§azzi
Esploratori Pionieri" a neve és Milano a
központja. Míg a katholikus szövetség Baden_
Powell módszerét követi majd minclenben, a
másik szervezet pedig erősen katonás zamatú,
addig ez a harmadik, ugy látom, ffueg a
természetszeretetre helyezi a súlyt és nagyon
műveli a magas turisztikát, Nem új már ez
a szövetség sem, hiszen a háború alatt nálunk
is láthatók voltak csapatai a ,,Cserkész mint
detektiva című filmen.

A terwészct kullttsza hódít újabban számos
ország cserkészetében. Az amerikai és angol
,Woodcraft"-mozgalom hullámai átcsaptak
már Skandináviába, Hollandiába, sőt Német-
országba és Ausztriábais, Palland,l bárőnak,
a Fagyar cserkészek igaz barátjánal< német-
.tíöldi birtokán éppen most tart propaganda.
ClóaCásokat John HargrAue, a híres angol
-Fchér Róka". Az új német cserkészszövetúg
il felkarolta az eszmét. amel5lről legközetebb

-r tgazán írok egy kerek kis cikket.

Az angol egyetemi cserkészekről jó híreim
vannak. A legtöbb egyetemnek már van
csetkészszervezete, Az orfordi cserkészklub
tagjai, a legelőkelőbb csaláclokből származó
nagy diákok, cserkészcsapatot alakítottak a
diákváros alkalmazottainak, laboránsainak,
portásainak fiaiból. Ma már szívesen viszo-
nozza cserkészmódra a büszke nézésű ifjú
lord a kis cipőtisztítók tisztelgését. Nagv dológ
ám éz Oxíordban, ahol mjnden annyirá hagyo-
mányos, előirásos.

Angol cserhészkőstettehről szinte naponta
hoznak jelentést a lapok. Nemrég két cserkész
megmentette csapattisztje Óletét. A tiszt úszás
közben örvénybe került és hirtelen elmerült.
Ingamells őrsvezető kiúszott a tő közepére,
de őt is elragadta az örvény és egy piJlanat
alatt a fenékre sodorta. A derék fiú nem
vesztette el lélekjelenlétét és minthogy nrást
nem tehetett, a víz alatt vonta ki tisztjét a
part felé. Öt yardnyira a parttól egy rnásik
cserkész emelte ki mindkettőjüket és mester-
séges légzéssel visszaadta őket az életnek.
Egy másik cserkész lángoló ruhájú leánynak,
egy harmadik széndioxid-tartályba zuhant
munkásnak sietett segítségére.

Nem marad el derék angol társai mögött
a 13 éves belga Róbert Degueldre. Egyik
karjától egy harctéren talált gránát robbanása
íosztotta meg, s ő nemsokára félharral meg-
mentette egy cserkésztestvétét a vízbefulástól
tisztje és az egész csapat szemeláttára. A kís
Róbert ma már nemcsak a belga cserkészek
legíőbb érdemkeresztjét viseli, hanem.azt is,
amit Baden-Pawell küldött neki Angliából és
azt az érmet is, amelyet Albert király szemó.
lyesen tűzött a cserkészingre.

Erdekes, hogvan osztályozza csetkészeit az
egyik belga szövetség, a B. S. B. 10_ 12 éves
korban ,,farkaskölyök", t2-15 éves korban
,farkas", a 15-18. évben ,öreg farkaso a
nevük. A íarkaskölyök-ötletet tehát ők már
tovább viszik és kiterjesztik az egész moz-
galomra.

A suőjci cserkészfiúk és leányok Berubeu
,,Fióh-Jatnboreetu rendeztek május végén.
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Összegyűlt erre a csodára a cserkészség és a
vezetők apraja nagyja. A . 

n cserkésznr oziban"
bemutatták a híres Jamboree filmet és a nem,
kevésbbé sikerült svájci cserkészfilmet, amely
az Eurőpalégnnagasabb havasai között pezsgő
cserkészéletról mutat be.utolérhetetlen képe-
ket. A ,tavaszi cserkészvásár" is lényesen
bevált, VoIt még bábszinház, hídverőverseny,
mintatábor ; igazi, hivatásos nagy cirkusz
,,világattrakciókkal" : medvetánccal, hajme-
resztő zsonglőrökkel, kígyóemberekkel és
bohócokkal. Volt cserk észzenekar, amely csak
klasszikust jáíszott; de azért voltak svájci
pásztortáncok és természetesen indián harci
táncok is. A városligeti látványosságokat meg-
szégyenitő mutatványosbódékból égész sor
épütt. Egy cserkésztiszt - kiváló festőmű-
vész - mindenkit \erujzolt a cserkészpénztár
javára, A tavon evezés, ltotgászás, este tün-
dérfényes velencei ünnepély. A cserkészven-
déglőben a cserkészlányok működtek és -dícséretükre legyen mondva - főztnk se
francia, se német, hanem ,,cserkészkonjlha"
volt. Persze komolyabb háttere is volt az
egész dolognak: nagy tiszti és őrsvezetői
konferencia.

Hasonló kedvvel, de mégis csak egészen
másképp ülték meg Madridbau. Szt.-Gfirgg
ünnepét. Hatalmas tábort ütöttek az egyik
parkban és megvendégeltek ott - mondha-
tom, nagyúri módon; olvastam az ét|apot -több százat a város szegényei közül. A lu-
cúllusi lakoma után pompá s szinielőadást tar-
tottak az ,explorador"-ok a szabadban;
enélkül nincs cserkészünnep Spanyolország-
ban ! paruern et circenses ! persze délelőtt
előbb tábori mise, diszszemle és nagygyakor-
lat volt. Ezeken résztvettek az egész spanyol
főúri világ hölgyei és urai. A spanyol szö-
vetség vezetőségének tagja a legtöbb herc,eg,
grand és szenátor, Hogyne, ahol a király maga
is cserkésztiszti ruhában jár !

A fraucia cserkészeknek már annyi a kü-
lönpróbájuk és oly ieleményesek ezeknek a
szaporításában, hogy az öt francia szövetség
kiküldöttei terjedelmes szabályzatot voltak
kénytelenek kidolgozni. Nem állnak meg a
,,mintacserkészn-nél, hanem még olyan foko-
zat is van, amely kttszonegy különpróbátkí-
ván meg ! Nos, mit szóltok ehhez !

A fehér elefánt hazájának, a messze Szióm-
uah fiata| kir ály ár 6I bizony át a tudj átok, hogy
maga is kezdő cserkész volt kilenc évvel
ezeiőtt. Ma per5ze VI. Rama Őielsége a leg-
főbb cserkész sliámban, de cserkész minden
izében. ,Le Roi Eclaireu,r", mint egy fran-
cia újság nevezi. Minden iskolában köte|ező
a cserkészet. külön cserkésztiszti főiskolát
tart fenn az á|lam, Nagy a fontossága a külön-
próbáknak Sziámban, ahol a nép eddig ke-

rülte a mesterségeket és a gyakorlati tudást.
Szemmel Iáthatőlag javítja az ázsiai tunya-
ságot a cserkészet. A felnőttekre is kiterjed
a mozgalont. A ,,tigris-lovagrend" tagjai a
cserkészszabályokat követik. Majd még szólok
egyszeí a sziámi cserkészek szines életéről.

Talán olvastátok az ll1ságokban, hogy a
napokban volt Margit dán királgi herce§nő
esküvője René pármai herceggel. Alig pár
hete, hogy a hercegnő szemlét tartott a dán
cserkészfiúk és cserkészlányok teljesszámú
csapatai felett és nyornban személyes véd-
nökséget vállalt. Páraflanul kedves, lebilin-
cseló modorával megnyerte a dán ifjúság
szivét; persze, hogy résztvettek a gyerekek
a fényes nászünnep örömeiben !

Ha már csupa fejedelmi személyiségekről
szőlok, nem szabad megfeledkeznem a japáu
trónörökösről, aki most járt angliában és
mindenütt megszemlélte a cserkészeket. A fel-
kelő nap országában tizenkét éve nem isme-
retlen a cserkészet, de a jövendő mikádónak
módjában lesz most nagy nenzeti intéz-
ménnyé tenni a mozgalmat.

Jóleső érzés járta át épitészi szivemet,
amikor az ad.elaid,e-i (Dél-Ausztrália) cser-
készek új fődadiszállásáról hallottam. Vas-
betonból, fából. vasból és téglából, jóformán
mindenfajta építőanyagból a csapat egymaga
építette fel emeletes házát. Pedig távol is volt
egy részük: a cserkésztiszt kilenc fiúval a
délkeleti ismeretlen területeket,fedezte felu,
a sző igaz értelmében.

A legnagyobb örömöm egy véletlen talál-
kozás volt. Bonde Antalt, a világjáró dán
csetkészv ezetőt Olaszo rszágba v alő útja köz-
ben hozta össze velem a sors. Persze nyom-
ban meginterjuvoltam régi barátunkat. l918
októberében páí napot BuCapesten töltött
Bonde; több csapat cserkészei emlékeznek
nég a kedves ,dán bácsira". Kikérdeztem,
hol járt azóta? Ti persze .még ezt sem tud-
játok, merre járt azelőtt? Hát csak néhány
helyet említek a sok közül.: Izlandban meg-
alapította Európa legészakibb, Svájeban,
Davosban a kontinens legmagasabban tanyáző
csapatát. Azután Szibériában töltött hosszú
időt hadifoglyaink segítésében, mint a dán
kormány meghatalmazottja. Itt is voltak cser-
készei. Yolt aztán még haditudősitő az olasz
fronton stb. stb.

