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Meghivó.
A Magyar Cserkészszövetség I. sz. Vén

Cserkész csapata a magyar ősnrulttal kap-
csolatos . kérdések ismertetésére cserkészék
számára előadássorozatot rendez, me|yre a
csapatok t, vezetőségét és a cserkészet bará-
tait szives szeretettel meghivia.

Előadások helye Bötcsészeti kar, Muzeum-
körut 6-8, földszint bai 3. s2. teiem.
Belépődij nincs l l(ezdete este 6 órakor.

Előadások sorrendje:
1922 !a* 16. A bolgárok. Dr, Melich János. e. tan.
ll ,, 30. A bessenyök, Dr. Németh Gvul'a e. tan.
,, fe!r, 13, A _kúnok. Dr. R. Nagy LászIó,

könyvt. tisztv.
,, r 27. A magyarság eredete és kialakulása.

Gróf Zichy István.

Mcgieleatek a Magyar Crerkész a.üvészi

FALIKEPEI, M ÜlePrAI És
LEVELEzÖ-tepíel
őt aziaben, kattonta rryotnva.

Hatalmas etővelhltdeti& a magyer csetkésa-
morgalom c g y s é g é t és ha^liag csetekvő

jetlca,ét.

A íalikép áta 27|42 cm. nagyságban, az
otthon győnyőtű Őisze; drb.-kent R 30.-A aűlap ára, a Magyat Csctkész nagy-úgábal . .K E0.-L levc[ezőlapok árz darabonként K 2,-

l00 drb, l80.- tor., 1000 drb., K 1600.-
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Szerkesztőség ós kiaalóhivatal :

Budapcrt, t., Maror-utci 17. tu. 2,
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Fetelős szetkes?lő |

HERMANN GYŐZŐ

KÜLFÖLD.
Ezzzl az egy szóyal pfogíammot adtunk

ca§ Érrc" A magTa, csetkészfiozgalom

=,agé:cii a!:a. bogT ú,aET gemzett céljaif.elé
,;,i:i egT ]eoést tegaea eiöre. KezdettőÍ
:cgTa piogrammpont yolt az ósszeköttetés
a kulíOlddeí. Szep e|ókészttő ínunka is íolyt,
szép ercdményeí<kel. Összeí<öttetésben va-
gycok minden kiiííaldi szövetséggel, melyek
asztaláta havonkint letesszük a Maglar
t}serkészt, beleptank a nemzetközi hoőába,
m e ghívást ío gadtrrnL el a p átisi világgy ül ést e

- ée hol van a progfammpont veleje, a,

1,3Jg)jar ifiuság közuetlen érintkez,ése naás
iltntzeteh i.fjttsógával ? - Amínt igaz, hozy
a mai ifiuságnak tnássá kell étnie, mint a
rrrivé mi 1refti,tnk, oty égető, hogy széles
Iátóköft a tnaga m.eggy:őzőőése, a ínaga
szikségétzete alapjáa saiátitson el, §okszor
bátortalanit el a kalíalő tekintélye, az a gon-
dolat, hogy ugyis eleayésző súly vagyunk
a k;iltalddel szemben. Az iéegen gyámko-.
őás igája ezt csak elősegitette. ÍJ;át akkot
valósitjuk meg igazán szuvetén szabadsá-
guní<at, ha grínt egyenraugú fél báttan és
önétzettel Lépünk a kalíalő elé, ée ezt a
helyzetet meg is tuőjuk védeni múveltségr
modor, ügyesség es íellepes által.
" Ehhez az a Látókölketl, ftieíyet csak a
közvetlen étintkezésből szerczhetni meg,
amely egyeőti| teszi lehetővéi,, hogy a magyat
és a más nemzet iíjusága kOzt klasszis ka-
lOnbseg rae legyen, A magyar iíjuság époly
tehetséges, kaltutát áhltoző,, mint' akfumeíy

más, de ugyanoly gonddal keII ís íelnevelni,
hogy tehetse ge et kallódiCk. l

Ma ktiífOldi étintkezés| Ezzel a koroná-
vaI} Hát ez az! Ha nem akatjak, hogy
csak,nyar altates" -nak, neyezett koldustar-
tásb an mcrülj ön ki ífjrrságunk, rétiltkezéseaa
a kalíOldőel, aí<kor meg kel| állapitalunk,
hogy mínt egyentangú feíeknek csak a cser-
késztestvétiség keteteíben tehetséges talál-
kozgunk. Ebben az évben helyezzöak el.
rnínd enáron csapatoí<at, kipt őb ált, b ecsületet
s?eftő íiru.kat ott, ahol alkalom kinálkozik.
(Finnország, Esztotszágl Lengyelotszág1
Dánia, Hotlanőia, Német, Olasz, Angol és
talán Fnnciaotszág.) E? se ncm nyanltatás,
se ncm kéiutazás, hanem tanulmányi tábo-
tozás sulyos felelósséggel. Ott, ahol iól vég-
zik el a íeladatot, ott meglesz a szilátő,
testvéti ,rkapcsolat" ís. Ugyanezzel az en'et-
giával kell célgl kítcrzr'trnk, hogy kalfoldi
csapatok iiliek kata| tábottüzeinket és jfuják
viéékeinket Akik ismerik aMagyar Cserkész
valószetiú célkitüzéseit, laőják, hogy ezt jól
megfontolva monőjuk és nem állunk meg
íelúton a megvalósitásban. De eísó sotban
a mlnap íelállitott kalagyi titkátságta bárc|
ez a íelaőat, a klúl:irgyi megbizott peőig kal-
íatői utj áb an kö zv etlen látgy alással ípiezheti
be a megállapodást. Csak ezrtán melik
majd céla| kitüzli a íájól pontot: kalfoldí
&intkezés megtetemtését a megszállolt te-
nlletekkel. Erról maid iőejében külön
saóÍíní<. (r8}
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Koppány vezér az utolsó fehér lovat áldozta
hajdanta Hadurnak, lengett az ég felé ama-
gos árbocra húzott nemzetiszinü lobogó s a
zász|ót karéjban ölelte körül a 11 cserkész-
sátor.

