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174 MAGYAR CSERKÉSZ

Szövetségünlr ujabban a lrövetlrezö csapatokat igazolta :

Szám, név szervező testület Postacim

Ref. főgimnázium

lpariskola

kat.

kat. íőgimnázium

főgimnázium

Ifi. testedző egyesület

Nagy Miklós

zavaros István

dr. pusch Ödön

Bayer Róbert

Gróf Antal

olnár Frigyes

Molnár János

Mezőtúr

székesfehérvár
iVeszprem

Mezőkövesd

Battonya

Herminamező

Monor

l
l

,,Turul"

Ref. egyház

H IVATALoS R ESZ.
Szövetségünk cserkészhióllitás rendezését

vette tervbe a tél vagy a tavasz folyamán,
aszerint, hogy a csapatok mit produkálnak.
Jóelőre felhívjuk a cserkészcsapatok figyelmét,
hogy az ősz folyamán nrűhelyeikben szor-
gaimasan munkálkocljanak és készüljenek ez
irlkalomra, mely egyúttal a csapatok közötti
kézügyességi verseny is lesz. Kiállításra ke-
rülhet minden cserkészkészi.tette, lehetóleg
cserkészvon atkozású, tárgy : modellek, szob-, rok, fafaragások, lombfűrészmunkák, rajzok,
fényképek stb. Feldolgozásra téma 9s anyag
van rengeteg. Lássr"rk, milyen a cserkész le-
leményessége !

A kiállítás részletes tervét kéSőbb közöljük.
' Fényhépeh. relr<O4tir< a csapatok parancs-
, nokságait, hogy a cserkészvonatkozású fénv-

képíelvételeik egy példányát, különösen azo-
kat, melyek az idei táborozásra vonatkoznak,
küldjék meg titkári hivatalunk részére.

Csapatcí.muáltozás; A hódme zővásárhelyi
polgári fiúiskolai cserkészcsapat neve : Hunok.

oél
o o elővédek

O O O középen az őrsv. 2 o!d. az oldaiv.
c o hátvédek.
Legelől a segédőrsvezető vagy a legügye-

sebb fiu, utána 40-70 méterre a két elő-
véd, ezt hat lépósre követi középen (őrsi
zászlőval, vagyonnal, levéllel) az őrsvezető
két oldalt 3-3 tépésre a 2 oldalvéd, majd
6 méterre utánuk a két hátvéd. Előőrs időn-
kint jelzéseket ad sip, madár, vagy állati
jelekkel, pl. 2 rövid jelzés ,,vigyázzu, az
egész őrs a legnagyobb csendben, megfeszi-
tett figyelemmet halad e|őre mindenre
ügyelve. 3 rövid ,,áIIj" : e jelzésre az őrs a
földre esik, majd mozdulatlanul fekve marad:
2 rövid l hosszú jelzésre 2 elővéd kúszva
segitségre indul. Egy rövifl egy hosszú jel-
zésre az őrs rajvonaiba fejlődik.

A két t,átvéd beszalad az egyik a jobb, a má-
sik a bal oldalvéd mellé, a két elővéd hátra
a jobb és baloldalra az őrsvezető mellé.
Majd, az őrsvezető utasitására megkezdődik,
ho1 szét szőrőőva, hol egymás mellett a z,aj,
talan. kúszó előrenyomulás, az élhez érve
egy rövid jelre megállanak, vagy pedig egy
megbeszélt jelre támadásba mennek át. Ha
előrenvomulás közben valanli nem várt aka-
dáIy miatt hirtelen vissza keli vonulni, az él
eqy hosszú jelzésének az e|hangzása után az
őii hirtelen hátra arcot csinál és gyorsitott
menetben megindul visszafelé. Az él nrost
már hátvéd |esz, n-regtartja 49 .7.0 m.. tá-
volságot, figyelve a baj közeledtét, mindig
éttesiti a gyorsabb vagy lassírbb menetelés-
ről s v'isszavonuló őrsöt. E felderitési mód-
nak több apró kis fortélya van, m'elyet kint
a g.yakorlaton igen könnyen észleihetünk.

Papp Kálrnán.
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Csapatcí.rujauitás: A 2, számban közöLl
89. számú csapat atlatai : Bg. számú oTurul''
Nyiregyháza. Parancsnok : LénfutJános. Címe:
Nyiregyháza, I{álvin-tér 3. sz.

Egy csapat munkájából.
- Örsi íelderités -Ha pl. a sas vagy sólyórn őrs megkapja a

parancsot egy. tqreprész megközelitésére, át-
kutatására, stb. az őrs kiérve a kijelölt vidék
vagy tárgy közelébe, felveszi a fedett őrsi
formát, mely 7 tagu őrsnél, S-aclik az őrs- .

vezető - igy alakul:

parancsnok

l
n
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Szerkesztőség és hiadóhiratal :

Budapert, L, Maror.utca 17, |l|.2,
lVlegjelenik nrinden lró 1-ón.

Fctelős azetkeszlő l

HERMANN CYŐZÖ

A cserlrészmozgalom útja.
Órálió szivünk örömével szemléljtik, hog5,an

tör r-rtat magának a cserkészet. il,li állandóan
figyeljük a pulzusát és időnl<int beszánro]unk
nektek a nlegtett Útró1. x,ía új lendülettel, Új

életerővel ós fogadkozással úrj nrunkaévnel<
in,lulr-rnk, hogy őszi, téli, tavaszi munkánk-
kal írj nagytáborra készüljün1< _- fogadjátok
r.itravalóul, erkölcsi tőkétil a tudatot,

hogv cserhész:lvanés nenr cserkészetek, ami
háborír előtt kötötte volt lueg a kezeket,

hogy a táborozás kivétel nélkü1 mincien
csapatnál megvolt, igy minden csapat eljutott
a cserliészet eiemeinek birtokába, nelyre most
nlár cserkészlelket építhet,

hogy a szöueíség erős, a nlegvalósított cser-
késztestvéri összhangban dolgozik, valóban
yezérlő fej, szív és kéz,

llogy tttit,t.de11. maglar ent.ber tiszteli a cser-
l<észmunkát, szívesetl segít és szívesen játszik
velünk, mert tudja, hogy a trri nlr_inl<ánk a
játél<, cle ez a játél< Nlag1,3161r"ág jövője,

hogy anlagi és felszerelési eszftö:öhllen
nagy előhaladás van, a csapatok erősen érez.
ték a szövetség támogató kezét és ez foko-
:ódilc,

hogy a t,iclék isuteri a l<özponti erőt, a

tanicstaianság ideje elmlllt, a kilengésnek és
eikütlönülésnelr talaja nincs,

hogy félreisuterés, gyanakvás, vagy l<ohol"

mány és gyanusítá; eilen már nem sztiksé-
ges védel<ezniilk. összedől nagy céljainkkal
szemben magátó1, szitárd talajon szilárdan
állunk,

hogy a cél változatlanu| az egyetemes
magyar ifjúrság megszervezése és ti tudtok a
sorok l<özt a szívünkben olvasni,

hogy jó ttltttlltá,t uégez, aki magyar cser-
készetet csinál, rossz n]unkát végez, aki
csapatcserk észetet csináI.

T)rezzétek veli.ink, hog3. nrln.len szavunk
százszor átgondoit és komoly, lrogy a tett
mindig hatványa a nélrárry kimondott hala-
vány szónak l

Végül abban a tuciatban fogjatok hozzá,
hogy a mr"rnkátol<nak külső akadálya nincs,
egészen rajtatok á11 az ereclmén1,, acélos
karotokon, forró sziveteken, éles magyar
eszetel<en. Á ,,\Iagyar Cserkész" jó mu.nkát
kiván az 1,c)2 l - 22-i tanévre,

örömmel adjr-rk *nirr" 
^" 

e]emi erővel
n-regnvilatkozott áltaiánol l<ivánságot, hogy
ne sol< kisebb, harrem egy nagy lap szol-
gálja a nyih,ánosság előtt a nag!,ar cserkész-
nlozgalmat, Tr-r1 a gyernekcipőn, a ,,N,Iagyar
Cserl<ész" nra bel- és kiillöldön egyaránt
versetlyképes szócsöve a mi egységes t]loz-
galmLtnknaI<. Legyen egy nag}I orgánumunk
a l<özönség felé és csapatiapoh szolgáljáli. a
belső l<iépités céljait. Ami ]<cizben van1 az
kapcsolódjélr lrerületi szerkesztőbizottságunk
utján a ,,N,Iagyar Cserkész".be. Ez az őhaj1

Az őhajt közreadjuk azza\, hogy szivesen
várjul< a megvalósítás kezdeménvezését,
Beliilről is kivánatos és időszeríí a r,égre-
hajtás. (1 8)
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Táborozni mennek a fecslrélr
I(edves Cserkésztestvéreinl ! Na95,on 1é-

vedtek, ha azI hiszitek, irogy csali a cser.
készek mentlek el táborozni.

trddig én ís azt hittem, de most, hogy az
én nyári táborozásom fáradalmait kipihenrri
Szentendrére mentem két heti utóktrrára,
(t, i, a főszakács kosztján ugy meghiztanl,
hogy az itthonmaradt cselkészeinr nem is-
nrertek volt-ra ránl s ezért iclejöttenr sor,á-
nl,itó kútrára a l)tttra vizében íLiröclni), --
o1yan érdekes cserkészjeIetletnel< r,oltant i',t
szent és fültani,rja, hog;, ezt nektek ]eirni el
nern mttlasztheltom.

Az egyil< bortts reggelelt haj it r,ár,tam
Vis;gráJ felől a Dunaparton. Az égen sötét
felhől< jelezték, lrogy a nyárnak vége, most
már beáil az őszi esőzés, nekeln be kell
t,onulnrltrt az isl<o1ába a,,l<edves tarlitr,á-
nyaittr" l<özé, akil< reméIhetó]eg épperr ol5,arr
boldogan várjá|< ezt a pillanatot, nlint ón,
alii nlár agyonra pihenterrr nlaganlat. Nos
ebben a szomorit, borongós időben tekinte-
tem I<ét tás,ir:pőzna között l<ifeszitelt hrrzalra
e;ett, anlelyen hárorlr fecskét láttam s ké
sóbb hallottam is kotnolyan tanácskozni,

Rendfol<ozati jelvén1,; tlgj,an nenr viseltek,
de komoiyságuk elártrita, hogy tiszttársainl a
fecskék cserkészszövetségében.

}t:széiljiikből, L atireilnJ,ire hiánycs n5,elr,-
érzékenrné1 fogva képes vo]tam - megér-
tettem, irogy tekintettel a beá]lott nekik nem
tetsző időjárásra, az előre|átható sul5,os élel-
mezési viszon3lok16 s a leapaclt clcsósági
hu lámra, barátságosabb l,ic]ékre inc]trlnak
táboroznj.

A főparancsnok r,övid mcgbeszélés ulárn
elbocsátotta tisztjeit, akil< iobb láLrtrkat cső-
rükhöz emelve tisztelegtel<.

Akár hiszitek, al<ár nem, a7 egyik tiszt rö-
vid iclővel a történtek után tizenkettednragár,al
visszlreptilvén, a drótra, r-rjból jelentl<ezett a
főparancsnoknál, aki elrenclelte, lrcgy a clró-
ton őrsörként hel},ezliecljenel< el,

Nagv, vidárn csipogás jelezte, hogy a tiszt
,,oszo7j",t l,ezén},eit, de íögtön tllána nJ,il-
egyenes sorban vonrrltal< vissza cserkész-
fecskéink az őrsvezető\< r,ezetésével s most
már egvmás között rragyobb térközt hagyt,a
helyezkedrek e1 a clróton.

LJgvanigv él,kezett nleg, valószinüleg tá-
volabbi g_viiiekezőhe]t,ríjl a nlásik raj vagy
c;apat is eg,t, I<issé elkésve.

És el<l<or, fittl<, -, isnrét kétell<eclni logtok,
de én 1rivatkozo1-1l az első cselkésztörr,én5,re,
nelyet sohasem szegtenr nleg, - ol1:25uu-
lami történt, ami öreg c,cerI(észlétemre is ,

megle!rett.

A főparancsnok' szigoru ábrázatot öltve,
elrepült a későn érkezett raj előtt és a követ-
kezőket mondotta:

---. A,Iindenkit íig5,glrn.rtetek a legnagyobb
pontosságla. Al(i lemarad, az kut5,agolhat
utánutrk !

Aztán ,Yig!,ázzIu t vezén5,elt és kihirclette
a paracsot:

- Indrrlás Szentetlcjrérő1 a 7 őra 30 perces
hajóval. Buclapesten eg1, óra pihetlő az Or-
szagház tetején, ahol búcsúzórrl elénekeljiik
a ,,Iiittle fel a fe.ijei." círrtii índrrlónkat.

- Ezt l<tilönben bárnrikor énekelheljirk a
,h[ag3t(u, CserllészsBöl,elség" engeciú15,ér,e1.

Sióiokon egyesi'tltink nyugatnlagyarorszá3i
testvéreinkl<el, akil<nek scproni csapata rr:ég
tltegvárla az osztrákok bevonulását s azchnaI<
búcsúzóul elénekli a ,,fulégis l.tttttctt.t a. ttélttcl"
círlií népclalt. Pécsre rögtön Soós altáborrag1,
csapai r,rtán vonltlt-rnk be. A jrrgosz]áv kon.
zr_rláttrstól a vízttntot szátllltnkra , Röuidcsőt ú"
krilLigyi niegbizott testvéri.ink hozza rttár.ttnk.

A jr-rgoszlávok földjét egl,szer iíen álr epül-
jük, csupán az idenlenekült pécsi licrmmu-
nisták fejére clobrrnk le egl:n§fi6n5, bcnlL,át

F'iunléban hajóra üiünk. Szabacljegv bizto-
sítva. A tor,ábbi parancsot ott fogon kiaclni,

Repülési sorrel]c1 : Elől a miiszaki őrs a
f ész ekr észeklr el, tr t án tr l< az élelm ezési c sop ort
s végiil a mentők ! -Elrnerengve hallgattanr a főparancstlok in-
tézkedóseit, c]e elikor sajnáiatos escnlény
zavart meg nlindnl,ájtrnkat.

Egy szentenclrei utcag5,erel< kör,et hajilott
a fecskék közé, rnire azok e|őre megbeszélt
visszavonulási vonahrkon eg1, hátrábbíekr,ő
állásba htizócltak,

En elinclulta m a íenázavaró f iír tltán, cie
előbb utána kiabáltam elköltöző barátaimnak:

- Flúk ! l.ányok |. Haza,fias érzéstelrre hi-
vaíkozom, ne vegyétek komoiyan e felelőtlen
elem garázdálkodását s ne vig5,étek ezt híri.il
a külfölclre, mert megint mag5,at,országi ter-
rorró1 fognak csicseregni még a verebek is.