A forradalmi középeurópán át hazatért
osterbro-i Cán csapatához, de'az 19i9. év
nagy tészét már Nyugatindiában töItötte.
S z . - Tho rn as s zi getén ek gy ő gy sz er tár át v ezette.
Cserkészcsapatot a]akított nyomban a fehér
lakosság J<érésére a gyarmati dán és amerikai' fiúkból. Igen forró, alig elviselhető a klima a
szigeten. Meg is l,átszott az aflúkon: bágyactt-
ság, tropikus lustaság vett erőt rajtuk, pedig
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mindig csak lovon jártak és a cserkészkirán,
dulások mindegyike tengeri fürdéssel volt
egybekötve. Nem féltek a t]úk a fel-felbukkanó
cápáktól sem, amikor avizbe menekülhettek.
Pedig a víz is langyos-nreleg volt. Nagy volt
a szórakozás, amikor óriáspókokat kénysze-
rítettek párviadalra, amely mindkét fél pusz-
tulásával végződött. Bonde eltiltotta ezt az
á|Iatkinzást. Csak kenyeret vittek a kirándu-
lásra, hiszen vadon ta|álták a banánt meg
az ananászt. Persze nem hiányoztak a para-
dicsomból a moszkiiók meg az óriás száz-
lábúak (sem. Gekkógyíkok, majmok, papa-
gájok nyüzsögtek mindenfelé. A fiúk mégsem
túdtak fürgén cserkészkedni a községben és
a nap örömteljes befejezése mindig nagy
fagylaltozás volt Bonde patikájában.

Bonde beutazta az egész nyugatindiai szi-
gétvilágot. Látott Portoricobaa YMCA. cser-
készcsapatot spanyol, portugál, amerikai,néger
és caraibi indián fiúkból. GouaQeloupe-szige-
tén francia vezetés alatt katonásdit játsző
néger cserkészeket. Barbadosban az angolok
pompás iskolai csapatait csodálta rneg; Bri-
tish-Gwyanában éjszakai gyakorlaton v.olt és
banánünnepet ült velük az Atlanti Oceán
partján lobogó tüzek és nagy világítóbogarak
fénye mellett. Még sclkat beszélt Bonde bará-
tom a trópusok csodás cserkészéletéről.

Nenl-yorkban is tőbbizben iárt és alaposan
megisnrerte az amerikai cserkészetet, aztán
kapía magát és áthajókázott Londonba, Részt,
vett a Jarnboree-n, mint a "Politihen" tudó-
sítója, végÜ'l az idén Svédországban élt egy
gróf birtokán és eljutott ahhoz a megá|lapí,
táshoz, hogy a zlilág legiobb cserhészei a
sxédek.

Fiúk ! Volt már egy alkalom, ahol a svédek
vitték el a világ pálmáját. De azon a stock-
holmi Olimpiászon nagyon közel jutottak
hozzájuk a magyarok. Akartok-e ti" rr.agyar
cserkészel<, a svédek mellé kerülni abban a
nagy Olimpiászban, amely a cserkés'ztestvé-
rjség jegvében szünet nélkül álI világszerte?
Ea azt hiszem, igen ! Ugy-e, erre gondoltok
Ti is a íábortűz mellett, amint erre gondol-
nak a cserkészekavilág minden tábortüzénél?!

szívből köszönt benneteket vén cserkész
barátotok

il rsgüísl§elií§íuttluiíís lth ltíIíin
100 kérdés és felelet.

Különös tekintetlel a ll. éc l. osztályu próbákra.

lrták: MÓcsY JÁNos És SZTRILICH PÁL.
c§e rkésztl3ztck.

1. Hol yan a íegkazelebbí orvos, gyógy-
szettát, kllnika vagy kótház, teleíol- és tűz-
j elz. ő ál1o m ás, rendóts?ob a, bérko cs iállo más ?

2. Mi a csetkészmeatőnek céljal Első
segítséget nyujtani az orvos megérkezéséig
és megakadáIyoz:ni, hogy nagyobb baj tör-
ténjék.

3. Melyií< az első segítségnyu jtás íő elvel
1. Ha komoly abaj, rögtön hívj orvost. 2. Ne
akard csinálni azt, amiheznem értesz. 3. Min-
den körülmény között iégy higgadt és eiórelátó.

4. Mí a scb? A kültakaró (azaz a bőr)
folytonosság án ak megs.zakí tása.

5. Mií<or gondolhatiuk, hogy a seb tlszta !
Ha a sérülést tiszta és éles tárgy idézte elő
s feltehető, hogy a sebbe semmiféle idegen
anyag nem jutott be, Ez azonban a legna-
gyobb ritkaság. A vérző sebeket ilyen szem-
pontból kedvezőbbeknek tartjuk, mert a vér
a lehető legbiztosabb módon távolítja el a
sebbe jutott anyagokat.

6. Míkor valőszinű, hogy a seb íettőzöttl
Ha tisztátalan eszközze| történt a sérülés,
amiáltal idegen anyagok jutottak a sebbe. Ha
nem tudjuk eldönteni, hogy okvetleniil tiszta-e
a seb, e|ővigyázatosságból úgy kezeljük,
mintha fertőzött volna.

7. Hogyaa kezeljvk a íettőzött scbet ! A
nagyobb darab tisztátalanságokat tiszta csi-
pesszel, a kisebbeket pedig aikoholba (vagy
fertőtlenítőszerbe) m ártott v altáv al ki töröljük
és a sebet jódtinktúrával bekenjük. Ezután
oly módon alkalmazunk kötést, mint a tiszta
sebeknél.

8. Hogyan Lát|ok el a nem íettőzött scbet!
Tiszta (steryl : csíramentes) gazet (géz\ he-
lyezünk a sebre, erre jön egy csomó vatta,
amely a nedvességetmagába szivla és a sebet
a kütső behatásoktól (hicleg, ütés) megóvja.
Ezeket pólyával vagy háromszögletű kendő-
vel, cserkésznyakkendővel, esetleg tapasszal
erősítjük meg.

9. NIhe ke1t vigyáznl a seb bekatesená|
1. Szerünk lehetőleg tiszta legyen. 2. Hogy
a sebhez a csíramentes (steryl) kötszeren
kívül más ne érjen. 3. Hogy a kötszereknek
azt a részéí, amely a sebbel közvetlenül érint-
kezik, sem kézzel, sem eszközzel meg ne
érintsük,

l0. Hogyan mossunk kezetkaftzés elatt?
Yízzel, szappannal, körömkefével,s lehetőleg

:íoe.
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valamely fertőtlenítőszerre\. (Például'szubli,
mát, lysoform.)

íl, Meíy ek a (eggy akt abb al használt (cset

készgy akotlatban) 
- íeúőtlenitő f olyadékok i

A jóatinktúr4 a szublimát és lysoform.

'2, 
Hogyan használjtk a szrrblimátot }

l0/oo oldaúan. A szublimát 1 grammja piros
szinű rudacska alakjában kerül forgalomba,
hogy más foiyadékkal összetéveszthető ne

leg-yen, kevés piros testék (cosin) van.benne.
Y|iaen való olChatőslgának elősegítésére a
pasztillákban konyhasó is van.

í3. Hogyan használjak a Iysoformot ?
2-40lt, oldutban irrkább a múszerek és a
seb kbinyékének fertőtlenítésére. Sebre csakis
akkor alkalmazzuk, ha más fertőtlenítőszer
nincsen kéznéL.