A középen diszelgő nagy,harrlillcas sátor
mellé szinte szerényen huzódott a négy ki-
sebb négles sátor és valósággal meglapult

- Cralánba nem üt a ,ménlrü." -
lrta: GYÖKÖSSY ENDRE

a K. E. G. tiz esztendös jubileumára. 
.

A megmaradí egyetlen nagy magyar erdő,
a Bakony százados fáinak tapsoló levele,
sátoros lombja ideges gyönyörúséggel resz-
ketelt az Ur egyezerkilencszázhuszonegyedik
évének szép, forró nyarán. A tapsoló leve-
leknek és sátoros lomboknak ez a csodála-
tos ideges gyönyörüsége, - mint bizsergő
villamos áram átfutott a ták ágain is, az
ágakból beleszaladt a viharálló törzsekbe és
lefutott az ős fákat tápláló gyökerekbe is.
Majd, mint a N{arconi-gép villanros szikrája,
átröpült ez a boldogan ideges gyönyörüség
a T,átra, a Retyezát és az Erdős-Kárpátok
elrabolt magyar erdőibe és babonázó \ázzal
biztatta a rab-magyar fákat:

- Ne féljetek: pihen még a ti sátorotok
árnyékában is magyar cserkész ! N{ost itt
időzik az én lábaim alatt belőlük egy gyö-
nyörü csapat t Micsoda fiúk ! Szemük úgy
íagyog, mint a tisztatúzű gyérnánt ! Igaz
emberek lesznek ezek a íiuk ! Testük ép,
üde, rugalmas, mint erdőink legépebb, leg-
szebb ií|u fáinak erős dereka. Erői enrberek
lesznek ezek a fiúk l Ne féljetek hát rab
rnagyar erdők l En már látom a ti felszaba-
dulástokat. Itt táboroznak lornbsátram alatt
a ffiagyaí cserkészek : a magyar jövendő.
Szép lesz az a magyar jövendő !

A fiuk rnár a tizenharmadik forró juliusi
napot töltötték a veszprémi Csehbánya ha-
táráb,a.n cserkész-sát rak alatt. A budapesti II.
ker. kir. egyetemi katolikus főgimnázium diák-
iai voltak mind a negyvennyolcan. A szeiid
F'ecske, a sebesszárnyú Sirály és az ősma-gyar vezérmad,ár, a Turul nevét viselte a
három táborozó cserkészcsapat.

A.drága magyar Bakony egyik gyönyörűr
erdejének lábánál ütöttek háioni héíie tinyát
a fővárosi fiuk, hogy hadd táguljon a tü'd,ő,
hadd piruljon az arci,,szaporodion a friss véi
és hadd legyen röpülóbb- a lélék és nemesebb
a sziv dobogó üteme.

A kis Vámos patak rétjén, őserdők árnyé-
ká,ban, erdős hÖgyek nálátan, ahol taián

közbül - jobbról is, balról is - 3-3 kettős
sátorocska, amelyekben csak két-két cserkész
aludta éjjelente az igazak pompás álmál

Beckó, Szodi és Miska zergeszökkenéssel
futnak kí az erdőből éppen. Beckó óvatosan
ölel át valami zölclsóget. Mi az? F'ií, lapule-
vél, lomb ?

{

Szodi§kiáltja:

- Villámháritó,

- N{icsoda ? -készek, akik most

fiúk t
kérdik a legapróbb cser-
táboraznak eIőször.
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Hát nem |álsátok? \ri[ámháritó !

Fliszen ez csalán l -- böki ki végre
u|onc nagybátran a ízót.
Persze, hogy csalán l - lrahotáznak a

apja is, aki egy napra kijött a, táborba -vendégségbe. Röviden, kedvesen csak ,,ven-
dégpapá"-nak hitták a fiúk, A,,veryiégp9p.a"
jobban aiudt és szebbet álmoeiott itt, mint
ottlron, Btldapesten.

nlrét utan a Bakonyon keresztiii, távolról,
a táborba nrorajló mennydörgés zavartameg
a julitrsi éjszaka . fojtó osencíjót. A'levelek
Iassan megmozdultak; tapsolni, rrajd tán-
colni kezdtek, A clörgés egyre itir.űbb és
erősebb lett. Egyre vakitóbb villámlás vilá-
gitott be a cserlrész-sátrakba is, Nlintha csak
láthatatlan enrberek a sátrakban folyton vil-
1an5l1{pp6lunt gyúljtottak volna fel s aztán
hirtelen el is oltották volnh azokat,

Iiesztő, vakitó villanás világította rnost be
az egész völgl,et; hegyet, erdőt és sütretítő
rrlennydörgés rázta meg a sürií levegőtr A
táboroző cserkészek parancsnoka talpra ug-
rott. itt volt az ideje. Níintha csak ketté
szakadt volna az ég a tábor felett és mintha
ezen az óriási szakadékon át egy égberekedt
tenger vize szabatlrtlt volna rá ujra a íöldre.
szakadt az eső.