Iltroszlop1l Aba Tikantér,

ószi harc szerű
gyakorlat tnegrendezéséért ostrc,n;olják a
,,Nlag5,ar Cserkész".t. Am jó, az irlőporrt szep-
tenrber 2ő, vasárnap, szabályok és elvek azo-
l:osal< a május Z2.ikivel, cle egy kikötésünk
van: részltltheluek aa ország össze; csapalai
és a jelen!hez!suek a szerkesatősé,q címére
szeptember 14.éu 18 óráig urcg kell lörléunie,
A szerkesztő 14 étl l8 óral<or szeméh,g5gn
megbeszéli a résztvenni kívánó csapalok pa-
rancsnokaival a szövetség hel},i5§gében (lV.,
\rácí"utca 62,I , l5,) a kiadancló parancsokat.
Lássttk a .ieleltlhezésekeí.l
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- Regény. _- lrta :

- \Iit akarnak, mit akarnak ? Hát az én
-.lenlre akarnak borulni, heverni. Itt akar-

::as élrri nólrárly napig, hol igazán ősi nragyar
;. göröngy, a viz, afa, a f,(t, az ég, alevegŐ,
:, ielhő, az etnber, a barom, a madár, ltt
.,iarr-rak a mai idők úi vérszerződésérőI be.
szélgetni, ahol Árpád vezérei járta|<, tanács-
slzta1<, törvényt ültek.

- Olr, hogy 19go, majd becézni őket.

- Fűrvó széItől is óvom az én barázdáin-
_-:l útra lielt magyar fiúkat.

- Felhős ég tovább ne borulj ! Sinrulj ki
-_jszen s úgy ra95,ogj fölöttiik örökösen,
::,:g itt lesznek, hog5, nappul napoclat, éjjel
-; .,agaiJat láthassák,

\-agy talán netn is a íöld szíve clobogott
=s beszéigetett íg5l, hanetn Bihari cserkész-
: -.:ster szíve, A cserkészmester Giclával sátra
:.-;:l rildögélt szótlanrrl. Hol a lrehértó lralkan
..*'.Iámző vizét nézte, 1ro1 az itt-ott bátány-
._',:lit ringató eget figyelte ; aztárl meg a
: --3zta lüvét becézte szemével; a göröngyö-
.:e: is megcsuJálta, megáldotta átdó hosszti
::;;:ntette1. A fiúrkon is ol5lan sokáig el el]e-
::.iette meleg fénnyel lobogó szernepárját.
l;,]án az ő szivéből clobogott fe| az a be-
; -:'oefÁc
- _ r tbv!vJ.

G:da is hailgatott, De annál szebbeket
;.:,lolt bizonyosan ő is Erezle, hogy nrost
,.;r: szabad senl{it se szóval zavarni. Hacld
:-garásszanak a fiúl< a sátrakban és a sát.
:._i elótt, nríg ALató Lajkó vissza nem jön a
:. .,,,áról, N,lajd a lriss szalma, az ágyazás, a".s;ekral<ás utolsó mr"lrrliája megnyitja újra a
.::s-lkott szájakat

.l.:,ató Lajkót és négv társát pedíg csak-
;_, an élénlr kr_ttya-l<otlcert fogadta a tan5l{6.

r, .á:rt, kutya volt : mind összeszaladt. \Ieszett
,.:,iolással kapl<odtak a soha nem látott
:gles, szeges cserkészbotok r.rtán. Böncsöl<
,, ,-,.ia biztatta őket :

- No, nesze; jó étvágyat !

-g,r, íekete konrondor nem vette |réfára a
:,.g,:t; bele is kapott, irarapott a Böncsök

'4\ )ul'§fl l

GYÖKÖ§sY ENDRE. (6. Folyt

Gyula botja végébe. Ha nem lett volna a
cserlrészbot jó erősen tnegvasalva : talán ketté
is roppantotta volna az a fekele ciög. De igy
csak a foga csikorgott alalta. Böncsök Gytrla
ki akarta rántani a kut5,a szájábóI vítézi
fegyverét. Ohó, nem ment az olyan könnven.
Nenr engeclett a komondor. Gyula húzta a
botot és cipelte maga után a fekete farl<aseb
lomha nagy testét is,

BöncsöIi Gyuia gondolt n]ost valanlit. I(ét
kézre kapta btiszlre szerszámát s kutyástól.
mindenestőI felemelte, megforgatta maga körül.
A fekete konronclor nem birta tor,ább foggal
a haragszonrrádot: úgy 1escdródott a bot
végérő|, hogy csak úg5, henpelgeLt az útszéli
árok.pocsolj,ás tája fe]é.

Akkorra már a tanlai béres házakból ki-
szaladtaI< a gl,erekek is. Bámrillák a cserké-
szeket, Illendően lekapta olyik-olyik a tyulr-
tollas kalapot a fejéről.

- Jó tlapot !

- Aclj' Isten !

Köszöngettek, Níajd a l.u .r,ákat csititgatlák.

- Csiba te, Forint l

- Nern takaroclsz, Gava]iér l

- [iérhess, Tiszal.
Egyik st_thanc fiú olclalba rttgta az ttjra

talpra szökkent fekete komondort. Ep,yenesen
Böncsök Gyulának rontott komisz haraggal.
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- Takarodj, Yitéz|
Az már igaz, hogy vitéz egy ktrtya volt ez

a Yitéz. De a suhanc fiú oldalbarugását vo-
nitva vette tudonástrl és vitéz nekiiramodás-
sal iszkolt vissza az útrőI.

A cserkészek nevettek. A gyerekek is meg-
bátorocltak. A kLrtyák pedig lassacskán hát-
rább kotrócltak. I)e tiz-tizenöt lépésről sunyin
figyelték a cserkészeket; néha-néha egymásra
néztek; olykor meg a tanya gyerekeire pil-
lantottak, N,íintha csak azt mondták volna kis
gazdáiknak:

- Ne féljetek, itt maradunk. Ha valami
rosszat alrarnak ezek a cifraruhás mifélék,
csak egy fütty s mi se leszünk restek.

nrató t-altO megszólította az egyik íiÚit:

- Ki itt a gazda?

- A béresgazda?

- Van itt nála nagyobb úr is ?

- Van hát.

- Kicsoda ?

- Hát az ispány iir,

- Az ispán irr ?

- Az hát.

- Oda tudnáI vezetni, fiam ?

- Hogyne.

- Na, vezess alrkor.
A tanyai gyerekek aprózták a lépést, úgy

kocogtak előre. Iiözbe-közbe nézegették a
cserkészeket.

- Kil< lehetnek ezek? - gondolták ma,
gltkban.

Nlire az ispán lakásához érkezíelr. a tan5,a
nrinden házábóI az ajlő előtt ácsorcgtal< az
asszon5lok, lányok ; a cserkészeket bánttlták,
nézíél<, csudálták. Körülöttük meg csal< úgy
hemzsegett a sok gl,gl-gk, íiú, lány, tarkásan.

Az ispán éppen az udvaron foglalatosko-
dott. Trrdniillik a kocsissal veszekeclett, A
gyerekek a veszekeclő szóra ijedten rebbentek
széjjel. A legbátrabb csak annyit mondott:

- Ahttn ni, az az ispán5l l

Arató Lajkó bátran lépeti elébe, Bernutat-
kozott. S .elmondta nri járatban vannak. N,íi

kellene. Es nrire kellene.

- Cserkészel< hát az urak? - így felelt
az ispárt.

- 

Taan

--- ()l},atr liéregető szrlplikáns cliákok ?

Alig tll.iták nregmagJ,ai,azni,..hogy ők netr-t

sztrplil<árlsok, tle!n iréregetőlr. Ol< pénzért kér-
neli eg1, lris szalntrit.

- jó, jó: tle haragud janak az ttrak. De
hat pénzért itincs szalnra. Tudják az ttrak,
tlenr adol< é1 egv viIlányit se ; lieketl-t is l<evés,
anri van; hanenl rigy ingyen, emberségből
adhatolr, \"igyenek annyit, amennyi kell.
Bredj csal<, János, a Cíál< ural<kal. N,Iert diá-
lrok, ugy-e, lra nem is kér,egetők } 1,1át persze,

\

I

--..-.

hogy cliákok. A diákoknak pedig minden
dukál. Hjsz én is voltam dlál< valamikor.
Akkor még persze csak szuplikálni jártunk,
kéregettünk. Szóval, eredj, János. Es mutasd
il€g, honnét vihetnek szalmát a cserkész
urak. Jól mondtatn. Cserkészek! Igen ? I{ö-
szönötl. Hát csak vigJ,enek, amennyi csak
kell, N'Iondon, nem elacló l

Csak úgy folyt a sző az ispánból. Arató
Lajkó hamar belátta, hogy itt legokosabban
alrkor beszél, ha hallgat, akként is cselexe-
clett. Járros l<ocsis pedig nlegindult:

- Jőjjenek hát velenr az úrfiak,
Es mentek is.
* I(öszönjük, ispán úrr l

- Sose köszötrjék, csak vigyék l - neve-
tett az ispán.

A szér űskertben aztán a szalmahlizó vas_
sai nekiesett a nagy kazalnal< János kocsis
s mil<ot, egy csonró szalnrát nlár kiráncigált
a kazalbóI, nregkérclezte Arató i,ajkótól :

- Elég lesz ?

- Elég, elég l De hogy is vigyük ezt el.
A kocsis ránézeít a nagy cserkészbotokra.
* F{ogy ? Hát ezel<en a botokcrn. Akár

csalr a parasztember, nikor a géptől rúcion
hordja a kazalba a szaImái,

Azza\ két kis boglyába ral<ta a szalmát.
Egyik-egyik bogiya alaít keresztiil cittgott két-
két cserkészbotot,

._ No, most egy elől, egt, háttrl fogja
narol<t,a ezt et botot. ]g}, ,,,i. illehet is nrár.

lis ponrpásan elvittéI< a fiúk a szaltnát a
cserl<ószbotokon. Araló Lajkő sereghajtónak
és kutya-elhessegetőtlek a ntaga botfegyve-
révei háttil maradt. De a kutyák igen csen,
desen viselkedtek. Lassankint haza is olda-
logtak, nrikor látták, lrogy Járros kocsis maga
húzta a sza|mát. ezekne|< az idegeneknek.

NIégis valami jánrbor ttrak lelrett-rek ezek a

t
il
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- .;. :,njolták a tanya vakkantói, nem
:. -;s Yeltik huzalkoclni.

]-:,la máL várta a fiírkat.

- Elég lesz l Elég lesz ! - ez valt
: ==:,, elisnlerése.

:-: hanrarosan meg is ágyaztak a fiírk.
''..',i^ az első vacsorát fogyasztották ei, még
.:. k: a maga tarisznyájából. Holnap ? Az már
,._.:iap lesz, Az már a gazda dolga.

Fgészen bealkonyoclott. A Hörömpő Gida
-:zián n},olc óra volt.

- Fiúlk, nyolc őra. Még van ötnegyed
_:árk a leíekvésig.

- Gyujtsunk tábortüzet !

- Gyujtsunk tábortüzet ! - kiáItozták.
.\z r,itszéli . íákróI hamarosan hat-hét jó

:;,a|áb fa került a sátrak elé, köze\ a tő
=:éiéhez, A tűz helyét maga a cserkészttres-
::: ásta körül gyorsan s mikor i(áilai Sanyi
:leggyujtotta a Iűzet, Hörömpő Gida halkan
::]olni kezdte:

Nagy Bercsényt Miklós
SttdogáI a,agába,
Eííogyott szegéayaek
Míndcn katonája"
Suhog a széí lKésmátk íeleti , .,
Edes hazám, Isten veícd l

Egyenkint kapcsolódtak a clalba a fiúk.
l::nkó Jóska kihozta a sátorbó1 tárogatóját,
,..ató Lajkó lregedííjét és zengelt, sírt, úszott,
:_:,.i't a dal fe| Pttsztaszel feié, le Szeged
.-.á Hörönlpő Gida egyik szebb, ősibb, ne-
__gebb nótát, dalt a másik utátl kezdte, da-
'.,-',!a az ő tisztán csengő, erős, nlégis lágy,
.::]lentes hangján.

_\ palotai cseri<észek lelke bolclogan flirclött
:_ Jal simogató, ölelgető hullámaiban. Oh,
_,, en jól kevés magyar fiú érezte magát ezen
:-: estén. A csillagok lisztán tündököltek.
.i göncölszekér, .l kaszás csillag, a fiastyúrlr
:ele nézett az enyhéD, szelider-r lobogó tábor-
:-.zbe: a mag}Iar ősök mag},ar ivadékait
;rezte ott. Az új iclők itj magyarjait, akik
:gész lelkiikből dolgozni, tanulni akarnak,'
::ert csak a munkával és a tanulással, igen,
.gen, csak a tanult nlunkával lehet megtar-
:::i a második ezer esztenclőben is magyaí-
:,.-1a ezt a7 országot,

Palotai cserkészek écles szülői aittdjatok
_::hon nyrrgodtan l Álmodjatok szépet, Jó
:eit-en vannak üde, egészséges, komoly, szor-
3aimas, jókeclvű fiaitok. N{ár - dalolnak.

)iegyedtizkor a táborozó cserkészeknek le
.;:ll feküdni, Negyedtizkor Gida szólt Tirlrkó
_--,skának. Timkó Jóska bevitte tárogaíóját
-:irába s rézkürtjét vette a kezébe, Katoná-
.::r sátra elé állott s fujta a takaroclót.

- Feküdni, fiúk, feküdni! - stlttogta az
:s:: szellő is.

- Pihenni, pilrenni ! - pityegte egy-egy
arra tévedt madár,

Gida még csak ennyit nrondott :

- I(ovács Gabj |esz a nrai őr ! Jő éJ-
szakát.

- Jó éjszakát l
,- Jó éjszakát!
Niirrtha nen-]régen elhangzott dalokba csen-

dtilt, ölelkezeti, simlrlt volna bele haik rit-
nrttssal a bútcsítzkodás két, ntuzsikás szava:

- Jó éjszal<át|

i(ovács Gabi a tábortói hLrsz-harninc trré-
tet,re előre nlent, az rsrszágttt felé. Ott egy
fa mellé állt Az Ies,z tizenegyig az ő őrhelye.
Akkor majd ő ís lepihenhet, Eza cserkészek
tábori rendje.

A sátrakbatr pedig a íiúí< leíekücltelr. Itt-
ott nlég beszélgettek. 'I'a]án mesét nrondott
e8},ik-másik mesetrloncló fir,i. ],assankint egé-
szen csend lett.

Csal< a Böncsök G],uláék sátrában volt egy
kis ktrncogás, Gyula vitézen rrrulattak háló-
társai. Sehogy se tr"rclott az almásréteságyba
belebujni Gyula.