í4. Hogyan kelí a csipeszt tisztává tenní ?
Lysoform-ban vagy alkoholban jól megmossuk,
l{azán csirameniás akkor lesz, ha vízben 15

percig forraljuk.
15, Szabad-e a sebben mélyen (evő tát,

gyakat eítávoíitari} Nem, ezaz oívosdolga,

í6. Mílycn vétzések vannakl Ütőeres,
gyűjtőeres és hajszáletes vérzések.
-- í7. Miben ktYlonbaznek ezek egymástól}
Az ntőérbőit az élénkebb színű vér sugarak-
ban szökik ki; a gyűjtőérbőI vagy hajszál,
érből a sötétebb színű vér lassabban, egyen-
letesen csurog.
- 16. Hogyan csillapitjuk az i}őercs vétzést?
Először megpróbálunk nyomókötést [sok gaze

vérzés eláll. Ha a sérülés nem a végtagokon
van, a vérzést az odavezető ütőér,újjal való
lenyomásával csillápíthatjuk. Akinek a vég-
taglat teXOtötlúk, azt azonnal orvoshoz kell
vinni.

|9, Mite kell íigyelni, miatán a végtagot
lekot-ottak } Az elkötés |1lz-2 őráaál tovább
egyfolytában ne tartson, mert különben a

vés,tas. elhal. (brand).
iOi}Jogy^n csillapitjuk a gyitjtő- és haj,

száletes nrztzést} Ezek maguktól elállnak, ha
iól bekötöttük őket (nyomókötés)," 2l. Mikot alkalmaz kOtést a csetkész'l
1. Ha nem jöhet hamar orvos. 2, Ha olyan
a sebzés, hbgy orvost hívni nem érdemes,
3. Ha a beteg kötés nélkül sok vért veszítene,

22, Miétt nem szabad a sebte közvetlenil
vattát tenní ? Mert a kis fonalacskák bera_

sadnak a sebbe és a kötés Ievételét, ezzel
6gyütt a gyógyulását, nehezebbé teszi,

23, MiÍyen módon eúsíthetjök_ meg a
sebre heÍyezett vattát és gazeti Póiyával,
háromszögletű kendővel és tapasszal,

24, Miíy en p ólv ákat hasanálunL íe ginkább }

1. Mull-pólyái, amely egyszető szövésű, 2,

Á caticolpóiyát, amely sűrűbb szövésű,. Ez
.rtObnit t-obbször lehet használni (mosni is),

25. IJo| kctl kezőeni a pólyázást, A szív-
tői távolabb eső részen.

26. Hogyan kell megetősiteni_ a. pólya
végét| A pólyavéget mélyen .behasítjuk, a
kéi végét a iOve, csomóra kötjük, a két végét
elenkőző irányban körülvetjük és csokorba
(másli) megkotjtik. Alka|mazhatunk még biz,
ionsági tűi vagy tapaszt is a megerősítéshez,

27. Snbaő,e a sebte lisztqkötszetenkivtt
mást (vércsillapitóvattát, és tahát stb,) tenni}
Nem.- 

ig. Mit íasználhatlnk a seb bekötésétc,
ha_ níncsen k<ltszerünk} Mosásból (kivasalt)
vászonrlarabka, vagy egy tiszta zsebkendő is
haszná|hatő szükség esetén,

29. Mikothaszláljulktapaszt } Ha a seb

kicsiny vagy nehezen pólyázható helyen van
(póldául orron, háton).

30. Hogyan haszláljuk a tapasat ! A
bőrt benz'Íánel vagy aetherrel zsírtalanítjuk,
A tapaszt kibontjúk vagy a ráíapasztott gaze,

iót in"g"rubadítjuk és- több kisebb csíkba
iagru Úsználjuk fel. Az ettávolítást szintén

beizinnel vagy aetherrel végezzttk,

3í. Mitól ismer|ük íl:,eg a csonttörést }

1. A beteg az ili,eíő testrészét nem tudja
használni."Z. Ha gyöngéden végigtapogatjuk
a gyanus helyet, a törésnek megfelelő ponton

.u 6át.s a legcsekélyebb érintésre fájdalmat
ielez. j, Nén]elvkor-a csont olyan helyen haj-
iit .t, ahol ninósen izület. 7. Néha az e|törl
végtag rövidebb a másiknál. ' (Folytatjuk,)

I

t

l

@éz) és vatta erősen rápő|yázvaf .alkalmaznl
iTa 

'a 
vér a kötésen átszivárog, akkor az eret

a seb és a szív között gummipólyával leköt-
jük (Esmach). Ha ez nincsen kéznéI, úgy
hadrágszijjal, vastagabb zsineggel,_ összetekert
kendőirel (óserkésznyakkendővel) \azán átköt-
jük a végtagot és áz a|ája dugott nádacská,
vat (ceruza. bicska) addig csavarjuk, amig a
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_ Gabond Istvdn kordn ethunyt cserkésztestvérem
emlékére. -

Kolozsvár közelében emelkednek a tájké-
pileg is igen szép Gyalui havasok. E havasok-
ból ered a Hideg- és a Meleg-Szamos, melyek
egyesülésük után Kolozsvár felé széles völgy-
ben kigyózó folyót képeznek. Innen erednek
továbbá a Kis- és Nagvaranyos,, a Jára, Hes-
dát és Turpatak. Itt van a turi hasadék is.

Természeti szépségei miatt már rég vágy,
tam e hegyvidéket bejárni, mig végül 1917
juniusában a kolozsvári cserkészekkel több-
napi táborozásra a Dobrin alá indultunk.

Kolozsvár főteréről, a Mátyás király,térrő|
indultunk. Kendőlobogtatással, énekszóval,
kölcsönös üdvözléssel - hagytuk el e' szép
várost. Szászfenesnél rövid pihenőt tartottunk.
Gyönyörköci öm az erdélyi cserkészfiúk puritán
egyszerű s áhitatos érzéseket keltő arcában.

Semmi megkülönbö ztetés, cserkésztestvérek
vagyunk mindannyian. Eltüntetve mindent,
ami csak sejtetné is, hogy itt különbség van
születés és születés között. Itt egyformák
vagyunk, itt egyformán viszi minden cserkész
a házát a hátán, itt örök iclőkre sző|ő barát-
ságot kötöttünk. Elóttem ál1 most is Orbán
Péter, az a tipikus székely fiú, a nagy Orbán
Ba|ázs székely híres író leszármazottja, akiben
megtaláltam mindazt, ami a székelységet jel-
lemzi: a lelenrényességet, a bátorságot, az
okosságot és szívósságot. Szép daliás alakja
már tisztnek is beillik, de a kis Orbán nem
volt tisztes sem, cserkész volt. De én mégis
őt, ezt az okosszemű, szemlélődő természetű
cserkészt vettem magatnhoz utitársul.

A községből, ahol a jó falusi nép tejjel,
túróval kedveskedett nekünk, Délnek tartot-
tunk s l\{agyaríenes községen át, ahol meg,
ismétlődOtt a vendégszeretet s ahol nemcsak
nép, hanem a ritka szép öregfák s vadon
élő virágok is mintha ujjongva köszöntöttek
volna.

De nem sokáig gyönyörködtünk a táj szép,
ségében, mert csakhamar elértük az igen szép
alpesi fekvésű, jó magyaí nép lakta Torda-
szentlászlót @92 m.) A falu népe barátsá-
gosan köszönt s majdnem mindenkivel bi-

zalmas ismeretségre léptünk. A falutól egy-
két órányira rendeztük be sátortáborunkat.

A művészi ösztönök ébredezni kezdenek.
Az egyik agyagból igen érdekes cserkész-
szobrot formál a cserkész-íőtérre, A másik
rnohából napőráí készit, a harmadik virágok-
kal csinosítja sátrát, úgy hogy már az e|s6
napon a sátorváros teljes€n szép virágos
cserkészotthonná alakult át A másodiknapon
is nrég mindig valami díszítésen törték fejüket.

De a délutánt mát ünnepi hangulat tölti
be. Szavalati verseny volt. Ki komolyabb,
ki vidámabb cserkészverseket szavalt.

De mindegyikben a székelyeket je|lemző
magyar érzés, magyar sziv, örökké vidám
hangulat vonult végig. Azután tréfás vidám
játék, mulatságos bujósdi következett. Zsol-
tárok eléneklése fejezte be a déIutáni munkát.

- Cserkészek vagytok, fiúk ! Mert bennetek
a természet s természetesség őszinte szere-
tete, igazi vallásosság lakozik, mert ti az
érzést az értelemmel, a hitet a tudással s a
szeretetet erőtök nyugodt mérlegelésével tud-
játok egvesíteni.

Tőletek egyképen távol áll a dogma merev_
sége, a máshiten levők iránti türelmetlenség.
Szép jellemvonástok továbbá, hogy az értel-
met összekapcsoljátok az akarattal s az ér-
zéssel.

Ezeket mondva, tovább gyönyörködöm za-
matos szőlásaikban, vidám tréfás közmondá-
saikban. Az ifjtt cserkészekben a székely faj
sajátságai,tűnnek elénk. Bz a faj megőrizte
évezreden keresztül eredetiségét, józanságát,
nyugodt értelmességét.

Minden impresszió élénken hat rájuk. A
gáncs mélyen sérti, de a dícséret a legna-
gyobb tettekre fesziti erejüket.

- No, fiúk, ki tart velem a Dobrinra ? A
havasokra. A bizony. Szemük kigyullad, a
kalandvágy dolgozik s bizony mindannyian
szerettek v<ilna velem tartani.

De'megindult a rended napi cserkószmunka
s így a kijelölt napraszolgálatmentes a Fecs-
keőrs lett,

Tehát a Fecskeőrset magam köré gyűjtve,
átvizsgáltam felszerelésük et s azokat eggyel-
m.assal kibővítve, cipőinket megzsírozva,
pihenőre tértünk.

Reggel négy órakor már talpon voltunk.
Időnk szép, kedvünk jó, étvágyunk erős.
Kisfene falut (541 m.) elhagyva, a Fenes-
patak mentén - jelzésünket elhelyezve -majd annak sziklás meclrében nyomulunk a
hegyek közé. A völgy egyre keskenyült s két-
órányi kapaszkodás után,, egy igen szép ha-
vasi rétre jutunk. De visszahökkenünk, mert
a réten levő forrásná| egy gyönyörű agancsos
társaság sziesztázik.