A cserkészek pornpás parancsnoka hanrar
íeiöltözik. A villámháritóban bíző Beckót
Iába rángatásával ébreszti fel:

- Hamar, talpra Becltó !

- No, mi baj ? - kércii Beckó, nem va-
i,,,:lll ül,venclő tekintettel.

- },1ép, senlnil Gyrrjtsd meg a karbid-
irimpát ! \'ilrar van ] Szakad az esőL

De ezt tlár nem is igen keil nlondani a
teijesetr magához tért Beckónak, A villámlás,
a clörgés, a zr,rhogó viz vi\ágosan beszél.

F-elrlacl a ,,vendégpapa" is. Idegesen kap-
lrodja magára a ruhát. S a Bakony kellős
közepén pesti úrhoz illően a szépen vasalt
kéze\őről serrr felejtkezilr neg, azt is felgorn-
bolja aklrr:rátosan, Teljes parádéban kucorog
egi, kis láda tetején s úgy várja, hogy mi
lesz nrost ? Azt is gondolhatja magában,
hog1, mi az ördög hozta őt ide ?

- Fele se tréfa, fiítl< ! Hamar csákányt
eiől trlönti aviza sátrat! kiáltapa-
rancsnolr.,

S nyomja a csákán5,t, eg5,ik cserkész ke-
z.ébe és rákiált :

- Árkolni l

De a íiii még nem ébredt fel egészen,
hiába szökkent talpra. Hol a szemét dör-
zsöii, hol a cipője után kapl<ocl" Az árl<olás-
hoz osak nenr l<ezcl.

Szerencse, irogy Beckó, Szocii és l\{íska
már dologban állnak a kis ásókkal és a mak-
rancos vizet a cserkészek biztos tudásával
elvezetik a sátor tájékárőL.

A többi sátorban is ébren van a legtöbb
cserkész. A villámmai világító, mennydörgés-
sel nruzsikáló és szakadó esővel hahotázó

nagyobbak.
Beckó folytatja :

- Hát nern tudjátok, lrogy csalánba nem
iit a ,,nténkii" l

A nagyobb fiútk jókedve kacagás lesz. A
l<isebbek ámr.tlnak, bámulnak, mikor látják,
hog5, §766i víszi a csalánt a nagy sátorhoz
s illő tisztelettel és szakértelemnrel a sátor
csútcsára tiizi.

- No, trrost már csapkodhat a ménkü:
nekiinl< kLrtyabajrrnk se lesz, Beckó l

A kis pockok, a feg5,elmezett ujoncok
iélrevontrlnak. Sírgnak.br,ignak, Szőlr az egyik ;

- l'c,.,
- \o, mit akarsz ?

- .\ trli sátrr-rnkra is ,,szerelitil< fel" a
i,i..ánrlláritót.

- Jó r,olna, bizor]y ! - fontoskodik a

G],ön_t,(jrii jLrlitrsi éjszal<a volt. Az ég ttg_v

teli volt csillaggal, trrint a karácsonvi iinne-
pel< eliitt a br_rclapesti ékszerészboltok kira-
katai gyérnár-rttal, brilliánssal. NIeg nem nloz-
dr.rlt a bakonyi erclő sok ezer {ájának egyet-
len ici-pici levélkéje senl. \ralatrri igéző,
szinte fojtó, forró csend és n5,rrgalom iilt a
tábor felett.

A liúrk jóiziien aiudtak, Lecsttkott csillag-
szemiik a sátorlapon keresztiil is a csillagos
eget rejtegette magában,

A parancsnok sátrában alr,rclt a parancs-
nok izomszédságában az egyík c§erkész édes-

\\\'1_ i.-_í--_\* --_-'' \i \,-.-] ) )( ltJ ) /L
ÉL'f;.* l/V \+hV! 9' \
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viharban egyik cserkész úsző-íoalettben for-
gatja a csákányt veszedelembe jutott sátra
körül s ttgy vágja azltat, a medret a zuhogő
viznek és közben nevetgél:

- Hohó, ne a sátorba, víz-barátoml Tán
ürgét akarsz ott önteni ? Mert alszik még két
pocok; fel se ébredt. Erre csak, erre, a Vá-
mos-patak felé l aft a viz helye, nem a
sátorban l

Á, nagyobb cserkészek aztán egy-két
átázott ujoncot áttelepítenek & nagy sátorba.
Közben egyik fiú egy patak telé ,vitorlázó

oip6t kap ki a sárga, sebes árból.

- Hft ez kié ? - kiáltja.

- Huj, a sátorárokban felejtettem az esfe l
* vakarja fejét a gazdája,

Lassankint a nagy sátorba verőclik össze
menekült karavánként az egész tábor s várja
a vihar végét.

Es az ég kegyelmes volt, Egy óra alatt
kitombolta magát a vihar s mikor utolsó
villámlásaival visszanézett még a táborra, a

vakító íényét követő dörgés mintha azt kiáI,
totta volna :* Eljen, fiútk ! Jól állottáíok ti is, a sátrak
is a vihart |. lgazi cserkészek vag}ltok és sát-
raitok derék cserkészmunka !