- \,1i van ezzel a tal<arőval? - mérge-
lodott,

A két kópé, aki titokban úgy hajtogatta
Össze a GJ,ulu pajtás lakaróját, hogy abba
sehogy se tudott belebujni Böncsök Gyula,
hallgatott, mint a sír,. Csak magukban gon-
dolták: most légv okos, Domonkos, azaz
Gyula vitéz, Bontsd szét csak azt az almás-
rétest, hajtogasd újra össze. Aztán lefekiic1-
hetsz,

Ntlegálljatok csak ! fenyegetőzött
Gyula.

- \{intha netrr tudnátok ?

_ \íit ?

- Ne komolykodjatok, tnert . . .
(Folytátjtlk,)

er
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t nrcthÉllltuiíuí$níüi|ás |tis ltálíia
100 kérdés és felelet.

Külön6s tekinteilel a ll. és l. oszíályu próbákra

Irták: MÓCsy .lÁtros És §ZTRlLlCt-t pÁl
cserkésztisztek. 2. folyatlLs,

32, Mit ket| tenni csonttötésnél l Orr,ost
(nrentőket) lrivunk Addig is azillető \,églaF.ot
természetes helyzetében, puha alapon e}he-
lyezzik s a fájdalom csillapítás céljábói hicleg
borogatást alka]mazrrnk. L7a a beteget nekiinl<
kell az orvosig szállítanunk, az eltört vég-
tagot sinek kőzé belyezzük.

33. Mit tesz&nk, ha nem tadjuk biztosan
megállapitani, hogy ekötaft e a csont } Ugy
kezeljük, mintha csonttijrés lenne.

34. Stabaő-e a csetkészrek megbizanyo"
dás végett topogtatni ptóbálni az illető vég-
tagot } Nelrl, nlert ezzela beiegnek felesleges
fájdalmakat és I<orrrplikác;ól<at okozhatr-rr1<.

35. Hogyan kell sínezni ) Az egyenes hely-
zetbe hozott r,églag mellé 2 (3) olclalLól
előzetesen puhára bélelt l<eIilényebb, 1apos
tárgyal teszr-inl< (kész sín fából .ragy pléh-
ből, vonalzóléc, zsindely stb). Azután pólyá-
val vagy hárornszögletíi kenclijkkel (cserkész-
nyakkendő) vagy más valatrrivel (naclr,ágtartó-
zsineg stb) feszesen végigkötözzitk. A sinek-
nel< a töréshez legliözelebb ievő alsó és fclső

két izületen túI kell érnie, hogy a végtag
ne mozoghassoll. Ha alsókaron van a törés,
akkor lráromszögletű kenclővel (cserkésznl,ak-
kendő) felkötjtik.

3ó. Hogyan kezeljak az olyan törést, ahol
e csont a húst átíútvasebetcsináltZ A nyilt
törésre eióször kötést teszünk, ntána be:í.
nezzül<,

37. Mit kell tennünk, ha az a gyanuní<
ven, hogy abotda, medenee - vagy a kulcs-
csont tört el ? Ha seb is van, bekötjr.ik, a'
fájő helyre hideg borogatást teszünk és a
beteget az orvos érkezéséig legnagyobb n5tt,
galomba helyezzük.

38. Mi a ílcamodás) liicamodás kelet_
kezik, lra valamilyen külső behaíás I<övet-
keztében az iz|t|etel<et alkotó cscntr,égek el.
hag_vják eg}/tnást és ebben a rencJellenes
helyzetben trtaradnak.

39. Mitótr lehet megismetn! a ficamodást?
Az izl\Iet dagaclt, fájdalmas. A réglag rr_rgal-

masan rögzített. l,iozgatni nenl, r,a8y csak
igen nagy fájdalorlnral lehet.

40. Mít kell1enni, ha valakinek ualameíy
végtagia kifícamodott ? Sennli esetre senl
szabac1 helyreigazitani próbálrli. Az orvos nteg-
érkezéséig helyezzük a beteg végtagot leiiető-
leg kényelmes helyzetbe ós tegyiink rá hideg
borogatást.

+1. Mi a rándulás} Itárrdulás keletlrezik,
lTa az iziileti végelr elliagl,jáli i-rg_yan eg5,rlást,
cle hel5,iiklg önkérlt r,isszatértrek,

42. }J'ogyan kezeljük a ránduíást ? L-3],,
tlrint a zitzódást,

43. Mílyen a zúzóőás? A z(lztllt hely
hanrarosan nlegdagat1, később elszineződik,
l<ék vag.y zőld, szír,ű lesz. A legkisebb érirl-
tésre is íáidalrnas, Esés, tompa iités vagy
n,Votnás okozhatja.

4+. IMit csínálunk zúzőéá"snált F'ő a nytl-
galom. Á zttzódás helyére hidegvizes boro-
gatást 1-rell,eziink,

45. Mít csiaáíunk, ha valaki eíveszti az
eszméletét } 1. Irriss levegőre visszril<. 2. A
szoros rr_rhákat nregolLljul<. 3. Hrr a beteg
arca sápadt, lefektetjük, ha piros az arca, fe|-
irltetjiik. 4. Erős szagú szereket, (torma, pap-
rika, aetlrer, parfütn, ecet) szagoltatunk ve]e
és tiisszentésre ingereljük. ő. Hideg vizet
fröccsenti.ink a meilére. 6. Vizes ruhár,al ütö-
getjiik a szit,e tájékát. FIa ezek mind nem
használnak és a beteg nern lélegzik, ak1<or
I]leSterségeS légzést alkalntazunk"

46. Hagyan végezzik a mesterséges 1ég-
zé:t } A beteg lapcckája alá ruhacsonlót he-
l1.ezl"ink, a két karját a melléhez szoritjltk,

najtl a két karját hátrafe]é kihúzzuk. trtin-
dig kilégzéssel, a kalok mellkasl,a való szorí-
tásával keli kezcleni. Ezt olyan gl,al<ran isrrlé-
teljük, hogy megfeleljen a normális ember
lélegzetvételénel<, azaz percenkint mintegy
ló-ször, 2" a kilégzés, 2" a belógzés,
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+7. Mi a pirosatcú áiuíás oka} A íejbe
ttilsok vér jtrtott. l'ehát a világért sell] sza_
bac1 leíektetni vagy szívizgatő szereket adni,
ltanenr a beteget i<ényelnres iilőhelyzetLle kel1
lroznurrl<, adjunk bőven íolyadél<ot (r íz, littto_
r-rádé) és hicleg borogatást a lejre és tarkóra.

48. Mí a íehétatcú ájulás oka ) A fejben
l<evés vér van. Telrát le[el<tetni. Szívizgató-
szerel<et itatni.

49 Hogyan szállithatjuk a beteget} 1.
Flátun]<ra vehetjük. 2. Ha l<etten vagyunk,

.:_:',önböző inódokon vihetjtik. 3, Hordágyon,
_,-.:lvti négy cserkészt osztr-tnk be, lrogy egy-
: .ást íelválthassák"

50. Mit LeII tenni megíagyott emberrel}
- _,,-al dörzsöljük, rníg a testének n-rerevsége
, .:gsz[ínik s azután fol<ozatosan visszr,ik nre-
:n szobába. Ha nrár eszméleténél van, iz-
::: :, italokat ar_lunk irltti (rr.tnlos tea, ko-

..<, forralt bor stb.).

_ 51. flogyan ketili k! a esetkész a íneg-
fagyást l l. Vigl,áz, hogy r,égtagjaibarr a r,éi-
l<eringés trorlrrális legllen, ezért nem hasznáL
szofos rrriradarabckat. 2, 1,1icleg he13,rő1 nenl
megv lrirtelen tneJeg helyre. 3, A kiálló test-
részeii bezsirozza, anriáltai a 1eiagyásul<at
nregakaclálJ,ozza. 4. rl1121;g,l1;. r, all<oho1-
tól, mert alkolro1 élvezete r,rtán könnyebten
fag1,,nal< llleg az enlberek. Részeg erllberek
rrlár 6-7 ()0 nreiegben is neglagvtal<.

52. Hogyan keí| a vizbeesette t kírnenteni }
l. Csolnak segítségével rrlegközejítjük s a
csolnal< orrán vagy farirrr át beemeljiik. 2. FIa
nlncs€n messze tőiiink, rúd.lal, kiitélie1 vagy
nrentijövvel iparkodunl< a vizen tartani, atníg
a csolnak kimenti. i3. Ha az előbbiel< nen-l
lehetségesek vagy a beavatl<ozás igen siirgős,
vessiik le íölösleges ri,riradarabjainkat és rrgor-
junk uiána"

53" Hogvan kei| a hÁdokíót rtszva ki-
menteni? Usszrtnl< a közelébe, iparlrodjr_lnk
lehetőleg háirilLói megragaclni, bíztassrrk, int-
sük nyr.Lgalomra és óvakocl.itrnk, hogy ő fog-
jorr meg nrinl<et. F{a nlár trlegragaclott, igye-
l<ezztlnl< tőle szabaclr_rlni, vagv ú!y, Log5,
egy iltéssel elkábítjuk vagy a yíz alá btrkunlr,
ahol elereszt. Eszméietlen enbert könn5-eb.
ben ki tttdttnk mentent (Folytatjuk,)

Az t"ijonc.,
Rajzolía: Schwott Lajos, az írjpesti 33. Cholnoky-

csapat cserkésze,
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{]serkészcsapatainli testben és léiekbe n rleg-
erősöclt,e, lnegedz(ítlr,e nrár nlincinl,ájan szc-
ten c sé-. cn haza érk ezte1* az ő si c sal á cji fész ekl-, e

és f ellrissiLlrle eríjben készerr állnalr az
Őszi nrrrlll<ára. ill,gn tll,ara_ még nenr r,o1i a
mag}Iar cserl<észetnek. r\ nli kís búrllalapo-
sainlr ellepték (,]srlnkatrlagyarorszírg nlintien
nevezetcs helyét, aiio1 csal< sikeri,ilt lrregszi.
nta,tolni a tábarozásra alkalmas talajt. Sát-
raik gonbanlóclta iepték e1 a Baiatcirr partját,
a I]ttrla hossz.r,i vonalát, a Balronvt és lIátrát"

}1enni,i i<iirtszó, nlenn}li ébresztíj harlgzott
szerteszéije] a hegl,, r,ölgy, rónaságcln l \Iennr:i
koznráró1 enliékezhcirlelr 1neg a titlros íel-
jeglzések, !

De álljr:nlr trlost lélre, engetijillr :it he13,,iin"
l<et cserkészcsacatainl<nak, i iaj Li beszánlo1na k
ő!i nlindenrő1, hogy hol, lllerre jártak, ruit
cselekedtclr " " , jjiszen annl,i tlesélni r,alójr-rk
iehet ]

S lra nra-ji1 minclnyáran készen leszncli,
jötlrink isnlét ttli a porclnr_lra a lrritikr,rs szené-
t,el, rlegáliapítjL l< az eredtlérll t, leszögcz-
ztil< a tapaszialatclkat az,zr:,I az elhatározással,
hogy igy,ekszünk tantllni a nragr:r:k esetleges
kárán. 

8

cserkésztáborban.
* L'éttysugtir tt jövö )Iagyarorsztlgból. -

A liözelrrrr-tit napol< sötét gl,ászáLó], a ]e,{-
szégl,enleteseb'o béIle ratijikálásárlak nyo-
nrasztó liarlgirlatai.ól a }Iinderiltaló örijks)ep
rilágának, s a ferrséges, nagy Terrnészet szép-
ségónel< ölelő i;arjaiba nrenelrülterrr s néhárr1,
napig boldogail szemléltern a jör,ő \lagl,ar."
ország rrag1, épiiietén tlalgoző, fáradozó kicsi
mélrecskék, a nragyar c§elkészek lelkes,
odaacló, szorgalnias rtltrnlráját, inlátlságos
1elktiletét.

A Bakon1,, l,,atlr,egén3es :tréhéberr, íeti5.ve-
sek nreseszép gár;lájátó] }iörijlilleit táborban
vagyok.

l{essziről int, lengeclez a fáraclt litas sze_
mei előtt, tnagas szál íenl,íiárbócon leng a

bFQv r! É}

nrag},ar zászló, köri"ilötte festői liörrl3,ezetben
sátrak csoportja s a 1érségen nyilt 1ekintetü,
claloslclliii, jókedvii cserkészsereg él, ntozcg,
clo1gozik. A bp. 1I. ker" kir" e93,et. liat. íő-
girrrnázilin cserkészcsapat:inál vagl,ck. A iris
csapat lellies és itjeálisrn érző és óc:)gaző
keclr,es parailcsnoka, \'elíjsl i3óla ícgai1.

Iienlénllkgdl,g, bizalictlr,,a nézek köriil.
Igazán nléhecskók, nlert az igazi cserkész
senrnlit senr fogacl el I<ószen, nlirlclent maga
l<e res, dolgoz fei, kész,it ei, nlir-rdenbcn a
sajírt szive, leike, esze, keze alkcllását hasz-
náija fel. N,Iinderlki és ájlanclóan el van fog-
1a]va. I.?errc1, porltos iclij ós nlrrnlrabeosztás,
|egl,clelrl, crgeileiirlcssíg. i'31,c."fr Il:rlt]en-
ben, iti tgazán egv nlinJellkiért és i,trincletllii
egl,órt !

Ezermester tábor.
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Áz egész munkára pedig rásugárzik az é|ő
keresztény magyar hitnek a ragyogó napja.

Itt nevelődik, a táborokban, a jör,endő
nragyarság, dolgoző, önállóan gondolkodó,
fegyelmezett, hivő mag3arság !

Serény mttnka, testedzés, sport, fürdő,
okos játél< s egész nap jókedv, egészség ós
romlatlan lelkekből fakacló kacaj N,lindenben
és mindent összetoglalva: hit, remén5,, sze-
retet, összetartás ebben a tiilekedő, dttrva.
önző, az| érző és hivő lelkek szánára oly
nehéz világban. Egy.egy r-ide oázis minden
cserkésztábor, ahol még van lelki tisztaság,
clerü a szemekben és a szivekben, ezüst-
csengés a jókeclvben és kacajban, Ide néz-
zetek fásult nlagyarok J Itt van a Jövő, eze-
ket támogassátok, segitsétek, szeressétek,
ezekben a kis lovagokban gvönyörködjetek,
ttt az élet, a jövő, a boldogság, itt van a
F'eltámadás !

S ha leszáll az est. fellobog a tábortűz!
Sötétlő íenyvesel< koszcrrujától övezett tér-

ségen fellángol a táborttlz, a kis csapat kö-
rülüi, a tábor müvészle]kii és nüvészkezii
hegeclüse rázendit a magyar mrrit bánatos
nőtáira, zeng az ének régi dicsőségről, bol-
dog multról , zokogő jelenről, epeclve várt
boldog jövenciőről, daloslelkü áhitatró1 és
rendületlen hitről. Cserkészajkakon zeng az
ének, erdől<, hegyek visszhangozzák a ma-
8},ar 'dal szépségét !

N,tajd imára szól a kiirt, a csapat feláll,
tiszteleg s a trikolór halkan suhan le az ár-
bócró1.

{ budlpesti piarisiák
l inyéká ban.