OBR|N A1-0TT=
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Miután elvégezték az ívást, még egy percig
ottmaradtak, mozdulatlanul, lehajtott fővel a
vízbetükröződő képükre szegezve szelid sze,
müket, aztán észre vesznek bennünket s egy
szökkenéssel eliramodtak. A szarvasok után
mi is a viz föLé hajoltunk s nri is megizlel-
tük rrzt a kitűnő savanykás borvizet.

A völgy szélén kapaszlrodva, egyre maga-
sabbra jÜiottunk. Kilátásunk most márpompás.
Lábaink alatt a Fenespatak völgye, a hegyek,
mintha összébb keitilnének. Ami a}ulról
hegynek látszott, az most jelentéktelen domb,
.nak tetszik. A fiúk elragadtatva egyre hqito,

Ez a szép kilátő oáziskülönben vizválasztő
és útelágazó pont is. (A Jára vize az Ara-
nyosba, a Fenes-patak vjze a Szamosba
ömlik.)

Gyönyörű széles műút vezet a hegy olda-
lán a Dobrin-tetőre. Mi azonban a hegyi ös-
vényen fcrlytatjuk utunkat. Egyre tágul a
látókör, derültebb az ég, tisztább a levegő,
hol gyönyörű fenyves erdőségben. hol a
hegyhát peremén bársonyos havasi réteke'n
keresztül megizlelve az út mentén fakaió
források vizeit, haladtunk tovább. A tájnak
élénk szinezete csak azt az egy szót adta
ajkunkra, hogy: csodaszép, A gyönyörű feny-
fesből kiérve, egyszerre csak megpillantjuk a
vadászkastélyt, De mi a tetőnek tartunk,
ahonnan a kilátás mittden irányban szabad,
A közelben se fa, se bokor. Két őrát időz-
tünk a Dobrin,tetőn (1616 m. magasságban.)
A vadászkastély*) megtekintése után, szíves-
ségüket megköszönve, üdén, az illatos hegyi
levegőtől megedzve, írj gyönyörrel ereszke_.
dtink le a járavölgyi erdészlakba (783 m.)
s onnan a mi kedvenc cserkésztáboroző-
helyünkre. ***

Borongós emlékezéssel s komoly tünődés-
sel teli a lelkem, ha visszagondolok a Dobrin
alatti táborozásunkra Akkor megállapodtunk
,s abban a bolclog hitben szorítoitunk kezet
egymással, hogy ezentúl többszörtalálkozunk,
többször találkozva megértjük egymást. Vígak
voltunk. Akkor egyikünk se gondolt arra, hogy
valaha hazánk ilyborzasztő sorsra jut, hogy
Erdélyt valaha haramiahordák bitorolják.

De legyetek türelemmel, kedves cserkész
székely téstvéreim, égő sebünk még fájdalmas,
de beheged, mert eliön az idő s akkor a
tavasziszellő szétfújja a komor sötét felhőket.

Barcza lrnre.

x) Az id. gróf Andrássy Gyula kedvenc pihenóhelye
volt (1520 m ), aki után Andrássy-havasoknak is neve-
zik a Dobrin-tetőt,
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gatják: csoda szép, csoda suép. A hegy
iátára érve, ujjongva gyönyörködünk az e|-

r:agadő kilátásban. Bepillantunk Kolozsvár
széles völgyébe s a rónaságnak látszó Torda-
szentlász|ő medencéjébe. A táj egyre szépül,
egyfe változik, itt minden még a maga Ős-
vadságában,van. A gyönyörú fenyvesrenge-
tek között ismét festői havasi rétre akadunk.
Ezek amolyan kis kilátó aázisok. Innen be-

fillantunk a vad, sűrű erdőségek között ro-
hanő Jára vöIgyébe.
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A Magyar Cserlrészszövetség "j lrilrépzési szabályzata.
t.

Próbák.
Á próbaidő legalább hórorn hón.ap, nrely idő

alatt a fiú elkészüI az ujoncpróbÁra. Kikép-
zését őrsvezeíője vagy az ezzel megbízott
cserkész végzi ! a próbaidő letelte után, egy
hő vizsgázási idő következik; ezalatt előszőt
őrsvezetője, majd csapattisztje győződik meg
tudásáról. Ha ezI sikeresen kiállotta, fogadal-
mat tesz. Ezután, mint a csapat tagjd, hordja
a cserkészjelvényt és ruhát.

Mind a prőbáravalő e\őkészület, mind pedig
annak kivitete alapos legyen, tehát minden
pontra s a részletekre is kiterjeszkedő.- Az ujoncidő tegalább hat k.ónap. Ez idő
alatt készül el az ujonc a |I. osztály próbájára,
lehetőleg olyképen, hogy havonként két,két
pontot iegez el. A prőbízás már a-lrat hó
ietelte előtt folyik az őrsvezető előtt, cle csak
a hatodik hó letelte után fogadhatő el, miután
csapattisztje tudását kielégitőnek lalál'ta.. Ez-
után kapja meg a Il. osztály csapatjelvényét
és lehet végleges segédőrsvezető.
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A próbára való előkészület s a próba
egyaránt legyen gyakorlatilag szigorú.

Az I, osztály próbára való készület leg-
alább 12 hónap Ezután előbbőrsvezetőjénél,
majd tisztjénél próbázzék A próba letelte után
I. osztályú cserkész lesz, viseli a teljes jel-
vényt, lehet végleges őrsvezetó.

A próbára vaIó előkészület s maga a próba
is legyen az anyagot kimerítő.

Ujoncpróba.
1. a) A cserkésztörvény szőszerinti ismerete,
b) a jelsző és törvény magyaúzatának ki-

elégitő ismerete,
c) az igéret és fogadalom ismerete, jelen.

tősége.
2, a) A cserkészmozgalom céIja, vázlaios

ki.ilföldi és hazai története,
b) a csapatszervezet,
c) az összes cserkészjelvények ismerete és

jelentősége (különpróba-jelvények kivételével),
d) a cserkészinduló. (Fiúk, fel a fejjel !)

3. a) Á magyar zászló és kokárda,
D) a kis és egyesített címer, a szent korona

és a koronázási jelvények,
c) a Hymnus és Szőzat (énekelni is).
4. a) A cserkésztisztelgés és kézfogás je-

lentősége,
D) kinek, mikor és hogyan kell tiszteleg-

nünk ?

5. a) Csapatnév és monogramm,
b) v ázlatos csapattörténet,
c) csapatinduló.
6. Hellles noagatartás :

a) Szolgálatban,
b) a társadalmi életben, a jótett jelentősége,
c) cserkész-otthonban,
d) fontosabb tábori és menetszabályok (ami '

egynapos íáborhoz és kiránduláshoz szük-
séges),

e) a cserkész napirendje.
7. Rendggakorl,atoh:
a) őrsben,
}) csapatban őrsi kötelékekkel,
c) csapatban őrsi kötelékek nélkül,
d) botfogások, a cserkészbot használata,.
e) a fonTosabb szolgálati sip és kürtjelek.
8, a') Cserkészcsomók; t. két féle szoritó-

nyolcas, 2, áIl.ő hurok, 3, egyszerü kettós
hurok, 4. dupla csornó.

b) Csoueagolds (iratok összehajtása, köny-
vek, pohara,&, tányérok, ásó, csákány, balta,
sátorlap, hátizsák) : dugólekötés.

9. Önruéretek : a) nagy arasú, b) kis arasz,
c) hüvelyk, d) lö0 cm. magasság, e) egy
méter magasság, /) lépés hossza, g) talp
hossza, á) testmagasság.

10. Utjelek: jó út, rossz út, bújj el, várj,
levéI, hazamentem, jő víz (A), rossz viz|f,
menj haza, csapat jelzése.

II. osztályú próba.
|. Auató*nia és egllszerű elsö se§ély.

o) Bonctani alapismerqtek,
á) rnentőtáska elkészitése és használata,
c) hordágyrögtönzés, betegszállítás,
d) köíözés, főképen kenclóvel (sebzések,

vérzések, csonttörés és ficamodás),
e) gyakran előforduló rosszullétek. (Ajulás,

napszúrás, fagyás, rovarcsípések, mesterséges
lélegzés.) (L. Magyar Cserkész könyvei 3. szám.)

2. Mcgfglelés.
a) Nlegfigyelés, nyomolvasás és következ-

tetés szabá|yai,
D) nyolcheti állandó megfigyelés, gyakorlat

a tiszl utasitásai nyomán,
c) legalább háromszorí Kim-játék (tárgyak

fekvését lerajzolni),
3. Körryékismerel.
a) A lakásból 500 méter körben ismerni az

összes utcákat, tudja, hol lakik csapatjába
l.artoző cserkész, hol,van orvos, gyógyszer-
tár, kőrház, rendőrszoba, előljáróság, posta-,
távfu da-, tele fon- tűzjelző- és bérkocsi - áiom ás,
villam os- me gállő, ny ilv ános illemhely. K észít-
sen térképet erről a területről egy más tér-
kép nyomán,

D) ismerje lakóhelyének (város vagy megye)
lekvését, közigazgatását (kerületeit, járásait),
íőbb nevezetességeit, főbb útvonalait és köz-
lekedési eszközeit,

c) ismerje a környékbeli kirándulóhelyeket
s tudjon oda idegeneket is elvezetni,

d) ismerje a városháztóL 10 km. sugarú
körben fekvő helységeket, hozzájuk vezető
utakat és közlekedési eszközöket, I(észítsen
erről térképet,

e) ísmerje csapattestjeinek s őrsi társainak
lakását.