Es u, elalvó vihar r.rtán reggelig még alud-
tak is egy frisset a cserl<észek s az ébresz,
tőre irgy ugrottak nrár talpra valamennyien,
mintlra semnrise történt volna az éjszaka

A sátorvizit iclején pedig nrár alig volt
nyoma az éjszakai konécliának. S rnikor a

parancsnok a kicsik sátrába lépett, épen ,azt
irroncita nagJ/komolyan az egyik cserkész,
ujonc a másil<nak:

- Látod, hogy igaz: csalánba nenr i,it a
nrénkti. _ló, hogy az este idejel<orán felsze,
reltük sátrunkra a csalán-villámháritót. Azért
nem történt semmi baj.

A parancsnok pedig megveregette a két
fiú vállát és megölelte őket mosolyogva:

- No, ti is nregvagytok épen, látom. Per,
sze, pesze: csalánba csakugyan nem üt a
ménkü l

üzent a tábor.
Ma este mig zord énekét duőotja
Az ablaktáblat taza ftli szél,
A srívcm pajzán, nyugtalan kobldja
A, zúgő szélnek titkait feloídva
Mcgsúgia halkan, hogy szelek zugásán
i!g, hozzám most a nagy tábor bestél,

Halígasd stavát esak, imetős.e néked,
Amit mesél az elhagyott sziget?
Emlékstel még, hogy kószáltam be véled
A n*pscgátban úszó szép vidéket,
Az átnyas eúOk vaővbágos ágyát
§ a szénalllat-stállta úteket?

Ealéksrct még a mormoló Dunáta,
Fíol víg kacajtőí vlss?hang?ott a patt ?

A végsó csendes holdas éjszakáta
§ a tábortüzek elstáLlott őaláta,
Amcíy után a tábot visszasóhajt
Ma ís, hogy íöld|e r.éma és kíhatt ?

Amíg ott voltunlr, zttgot| Íotfi ag élet
A sáttak aliáa vig népség íakott
S midón a hajaal tőzsás csókJa égett,
Mankára vigan, nótás seívve| ebteét
S a sürgó népnek vigságán a tábor
A boídogabb jovor0l átmodott.

Ma jégtáblákat hajt a szé| a vizen
iis zuzmaús az etdő és a tét,
Gondolsa-e tá még néha víssza híven

- Ezt kétői tőlem í<étkedón a szivem -
S ha egym agaéban i}ísz a meLeg szobádban,
Megétteő még a tábot, énekét|

Üzent a tábot ".. Ilíatát belopta
Az ablakomra csókolt jégvitág.
Felttint előttem mínden fája, bokta
S úemlékezve elmglt szép napokta
Saivembe rcitve őtizem tovább ís
Aa álmodó ftagyal iOtdek őalát.

Szöllősy István.



!ÜAGYAR CSÉRKESZ

; nlag},ara mozgalon] második ',';.^o';e
december 27-én ünnepelte alakulásának tize-
dik évfordutO3at. Ünnépe ez a mozgaIomnak,
Ce főképen nekünk, kiket a jubileum közvet-
lenül érint. Nlár évek óta beszélgettünk erről
a napról s most, hogy végte e|érkezett,
n_t,ugodt lélekkel, tiszta ielkiismerettel tekin-
tünk r,issza az elmult évekre : mindent
negtettünk, ami erőnktől tellett, minclenkor

A Keg cs. őskorából.

Az elsó órs, 1912.

azo:r igt,ekeztr_ink, hogy az igazi cserkész-
lleált - anrit kincs gyarránt őrizúnl< -neg-vaiósithassul<. 'f örténetiinkben nincsenek
óriási esenrények, de azokat kik a cserké-
szeket s csapatunkat szeretik, talán érdekelni
fogja.

Csapatunk alapitója - Iiau,itz Isluán - Ba-
den Powell kézikön5,r,ének tanulmányozásakor
haíározta el, hogy barátaival csapatot szer-.
vez. 1911. December 27 én jött össze a hót-
tagtl kis társasá4, tttelv az alakulást lrirtron-
dotta, \'Iinrln_vájarr a il, l<er, kir. egyet. kat.
íőgimnázitrnl tantrlói voltak s teljesen a nraguk
kezdenrén5rezésére indr-ilt meg a tttunka,
egészen az angol minta szerint. Az első
hónapok felaclata a próbák kidolgozása és
gyakorlása, valamint a cserkészeknek a szü-
lőlrkel s az iskolával való megismertetése s
n-regkedveltetése volt. Ezt a cé|í szolgá|ta az
Appolljli Albert gról budai palotájában ren-
dezett hangverseny is. A csapat eközben
mind több és több uj taggaL gyarapodott,

akik lelkesen kezdtek az§előttük még ism e
retlen munkáIroz; volt persze szalmaláng
lelkesedés is - mint a cserkészmozgalom
kezdetén mindenütt. A nyilvánosság"előtt a
csapat elsőizben egy l914 tavaszán;aziisko-
lában rendezett ünnepélyen szerepelt.; i;,..:.;

A váratlanul kitört háboru minket is.mun-
kába szőLitott a többi csapattal együtt. A_men-
tőknél rendszeresitett 24 órás szolgáiatot -nagy örömünkre - elsőizben a KEG. ad-
lratta. Résztvettünk a bevonulók irányitásában,
a sebesültek szállitásában s gondozásában,
vaiamint később az erdé|yi menekültek foga-
ciásában. A háboru kezcletén Erőss Gusztáv
volt a FJiIi-kel kÖzÖsen csapatunk parancs-
noka. Ennek következménye a BIK. csapattal
való szorosabb kapcsolat lett, mely két
eg_r,üttes ipolyparti táboron s több együtt
re:l jezett ünnepél5,en át kb. 1917, végéig
taI,tott.