,.Figyeió"-je a ker:eszt
Fehérvár-Cl:u gó ]9ll.

A csapat térdrelrull, a parancsnok poeti-
kus cserkészimé$ nrond, karban zúg a ma-
gyar Hiszekegy s a reménykedő, bizakodő,
de kÖnnyfát},olos ima elhalkr,rló hangjai után
íelzeng, zúg a magyar ima, a Himnusz és
a Szózat.

Sötétlő fenyvesek, körülölelő hegyoldalak
zengik a magv'ar imáclságot, a tábortüz már
csak pislogva ég, a kis csapat csendes meg-
hatottsággal vonul el a sátrakba. Csend van,
csak a szelid hold lénye borit el mindent
ezüst fátyolával,

A csillagkoszorús égboltozat csendesen
borrrl a kís csapatra, Jő éjszakát|

A nagy csendben szelit1, bájos álomtündé-
rek jönnek, suhannak elő az erdő titokzatos
ntélyéből s ezüst látylaikat ráboritják az a!-
vól< fáradt tagjaira s cserkészeink boldogan
álmodnak az ő munkáiuk nyomán biztosan
elkövetkező keresztény-magyar Feltámadás-
ról l

Tábor, í921, nyarán,

. Va.iJa Károl1.

vihar a táborban.

Az Erődiek és F'elrérsasok bélatelepi nyu-
galrnas, csendes táborát altgtrszttts 4-én dél-
rttán hatalnlas rlihar liöze]eciése zavarta meg.
A tábor s a Balaton felett óriás felhők tor-
ni,,osultak s az orkánszer(í szélvihar megret-
tentési szándékkal belelrapaszkodott a tábor-
őrség sátrába, néhányszor alaposan megrázta
azí, azután felkapta a levegőbe s úrjra a földr.e
sújtotta.

Derék cserkészeink nen.r ijedtek meg, de
néni megilJetődés látszott nteg vonásaikon s
a megütközés, hogy ínie --- a cserkész még
saját táborírban senr lehet írr ?

A merénylő szélvihar a tíszti tekintélyt senr
sokra becsiilte, ntert harnarosan nekidült a
tisztek harnlincszenlél5,es sátrának s azt úg1,
nregrázta, 1rog5l l mester ietr rrregkonstruált
rLlháspolc nrinclen oszicl1-.a reszketni és va-
cogni kezdett.

A tábor nTellett eivon,-iló honrokos r.it porát
a,z őri)k szeneibe szória.

- No cset,l<észei<, illo:rt legJ,etek réserr i
-- sivított aqszÓL ,\,zián, iiíjg_\I te]jes ieg5,en
a l<r.;ncert, a szél s a |á1< l,trrlbjai álta! rireg_
inlltt]t fútvós ztnelrarhlz nag;]lilílbként a meny_
clörgés is cslltlaltozc)it s a hesiitótedeti tábor
lc]eirnes 'oorujtit cilikázó viilátrl,;lr vakitó íénl-e
-.,iiagítaita be,

A rérnes zene rrieg|r,le mlíti_ílcg 1latott f]ainl<ra.
,\,1ég a va,ku-rerő Hugó, a Sasoi< egyik őrs-
,"ezetője is leszkeirri iátszatt a rrlenydörgés
Lnlla',ára.

Egyszer csak i:ii3, ,,,atlul iLvöltő szólrohanl
nekiíekszi}r egi, rlriási akzicí'árlak s azt. jó!
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megcsavarva derékban kettétöri és az Erődiek
3. őrsének kis sátra nrellé clobja.

A szörnyű recsegés-ropogásban a sátor aiól
a kis Misik Pista bujt elő, de baj nem történt.
A kis Misik farkasköIyök, a 7átvánvos cser-
kész (t. i. a legkisebb cserkész je|enleg a
szövetségben) elaludt mélyen és nyugodtan.

Másnap reggel a ragyogó nap . izző fénye
önelégülten nrosolygott a megtépázott táborra,
elkergetvén a vihart s bolclogan nézte, amint
a kis Misik, aki mégis csak megbirkőzott az
elemek haragjával, a rombadőit aőrsi sátor
újraépítésén fáradozott lankadatlarr buzga-

,,Hát lehetséges ez leányokkal is?" Igen, le-
hetséges, mínt ez az alábbi jelentésből látható.

A 3 L. Lorántfly Zsuzsánna leány-cser-
készcsapat egy héíig Fowgódon tábotozott,
12 íagga|, egy harmincszemélyes nagy sá,
torban. A melléje erősített melléksátor a

székeslővátosi VIII. ker. Rökk Szilárd-utcai
polgári leányiskola igazgatőjának tanyája,
Ugyanis a csapat ennek az iskolának tantt-
lóiból alakult. A Sátort a Fehérsas csapat
kapta kölcsön a CserkészszövetségtőI s annal<
szíves engedélyével hagyta ott számunkra.

. Nagyon kedves cserkésztestvéri szolgálatot
tett az ugyanott tábotoző szombathelyi Rá-
l<óczi és Hunyadi cserkészcsapat azzal, hogy
a nagy sátort számunkra felverte. A leány-
csapat részint számbeli, részint fizikai,
részint tapasztalatokban és gyakorlatban
való gyengesége miatt erre most még nem
lett volna képes.

A 3 Leánycsapat kisérlete biztatő blzo
nyítéka annak, hogy nem lehetetlen, de ki-
vánatos, hogy a leányoknak e téren való
gondozása és nevelése a keresztény nemzeti
szellem megerősítése érdekében miné1 álta,
lánosabb legyen.

A leányok az összes munkálatokat nagy
ön- és egymásfegyelmezéssel, szeretettel és
örömnrel maguk végzik, testi épségük, le)ki
derüjük állandó. A sátort kivül-belül zöld
lombok, nemzeti szinű zász|ócskák (csapat,
zász|ő még nincs) és irredenta-plakátok di,
szitik, jeléül a leánycserkészek lelkét sziniil-
tig betöltó azon renrénységnek, hogy Szent
István koronájának országai nemsokára újra
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Iommal és vidám kedvvel. Noszlop1l.

' Leánycrerkész csapattáb<irozáa,
Ez is megtörtént: a jég meg van törve.

A 3 L. Lorántff1l Zsuzsálcna leány-cserkész-
csapaté az elsőség, a jégtörés órdeme. Mert
a közönynek, a kishitüségnek a jegét kellett
megtÖrni.

Hányszor hallottuk, ntikor tervezgettük a
tráborozást, hogy; ,,Hát ez már megint mire
való?' Mire ? Arta,.hogy a leányokat is elő-
készítsük a való életre, a természet szere-
tetére, megtépett, megcsonkított köntösií,
ln;sga|ázott Hun gáriánk épségének, sértetlen-
ségének kivívására.

Hányszor hallottuk fölkészülés közben is,
a tétborozás alatt is, sőt utána is, hogy:

_,lJ
- -,lll,
"a- ,4
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Molnár Rózsi segédtiszl rajza. Miskoic.



*

MAGYAR CSEnKÉSZ la5

I
t

teljes épségben egy egységes egészet alkot-
nak. A Nagy Boldogasszo45r napján felszentelt
f lnyócli templomban ezért bocsátottak zokogó
]élekkel, kónnyező szemmel hő imát a
magyarok Istenének zsámoly ához.

A tábori élet minden külső és belső kel-
léke, hangulata pompás volt. A leányok test.
ben, lélekben felfrissülve, a ma1yar levegő,
a magyar föld, a magyar tenger, a rnagyar
nép szeretetében és magyat érzésben meg-
erősödve tértek haza boldogan hálálkodó
szülőik karjaiba. Mad.arász Viluaa,

cserkésztiszt.
*

A 49. Berzsenyi-csapat rnozgó táboráról.
1g2L július 19-26.

A szombathelyi Berzsenyi- csapat egy hétre
kiruccant fészkéből. Utjuk Tarcsán, Felső-
lövőn, Antimonbá.nyán, Magaskőn, Irottkőn.
át Hermanlt-forráshoz vezetett, onnan a Hét-
iforráson át Kőszegre s vissza otthonukba
meneteltek.
" Júli,,. 19 ét mutatta a ilaptár. A felső ke-
reskedelmi iskola cserkészotthonában cser-
készek gyülekeznek. Künn hirtelen sötétség
Lámadt, az ég villámai cikáznak, csatornái
megerednek. Ebb_en a zimankós időben indul
meg. a Berzsenyi-csapat az állomásra. ' Már
repülnek is Tarcsafürdőre. Az &a mfu féi'
12-őt mutatott; midőn sietős léptekkel indul-
tak a fenyvesekkel övezett úton a fürdő felé,
Szerencséjükre a nap is előbujt, sugarai ki-
csalták a vendégeket, megélénkítették a ber-
keket, a madárkák is üdvdalokat énekeltek.
A vendég'ek érdeklődve tekintettek a széles-
kalapú fiúkra, kik szétoszlottak, lapokat vet-
tek eIő s első üdvözletüket küldték haza.

Nemsokáig időztek itt, hanem tovább vevék
útjukat Löuő felé. E magas műveltségű, cso-
dás kis falucskában .tölték el éjjelüket. Reg-
gel korán útra készen á|Itak a gimnázium
udvarán s tovább folytatták útjukat Antimon-

A székeslehérvári ciszt. fógimnázium íúvóskeráuak
,,C§erk és zo8ztagaí',

2. B. K. G. csapat.
sátorfelverés.

Feirérvár- Csurgó l92l

bánya felé. Már messzil ő1 kimagasló gyár,
kémény intett feléjük büszkén, hivo§atóan
az elragadó vöJgyből. Nem rnessze a gyártóL
sátort ütöttek, a szakácsok főzéshez láttak"
Ebéd után a gyárat tekintették meg, mely-
nek megtekintése,után az egyórányira fekvó
bányát nézték meg. Az alig kétméter széles
bejárón át hideg szellő csapott árcukba. Á
kisérő mérnök gondos figyelmeztetés után,
megindult a fiúkkal a iöld gyontrába be, a
bányába. Az alacsony falakról bideg viz-
cseppek hullottak, mig beljebb néhány jeges
cseppre is akadtak. ltt, előttük feküdt a
csillogó antimon, puha. réteges kincseivel.
De nent sokáig kutatták pislogó lámpásukkat
a csillogó ércet. Vezetőjük féltve egészségü-
ke} visszavezeté őket.

A bánya megtekintése után táborukbatér-
tek, hol jóféle ,,csiriz" várta őket. Másnap
sátrukat felszedték s nekiindultak legnagyobb
útjuknak, hogy a ,Hermann-forrást" elérjék-
Nyolcórai gvatoglás után Ma§askőtt,, Irolt-
kőn át értek a forráshoz. Itt tábort ütöttek.
Vacsora után a tábortűz mellett visszagon-
doltak a bánya mélyébe, a fárasztó útjullra.
mig sátrukba tértek s csendesen elszuny-
nyadtak. A táborhelynél négy napot töltöttek,
mely időt hadijáték, sport , kabaréelőadások-
kal töltötték el. 26-án reggel hazaindultak
a puha ágyak feté Péh Károl5l.

*

Sátortanulmány.
Óseink sátrak alatt laktak egész éietükben.

Mi késő unokák évente egy-két hetet töltünk
sátrak alatt: cserkésztáborunkban.

Óseink sátrairól nem maradt adatunk, a
mi kezünkügyébe kerülhetó sátrakról adjon
e tanulmány egy kis összehasonlítást.

Sorrend, használhatóság, hordozhatóság a
rombus-alakú katonai sátorlapnak s az abból
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A budapesti piaristák (2. B. K. G.) tábora.
Fehérvár-Csurgó l92l.

készíthető 2,, 4, 6, 8, . , , stb. lapos sátor-
nak biztosítja az első lrelyet.

1" A sátorlap: főldbarna gyapotszövelből
kósziil, szélei 9-9 gomblyukkal vannak ellátva.
Kissé beljebb a felső sátorlapfeliileterr 9-!},
az alsón 4 -ó lából késziíIt tnakkgonrb van.
Az egyik tompaszögű sarokban egy elliptikus

sárgarézszem, tar.
tókarika van, a
többi sarkában,
valarnint a két ol-
dai közepén két-
két kerek sárga-
rézszem (|űzől<a-
rika), anrelyek a
zsineghurkok be-
fogadására szcl-
gálnal<. A zsineg.
hurkokkal erősít-
jük a sátorlapot
a sálorcövekek-
hez. A sátorlap
súlya: l1il,il dkg.
(E.-"39. a. 71). §;
191o).

Níe]lékelt 1. rajz 1; 1O0 arányú, a 2-4,
ralz kéLlapos, az ötödik hótlapos sátor alap-
rajza.

Eg^y sátorlap feliilete ."i,4 tlf , i<ét sátor-
iapbói álló sátorban, ha kell négyerr, de
kényelrrresebberr ketten féir, ek el. Nógylapcis
sátor lrat cserl<észrlek ad szá]lást. Aiapkerii-
lete er.nek 8 trr], aminek leíedésére 12,6 m9
sátorponyva szül<séges. 1 ttt\ fel.ii.letet (ame-
lyen sziikösen egy kisebb cselkósz elléL)
.!.7 ni },alr),t;! fed /:e.

Nagt,crbLlat, rnint ii 1apcls sátrat, netlr érde-
mes é,cítelli az összeilie:;ztés és összegonr-
bolás rlehezségei rilirrtt (i. ábra),

A katonai sliiiali c!ijlt",,,,:i; liis súil1,, liönrl5,ii
szá|Iitás, soli o1 .t alii r.ii;l-,i r ;l ll;ri: atósrig íj ó esii -
kiipenyrreli, taliarónal;, tlr'.ajrósz.tlek stb.i F{át-
ránya: 1'il m-es irlagllsság, g1,or"s avulás.

2. A l0 főre aaló katonai sátor: sátor-
tetőbőI (6. ábra), T-aiak[r kétrészii sátorrúrdbó1
é s kö télvázból átl. Ö ssze s hozzáv alőkkal együtt
34 kg, súrlyú. Felállítva 6-.S cserkészszámára,

ideális őrsi sátor. Il,Ia-
gassága 213 cm. A
íedett fellilet hossza
ó35 cm, szélessége
200 crn, ami kb. 10
m2-el egyenlő" Á 10
m2 be,fedésélrez kb.
28 ml anyag szük-
séges. Az alapterüiet
tulajdonképpen eg},
ellipszis, mel5,nek
nagytengelye il35

cnr, kistengelye 200 cm. a sátor már nehe-
zebben szállithatő és így mozgótáborozásltoz
csak akkor alkaltrras, ha szerkocsin száIlítjuk.
N,Iég nelrezebben szállítható és csak hosszabb
állótáborozásnál használható, a következő
sátortípus :

3. á 09. ]í. J0 főre való sálor, mel5;
sátortetőbíjl, 8 oldallapból, tríannesniann-féle
acélcsővázből és egyéb tartozékokbóI áll.