4 Ruházati és felszerelési szabályzat.
a) Az egyenruha részei. Leírásuk és hasz-

nálatuk,
b) egyéni, tábori és szolgálati felszerelés,
c) őrsi felszerelés. (Lásd Magyar Cserkész

cikkei és Hivatalos tésze,)
ő. Tájéhozódás a szabadban.
a) Vi\ágtájak, iránytű ismerete,
D) napállás, zsebóra,csillagok (Göncöl) után,
.c) tért<ép beátiítása, főbb térképjelek (korül-

belül 20-25) utak, árkok, töltések, egyszerű
talajnemek, íontosabb épületek).

6, Iperi tnunka:
Készitsen tisztje megbizása szerint. kisebb

ügyes tárgyat, mely a csapatnak adandó
(f6zőkanáI, lombfürész, fa- vagy vasmunka.)

7. Jeladás:
a) a jeladás elmélete, felhasználása,
}) Morse-jelek isrnerete, leadni és felvenni

tudása.
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B, Természelismeret:

. a).l0.házi állat (ló, kut.ya, macska, tehén,
kecske,. bika, tyu_k, galamb, háü nyul, egér',
veréb) ismerete. Lehetőleg lcgyen Őgj názi-
áIlata,

_ .b) 1O konyhanövény (bab, borsó, krumpli,
káposzta, k9l, kalarábé, tök, paiadicsom,
répa, ubor|a) ismerete, tudjon bevásárolnijó minőségüt,

c) l0 gyűmölcsfa (alma, körte, cseresnyp,
barack, őszi barack, szilva, .diő, szőlő, riaizii,
dinnye) ismerete.

Első sorban lássék, hogy az illető ismeri
az á_|lato.k, növények tulajdonságait, megfi-
g5,elte őket, megismeri a termésáetben, tisz-
tában van a velük való bánásmóddai, fel-
használásukkal.

9. Főzés:

. a) tlzhe|y-, szélvédő készitése, tüzrakás
és gyujtás, _bográcsgula, konzervnyitás, óva-
tossági rendszabályok,

b) tea, kávé, leves és főzelék főzése, r6n-
tás,készitése, hús főzése vagy sütése,

c) mosogatás, tudjon konyharuhát tisztára
mosnl.

lO. Gyhorlalok:
a) rajvonal,
b) az összes kar, sip, kürt és botjelek,
c) rendgyakorlatok.

ll, Tábori mu,nkák:

a) egyéni felszeretés rendbentartása, kija-
vitása (cipőtisztitás, kezelés, ruhatisztitás. fol-
tozás, gombvarrás),

ó) fagyüjtés és favágás, szerszám nyélre-
erősitése, balla, fejsze és fürész vaiamint kés
heiyes használata,

c) átkolás, szemétgödör, főzőárok, töltés-
készités,

d) sátorösszeállitás és felütés (2 és 4 |a-
pos katonai sát'or),

e) az olaj- és acetilénlámp a kezelése és
tisztitása,
í) legalább egy napos próbatábor, lehető-

leg egy éjjelt töltsön sátorban.

12, Hal haui kielégitő ujoncszolgálat:
a) rendes jegyzőkönyv és három havi

p énztár napló vezetés e,
D) egyszerü egészségügyi szabályok isme-

rete és megtartása,
c) mindennapos tornagyakorlatok, cserkész-

menet ismerete,
d) teleíon, posta, távirda, menetrend hasz-

nálata,
e\ hat hó után tiszti látogatáskor szülője

megelégedéssel nyiiatkozzék a cserkészet
hatásáró1,
í) mi illik ? (Főbb illemszabályok.)

I. osztólyu próba.
l. Kielégitő tá.borozás.

Tisztje véleménye alapján megfelelt-e a
következőkben :

a) táborszabályok megtartása,
b) tendszeres részvétel minden foglalko-

zásban (őrsi és csapatfoglalkozás, tábori
munkák, sport, szórakozások, tábori isten-
tiszteletek),

c) saját és a reá bízott tárgyak rendben-
és tisztántartása,

d.) részvétel a tábor felverésében, leszere-
lésében, legalább 14 nap sátor alatt. (Ez a|ól
a pont alól indokolt esetben felmentés adható.)

2. Uszás:

50 méter állő, vagy 75 méter fotyóvízben
szabályszerű módon. (Ez a pont, ha a fiú
elfogadható okból le nem teheti, mással he-
lyettesíthető.)

3. Főzés:
a) legalább kétféle leves, hús és főzelék

elkészítése,
}) súly- és térfogatbecslés 50 esetben (25

százalék hiba).
4, Becslés, térhépismeret :
a) becslés 2ő százalék tévedésig 1000

méterig (táv, magasság, űr),
D) térkép hasznáIata ismert és ismeretlen

terepen (távolságbecslés a térképoivasáshoz).
(Lásd N,Iagyar Cserkész könyvei 5. szám)

5. A magyar uerlzet történele, a fiúk kép-
zettségi és értelmi fokához igazadó terjede_
lemben. Ahol ennek tudása megállapítható,
ott megbeszélések a nemzeti gondolat köré-
ből ilyenféle kérdésekről: A magyar nemzet
történelmi hivatása. Nemzeti erényeink, nem-
zeti hibáink. Magyar öntudat, keresztény ön_
tudat. A háború és a forradalmak. Irrtegri-
tásunk. Az amerikai magyarság. Turánizmus.
A cserkésznrozgalom nemzeti feladata Uj
lovagság. Nemzeti nagyjaink.

6. Eletruentés, betegápolás :

a) teljes első segély megokolással,
b) a mentőláda összeálliIása, használata,
c) az emberi szervezet működését áItalában

ismerje. Legyen tisztában a betegápolás alap-
elveivel s lehetőleg legalább három napig
ápoljon beteget (otthon vagy,egy társát),

d) tábori egészségtan, táborban előíorduló
megbetegedések, tennivaló ily esetekben,

e) életmentés : pánik, vízbefulás, villámütés,
gázmérgezés, jégbeszakadás, tűzbő| mentés,
elgázolás, veszett kutya, melyből mentés ese-
teiben elméletileg és gvakorlatilag ismerje a
mentőcsomót. (L. M. Cs. könyvei 3. szám,)

7. Maggarország faldrajza, a fiúk képzett-
ségi és értelmi fokához mért terjedelemben.
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Ahol ennek tudása megállapítható, ott meg-
beszélések ilyenféle tárgykörökből:

l. Az ország földrajzi helyzete, politikai
fekvése, kiterjedése, területi vesztesége, ezer-
éves és új határai, szomszédsága, a régi és
az új helyzet szerint. A magyarság helyzete
a szomszédos népek hözött.

2. Magyarorczág felszine, a Kárpátok ha-
táralkotó szerepe, a hármas medence egy-
sége. Természetes tájaink: Eszaknyugati,
Eszakkeleti Felvidék, az Erdélyi medence,
Dunántúl, a két alítild, Horvátország tenger-
mellék leglontosabb topografiai viszonyai. A
csonka orszétg természetes egységeinek szét-
darabolása.

3. Magyarország vizrajzának leglényege

sebb elemei: folyóhálózatunk ismerete, az
ország vizrajzi egysége, folyóink centrális
irány a, elveszitósük jelentősége.

4. Magyarország éghajlatának lényegesebb
jegyei, a csapadék, hómérséklet eloszlása.

5, Az ország lakosságának száma, nyelvi
összetétele, eredetük, elhelyezkedésük az
ország területén. Az egyes nemzetiségek leg-
fontosabb vonásainak, foglalkozásának isme-
rete. Megcsonkitásunk folytán előállott nép-
rajzi viszonyok.

8. Az ország egyes tájainak legfontosabb
városai, azok helyének, különösen Budapest
jelentősége, a városok gazdasági helyzete.
A törvényhatóságok topografiájának elenlei.

(Folytatjuk.)

AMlT A FlUK lRNAK.