Az idősebb vezetők bevonulása folytán a
csapatok egyicleig a I{EG. három őrsveze-
tője irányitotta.

l9 1S-ban először sikerült, Balatonlellén,
önállóan táborba szállni. Ezirányu első kisér-
letürrk nagyon jól bevált s bátorságot adott
a következő évi hosszabb tábor rendezéséhez.
h'Iegvalósult a KEG. tábor kedves gondolata,
anliről eddig egyrészt a vezetők gyakori

A Keg ókorából.

A Keg ieánycsapata.

vá|tozása, később meg az idősebb vezetők
lriánya miatt nem lehetett szó. Ugyanez év
őszén jutott otthonához (Il. Trombitás-u. l l.)
a csapat s igy n,egszünt a hat évi honta-
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A Keg középkorából. ságra a csapat ott táborozott tagjai mindig
szivesen és örömmel gondolnak vissza,

1920. őszén szereztűk be diszruháinkat s
ez év d,ecemberében szentelte meg Jaltdik
Jőz.sef főparancsnok a Iiuhn Adolfné ado-
mány ozta selyem csapatzászlót,

1921-ben Csehbánya (\ieszprém-m.) rrrellett
ütöttük fel sátrainkat, ímmár tnásodizben a
gyönyörü veszprémi ptispöki erclőben. Tá-
borunk szervezetísége, íegl,elme s íelszere-
Iése az eiőbbiekét felülmulta.

jelenleg azon dolgozuni<, hogy az őszi
lrjoncozásban iétszámban meggyarapodott
csapat szellemének nivóját emeljiik : rnűkö-
désiinkben főleg a belső életre akal.iuk a
lrangsítlyt helyezni.

Bz volt rövicien csapatttnk történetének
gerince. A lelsorolt esemén5,glr l<özli részeket
nehézsógel<, küzdelmek, öröm, siker, és

A Keg ujkorából. 
{

.\
{

Indulás táborba.

lanság, amit magánlakásokban s iskolater-
mekben való ideiglenes elhelyezkedés soha-
sem tudott enyhiteni.

Idől<özben - mivel az iskolák megvontált
pártíogásukat a csapatoktól - rr-regalai(itottuk
szülííkből és az űgy irárlt érdeklődő tana-
rokból a csapatszervezőtest|iletet, anlel1l 629n-
ban az ujabb iclőberl beállott i.iclr,ös válto-
zások fo|ytán beszüntette rlliiködését.

1919-ben ltLtsvéti és karácsonl,i r:ásírr t
rendeztünk ottlrorrttnkbarl, lrőkérri lorrrbíii-
résszel készitett disztát,g1 al< és játékok, r,ala-
nint az alrl<or rrrtiködött ]eánvcsaplt, l<ész-i-

tette szép babá1< kerültel< ela,liisla. A r,ásá-
rok sikerét bizonyitia, lrr-lgy a legtöbb tárgy
már az első napokbar-r e]l<elt s az r_rtó)agtls
ntegrendelések is törrlegével jöttel<. Ez alkal-
mal<kor jelentek meg először cserkészleve]ezíj-
lapjaink is.

Abban az évben táborhelyünk a Bakony-
ban, Farkasgyepür tnellett - a vörös világtól
távoleső helyen volt, a következő évben
meg NIakkoslrotyka (Zemplén-nr.) nlellett
táboroztunk, a liegnum l\,Iarianunr Sárgarigó
csapata szomszédságában. lErre a,lszomszéd-

ti,.-, 
"'.,l,,§.';,,, 

r,, ,_,i.,,_, r__.,
A, kommunizmus_idejéból.

Felvonulás a hiivösvölgyi iinnepélyre l920.

sikertelenség és sok lelkeseclés töltötte be.
Bizalon,ma| s reménnyel tekintünk a máe,oclik
évtized elé. Bizunl< a jó Isten további segit.
ségében és - a magtrnk erejében !

Velősy Béla
I(EC. parancsnok.

A tavaszi országos harqszerü
gyakotlat iőőpontjal, május 25, Urnapja.
Ugyanekkot nyilik meg a csetkészkiállitás
és tatt tegalább vasárnapíg, májas 28 ig,
amikor orsztígos itj, atletikai viadalát ten-
dezi a B K. A, C, az iíjusági bajnoksá-
gokkal, meíyea a csetkészatlélák is résltve-
hetnek, A hatcszetü szinhelye: Kamaraerdő

- Tétényi plató.
A cserkészkiáltitásra részvéte-

lél beielentette eőáig 5 fóvárosí és 7 vidéki
csapat, azonkivi| önálló gyüjteményt jelen-
tettek be: Magyar RobinzonoÉ (Nováí< Jó-
zsef. Lajos Budapest) és 153. sz. Mtitra cs,
(R<ider Alfréd) §algótarján.Husvéti vásár l9l9.
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külföldi krónika.
1921. decelnber 30.

F iírk, most már itthon vagyok és innen
tartok szemlét a kétmilliós cserkészvilág felett.