A vászonrészek len-
vitorlavászonból ké-
szültek, Vizltatlanná im-
pregnálás tette őket.

A sátor alapterülete
26 m2, magassága 3 m,
súlya összes tattozé-
l<oklral együtt 260 kg,
A 26 m9 beledésére kb.
70 n9 anl,ag sziil<séges.
E sáiorben 2-3 őrsöt
(egyenkint 6-8 cser-
késsze1) kényelrnesen
ellrelyezhetünk. Ideális

lakóheiynek (épperr ezért) e sátrat nem tart-
hatjtrk, mert móg egy csapat (2-3 őrs)
számára is aránytaianul sriiyos nagy men}l_
n},iségii an5lng61 kíván, nehezen szállítható,
elrága (40.000 kor:ona), alkalntat ari 18--24

Ezerrnesterlábor
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_3e!,]iész összezsrlfoiására, anlitől éppen hosz-
s;a'lb tábor ozás alatt tartózl<odni igyekszünk.

iI át rán1,6i rnellett előn5,95g1-} alka|m,azható

-,.,.,lel<ezőhel.ynek, ebécilőnek stb,
i I,lni,éclséglink e hárorn sátorféleségert kir,íí1

::]eg a régi tipr,rsir 30 szer-rrélyes sátrat is
':.asználta, E tipus az I9I1 . évberr megjelent
_}-il. rrtasítás szerint is régi volt már, nost
.:z év nrttltárr eltekintünk isrrrertetésétől.

I]a lerltebbi szernlélődési.inket összegezni
aliarjr.tk, meg l<ell állapítanurrk, hogy a hotr-
r-éJségnek lleltt, vo|ta|< olyan sátrai, tnell,ek
a rrti cserl<észigényeinket teljesen kielégítlret-
ték volna. }íit is kivánrrnk ?

1. trgy őrs (6-Ei cserlrész) együtt lakjon.
2. I,-ekvőhell,nel< (szaltnazsáknak) és szerel-

,,,én5,n"1, legyen elegetlclő helye (9-12 nl:).
i). lfozgásra is jr-tsson eg heuéske tér

3- d nr9).
4. A sátol legyen oly nagas, hagy fclál,

,:-tsstttlk benne (l8-2 nl),
r]. l-ehető legl<evesebb fedőan5lag61 igényel-

E l<övetelnrén5,eknek a 2 v, 4lapos kato-
::ai sátor magasított, szélesített és hosszab-
]':ott násai fele]neI< meg ieginkább. (A régeb-
3n használt kúpsátrakról azétt nenr emlé-
.:ztetll meg, niert jeienleg készen beszerez-
:.etetlenek, szabástrI< kornplil<ált,)

-1, B. I. Ii, 19í9, ]I. sá!or (9. ábra)
-- lll9 ponyvából késziil. Alapteriiletc 4 rrr

-l t-tt - 16 m3. magassága 22il cm, súl.,y,a

.]-20 kg (a felhasznált ponyva vastagsága

Táblázatos összefoglalás az

szerirlt), Szabása rendkír,ííl egyszerií. (L. 1920.
Cserkésznaptár 1a7. oidalán.)

Egy őrsnek aclkényel-
mes szállást, de szükség
esetén két őrsöt is befo-
gad. E sátorkonstrtrlr-
ciót a 4. Sz. B. I. I(.
cserkészcsapat elkészí-
1ette, két táborában ki-
próbálta, iónali találta,
bár a l<ét sátor elkészí-
tésére összesen í]09
anyaggal renclelkezett.

::. B, I. K, 1921. M. őrsi sáíor 2ő ni')
anyagból készűl, magassága 200 cm. alap-
terirlete 3 m X ö rrr : ló lrr], házalakú,
szebben merevíthető,
nrint a Bl[i, 19l!). M.
kényelmesebb anná1,
bár eiőn5,eit 1 nr! at.yag
rotlasaval eS l m" Ie.
délleitilet elvesztésévei
liell negfizetniink. Szá
nlításaim szerint ez a
tipus felel meg legin-
kább az őrsi sátor ide-
áljának, Számok után beszéljen egy keve-
set a rajz is :

A sátor kifeszítésére 2 clb,, egyenkint 2 nr
hosszú sátorbot és köíélt,áz szoigál. .'\ két
síitorbotot I' alakban belyezzük el egynlásc-;rl,
A T felső r,égződéseirői indlrlnánalr a sátcr
falához síttlltlr,a a |eszitő kötelek,

1-5. alalt isltrertetett sátrakr,ól.
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A Magyar Cserkészszövetség uj lriképzési szabályzata.
7, |ilagyarország rnezőgazdaságának eje-

rrlei : nezőgazdasági termelésünk tertnén5,ei,
a terrrrelést befolyásoló tényezők, nezőgaz-
daságun1< fontossága: állattenyésztésünl<,
erdőter,ületeir k kiterjedése, milyensége. A
nregcsonkitás folytán előállott heiyzet. Az
orsrá,g íalajáuak isttlerete : nlészílő, gráuit,
barall, ltolttokkő, aqla §, ll!ll11,1lsz, ftt!óltoutak,
súllesek, lösz.

8. \Iagyarország bányászata: szétr-, vas-
sótelepeirrI< helye, a föltlgáz, nenresércek.
Veszteségeink,

1). \Iag5,2161525* legfontosabb iparágai:
ntalotn, cukor1 sör, szesz, faipar jelentősége.

1 0.Hazánk legfontosabb közlekeciési irányai :

a belső közlekeclési hálózat egységes volta,
kijárat a tengerre. Az r-ij he15,2g1. I{iilkeres-
kedelmi forgalmunk legfontosabb áríri.

A tárgyalt kérdések mindig összehason]ító
nróclon, a régi, az új hel5,zet és lehetőleg a
szonrszédos államok viszonyainak összehason-
lítása alapján történjék,

8. Cserkészfzika és kéwia: .

a) á|ta|ános fizikai isn-reretek, a csetl<ész,
életben használatos flzikai eszközökkel kap-
csolatban: hőmérő, szőcső, síp, barométer.
naptáviró, fényképezés, iránytíí, elenel<, vii-
1anyszereiés, al<kt-tmulátorok, telelotl, távird,a,

D) gyakorlati vegytani isnreretek; festő,
ragasztó, tisztitőszerek készítése,

c) a szabad szemmel látható főbb csiilagok
ismerete.

9, Terttt észetisn,t eret :

a) az állatok élete, megligyelése, r,éclel,
mezése, megfigyelés alapjárr írja le líz ktilön-
féle (3 nagyobb vadáliat, 3 madár, egy két-
éltű, egy lral, két rovariéle) tetszés szerint
választott állat atakját, szinét, életnróclját,

D) a növényelr< szervezete, élete, fellraszná-
lása, gazdasági növényeink, gaborranerrlíiel<,
tiz tetszés szerinti erdei fa, cserje, gombálr,
gyógynövények.

c) ismerjs a fontosabb ásványokat, kőze-
teket, feihasználásr-rk rnódját s hogy nlil<épen
és hol kell vizet keresni a szabaclban.

I0. Próbakirándu,lás (valamely feladat tel-
jesítésére) :

a) tórt<ép trtán elntegy kijelölt isnleretlen
helyre €8y t,'rsával, gyalog 6-8, jármű hasz-
nálata esetén l2 ki]ométer távolságtiyira,

}) helyszini főzés, sátorverés, lehetőleg
éjszakázás,

c) szabályszerű jelentésírás a történt ese-
tnények, a terep és a végzett trlutrka megje-
lölésével, a megtett útról készített vázlat me|"
léklendő.

1 1. Prahtihtts uallási i.ynerelelt, (katoii-
kusoknál minisztrálás, egyháziének stb., pro-
testánsoknál Biblia-ismeret stb,).

II. Öreg cserkészek kiképzési
szabá!yzata,

l'oglala1osság a 18 éves cserkészek szá-
nlára, kik s, tiszti és tiszti megbizatást hár-
mely oknál fogva nem tölthetnek be, c'le a
cserkészrnr.tnkitban részt óhajtatlak venni.

a) Fel.uéíel feltélelei: az I. oszt. és 2 kti-
lönpróba azokná|, kik cserkészek nenr vol-
tak, 6 havi próbaidő, ezalatt az I. o. próba
letétele és cs, fogadalom.

l,) Mttl*tí.juk.: különpróbákra késztilés,
ezek tanitása, nresterségek alapos elsajátilása
és üzés,:, nenrzeti, társada]ni kérdéseink
megbeszélése, szociális rrltrnkáikcdás, Lözös
tanulás (rrl,glr,.Ur, istneretel< tovább fejlesz-
tése (viták, előacláso1<), a cserkészpróbák ta-
nulnlányozása az idősebbek szempontjáLól,
társadalmi rlr-iködés a cserkész nrozgaic nr

érdekében, sport (főképen céilövés, vivás,
evezés stb.) kirándulások és ttrrál<, . rtlozgő
és állótáborok. N{trnkarendjüket önállóan ál-
lapitják meg.

c) S:elue,;etiiket önállóan ál!apitják nleg,
őrsvezetőil<et nlaguk váIasztják. trgy,egy
cserl<észcsapattal kalöltve nlüködr.rek s azt
r-r-rr_rnkáj ában tánrogatj ák,

d) 13 havi cs. csapatná1 eltöltött plribaiclő
s a szörlets égi vizsga kiállása rrtán kcrulihc,z
képest, mint tis:ltel< vagy s. tisztek mülköc1-
1retnek.

IlI. A cserkósztiszti képesités
szabál3lzata.

l, A cserhésztiszli ké1l6,i115 clőJeltiteIei :

rz) betöltött 2I év;
&) középiskolai vagy ezze| egyruértékii

képzettség; ettől a ször,etség indc,kolt ese,
tekben, cserkész,szolgálat és tiszti vizsga
alapján eltekinthet ;

c) tiszta előélet, testi és lelki alka]matos-
ság, }rivatottság és helyes érzék az iíjuság-
gal valő tog\alkozáslloz ;

d) készség, hogy az illeiő a cserkésztör,
vényt ellogadja élete alapjául ;

e) háron hónapos prőbaszolgálat valamely
igazo\t csapatnál, vagy a szövetségtől ese-
tenként ezzel egyenértékünek eliogadott elő-
képzettség ;
/) valamely alapszabályszerii szervezőtes,

tület ajánlata és erkölcsi garanciája;
g) lehetőleg a fia g5l616n kir ü1 egy élő

nyelv iSnlerete.
2. A cserhésztiszli zlizsgólat tárgj,cli,.
a) a mozgaiom céljának, kiképzési rend-

szerének, szervezetének és idevona|kozó sza-
báiry zata\nak ismerete ;

b) a cserlrészpróbák alapos elméleti isrne-
rete ;
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c) az ujonc és
lati ismerete ;

osztál5,1i próba gyakor-

tl) a nagyar nyelvii cserkész szakiroclaiom
isnlerete ;

e) Iioerster F. \V. : Az élet mi,ivészete
(kiadja a Szociális l,íissió Társlrlat, IIt, javi-
tott kiaclás, Brrdapest 192l.) és a következő
trrüvek egyikének ismerete : Sztlszai Antal :

I(alar.tz a krisztusi életre. (Szent István Tár-
srrlat) ; Schiitz Antal : I(atolikus erkölcstan.
(Sz, István Társulat, iV. l<iadás, Bu,.iapest,
192l.) ; dr. Saőls F'arkas: lieresztl,én erk-ölcs_
tarr. (Kól<ai Lajos kiadása), Ajánlatosak a
kővetkező nltrnkák is: Foelsier F. W. : Elet
és jeilem (Szociális t,Iissió Társ. IIL kiaclás,
forditotta Schütz Antal) ; Tóth Tihamér:'liszta férfiLrság. tr'oersler., Erziehung und
Selbsterziehung ;

í) prőbaelőadás egy elméleti és egy gya-
korlati kiképzési pontról,

3, A liszliuirqa, letételének és l. liszlté aua,-
tasnalt. tnódla:

cl) a tiszti vizsga a próbaidő után teenclő le;
b) a tiszti vizsga letehető bármely igazolt

cserkésztiszt rlagy ilyenekből álló bizoítság
eiőtt, ha annak erre a ször,etség előzetes
felhatalmazást acl.

c) L vizsgázás után a jelölt azt-rnnal le-
teszi a vizsgáIó tiszt, iiletőleg vizsgálő bi-
zottság elnöke kezébe a cserkésztiszti fo-
gadalmat, nrelyet ugyanannak irásban is átac1
és az előttemezi. A cserkósztiszti fogadalcnr
szövege a l övetkező : ,,En X. Y. becsr,iletemre
f ogadom, hogy teljesitenr kötelességeimet,
mell,ekkel Istennek, !,lazámnak és ember,
társainrnak taríozcm, minclen lehetőt meg-
teszek, hogy rrrásokon segitsek, ismerem a
cserkésztörvényt és mindenkor engedelmes-
kelenr neki; a ránrbizott cserkészeket leg-
'cbb telretségetrr szerint nevelem és minclen-
5en jó példával járol< eiőttük. "

cl1 A vizsgáztalő tiszt, illetőleg a vizsgálő
'l:,ztlttság elnöke a vizsgárőI jelentést tesz a
szövetségnek; a fogadalonr szövegét aláirva'
cJa beterjeszti és a szövetség az illetőt an-
:ak alapján a szabályokban leirt módon
::sztté igazolja,

1, A cserhlsz se§édtiszti képlesités:
,\ cserkészsegécitiszti képesités íeitételei,

.- .:',zsgálat tárg5t6i és módja, a fogadalom,
:.. atatás és az ígazolás mindenben azonos
-. :seikésztisztekéve|, a következő eltéré-ssel :

.;) a sziikséges életkor betöltött l8 érz,
:-) segédtiszti próbaidőnek egyévi, kifo-

:..:alan őrsvezetői szolgálat is betudhatÓ;
-, la egy cserkészsegédtiszt eléri a tiszt-

",. :':.a,iárt, minclen további vizsga vagy ío-
;:::.1:,:ll nélki"il, alapszabályszerü csapat
.-.--,,:zőtestiileti ajánlás után cserkészlisztíé

Miért 'mondjam
mjkor úgyís tudodr, hogy nagy a drágaság.
Eííenüní< is emelnek papírost, szedest] nyo-
mást1 miegymást, mi hát ellenetek emeítink.
Lassan, _hogy alig veszitek észte, csenőben1
suttyomban, őe állandóan, Fiaim, csak fizes.
setek! Most péídátl

ui előfizetést nyítunk
és miként_május óta aőtak, a Lap terjedel-
mét állandóan

négy oldallal emeliüí<.
Ezt a iavatokta emeljnk, Vislont saját

veszéIyetekte

egy példány áta 10 koronáta
emelőóik, hogy a szinlmettia r,eglegyen.