Crerkészepizódok a reálban.
Bontogatja a déti széI a rügyeket, Erjed

a föld, mozdul nrinden. Ott mélyen a ter-
mészet szivében megindult az első vé:csepp.
Itt van még a téI, de már élni kiván a ter-
mészet. Beszivjuk az illatos levegőt, elküldte
a tavasz az izenetét. Ha dévaj első llilieleti
forgószél rnérgelődve lecibálja bolonclos ked-
vében a fákról a halott tavall,i levelet nem
tátod. Ott van a helyén az uj rüg5,ecske. Az
ablakon 'besurran az illat s íölemeli a só-
hajtás a fiuk keblét. Csalogat a ternlészet,
cserkészeket toboroz.

s a diákok szivesen mennek. NIár most
minden llap ott áil feszes ,rvigyázz"-ban a
két cserkésznapos a tgnáriszoba ajtaja előtt
teljes fölszerelésben, Ok adják tudtr"rl a pa,
rancsnok urak rendelkezéseit, A cserkész,
ahol megjelenik, ott akaratlanul is vidámsá-
got okoz. Egy térdenalulérő kopottnadrágos
kis cserkész van szolgálatban. Fején lyukas
cserkészkalap (eltérően a rencies szürke szin-
től fekeie, mert maga alakitotta át civilből.)
ÉIogy marconább kinézése legyen, borzasz-
tóan befüzte magát a derékszijja!. Jön a fő-
igazgatő ur, megtetszik neki a mulatságos
kis figura és megkérdezi : No kis fiu ! tet-
tél-e már ma valami igazí jót ? Á daliás hős
pedig megfelelt: Még nem, de fogok l A fő-
igazgatő ur nevetve hagyta ott: Hát csak
!égy résen l

- hz ötödik osztályban történt. A tanár
urnak magyará at közben feltünt_ a ,,költő('
karján az őrsvezetői jelvény, O azonban
nem jártas a cserkészrangjelvények ,,magas '
ismeretében, csak azt látja, hogy az a va-
1ami ott a ,,költőn" hasonlit egy a francia
helyesirásban szereplő ékezethez, Nem tudja,

hogy a ,,költő" csetkész (azoknak itt min-
den szabad) azért rákiált dörögve a magya-
úzat közben: ,,Mi azaz ,,accentcirconflexe"?
(francia ékezet). A ,,költő" pedig nem tudja:
most mire feleljen, leckekérdés ezvagy gúny?
Vessünk fátyolt szegényre. Költők sorsa a
félreismerés . . és a cserkészeké,

E, B. ,,Előre" Székesfehérvár.

Az,,Előre" cserkégzcsapat jövendóbeli
tajánalr crerkészkalandjri.

A magyar mindig magyar marad. A jó
cserkész is egész életére ma8yar cserkész
marad. A jó cserkészt szercti a haza és reá
bizza jövőjét. Ilyen cserkészt pedig csak ugy
Iehet nevelni, ha már korán, fiatal korában
megtanitjuk cserkészetre, hazaszeretetre.

Föltettük magunkban bátyámmal, hogy
öcsénket ilyen cserkésznek neveljük. Hogyne,
mikor már négy éves t Pár hónappal ezelőtt
megkezdttik a kiképzést. Behcrztam cserkész-
kalapom és feltettem fejére. Megkérdeztem
tőle ,,akarsz-e cserkész lenni", de ő nagyon
hidegen viselkedett és óh, hogy mondjam l
megijedt fekete kalapomtól és elkezdett sirni.
Hm gondoltam magamban jó cserkész lesz
azért belőIed, hisz az ujoncok is féltek, mi-
kor. bementek eiőször a cserkészotthonba és
igyekeztek onnan minél előbb szabadulni.

Az én Imruskám azonban most már nem
fél, hanem még a kosarat ís felteszi fejére
s hüvelykujját fúléhez illeszti és többi ujját
billegetve tiszteleg.

Most pedig már annyira magyarnak ne-
veltük, hogyha maga az oláh király kér-
dezné meg tőle, hogy ,,oclaadod.e Erdélyt?"
ő csak aztfeleIné,,nem", mert ezazőegész
tudománya. E. Z. s. örsv.
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- No ne méltatlankodj oly nagyon -nevetett Rob. - i\kad majd az is elég, Úgy
sejtem.

- Sohasem féli ! - szőIt közbe a zász-
lós. - A ,,Peacentaker" íeltalálóján Mr. Bar
ron kívül még csak három megbízható m\tíőz
lesz a szigeten. Akad szánrotokra is éppen
elég nrunlra.

- Azok a sátrak részünl<re állanak ? -kérdé paul perkins ércleklődve.

-.Miért ? Ti elhoztátok tábori felszerelés-
teket. Az egyikben Mr. Barr, a másikban én
alszom, a harmadik a három tengerész ta-
nyája.

- Őt< máí a szigetelr vannak ? - kérclé
Rob.

- Figyelj csak ! - mosolygott i\{urrav
hadnagy.

Elővette sípját és hármat sípolt.
Es a nagy hangárból hirtelen négy alak

jelent meg: három matrőzruhában, a negye-
dik ingben,

Ók integettek és a fiúk kiáltoztak.

- Itt horgonyt vethetünk, úgyhiszem s
majd csolnakon megyünk partra - mondá
Murray hadnagy.

Parancsok hangzottak, a láncok legördírl-
tek s a Seneca megállt a mély vízben.

- A Peacemakerrrel leereszkedhetünk ilyen
mélységre ? érdeklődött Rob,

-Mélyebbre . . . sokkal mélyebbre, . . Úgy
reméIjük sokkal mélyebbre ereqpkedhetünk,
mint bármely más tipúsú tengeralattjáró.

- Hú... ha ;. .! - kiáltott Donald.

- Mi baj ? - kérdé Merritt.

- Semmi, csak a hátam borsódzik.
Amint a horgony feneket étt, éIénk moz,

gás támadt a hajón. A Seneca drótnélkűli
operatőre összeköttetésbe lépett a parti áIlo-
mással, a matrózok beszállították a fiúk cso-.
magjait a csolnakba, miközben egy másikat
eresztettek le a partraszá|Iők részére. Donald-
nak szintén megvolt a sajáí felszerelése, nte-
lyet még a Brigandról szátlítottak a Senecára.

A világ egyik leggazdagabb emberének a fia
volt, de felszerelése senrnriben serrl külörr-
bőzöLt a többiekétől, csupán a viszontagsá-
gok nem viseltél< meg annyira.

Végül minden elkészült és nem minden
sajnálkozás nt]l<ül mondtak jstenhozzádot
cserkészeinl< jó barátaiknak, hik a Senecán
visszamaracltak.

A partra érve, meleg üclvözlésben része-
sültek. Ntr. Danburry Barr hatalmas termetű,
egyenestartásir férfiú volt, keskeny orral, szú-
rós, szürke szemekkel. Arca bronzszínűre
égett a szigeten valő tartózkodása alalt, mi-
közben gépét a próbára előkészítette Mint
legtöbb feltaláló nem soka1 beszélt, de látszott,
hogy szívesen látja ujonnan érkezett ven-
dégeit.

A három'nlatróz a 1iszt jelenlétében tisz-
telettudóan visszavonult néhány lépésre és
ott várt.

Másképen állt a helyzet Luke Bartonnal,
a feltaláló gépészével, ki ez alkalommal mu-
tatkozott be először.

Robnak rögtön nem tetszett ez a fickó. 'Nem

azért, mintha valami visszataszító lett voina
lrülsején. Ellenkezőleg, magastermetű félfi
volt, körülbelül harmincöt éves, fekete hajjal,
oldalszakáI|al A tekintete teíte Robot bizal-
matlanná. Es ez a benyomása nrég erősbö-
dött, mikor a gépész Mr. Barrtól kérdező§-
ködött.

- Mit akarnak itt ezek a bohócclk ? Úgy
néznek ki, mintha valami vasárnapi piknikre
jöttek ,volna !

NIr. Barr nevetve világosította fel őt :

- Oh, csak amolyan ólomkatonák l - s
egy nagy fúrót lóbálva kezében, ellépkedett.

Rob ben5lomása bizaimatlansággá növe-
kedett. Ugy érezíe, hogy ez a fickó bizonyára
alapos ok miatt fél a cserkészektől,

IVIr. Barr nem fűrzött semmit a gépész meg-
jegyzéséhez, bizonyáta azt hitte,, hogy nem
hallotta meg senki. S valóban csupán Rol]
hallhatta; a társaság többi része távolabb be-
szélgetett, mikor a fiskó gunyolódott.
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A Sas-őrs frait azonban mégis a tenger-
alattj áró hangárj aér dekelte iegj obban. A han gár
mindkét oldalán nyitott volt s a hullámos
vastető alatt pihent a- tengeralatii jármű, A
vízben feküdt, csupán kerekded felülete
emelkedett a viz felszinére, ami a fiűkat az
alvó bálnára emlékeztette. A felület közepén
kerek torony emelkedett, vastag nregfigyelő
lencsékkel. Ebből a toronyból nyult ki a perisz-
kop is, ameil5te| husz láb mélységben is szem-
mel lehet tartani az őceán felületét. Keskeny
rács hírzódott végig a fedélzeten, hogy a
legénység minden veszély nélkül járhasson.

De a fiúk különösen a hajő belsejére voltak
kiváncsiak. Erősen tolongtak mikor Mr. Barr
a hajóra hívta őket. Egy pallón_ átlépkedve
a toronyhoz érkeztek s a kiváncsi fiúktól kö-
rülvéve Mr. Barr a torony tetején egy acél-
ajtót nyitott ki, melyen a hajó mélyébe eltünt,
a fiúk pedig nem várva a további hívásra,
követték.
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Egy kisebb helységbe jutottak, mely nagyon
hasonlítolt a rendes, felszínen járó hajók
kormányházáhorz, csupán néhány különös
szerkezet, mely a sűlyedés fokait, valamint a
légnyomást és a levegő minőségét muta'tta,
tűnt fel a szemlélőnek. A falakon a gépek
kezelésére vonatkozó figyelmeztető áb|ák
függtek. A gépeket működése közben egy
ember kezelhette s ez Barr találrnányának
nagy előnyt nyujtott.