Iiedves ltollau,di cserkésztestvéreinknek
ilglancsak jói megy a sorul< ! Csinos heti-
iapjLrk t,an, akárcsak az angoloknak, n-leg a
:réneteknek. Persze, a vezetők számára kű-
]Li:r iolr,óiratot adnak ki. ,,De Padvinder" a
:lere a flúk 1apjának. Finom, sima papiroson
k:t;r:.j ké;eket hoz. Egl, ill en képen láttam
,;ala::i :ge:r keJ.,,eset. anlit talán náltlnk is
:-.=: _:.l:::: r,_,.^_,s::a:ii, .4,ritirclt, l,árosában
, i-_ 

=: -::_a3:-'_ é d^J..: ._._iéil'tltr)-

:.- -, _: : jl::.' .;, j,.- : _,_i.:1, _:l.\ -',iZ::.-

::_ a::--: :s::.;;s:_:;,..-,.,:,:,;. ij.ö;iiii< ]onrbo-
:a:, ii:ökz,j.:. n,i-enr-lisz. Er,lő a szobában!
\Iég a 'lr,rtorok is ill,en nyers fából vannak
és nrondhatom, az egésznek végtelenül üde,
1..ájos a hangrrlata.

-\ hollandi fiirk nem elégedtek meg az
idén sem a pompás, kényelmes hazai tábo-
rokkal, hanem sok csapat átrándult Angliába,
Belgitrnrba, .{usztriába, Nénretországba. \'Iin-
denünnen kaptak persze cserébe venclégcsa-
patokat is. Igy talá|koztak Németalfölclön
előszöt osztrák nhtlet és - altgol cserké-
szek. A német főcserkész, Sechetl.dorff b§rő
is tanulmányuton járt Holiandiában

Tudnotok kell, hogy a hoilancli cserkészek
nagy szeretettel c1olgoznak azon, hogy a volt
ellensécres országok cserkészei megisme{ék
egymást. Sőt még azt is a szivül<ön viselik,
hogy a két német szövetség, azlán a szö,
vetség nélkül rnaradt osztrák csapatok ösz-
szemelegedjenek. A rajnamenti városokban
is összeiöttek az idei nyáron német és angol
cserkészek, hollancli közvetitéssel.

A suéd cserkészeket az idén különösen
Fiultot szág vonzotta és igyekeztek az ezer
tő or:zágának cserkészeit is belevonni abba
a szoros testvéri kötelékbe, amely a három
skanclináv ország fiait már is összetartja A
három finnországi szövetség: a finn, a svéc1

és a vegyes nvelvű, egyaránt szivesen fogaclta

Helsingforsban a svédeket és felváltva hang-
zottak a táborokban is a svéd és a magyar-
hoz oly hasonló, mélabús finn dalok. persze,
finn fiűrk is iártak svédországban. A nemzeti
zászlő ünnep én, a,, f l a g g ans dag " -on L i eb erath
főcserkésszel a svéd cserkészek szine-java
részt vett.

A bel,gák. bizony nehezen felejtik a német
nlegszállást és még ma is neheztelnek a né-
met cserkésvekre, mert azok szolgálatot tel-
{esitettek a meghóditott Belgiumban. A ué-
meleh meg a dán ,,Spejd.er"-ektől veszik
rossz néven, hogy még a népszavazás előtt
tüntető kirándulást rendeztek négyszázan
SonderbitrgL,a, nleg a düppeli sáncokba, az
l864-es német-dár-r háború emlékezetes csata-
helyére. Ez az országrész azuIán nemrégiben
ujra Dániánok jutott. Azóta összebékültek
már a cserkészel< is.

A japált, trónörökös, a kedves. tudósképü,
pápaszemes Mi1,ohito herceg, útgy látorn, na-
gyon komoiyan veszi a cserkészetet, mert
nemcsak Angliában látogatta sorra a csapa-
tokat, hanem azután a hollandi és belga
cserkészek közt is járt, hogy, amint mon-
dotta, minél több tapasztalatta| gazdagitsa a
máris erőteljes japán cserkészetet.

Az olasz ,,Esploratori"-knagy kedvet mu-
tatnak a velr-ink való levelezésre. I(ár, hogy
lrevesen vannak nálunk az olaszul tudók.
De még a közvetitő latin vagy francia nyel-
ilet se sokan birjátok, minden gimnázium és
reáliskola ellenére, r,igy-e ? N{égis figyelme-
tekbe ajánlom az olaszokkal való ismerkedést,
mert bizonyára az olasz cserkészek az elsők
között lesznek a volt ellenfelek közül, akik-
kel már a következő nyáron találkozunk.
F'elmerült ugyanis nálunk is a cserelátogatá-
soknak, vagy helyesebben: egyes őrsök
cseretáborozásának az ötlete. Milyen szép is
volna, ha a mi fiaink eljutnának az Alpok,
Apenninek és Abruzzők, meg az örökkön
kéklő egii Délitália táboraiba, az olaszok meg
a Balaton vagy a Duna fövenyes partjára,
a Bakony, meg a Mátra erdeibe.
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A ,Jamborcen, a, négynyelvü nemzetközi
központi cserkészlap legtrtóbbi, gazdagon
illusztrált száma Badcn-powell vezércikkén
kivül igen ötletes cikksorozatban foglalkozik
a oserkész-szinielőadásokkal. A rtilág minden
tájáról^ közöl változatosságbén bővelkedő,
szinpompás tábori beszámolókat. Külön ir az
esztorsl,ági, a görög, az a,lbán cserkészetről.
A jövő julius végén tartandó párisi cscrkésr-
hongrcssztls progranrmjából is kapunk izeli-
tőt. A viiággyülés nenr lesz ugyanaz,mint az
elmult londoni Jamboree voit, de sok tekin-
tetben még nagyobb szabásúrnak igérkezik.
lrlindenfelől szát|ingóznak a hirek nagy fel-
buzdulásról és lázas nekikészülődésről. Az
osztrákok már azt is tudják, kik menrrek el
közülök párisba.