Az évi előfizeté s (l2 szám) 1OO kor.
í92í szeptembet t től, de utánÍizetés nincs.
Tehát csak új álőozataink fognak í00 koro-
nát áldozni, akinek előíizetése étvényben
van, az megkapja a lapot annat< Lejátláig
pótíizetés nélkül.

Most a;tán mát tadjátoí<, hogy
egy évre . . tOO korona,
fé!évre 50 ,,
negyedévre . 25 ,,

az eíőíizetés, meíyet epedve vát
a KIADÓHIVATAL.

l l ] lL,]i |tl]]ii|

A 2. B, K. G. lí. csapat indulója.
(rrÉ.dee l nyám, .,a. dallaa,á,ta,)

Eg a szemünk, mint a napsugát, kemény
, a lepesiink;
Etc a katunk, tűz a szivünk, te mény a

nézésink,
Bvszkén, íiűk, sejhaj, az életünk úja,
Enneí< abús otszágnak, ennek aszép ország-

nak teszi3ak koronája.
..X

A 2. B. K. G. IlI. ccapat indulója.
(,rHír§.íonegy, hűseoaketló . . ." dalíamáta,)

A madár is íiityrli a? ágon,
Magyar csetkész a legetső a világon.
Hogyha megyl hogyha indut tábotába,
A jó Isten mosoíyogva néz le úja,
Kípakoí és íelveri sátoÁáját,
Dalos keővvel, vigan végzi munkáját,
Ha őolgozik énekel; táborczik telekkcl,
Akadályt ó nem ismet a viíágon !

Csonka §Ytagyarorszóg -- nem orszdg
6gész ,ÍYtagyarorszdg - mannyorazdg !(Vége. köv )
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- Gyakran kapunk friss híist - magya-
rázta Mr, Barr - de csolnakunk nem nrent
ki most a szárazíöldre és így be kell érnünk
sózott hírssal.

- Nincs vad a szigeten ? - l<érdé Rob.

- Van. Sokféle szárazföldi ntadár vándo-
róI icle, cle nincs időnk vaclászni. N,Iost azon-
ban, íiítk, ti ráértek majd s tttegkapjátok
vaclászpuskáimat - van három is - s majcl
meglátiuk, mint boldogultok.

- Es etretók azok a szárazföIdi ma<larak ?

-- érdeklődött Tr-rbby nagy tortaszelettel a
kezében,

- De még mennyire ! Roston sülve első-
rangli inVencségek.

- Az egyik fegyvert leloglalonr - jelenté
ki Tubby fénylő szemmel s mir_rtán étvágya
egy időre kielégítést nyert, hátraciült székében.

S mikor kiléptek az ebédlőbőL, a szakács
élénk harangozással tr-rdatta a matrózokkaI és
a gépésszel, hogy táíalva várreáittk azebéd.

Itob a tábor felé lépkedve, történetesen
Lulre Bartonna| talá|kozott. Barátságosan üd-
vözölte őt.

- Ebédelni megy, Barton ? - kérdezős-
ködött.

A gépész végigmérte őt, majd morgott va-
lamit nragában: ,,ezek az új fickók minclent
felesznek" és tovább lépkedett az étkező felé,

- Drága barátom - jelenté ki Ttrbby,
aki tátta az előző jelenetet - ti ítgy lépte-
tek el egymás mellett, mint két vérbeli párduc,
Nenrde ?

XIII. Le a mélységbe.
Nilásnap reggel tiszta kéken ragyogoLt az

égbott felettiik s a tenger felől enyhén sik-
lottak a part felé a hullámok, hol fehér ha-
bokban törtek rrreg. Cserkészeinl< már reg,

'geliztek és a sipszóra minelnyájan a tenger-
átattlaró hangárja előtt gyiilekeztek. Mr. Barra
vártak s az engedélyre, hogy a Peacemaker-re
léphessenek.-A 

feltaláló hű maraclt igérelébez s elhatá-
rozla, hogy magával viszi a fiúkat a naszád
kipróbálására, Nemsol<ára megjelent L{argrea-

ves zászlős kiséretében s a vígkedélyií, ne-
vető társaság tíz perc nrulva beszállott a
tengeralattjáróba, mely egy félóra leteltével
készen állatí az indulásra. Xír. Barr a torcny-
ban foglalt helyet, Hargreaves zász7ós rr,el-
lette. Barton a gépházban tartózkodott, hicle
g€fl, gyanakodóan, mint ren.lesen, Rob és
N,{erritt a fedélzeten maraclt azegyik mal,rőz-
zal, ki a hajő elbocsátására várt,

Végiil is rneg!ött a toronyból a parancs :

- Elbocsájtani!
llob megragaclott egy kötelet a hajó hátsó

részén és el<iobta l_,|gyanezt cselekeclte a
rnatrőz az elürlső részen.

- geiöjjünk a fedélzetrő|? - ércleklődött
Rob a torony nyitott ledelérr keresztiil,

- il,Iég nern ! Hacsak nem akartok. Majcl
szólok, rnielőtt alásül5 eclünk - válaszolt \,ír.
Barr,

- Ileméienl, nelll feleclkezik meg rólutlk

- mondá Rob nevetve, mikor a feltaláló egy
kapcsolót megnyontott és a gép nreg,indult,
A propellerek-sebesen hasították a vizet és

a iziiaratakú hajó minden eresztékében resz,
ketett. Biztos kéztől vezetve, hátrafelé úszott
ki házábőI s keletnek, a nyilt tenger felé vette
irányát.

RÓr es Nlerritt fenn a íeclélzeten elragad,
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tatva figyeiték a hajó rnozgását. A hajó mind
gyorsabbarr haladt, nlig végre a vizpárák és
cseppel< arra kényszerítették a két liíit, hogy
a toronybatr keressen menecléket

Benn a gépek kattogását a hataltnas mó-
torol< bítgásától jó1 rneg lelretett ]<iilönböztetni.jiob a sebességrrléríjt íig),elte a pilőtaház
acélfalán.

- HLtszonöt csonró l Htt, ez bizony nár
valanri !

Harnlincl<ét csonrórlal haladhati,rtlk a
felszinen, lruszi-rneggye| a viz alatt - vála-
szol1 nyugodtan a feltaláló.

N{ialatt beszélt egy emelőt hítzott nlaga
felé és a Peacentaker úrgy szökkent előre,
mitlt a lllegostorozott paripa.

Rob tovább figl,g11. a sebességt-trérő nru_
tatóját, amely lassan fordult a számlapon,
nrind feljebb és feijebb, mig végre 32 és íél
csonróná1 nlegállapodott,

- Bravó, Barr l - l<iáltá a zászlős - ez
a hajó valóban a század csodája.

- Ug],hiszen ntég nag];obb sebességet is
elérlretnénk, de nel]l akarotn túrierőltetlli a
gépelret .- válaszoll szeréllyen.

- I{öszönöm, neketn ez urltig elég -ntondá Itclb X,lerrittnek lraltr< hangon.
A torony rrreglrgyelő lencséitl nézve, rigy

tiint iel, nrintlra két vizfd, között ttszna a
hajó, oly nagy voit a szétlröccsetrtett viz-
sltgár, nrelyet áthasítva ira'acit a tet)gefen,

- ,\,{enjr_ink le, nézzúl< meg a gépeket ! -kiáltá Níerrjtt,

- Ail right l I]e eltjbb llr. Rart, engedé-
lyét kél,em - válrrszolt ]lob beleegyezőleg.

Ezt készséggel elnycrték és a l<ét liűt ic-
nrent, 'lársaikat a l<özépső l<abinban taláiták
az vtazáltltrói beszélgetve. Otthag\lták őket
és a fiatal vezeLő hadnagl,ár,al a gépház felré

haIaLlt. illikor beléptek J]arion végigrl'érte
őke t.

-, \\Iell, mit al<arnak itt? * lrértló go-
rombárr,

- Csttpárr a gépeket szeretnén]i llleg-
tlézni - nrondá ]iob.

-_ Eh, sokat érteneli rrragrrl< a gépekhez ?

S;ntnri clolguli sincs itt.
-_ lIr. I]arló1 engeiléiJliin]<

Rob rlyLrgocltatl. lilhatároz"ia,,
gatja fel magát.

\IA11 -j fele'lt
lrtlg1: n9111 12_

-- Well, ál<l<ar nézzenek g_r,orsatl klrl,iil ós
aztán kifelé l - válaszo}t a gorollllla fickó.

Ilob 1eghe1l,esebbtrek találta rlern válaszolni.
-ia.r,öltve t{errittel, eg},ütt kalatldoztali a ptll-
.ogó, gőzö|gő, c1o|goző gópell között, melyel<
>7'nte zajlalanul múíköcltek.

tsár Barton udvariassága sok I<iiogás alá
:s:etett, el kellett ist-rlerniölr, irog5, Bartorr jó
:":jsz volt, ki értette szaknláiát. A géylház
:,:,,,ogott a tisztaságtól,

ltob éppen a hatalmas szivattyúkat vizs.
gálta, midőn szembe a pacllón heverő papir-
lapon akadt meg. Nenl tuclta mi lehet, fel-
vette s rá pillantva, mintha a gépekre vonat-
koző jegyzet,lett volna. Avázlat számokkal,
betiikkei volt ellátrla, mintha az ábt,át akarná
magyarázni. Níég a skizzét vizsgálta, mikor
gyors 1éptek hallatszottak nlögötte és egy
neltéz l<éz fekücjt a váIlára. }lob hátranézett
,és Barton arcába pillantott A gépész arc-
kifejezése haragos volt, szemei sziníe szik-
rázta|<.

- Adja icle azt a papirost, maga ostoba
majottt l S azután l<i innen, cie gyorsan.

- N{ost trlár oclaadhatom, mert tudon,
hogy az öné - válaszolt Rob nyugocltan s
átadta a vázlaíot - c]e kéretrr, nlérsékelje
moclorát, mert igazán nem tttdottt, ntivel szol-
gáltunk lá ennyi gorombaságra.

Bah tnorgott Barton s zsebébe
nyomva a papirost, e1lordult.

E jelenet trtán a fiírk csakhamar otthag5,tál<
a gépházat s a többiek tár,saságához csal.la,
koztak a íől<abinban.

Nevettek, csevegtek s N{erritt szintén bele-
veg.yüit a társalgásba.

De Rob, a máskor oly beszédes és szei-
lenes cserkész most feltünően haligatagorr
viselkedett, G on cl<rlata i a m ech a nik ai y ázla|on,
a papi165d6rabor-r jártak s a lejátszódott je-
leneten ttinőclött. N{iért lett Barton oly izga-
tott, nrikor a fiúi a papirt íelvette ? \1iétt
viseikeclik ez az ember oly ki)lörröserl?

llirtelerr g},anu tánradt lelliében. De a gon-
dolat nagyon l<ottloly volt, El al<arla iizni,
megpróbálta távoltartani, cle nlindhiába A
gyanL1 visszatért, mjnt az r_rraIkcdó nlotivtlm
valamely zenemíiben. Elhatározta, hogy erő-
Sen iig5lg]ni f6g, ala1.ot szerez, \/agy elosz-
lalja gyanrrját. FIátha Barton elártrlja gazdá-
ját ? Ta!án valamely hatalnlas érclek szolgá-
latílbar-r áll, nlely a Peacenlaker titkát akarja
megszerezt-ti.

- Erősetr figy6]6n1 emlrerenlet l - hatá.
rozta e1 ]lob.

Alig jtltott az elhalározáshoz, lIr. Barr le-
kiáltott a toronybó|:

- J.cmerii]ünk'
\liinrln},ájirnl< sziyc észrevchetőetr 8},or-

sabtan veft c szaval<ná1.
Tsnreretlen regiól<ba készü]teli leszállni, az

óceán nléllségeihe, le a sötét vizekbe, 1.ol
az emberi iélcl< a legnagvobb erőpróbának
van liitévc.

XIV. Szernközt a halállal,

- Iiész|. - hangzolt a kiáltás a toronyból.

- \4inclen kész] kiáItottak a liúk a
lrabinban $J,iilekezve. Vártak, nem trrdva nrire.

ir][i

ll[
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il
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Erősen kapaszkoclni ! Gyorsan me-
gyünk le !

Svisss...s.s]
A viz zaja, melyet a szivatt5,úI1 nyonrtak

a hengerbe, betöltötte az egész hajó belsejét.
csakhamar előredülve siil5,gd1 a naszád s a
frúk most látták igazán, mire való az a sok
fogó ott a kabin oldalán.

- Izgatő szenzáciő ez, nemde ? - kiárbtt
N{erritt leikesedve, mialatt lefelé rohantak. A
gépházban bekapcsolták az elektromotorokat
s a torotry felső lapját, meiy a kijárást biz-
tositotta, erősen lecsavarták.

- Há . . . hátha nem tudr"rnk többé fel-
jönni ! kiáltott Donalc1.

-- Semmi élelmiszertsem hoztr-rnk a hajóra!

- mormogta Tubby aggodalmasan.

- Rettenetes ! \íilyen lné15,1e megytink
még!? - mondá Merritt, mikor ntár öt. perc
elmult s a Peacenraker folytatta tltját az Oceán
mélységeibe.

Hirtelen ntegszünt a lelelé mozgás, a hen-
gerek megtöltődtek és a hajó már egyenesen
úszott. It{r. Barr a zászlős gondjaira bizta a
kormánykereket, ki már járatos volt a közön-
séges tipusu tengeralattjárók kezelésében s
a kabinba lépett.

- Well, mi a véleményetek minderrői,
fiítk? - kérdé nlosolyogva.

- Na . . . na,, . nagyszerii - irel5,eselte
Tr-rbby, a meggyőzőclés nregiehetős hiányával.

- Vugy 250yardnyi nrélységben vagyttnk,
50 mérföldnyire a partoktól Szeretnétek látni
bizonyára, hogy mint fest idelenn az éIet?

- D.: nint lenne ez lehetséges ? * kérclé
I\1erritt.

Válaszképen \.{r, Barr a kabin falához nrent,
megnyomott egy emetőt, mire a ka'..in acéi-
oldalának nagy része levált, s egy e|ős tiveg-
lemez, mint az ablak állott a naszád belső és
kiilső "bőre" között,

A frúrk az ablak köré csoportostrltak és ki.
vÁncsian néztek ki. Elégedetleniiltapasztalták
azonban, hogy semmit sem látlratnak a kör-
nyezetbő|. Mintha a vasuti kocsi ablakán te-
kintenének ki - éjszaka. Sötét, fekete volt
nrinden itt az isnreretlen mélységben,

- Nem látunk ssmmit | - panaszkodtal<
kórusban.

.-_ Csak egy percet várjatok! - mosoly-
gott a feltaláIó.- Egy gombot,n]egnyonva, kikapcsolta a
kabinégőket. S aztttán egy l<is fiilkét n5,itott
ki a f rlnál, szemben az ablakkal, honnan
hltalnras, erős fénysrrgár tört ki a l<ülső sö-,
tétségbe, A flúk elragacltatva kiáltottak fel,
mikor a fér-rycsóva a halak egész sokaságát
leplezte le. Némelyik érclekes kiilönös szineket
vert vissza a fénytől.