Elhagyták a torn5,ot és a tengeralattjárő
mélyébe hatoltak. A hajó közepén egy kis
kényelmesen berenciezettkabint, többek között
könyvtárt, fonográfot is rejtett magában. A
feltaláló megnyomott egy gombot és fényes,
de nem vakító kellemes fény ömlött széjjel.
A kabin választófalánál minden oldalon egy-
szerű acélból készült ajtók voltak. A feltalá]ó
megmagyarázta, hogy szemben a gépház fek-
szik s mellette a legénység helyisége, a másik
oldalon elől pedig a hálóterem, a konyha és
a fürdőszobavan. Ezek előtt van viszont a tor-
pedóhelyiség, honnan a halált osztogatják.
Erdeklődve tekintettek meg mindent a fiúk s
el voltak ragadtatva a teljes rendtól és cél-
szerűségtől.

-- Most pedig megnézzllk a gépházatl -mondta a feltaláló. paul perkins és Hiram a
gépek után különösen érdeklődtek.

A Peacemaker kétféle géppel volt felsze-
relve. Elektromótorral, a tengeralatti haladásra
s benzinmótorral, melyet a felszínen alkal-
maztak. A benzinmótorok 15.C00 lóerővel
bírtak egyenként, a villamosmótorok valamivel
kevesebbel.

A gépházban két hatalmas szivatt5 ú, a
tengeralattjáró tankjainak, hengereinek meg-
töltésére, illet6leg kiűrítésére szolgált, aszerint,
hogy sülyedni vagy emelkedni akartak.

A gépház felett a benzintartály, az akkumu-
látorok s más kisebb gépezetek helyezkedtek
el, mint a jégkészítő, légsűrítő. Ugyancsak
a gépházban egy kényelmes, széles karos-
székben pihenhetett le a dolgozó gépész. Kü-
lönféle mutatók, mérők, jelzók függtek még
a falakon, melyekből a gépész mindig képet
alkothatott magának, hogy milyen köriilmé-
qyek között halad a hajó.

A gépek minden más tengeralattjáró gépe-
zeíét túlszárnyalták. Külön tartalék benzin-
tartályokkal volt felszerelve azon esetré, ha
a főtattály kifogyna.

-; Menn.yi ideig tartózkodhat a gép a viz
színe alatt ? - kérdé Rob, mikor megint
visszatértek a kabinba.

Helyet foglaltak a széles bőrdíványokon,
melyek egy emelővas segítségével éjszaka
kényelmes ágyakká voltak alakítha'rók és Mr.
Barr válaszoIi RoU kérdésére: _J§**'

MAGYAR C§ERKÉSZ

XII. A tengeralatti rziget.

Mr. Barr vezetésével a társaság a sziget
belseje felé indult, mely körülbelül félmérlöld
széles és majclnem ugyanolyan hosszú volt.
A sivár fű, mely a part mellett nőtt s az a
n,éhány vihartól m egtépett tüsk ésbokor kép ezte
az egész sziget növényzetét. A közepe táján
lapos domb emelkedett, melynek tetejéről
kráterszerű tölcsér ment a mélységbe kétszáz
lábnál is mélyebbre, mint a fiúk később érte-
sültek.
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- Més nem próbáltam ki a maximumot,
de úgy becsüIöm, szükség esetén 48 órát is
tölthetünk a tenger alatt.

Negyvennyolc őrát? - ismétlé Rob
csóválva.
feltaláló nyugodtan bólintott.

--: Léglisztitó- készülék e rn segít ségé v el m in,
denkor friss levegőt gyárthatok, a gép ugyan-
akkor 3 rossz levegőt kihajtja.

- Ugy látom, riúk, ti szeretnétek mindezt
már meg is próbálni 

- nevetett Hargreaves
zászlós.

- Szeretnénk l Ez nem is kiíejezés Egünli
a vágytól -- biztosította őt Rob.

- Well, holnap itt lesz az alkalom
mondta Mr. Barr. - Ki akarom próbálni min-
dcn szempontból a hajót s akkor a frirk jö-
hetnek.

A kitörő lelkesedés a következő percel<ben
mindent elnyomott. A fiúkat elragadta a hév
arra a gondolatra, hogy a tenger mélyébe
száIIhatnak,

A társaság nemsokára felhukkant a tenger-
a|attjáró belsejéből, még elég jókor, hogy a
távoző senecát messze a láthatár széIén
megpillanthassák. A hajó leveleket vitt az
otthoniaknak s a fiírk nem tuclhatták mikor
lesz alkalmuk legkö/elebb hírt adni magukról.

A következő órák a táborépítéssel teltek el.
S a sasok csillagos sávos anterikai zász.Iója
már fenn lobogott. Donaldnak nem voit őrsi
farkas-zászlója, de valamilyen vászonra fes,
tett farkasfej mégis ott díszelgett a sátra felett.

- Ez inkább csirke, mint farkas - je,
gyezte meg a rosszmájú Tubby, mikor meg-
látta.

- Neked mindig csak a jófajta ennivalók
járnak az eszedben - vílaszolt Donald talá-
lóan.

S mikor a tábor felépült, mindent rendben
elhelyeztek s Andy Bowles a zászlős utasi-
tására meghúzta az ebédrehivó harangot.

- Ezt a l,ivőszőt Tubby sohasem érti félre

- jegyezte meg Rob mikor a barak felé
haladtak, hol mint már említettük a konyha
és ebécllő volt,'Durva, fenyőlából tákolt, de a tisztaságtól
ragyogő asztal mellé telepe.itek, nrelyen a bá-
dogtányérok és poharak alkották a terítéket.
Haigreaves zászlős megmutatta a fiúk helyét,
mialatt a fe\taláIő az aszíaífőn;bglalt helyet.
A matrózok és az a gépész, ki Robnak any-
nyira nem tetszett, később étkeztek.

A szakács, erős nyr-rgodttekintetű néger,
szakavatottan Jépett be a nagy fazékalaktt
tállal, melyben a leves gőzőlgött. Ttrbby sze-
mei hamarosan felragyogtak s csakhamar
tekintélyes adagot merített tányérj'ába. A levest
sózott hús követte burgonyával és más főze,
lékekket s végül egy hatalmas kakaotorta

A cserkészet a nemzeti felujulás
szolgálatában.

- A soProni bencés íógimn. cserkészeinek a' cenlri
propagáló előadásából. -

A cserkészet célja jeltenrképzés, testneve-
lés és ügyességlejlesztés a nenzeti eszn}e
és a hazaszeretet je8yében. A cselkészetben
a parancsnok áldozatkészsége és nevelése
kiegésziti a családi és iskolai rrevelést

A cserkészek rrrásodik apát r álaszta nak
parancsnokltkban, aki elótt nincs semmi
tttkul<, serrl rejtett gonciolattrk. Egy cserkész-
csapat 20-30 tagból áiló család, n,elynek
irányitó eszméje a szeretet.
' il{i bolclog embereket alrarunk nevelni,
olyanokat, akik tr-rclnak örülni á iermész(t
csodáinak, a virágok ezerléle szinének, rnil-
Iiő váItozatainak.

Csodáljrrk és szeretjük a virágot, mert
,,ki a virágot szereti rossz ember nenl lehet."
Szeretjük a nagy természetet és szinte iri ,

gyel.;ük a bcrldog földmivest, .aki egész életét
az áldoít természetben tölti, Ep azért ntidőn
már elkészüjtünk az iskola munkájár,al. a
vakáció egy részét künn akarjrrk töltcni a
természetben és nem a városok poros utcáin.
Iiünn akarunl< lakni, nem is házakban, ha-
nem sátrakban, hogy a természet nappali és
éjjeli csodáit élvezhessii]<. (Ezért van szük-
ségünk egy bizonyos összeg előterr nltésére,
liszt. krumpli, zsir stb. beszerzésére).

Amely cserkészcsapat még nem renclezett
nyári táborozást, az nem ismeri teljesen sem
a tertnészetet, sem az életet! A táborozás
alkalnrával megismerjük a munkának sokféle
faját, tudjuk értókelni és becsülni a nrunkát
és rnunkást egyaránt, mert ,ott mindent mi
magunk végzünk. Ott, valamint kisebb ki-
rándulásainkon is, együtt szenvecljük a hi,
deget és meleget, együtt ázunk, egyitt izza-
dunk a mlrrrkában, együtt türünk, együtt
örütünk és együtt szontorkodunk, mert eb,
ben á1l a cserkésztestr,ériség.

I\{ég nem vagyunk sokan, de néhány év
mulva leszünk ! A mostani cserkészet csak
ugy végez igazi munkát, ha alapján kezdi
épiteni az épületet, Ha mindegyik tanár r,á1-

lalná a cserkészvezető nehéz, áldozalkész
tisztségét, egy 300-360 ifjut számláIó inté,
zet is család volna l

De ami késik, nem mulil< | Egyre többen
kezdenek foglalkozni ez eszrr|éuel és a sop-
roni összes középiskolákban már megalakult
a cserkészet. Ez az eszn]e azonban csak ak-
kor üIi igazán diadalát, ha majd azok fel-
nevelkedn,ek, akik ma gyermeki mosolylval

. ajkukon cserkészkednek; ha majd 8-1C év
multán ezek is magtrk közé gyüjtik a fiatal,
ságot és formálják, átalakitiák a maguk meg-
nemesüIt gondolkodása szerint.