Fiirk, a mi kiküldötteink is ott lesznek l A
ti dolgotok, hogy nrár most készüljetek, kü-
lönösen a cserkészuilágkiállitásra, KüIügyi
megbizottunk nenrsokára részleteket is kö,
zöLhet a készűlő nagy eseményekről.

!úég csak pár szá| virágot szeclek ki szá-
motokra abból a remek bokrétából, amit a
cserkészjótettekből a kar Óc s o n,9 kötözött össze.

Egy shóciai város cserkészei összeirtál<
kétszáz szegény csalácl cimét, meglátogatták
azokat és a 10-14 éves fiukat rnincl nreg-
hivták a szent estére. Bensőséges l<arácsonyia
iinnep eiőzte meg azt az örörrrteli pillanatot,
amil<or a szegény kis n.1,611161gók előtt rneg-
nyilt a földi paratlicsclm: a cserl<észfőhatli-
szállás és benne a rrinclen fiilcli ióval nleg-
rakott asztalol<. A cserl<észek nragtrk voltal<
a legboldogabbak a mérlretetlen örönr láttán.
De nem elégecltek ttteg etln,7il,,el. }Ieglal<ták
szerkocsíjttl<at és nlinden csalátihoz el is
vitték az iinnepi lal<onlálroz valót, a g_\,ere-

,kekneI< haszrrá]t rtthanenliit, iátékokat i az
egész háznépnek nrinderr jót kivárró iitlvözlő-
lapjaikat. .{ sok adományt, persze, előbb
ismerőseil< körében gyiijtöttél<.

Egy másik angol városban az ag,gol< nren-
házába nlentek el a szeretet ünnepén a fiirk
és órák hosszatt tartó előadással mulattatták
a 1ő öregeket, akiknek nincs senkijiik. Es
higyjétek el, boldogok voltak angol testvére-
ink, hogy jót tehettek. A csapattisztet egyre
ostromolták : ,,},Iaster, trgy,e eljöhetiink jrjvő

] karácsonyra is ? !

Igy táboroznak, iinnepelnek a mi testvé-
reink nrásrrtt is, széles e világon talán min-
denütt. Tavaly, ki.ilső országban, ilyen kará-
cson),t ültem én, is ; cserl<észotthonról ott-
honra jártanr.. Es örvend az én vén cser-
készi szivem, amikor arra a sok melegségre,
igazi cserkészérzésre gondolok, amelyet most
a ti körötökben láttam szerteáraclni

7or"

Szombathctyí eactkész ta|za.

Gondolatficam
és egészen lehetetlen fintorok

egy fiksza ideáról,

Erldig voltak a főcinrek. - ilost köret-
keznek az alcimek. --' Áztán jön a eikkel1,.
ftlintlenki lehetetlontrek tartjrr egy szövet-
ségi palota építését. - Mert ebben iro-
tláknalr, lrlubnak, szerlresztőségnek, könyv,
kereskedésnok, kiarlóhivatalnak, saiát
n5otnilának egyiitt kellene lennie. - ,r§ze-
retnóm látni, lrogy err€ & fíiváros ingyen-
telliet atl.ion." .* Cserkészmtiépitészrrek
kellene megtervezni. - Ingyenmunlrát koI-
lene vrillalnia rrriniIen rnag},al, cserkesznek.

- cserkész kézmüvesgknek kelleno fel-
szerolniök. - ,rMit, hogy a szegény eser-
készek vogsék a vályogot és fuvarozzák
a l égott téglát ?'( - Bol- és külföldön
lolretet|en erro tizenötmi|liót gyüjteni. -![r, Fhay Marlhiaro szorint, 8z az e§ész
a magyar fiu páratlan braYurja lenne. -
,rCsak alapos megfontolás után szabsil
célul kitüzni6'. - En két éy alatt nregcsinál-
(tan volna, ha helyszüke miatt a szerkesztő a cikket

nem törölte volna), (/8)
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V,rógy t,

Farman,,Dávid" és Farman,,Góliáth".
Szokatlan módon küldték el alkalmi aján-

,iékjaikat az ango| cserkészek francia testvé-
l re:knek, Nem bizták vasutra, csatornagőzösre,
}:anem a légi pósta szolgálatát vették igénybe.

Talán mert a legutolsó pillanatban készi-
:e,,iék el a küideményt ? Aligha, mert a pon-
i,§ság nemcsak jelszavuk, de lelkiisrnereti
.::ijésük is, Vagy gyorsan romlandó áru is
,;:ii az ajándékban, a buzgóságtrk, testvéri
=;ereie:ük nem engedhette meg, hogy áldo-

r,-',s:a:ak l
Ez i;ká'cb ta]ószinü.
-{ já::ala:]a; eiektrontcls szikrák már je-

_=::.i a -: ::,,::ge:-i iegi kikötő rádió készii-
.:i::- _::*-; a ;r:_.,J:,ni recülőtérről elinduit
:=1; i :,]," :,,,:__._: 3é9, a Farna:l ,,Góliáth"
' --L-.s,- i. -,,: --:ak".,a á:;r,ai. Ez a nri

:- :.-':'z- -_:: _-]:-]:] _-.:.J--. :-.'t
':.: "-.-- --,:i - : -.:.:,=.:::.