Hirtelen egy fekete nagy test tiszott alátó-
körben. A többi hal hirtelen szétrebbent s az
úrj jövevényben a fitik egy hatalrrras cápát
ismertek fel, amint hanl,att úszoti könnl,edén.

Semrni kétség, nagyon csodálkozott az
idegen vendógen itt a nrélysegben, nert egé-
szen az ablal<hoz úszott s a fjúrk ijedten
r.lgrottak vissza. Egészen elf elejtkezíek az
ablaküvegről, ntely mint a kerrrény acél állott
köztiik és a tenger tigrise között.

A cápa néhány pillanatig bebámult az ab-
lakon, azután eluszott, Visszatértek a haiak
és ott rajzottak a fruk előtt, nint a sirályok
a kikötőbe futó hajó köriil.

- Ezek bizonyára éhesek s várják, lrogy
vaiantit kidclbjunk ? - rnondá Tubby kissé
ostobán, a íénysr,rgarakban tickándozó ha"
lalrban gyönyörköclve.

- Borzaszlől Azt lriszed a halaknair is
akkora étvágyuk varl mint neked l ? -- ne,
vetett N{erritt.

- Természetesen1 S a fickók nérneil,ike
egészen jó lehet rostot,t sülve _- jeienté ki
az ilju, mire általános nevetés támadt.

Egy óra hosszatt szőral<oztak igy és az,
után a fén3,t 1ikuocsolták és az acéIreclőnyt
visszahelyezték.

- l\{ost felerrrelkedünk ! - nrondá a fel,
találó. - F'ir.rk erősen fogódzkodni, mert
gy orsal] e nrelkeclütlk.

- Renrélem valóban feljutunk ! -- 11]or-

mogott Tubby nreglehetősen idegesen.
(Folytatjuk.)

cserkésznóták.
(t,hzért a legényétl. . .]í dallamáta.)

Azétt a csetkészétt nem adnék egy aímát,
Ki a hiőeg viztől behúzza a nyakát.
Behúzza a nyakát, elpítyergi magát,
A kozma vlnné el a málészájuját.

e&

Búcsú a tábortól.
A bodají<i áIlomáson
A vonat á1l a sinpfuon"
Abban vannak a cserkészek,
Jaj be búsrrlnak szegények,

Ki.ki aéznek az ablakon,
Róasa nyiíik kaíapiukon.
Rózsa nyilik, szegíi haillk,
A seivüi<ben bánat Iakik. (92l.)

IlrSZEli I]G)- ISIENBFN, IIISZEK I]cY HÁZ \Br\N,
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Kériük az ősszes íáboíba vonuló csapalokat és
a kerülelek vezelöségeií, hogu közőliék velünk:
mikor, hová, mennui l€íszámmal, klnek vezeJe.s€v,el,
mennúi iclöre, meinnui iejenkénli napi köllség,
számiÍással menI€k láborozni, h0gu eríóI kimula-
lá§ban beszámoljunk.

Névünnepély. Aug. 25-ól iinnepelte a kistresti
§]zent-István csirpat a többi csa;pat részvételé-
vel a cserkószet ottaní megisz,ervezőiének. a nép-
szcrii Lajos bácsinalk (Wéber Laios) névürtne-
pét. Volt sok felköszöntó,, szerenácl stb.; a7
otthont valós/tgos virágerdőr,e változtatták a iiuk.

cserkészsport. Már több cserkésztisz,t részéról
hangzott e1 jir'ditvány a cserkészok sporto]ásánalk
errvséges közporrti irányitására. A kérdés nrost
óssze1 isnlét szönvegre kerül. Aktirl'rlissá vált a
cserkész sportegyesüle,t nr,egszervezése. melynek
tnódozatariról nrár folynak a megbeszélések s re-
rnéllhetó, hogy hatnarosan valóra is r,álik a te.rv.
Az egyesüle,í:relk, tnely közvetlenül a .szövetsóg[rez
tartoan,a, nemcsak a, cserkész-,csapatok közötti
sportéle,t fel]enrlitése s versellyek rendezése lenne
a programmj,a, han,enr kifellé is képviselné a szö-
vetségi sárga-zöld szineket. Foglalkozna a sport
nrindenásával. Felkérjük nrirdazon cs,erkész-
tisztelket, akik az ügy iránt érdeklődnek, hogy ez
iríuyu javaslaltaikat, vélernényiiket irirsba ios-
Ialva. jrrttassírk el szövetsésünk titkirri hivatalir-

Titkárság.
Fényképek. Fel,kériük a csapatok Darancs-

nokságait, hogy a cserkószvor,atkozásrr íérrykép-
íelvétel,eik er.sV példányát, különösen azo,kat, lrrely-
ttek az idei táborozásra vonatkoz,nak. külciiék lnec
titkári hivatalunk rószére. Titkárság.

Á iinn cserkész_szövetség lrevében k. knittine
:öbb csapat aláirásával eilátott levelező-lapot kül-
cött a sz,erkesztő cimére a kör,et'kezö sz.öveggej ;

,.Para,ncsnok Ur! Üdvözlet a btrdapesti cserké-
szeknek a íinn olszágos cserkész-saövetséstól és
Ispílnovits ígazla,,tótóll." Az üdvözlést ezcnnel lo--.lbb adiuk és szivélyesen viszonozzuk!

Az Ózdi ker, Esyház csapa,t parancs{.lloka: Ab-
l,:nczy Ernö, Szilvásváradról, a csapat bükki tá-
- ,:ábói küldött üdr,özletlei lapunknak,

cserkészek táborl imádsága cimen szodoray L.
; --.- re§§]eli és két esti irrrád,ságot adott ki eg:r''. ..,,sr. Béla cimlapjával cliszitett fúzetében, A II.
;;:u]eti kat, egyet, fógimnázium (Keg) kiadásában
- .:,tlent füzet ára 4 K. rnegrerrdelhetö kiadóhivl-
- .; i Litjárr is.

Hajts Laios: A térképolvasás gir,alkorl,ati kézi-,.".'l-" citnen rrégv ives csinos kiállitásu füzet
:neg a Turistaság és Alrlinizmrrs kiac]áslrban,
..i isnlertetésére rnés srlt keritünk. Ára 30

,{ kispesti helyi-bizotiság Szent_Istvátt cser-
i-;s:csapala rövid 8 hónapi munka alatt Úgy meg-
: -,: * ::. I.,ct,4y az idé,n lnirr e gy hórr,apis Bala--::.-:tz.i€l.r táborozott; a fiuk kitünrö ellátásbran
- :-;_ > ,,-ri s l1agyszerii hangulath,litr, testben és

lélekben gyarapodva, iértek vissza. - F.zuton is
köszönetgt ryond a bizottság a hazia;iias érzésü és
iólelkü Szepezd község egész la,kossásártrgii, meri
a firrkat a legnagyobb szeretettel íosadta és tnirr-
clenbcn támo,flatt,a.

Pályázatalnk terminusát *" rLz óhajok szerittt
* szerternber 22-ig, (csiiiöriök 18 óraü tneghosz-
szabbitittk.

50. Hunyadi csapat tacjai parancsnokukkal
gyakran ránduhrak ki a Ráb,a] íolyó parijára, hon-
nét legtöbbször szép kis halzsálanránnya,l térnek
trissza.

5J. Jurislcs c§apat aug. 27-én esie indult el tá-
borhelyére. Utjuk Szombathe]yen yezetett át, hol
a 48, Rákóczi csapat fosadia óket.

Gaiaparti Tárogató cimmel öi szánra ieietrt nte§
a 2. B. K. G. csapat tábori rrjságiának. Az illusz-
trált, műl,észi iényképekkel (,.Atelier Mócsy") di-
szitett l,a,p tr,evóben Sztriiich Pál iestvérünk ,en-
gedbg át azokatt a cserkész-nótákat, rnelyeket mai
számul,lkban közreadunk.

Táborl Cserkészulság cimen l'apolcárt attg. 12,
kel,ettel, Krizsán Béla mosonm,scyei íótitkár és
tsuszek Jenö szaktitkár ö§§zeállilásában, a nyu-
satmagyaroíszági III. kerület igen élénü( tartailrnrr
lapot adoti ki. Beszámol a táborozás cserkész-
munlkáiáról és sikereiről. A nasy csapatös§zevo-
násban a 49, 50,51.54,56.58, 61, 6?,64,65, 66,
67 , 7a, 7\ 72, 73, 74, 76 és 80 számu c-§apartok
vettek részt .I\Ioscnl Sopron, Vas és Zala rrlegl"ék
teriiletéről.

Leánycserkészek avatása és iogadalornrliitása.
A 3, Sz. Lorántffy Zsuzsá,nna leány-cserkész csa-
patnak 1921. iulius 10_én volt ,a, VIIl, ker. Rökk
szilárd-u. polí, leányiskolábatn ezidei ayató és fo-
sadralomujitó ünnepsége. Az izlésesen iöldiszitett
tortlaterermben a niagyszátnu érdeklödö és szülő
Itözött jelen volt dr. Zilahi-Kiss Jenő székesfövá-
rosi iskolaiilgyi tanácsnok, dr, Borsic.z}<y Sándor,
a Cserkész-szövetség képviselője, Madarász L. igaz-
gató stb, A leányok kék szoknyában, fehér bluzban,
cle azért bájos Íesyelmezettséggel vo,nr.r:ltak fel.

,, Az izgal,omnak a rendesen iliviil tnég ar
is oka volt. nrert reménykedtek, hogy nemsokára
joggal hordhatjá,k szivük fölött a nagyar trikolo-
ros cserkészjelvén:,t. rnit eddis a leányok még
rlgnr horclhattak. A műsor. nlelvne,k minden
szárnílt sokol<ialu iigyességgel Madarász ViLma.
csa,pattiszt tan,itotta be, _ tiz számból állott. - A
lelkes, cserkész és irrede,nta hangulat elömlótt az
esész ,közönséglern és ennek kiiejez,ést meleg hangrt
tnély tartalrnu és mlagias röptü záróbe§zédében a
cserkész-szövetség kiküldöttje aclott.

Fogadalomtétel Dutlakeszi-Alagon. A clrrna-
keszi-Alagi 1,09. sz. Apponyi cserkész-csaDat irrl.
1'7-él" rendezte első fel,avatlrsi ünn,epélyét. A cser-
készelr lrevonulír..sa,, a Nemzeti Ima és a tlimnusz
éneklése rryitották nleg az ünnepélyt. tlollri
Aurél parrartcsnok a közönséÉhcz és a cserkésze,k-
hez intéze,tl beszéde utín dr,. Rusznák a szövetség
nelvóbei l- üdvözölte a fel,avata,ndókat, maid Janyk
József. segédőrsvezető köztetszést aratva, elsza-
val'ta a ,,Cserkészjiu vagyok . . ." kezdetii költe-
nténvt. Dr. Richter esperes-pléblrnos m.egindító
szlva,kat intézcti a íiukhoz. kiilönösen kieme,lve
Isten iránt teljesite,ndő kötel,ességeiket. Végül a
fog,adalorn letéteLg következétt, melyne,k kiijönös
ürl:,epéiyességet kölcsöniiztek a cserkészeket fel-
virá,ltzó fchérruhás leányok. Diszelvonulás és a
szrizat éneklésével ért véset az iinnepélv.
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A losonci cserkészek (persze ,,cettsurovane" és
Lucenec bélyegzéssel) Vihnyéröl küldték nagy tá_
borozásukról testvéri üdvözleti,iket a,,Magya
Cserkés:z"-nek. A levelező-lap mag}rar n],elvü,
még rajta a név : ,,Vihnye-fürdó", nrég ,.Selnlec
llártl,a" és ..Utá,,l1,lyolxírs ti]os" va,n raita. ,Alirirták:
Scherer Lajos p.-nolr. a losottci ,,A, nii 'laprrrnk"

szerkesztője. szurducz Dezső (régi isntrrős a ta-
vaszi harcszerüról) és Darrrl<ó István 1isztek. Sel-
l}leczy s, tiszt, Chlumetzky, Stirsa, Czran,k. Belách,
StrlttIn,a,tt n örsvezetök.

A kiskunlélegyházai Mikes c§apat Kovács l'e_
renc hittanár-parillcsnolk vezetésér,el résztvett 1 t
cserkésszel a buórDesti pi,aristáüt Fehérr,ár-Csrrl,-
són lebc}nyolitott 21 napos áiló táborozásátr és'aug.
2-án a szentkuti kis erdöbe vonultak nvolc ttapos
triLbclrra. Eneli. íőzés. táborépités, rnorse, harc-
szerü játék, tí.bortüzl elrepült .a nJ:olc r:ap és tnosi
tlj erövel ltésziilnek az u.i murikára a cserkósz-
tnozgaúomért. Nac-y-M,agyarországért.