Dr. Hortsá,th, Detre,

N
cJ>
üf

a

kerüit az asztalra. (Foiytatjuk.)
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Kériük az ósszes íábotba vonuló csapalokal és
a,kerüleíek vezelőségeií, hogu közölték velünk :

mikor, hová, mennui léíszámmal, kinek vezeíesével,
mennui időíe, mennui feienkénli napi köllsés-
számilással menlek láborozni, hogu erről kimuta.
lásban beszámoliunk.

A 18. Lóczy és a 35. Cholnoky csapatok
77-es létszámmál iúlius l4-én szálitai taooioa a
Tatatóváros kerti áliomás és a tó közt elterülö régi
lóversenytér fái alatt. A táborozás iól sikerült, any.
lyjra, hogy a helybeli piaristagimnázium is meg
togja alakítani a csapatát, minek elősegítésére a
táboró két csapat iLilius 3l-én nagyobbszabású
egésznapos cserkészünnepélyt rendezett. Igy a l4
napra fglyg26tt táborozás négy nappaI meghosszab-
bodik és azután körülbelül 30 fó niozgótábórba száll
a Vértesen és Bakonyon át a Balatonig.

Cserkésztúrát rendezett a Bükkben július
2-7-ig Benedek Béla a lO3, borsódnádasd i, AbIonczy
Qrlö az ózdi, lapunk szerkesztóje a buclapesti lc.
|,óczy Lajos cserkészcsapat parancsnoká, Póka
Cyula Lóczy cserkésztiszt és háiom Lóczy iserkész
kíséretében. Nádasdról (meghálás) Szilvásváradon
át a Pallavicini birtok kaisztIorrásába, onnan Euta-
réten, Csurgónát(rneghálás) a Bálványosla (963 m,)
és az Urvényköre (757 m.) mentek, mely a ,Bükk
gy_öngye, és iegszebb kilátóhelye. (Kiláíá§ a Ma8a§
Tátráig.) A széntIé|eki zárdaíom és krlátó ériri'té.
sével Onraszán (Felsöhámor) át visszatértek a Kara-
tos platára (meehálás), melyet átszelve adéli pere m
p9.nt§n a Tar\őre (937 m.) jutottak, honnan Eger
felé és az A|földre van remek kilálás, A híres Lóki
völgyön át (meghálás) Egerbe iutottak, melynek
megtekintése ulán a ponrpás tanulmányút véget ért.

_A kecskeméti róm. katlr. fóglmn. 1t8. sz.
"Turán*' csapatának működéséről á következöket
közölhetjük, mely ,92 l január l-én megalakult és
l92[ február 24-én igazoll. A csapat május hó 16-án,
pünkösd másodnapján kettős ünnepet, ült. Ekkor
szentellék fel ugyanis a c§apatnak a Nővédelmi
Missziótól ajándékozott gyönyörúséges fehér selyen-
zászló!át, A zálzlószentelésf a piaristák templómá-
ban ünnepi mise keretében Révész lstvtín prelátus
végezte. Ohmacht Ndndor kegyesrendi ianár a
cserkészzászló jelenlöségéról beszélt.

A délutáni ünnepség kimagasIó része a fogada-
lomtétel és d,r. Pozsgay Rezső kegyesrendi házfőnök,
szövetségi megbizott ünnepi beszédje volt. nHa a
XIX szá)ad _" mondotla ] hazállanLágot. némzet_
köziséget hirdet, a cserkész erre hazaszerelettel s
a,nemzeti zászlóhozvaló rajongással fetel." A beszéd
réqeztével mindegyik cserkészfiúhoz odalépett a
szövetségi megbízott, fejébe tette a cserkészkalapot,
kezébe pedig a cserkészbotot § e szavakkal avatla
Lel öket: -Foglald e| helvedet." A fogadalom után
Tasi Istvdn főgimnáziumi tanu!ó hataImas lűzzel és
erós drámai készséggel szavalta el egy irredenla
dalt, majd Daróczy Jdnos koníerátásában adta elö
6 6sapat Márkus: -Cserkésztábor' című, darabját.
Az ünnepély után més külön volt a kath. Növédelmi
üisszió sáiorvására.' A cserkészfogadalomtételkor
6nkéntes adományokból befolyt 7626.90 kor.

Á 5. sz. Regnum Máriánum cserkész_
c§apatat a következókppen mentek táborozni:
l. urrályok, Kisbér (a0 lö). 2. Fecskék, Pá|háza(i0) és 3. Pacsirták, §envövölgy (30) Sátor-
aljarljhely mellett. 4. Sasok, Bóríhidd (is; es S.
Tu rlrlok, B dn hida- A ls óv ö I g y (3o) egymás szom széd_
gágában. 6. sárgarigók, Liua7üreá--at:mor (4o). 7,
§ólymok, Balatongamásza (30). 8. Darvak, Baláton-
szabaú (3O), Nyolc csopott 270 cserkésszel. -Auguszlusban mennek: 1. Galanrbok (20íö), Bala-
t9lls_1abgdir 2. Harká|yok (25), Kisoroszi. Két csapat
45 fővel. Osszesen tíz csapat ú/5 cserkésszet'és
csapatcrnkint egy-egy parancsnok s egy-egy tiszttel
táborozrk az iden,

A miskolczi ref. leánygimnázium 6/L. sz.
.Hámor' cserkészcsapala lg2l júnIus 9-én avatta
fel z5 úi tagját a Bükk.hegység egy gyönyörú erdei
tisziásán. az iskola egész tanári- k-ára 

-és 
ösgzes

növendtkei jelenlétében. Fegvelmezett rendben
vonult_ fel a csapat Molntir Rdzsi segédtiszt veze-
tésével, majd megkezdódött az ünnepé']v a -Hiszek.egy' imával s egy irredenta-indulóvál,'Azu|án Ewa
Anna tanárnő, a csapat parancsnoka; hívla fel
figyelmüket a fzabad természet léleknemesító'
valIásosságra, hazaszeretette, önzetlen munkára-
serkentö hatására, A fogadalom elhanszása után kéz
fogás, szavalat és ének következeít." A csapalban
kiíűzött pályadij ny-,rtesei Bíhary Ibolya és Nyitray
Mária, lovábbá Bocdn Eszler -és Eorvtíth 'KlárÁ
cserkészek. Megható, mély nyomolhagyó emlék lesz
ez a nap a cselkészek lelkében, de irapv hatássat
volt a jelenlevőkre is. akik megtanutlák'il.mernl és
becsülni a cserkészszellemet é§ kölelességtudást.

Az Ezermester cserkészcsapat imnrár har-
madik hete táborozik a festöi tihanvi félsziseten.
Közvetlen a Balalon mellett, erdös fónnsikon"épült
a kényelmes sátortábor._A nagy höség nem báhtja
a kedéIyeket, a forró höhullámok ellén a Balaton
hús habjai között keresnek és taIálnak menedéket
az angolosra y99y n9gerré sült cserkészek. Néhány
napja a győri bencés Jögimntizium cserkészcsapatá
Kovtics Arisztid parancsnok vezetésével a siom,
szédos táborhelyen ülött tanyát és a két csaDat most
cserkészlestvéri jóbarátságban kellemesén lölti
napjait.

A $aqvar Turán_Szövetség összel aiapán,
|örök és finn nyelvekböl, valamint az ango| nvelv-
böl kezdö és baladó, a kínai, bolgár,* vala'mint
orosz nyelvből kezdö tanfolyamokat iendez Buda-
pesten, m,elyen. a Magyar_ Cserkészszövetség lagjai
is résztvehetnek. A íanfolyumok teljesen díitáÍa-
nok és délután 5-7 óra között tarlatnak vala-
melyik központi fekvésü iskolában. A tanfolyamokra
jelentkezni lehet (írásban is) a titkári hivatalnál.
Cserkészek csapataik útján együtt jelentkezzenek.

Megielent a ..Jamboree{ másodlk azáma.
A nemzetközi cserkészlap második száma a külön-
bözö cserkészszövetségek vezetö embcrei nyilalko:
zatainak folytatólagos sorozatán kivül cikkdt közöl
a cserkészet kiképzésének öt évre kiíerjedó munka_
program,m,járól,_ a falusi cserkészetröl, a lengyel
lánycserkészetrö| s arról, hogymitcsinátjunk aiók-
kal a cserkésze|kel, akik csak intmel ámmal vesz-
nek részt a csapatmunhában. A melléklet a világ
cserkész vezéregyéneinek fényképein kívül a lam-
boree"n énekelt nemzetközicserkészinduló szövegét
és kottáját is közli.

Kladótulaidonos l A Magyat Csetkéezszívetség.
Nyomatott l Fráter és Társa Lónyvnyomdáiábao,

Budapcetl VII- ALácía.rtca !3,
Telcíoa z Józseí 106-20.
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