A tapolczal iárás d,e,rék nüle az iflusáe iránt,i
szeretetének áIdozatrakész tanujelét adta. amikor
polgtir Fere,nc főszolgabiró lelkes és mesértő kez-
deményezésére és körtiitekintő vezetése mellett két
hétig 20 nyugatmagyárországi csapatunknak bizto-
siiott kellemes táborozást történelmi nevezetes-
sésü, íestói szépségii domvidékén. Raooska, Heg5-
magas. Hegyesd. Szigliget. Szentkut. Lesence-
tomaj, Ou]ács. Diszél. Gyulakeszi. llaláp, Monos-
torapáti, Nemesuta. Badacsonytomai voltak az
eí{yes táborhelyek s az itt vés,zett ió munka utirn
Tapolcárá syíilekezett eg], napos záró nar,y tá-
borba: Vas-. Zald-. Soprort- ós Mosonmegyék vi-
dám, cserkészcsapata. volt okuk a vidámsítgra:
lelIrlssiiIast, üdülést. testi és l,elki gyara:podás;t ie-
lentett szárnukra a ;táborozás. melyet a tápolcai
központban székelő keríileti vezetősés szinte trrl-
zoit gondossáscal készitett elő szárnul<ra. (Cser-
]<ÓszsZempontból minderresetre szokatlan rlolt a
.,cserkészkon],hilk" hell,ett .,grrlyásás},trkat'' liitni,
bár tasadhatatlan, hogl. 1r főzés narv terhének
iIr,en á,tháritása * íőles kezdő tiiborozóknáI --sok el(írryt. í(ileg- idómeE|altaritírst iel,eut. amii
íigyes vezető a mindig sziikséges rtevelőmunkára
fordit.) A tapolcai zár(lnapok pedis öriikké emlé-
liezeie{ek lesznek minden ie]en vo]i szímáre. Va-
síirnap. atrgrisztus 11-érr volt a c-},iilekezós. A szél-
rózsa mindetr irányábril iiitteli a ííirse cserkész-
csa}latok 'lapolca város főterére. ahontran a ha-
]irrri rnezíire vezetett utjrrlt, Itt ver,ték fel a nag].-
tábort. vasltrrtap délu,títn l<ót mozsóképelijadást
rendeztek a cserkészek a: r,árosi mozgóball. me-
lJ,et kiilönösen este zsttfolírsis töltöt,t meg az ér-
tlekliidő ltözilnség. tlétiőn. áugusztrts 15-én rescel
6 rii,akor zenós óbresztő lteltette az iinneDi alka-
lomra Tapolca.rtép{t. A zenét a Vl. s!alogezered
zeneliara szolgáitatta. 8 cjrá rrtárr érkezett autóval
fuÍikes s.róí. szombatbelyi mesyéspiisDök, a N},u-
gatmagyarorsz&i lu. kerüllet védnöke. autóronr-
lás miatt csak 10 óra utiin Cu.1,1lone tírborlrok.
szomllálhell,i körletparancsnolr. E korntán}rzít ur

őíőmél,tósága és a honvédelmi nrirtiszter ur képvi-
seletében, ZaIa virrmegyét Bódy lőiesvző és Pol-
gúr íőszolgabiró, a Magi-ar Cserkészszöl,etsóget
dr. Popp G_vula iig},vezető-leinök képviselték, Td_
po]ca előljárósága ós iaItícsa pedic testületilcc
jelent nieg. Tábori mise után 

^z 
első nas],tábof s

aiinak leikes támogatói : a tapolcái iárás neíles
ltözönségónek és órdenes hat(lsácainak emlókót
nie görökitő emléktábla leleplezóse ktjvetkezeit.
Schelken Oszkár üg],vezető eIrlök ajárlloit; az eí\1-

léktlrblát q Nl,ugatmagyarországi III. keriilet nel,é,
bett Zalane,gye l<özönségének vécleImóbe. atnit
Bódy íőjesyző a megye nevébel1 liészséggel meg-
irért. Ezutárr dr. Papp Gyula m'utatott rá rtivitl
beszód keretében annak a mesértő támogaiásna]t
a jelentősógére. amiben Nyugatmagyarország eg1,-

házi, liatorrai és polgári hatósásai s nagl,közöll-
sóse rószesitik a cserkészetlet. kifeiezést adott an-
nak a remónynek. hogl, ez a ió példa mielőbb or-
szágossá leerrd, majd a .,közeli r,iszonilátásra" bu-
csuzott a soproni csapatoktól, akikre a Gondviselő
Atl,a kiilönös l<eg},elmót kérte. a ráiuk váró rrelréz
napol<ban. (Vasárnap érkezett a távirat arról,
hogy 5nrrou kiiiritése rnegkezdődöti!) Az iinnep-
sóg végeztével a tapolcai cserkészcsapat iiizolió
gyakorlata következeit a heilybeli iiizőrsós §zeíeí-
r,ónyeive] : Az egyik piactéri emeleie§ ház íedé1-

tiizérrek imiiáit oltása. Délután a nagv iábor mel-
letti térsógen rrag],,obbszabásu sportversenyt ren-
deztek a csapaiok. melj,en órtékes diiak osztatta]<

szét a tr},erieseknek. A csapatok hazautazása a

lqgjobb hangulatban már augusz,ius 16-án hainal-
ban kezdetót vette, a nagytábor kellemes emlélteirc
azonban mind azóta nemcsak a ieleir voli cser,lró-

szelt. de a tapolcai iáLás közönsése is szil,esttt
gorrdolnak vissza.

A 97. sz. Fehér Sirály (Kecskcrlláti íeIsó kc-
resk. is;}iola) cserkész-csapata 17 cserltésszcl Vij-
riiss József pal,a]llcsno,k vezetése lnelleti irll. ]2-én
lrainalban indult e1 Parlrdra" hol az il\"3cgvirri is-
kolaópiilet ürcs tlt:ittji lirkírsáben 1rllandó laktálrrlr
1,"1r,e1 |inptak. - Délelőtti]ll]<éilt cscrkész-nun,lta
íolyt. clé,lrrtánrlrlltéllrt bór,cn irrtrrtt idó ;tz iíiusjtg
lelltet tte,tnesilai és testet edzö sztiraktlzllseira is.

Tcrnplcrtnl;r fJarácl ltijzségbe és a furd(i ]tápolnllr-

iliba iártak. ahol viasrnap a,liath. cserkészek rni-
rristrirltak is. Fotba]l és ííilcs-labdir,já1,:kr,r szlvtjsclr
vililal,krizt,:.lik a fiuk. Tirristl rrtjaíkban tttcgnrá_sztáit
CSC,rlka-l\tagt,aL()rszá]gl lr:iqrn,l]gasabb csucs:it: a
10 t0 m. nragas Kékest, továbbá a Galiyatetöt,
Solytnost stll. Szit esett icl(jztek. a f clrrások. zttgti
patakol< mellett, a rná]rláhan clrrs hegl,o1dalolion.
a fiirdó nlitzsil<aszótól lrangos sétáln1.11n, a Sasv/rr
fetrvves parkiáb,an, olykor a tenni.sz-plrlvlir is, A
íiirdőközöns,ég két izben rettrlezett a cset,kószelt
szám(tr,zl <lélutáni tilrsas összejöveieli. ilhcll allto-
11\.atig igc]1 kellclnes,en szólra!toztak. Az iivcggyár-
nak rnincict,:,napos r.endégei voltak. r\ Gyijllgyi;51

]li-
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sr.étikai Klub. meghivás,ár,a iul. 24-én L,arátság,os

iltllall-mérközósben vettek rész,t. Sürün keresték
iri az uszodát is, Első scgélyt öt izben nyujtottark,
ki ,l,nt,eb1l esetrekbe,n. nrirrdig a csaDaton kivül
li}lrjknak, közülük beteg serrrki setn volt. A_ iábori
;üzhelyen ltészült étele,k bősésesek és kifogástalgt
nok voltak, a szakácsok dicséretet érdemelnek;
tejben. husban n,ent volt hi;i,rly. jV\alacot is l,ágtak.
Á táborozás. leszámitva az, utiköltséset és a terr-

il,észetberl litt éle]miszert. cserkészeakárt,t 150 ko-
rrnába került. kecskernót áldozatkész közijnségc
1575 K adomárryával könrryitette melg a vidátn,
kellemes és szép emlékekei hary,ó táborozásukat.
A csapat iul. 29-én érkezeti vissza Kecske,tnétrc.
A táborozásról az össze,s kecskeméti Japok rész-
}etes tu,dósitásokat közöltelk. (1'udósitói jelentés).

A 98. sz. ,,Elóre" cserkész-csapatnak két hetcs
táborozlrsa volt Czirdhy László sróí ur erdeiében.
Nadap és Lovasberény között. Dr, Farkcs Arpád
és frIatger Emil tanár uraknak a csapat legna-
,{r,obb és ör()kháláiára méltó önzetlen munkálko-
dírsa. a iehérvári. nadapi és lovasberénvi közön-
sés áldozatkészsége, de külöirösen cziráky Lászíó
gróí ur bőkezü. hazafias támogatása íoivtán a tá-
borozás, l]agysz,elri.ien sikeriilrt. A táborozáson 37

cserkész vett részt. Az élelmezés minden igényt
kielégitő volt. Reggel félliter tei. napi kenyóradag
íl0 dkgr.. ebód kéltfoglrsos. hus mirrdennapra jutott.

,A. táborrend és munka usy voli mesosztva, hogy
tekintetbe vették a fiuk korát és testi ereiéL. áz
első két napon minclerrki dolgozott. azután őrsön-
kint ilelváltva. csiitörtök és vasárnap voltak a
látogató napok; a közönség töm,egesen tódult ki
s renclesen nem jöiiek üres, kézzel. cserkés,zek és
hirlaptuclósitók is látosatiák a tábort. Látván a tá-
i-,or berendezes jt. a t endet. itisztasáí]oit. a fiuk
iigycsségét és szorgalmát. jókedvót és. eqészségét,
hoís- menrryire át van hatva a kis tábor a cser-
kósz-szellemtől. te,ljes megelégedéss,eí. szép emlék-
kcl, s az ifjuságba. a iövő Nag]rmagyarországba
vetett bizalommal távozí,ak. vasárnaponkint a
sztlmszédos íalvak templomába mentek cserké-
szeink isierrtisziieletre. Az istentiszteletek alatt a
jsapait énekkara közrenrüködött. Ez voll ének]ia-
,,l;rlkttak eIső rryi]vános szcreplóse.

Tábori emlékkönyv kiadását lervezi az
1921-iki táborozást,ől a lieg. parancsnoksága
(tsudapest, II., Fő-írt 80). A terv szerint
1l_t0-150 oldalon könyvalakban karácsony;3
;elenik meg 60, csapatoknak 50 koronás árban.
, ,;tóber lő-ig az érdeklőclő csapatol< külcl-

.e:ek be tttdósítást, naplótöredékel vagy elbe-
:,l:st, rajzot, fényhépet, tábori uerset, énehet

;:::á\-a]. A tervet melegen ajánijuk a csapa-
: _.; i:gyelmébe.

Kéziralokat nem adunI{ vi§sza.

A ÉiadOhtvatal vezelését júliez l-tőí Maller
Dezső tanfu vette 4t és, kőzlíz

l. A blzományosok pontosal veaessékl mikot,
Litől, mennyL péíőáryt vettek át és mily értéLbe n.

2, Az eíszáfrrclásoál clo'ek alapiáa óssicsltctt
jcgyzéket kűlőiene\ hojy a iúalék azonnal elsze-
molható legyeo,.

3, Cime t I., Uri-utca 2?, ahova a &íadóhlvatal-
a,ak cia,ezve kózónséges kaldeménycket kűldle-
tűok. Aiáalott és péazkűtőero,érLyek csaL a kíadó-
hivatalba I. Maros-rr. 17. Iil. 2. kllléhetők.

4. Szeaétyes tátgyalásta a szetkesztővel egyőlt
mindeo csütörtökön a hlvatalos órák alatt a szővet-
ségben teaíeíkezéste álL (IV., Yáci-atca 62, l, 15.
16-18 kőzőlt )

C. Á. a IV. R. cserkésze. ]anuár t0. leveledre
adott válasz óta várjuk teljes cimedet és az igért
tiz pont magyarázatát Elíelejtetted ? - Dr. lI. D.
Sopron, A kiadóhivatal rnég júliusban pontos el-
számolást küldött, melyre vá]aszt nem kapotl. Ennek
alapján történt az augusztusi ekszpediálás. -Ny. IU. ker. elnöksége. Nagyon saináljuk a fatális
sajtóhibát, A Táboti Cserkészuiság 3. oldala ugyanis
25-re hirdette a csapatö§szevonásl s igy a szer-
kesztö, aki személyesen óhaitotta a ,,Magyar Cser-
kész"-t képviselni, abban a hiíben volt, hogy ha-
lasztás történt. 23-án Ajkán, útban Tapolcza íelé
értesüIt, hogy sajtóhibáról van szó és igéretünk
megtartása lehetetlenné vált,

Bízományosaiakat kétjnk, hogy a tégibb
szárnokka| súrgósen számolianak el, az eset-
teg íenmataét péíőányokat halaééktalana[
küldiék vissza, mert eísó számunk készlete
Éifogyott, a tObbibOl is minőelpé[-
őányt_a súrgős szükségünk van.

ö;;ffi;;#;T" il;;;;;,öffi ;., ;;ö:
Nyomatott l Frátct és Tfusa kőoyvayomdáiábao,

Btrdapest, VII- AÉácfa-gtea t3.
Telefon l Józseí 106-20.

jYCinden eserkész
mi,nder1 szükségtetét

a lllagyar Gserkészek Termelő
és Ertékesítő szövetkezetének

fényesen újjtíalakitott üzletében szerzi be,

lV., Váci-utca 46, Telofon 38-71,

1OO képből álló
dinp ozttivs orozut

tIiulnrt



,,§Wauler" f[Oóert
6 és 9 öbn, és hozzti yaló

lőszert sztillit legolcsóbb drak
mellett vtisdrltisi engedély eI-

Ienében raktarról vÁ q la la

JWe r k o o i c h E dnctor 3u cI a p e s'í,

vI., 9róf Zlchy Jenő-uícu 24..
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R ilfiütaa $§EailÍ§ü tiOilTuEL

Cserk észtábo, 
t,szám,

Látványos kép egy felvonásban
elaiatekkal.

Irta: MÁRKUS MIKLÓS,
csetkésztlszt.

  1 .. 2, szám,/\ harcszetu
Számos ábtával és képpel

Irta : SCHRANK 
"*O.Tl;,,

f, csgthúsasf;ülí§úüIlyllll6§ lti§ híIíia
l00 kerdé" és teleíef,

Irták! MÓcSv ]ÁNos és SZTRILTCrI pÁL
cscrkésztieztek. 4. szám,

fi $Inül|e§ Bsurlt0sffigtlsl§É0 üi

hlhíplúsi $ffiníl§rala.
Áta számoní<ént B korona.

í0 datab 70 lrorona.

Kapható kiaőőbivatalainkban és a
utkaii hiv ata7b an TY .Y áczi-u. 62.'!,, 15.

Mindennemü

cserkész felszerelés
l

Jo mrílosegDen

ismét kapható

tfiB§§nbY I§Tilnffi

sportüzletében

Budapest
IV. Váci,utaa 9.

Telefon: 79,04.

Lserkészkalapok készletben

Csapatoknalr enggqrÉnJ!
Kórdezze íneg a kivánt cikk'árát,

mert árjegyzék nincs.

]il

t,

A ,,Magyar Cserkész"
I. évf.Q-l1sz.) kapható a kiadóhivatalban

36 koronaért.
,*

Kopható tovtibbri:

Rarcza-Thirring :.. BUDAPE9T DUNA-
J)BBPARrtkÓRNvEr;e 52 képpel, 6
ldtképpel, I0 alapraizzal, 2 varosterv,
rajzzal és 4 lérképpel dLra 60 K
Pilis hegység térképe 1:75.000 15 ,,
Budai ?. ,, Il75.0a0 5 ,,
Börzsönyi hegys. térk, 1:75.00a ___ 10 ,,
Aerotechnikai szótdr 30 ,1

kölcsönklisék.

A .,MAGYA,R CSERI{E9Z"
elQfizetési dra:
koíana, évenként 12 szdm.

kiadóltivatalok :

17, IIL 2. {póstacim\ és

Mester-utca 65. ],

Egy évre 100

L Maros-utcg

Ajdnlok elsőrendü yiharerős és yizhatlan
anyagból teljestn elöirús szerint készült

Crr*rv rrrnprrrr
viharszijjal elldtva darabonkéntIW

Elsőrendü jó úunkdért Jelelősséget vdllalok.
Szives nrcgrendelést kérve maradolt tisztelettel z

Iíj. O S KOV lCS FZREN CZ kalapostnester
tö b b cser k észcs a p at k ala p sztil l ttój a

Hódnrzóvúsá rhely.

F'ráter és Társa Budapesf