].=:-. .s ..,..,-:,. :..,i,. _:. i;;e; ezei,jt:,: - pár
:,,,. -:]..s s:;::élikai usztak e gépek a
.e,,,egri,;ean r,,eSielen biro,jalnrában. N{ars
:,lsz, iöiJet rengető villámot szóró szörnyei
vl.tak akkor. Ez idő elmult.

..Békesség a fölciön embereknek" . . . . .

.,F 60", a szürke Góliáth elhányta pán-
;élját, félelrrretes fegyvereit. il,Iercur szol-
gája iett.

G1,orsan hagyja el a ,,zárkőzottság" föid-
iét. liár a csatorna vize csiilog alatta. A La
\Ianche csatorna.

- A fe|szálló párákban mintha egy nrásik
repiilőgép lebegne a doveri partok felé.
Karcsu monoplan, Blériot gépe .

A parton emberek serege lelkesen ünnepli
a ,,hőst". A francia Gloire diadalittas. Pas-
de-Calais 38 km. széles ezüst sávja már
nem védi az angol hont. Ez történt
i919. jul. 25-én,

Pedig e siker nemcsak az ő dicsőségük
volt.

A tudományó, az emberiség haladásáé. A
régi vágy, hogy uralkodjunk a levegőn, hogy
elszakitsuk a föld felületéhez kötő bilincse-
inket, hatalmas lépéssel jutott előre. Lilien-
thal, Pilher, Hiram IVIaxim, Santos-Dumontl
Chanute, Wright testvérek e|szánt kisérletei,
kitartó munkái nern voltak hiábavalók.

A nem pihenő elme azőta nagyon sokat
haladt előre hét mérföldet lópő csizmájábah.

l913, szept. 23-án Garros átrepüli a föld-
közi tengert. A 760 knr.-es utat 7 óra 53
perc alatt teszi ttteg. Bleriot csatornarepülése
után egy évtized mulva az Atlanti Oceán vi-'
zének átrepülése sem utópia többé, hanem
megtörtént eseménye az aviatika történel-
mének. 1919. jun, l4-én Alcock elindul uj-
foundlandi St. John.ból egy utassal s 16
őra 12 perc mulva CIifderingben (Irország)
szá|| le, 3040 km..t repi,ilt egyfolytában l88
km. sebességgel.

l909-19l9. Mennyi álom lett valősággá.
N,{ily szédületes irama a fejlődésnek.

38 km. 3040 km. Mennyi küzdés,
mennyi bizakodás.

Mons. Blériot-Mr. Alcock. Nemzetek fél-
tékeny versengése. Emberek lankadatlan ener-
giája, lelkes vértanusága.

De az an},ag ezt nenr tudja. Erzéketlenül
szeli a 1evegőt, nrár a francia földön. Városok
kőtengere, falvak házikői felett halad. Az
emberek, - kik ráérnek, - felnéznek, tekin-
tetükkel kisérik, mig el rrem tünik. De nem
az ujszerüsége ragadja meg ma a lelkét,
hanem a tisztelet a technika vivmánya iránt,
mely eltölti. a sineken robogó vasutimozdony
Láttfua is, Atgondolja, hogy a kerékpár, auto-
mobil is fényüzési cikk volt pár évtizeddel
ezelőít, s most sok-sok embernek nélkülöz-
hetetlen torgalmi eszl<öze. Ily jelentőségü lesz
a repülőgép is.

A láthatár felől, a levegőben zaj hallatszik.
Egyre erősödik. Közeledó nagy test tünik
fel a repülőtér tulsó vége felett. Méltóság-
teljesen tart az épületek irányába. Légcsa-
varjai lassabban forognak. Kerekei a földet
érik. Pár nlétert fut előre, megáll. Farman
,,Góliáth'' hódolatparancsoló mivoltában itt áll.

A 320 km.-es utat 2 őra 30 perc alatt
vé§ezte el, A tőrzséhez, ho| az ajtó nyilik,
létrát támasztanak, s a kényelmes, kellemes,
nagy ablakokkal, irőasztallal is ellátott kabin-
ból 2 hölgy, l ur s . három cserkész
lép ie.

Előbbiek az őriás nrellé álló autőba száll-
nak, azutóbbiak, - mindegyik ajkán mosoly

- még ott maradnak. A földrészeket meg-
hóditották, elindultak a sark felé, most a
levegőbe is felmerészkednek,
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A gépet emberek veszik körül. Nagy siet,
séggel rakják ki a csomagokat az angol
cselkészek ajándékát. ,,Minden jó felülrői
jön_t,

Kiderül, hogy még ma vissza is akarnak
repülni a kisérők. ,,Time is rnoney." Ez az
ok, hogy repülőgépen hozták a küldenényt.
Sokatmondó. \{agába rejti az angol fcntos

fel az utasszáilitó gépet, rrrelynek lelaetóué
teszih ájjel és kedtczőtlelt. időjárás esetéu is
a repiilést. 'fehát a köd, a sötétség sem
lehef ok a légi közlekeclés negszakiíására.

E céltudatos, \onoly munkának kell, hogy
jövője legyen. Es a következő évtizedben
hacsak tele kitartással is halarlunk, mint az
e|őző tiz évben, már akl<or is a rdpülőgép
fejlődésének a legbiztatóL,b ereclnrénye tünik
fel. Csak bizalom és jóal<arat ne híányozzék,

- Berregés hallatszik, A lrangárok felett
kört ir le eg1, kis gép, rrtajr1 kiszámitottan
ereszkeciik a földre, egy-két ugrás és szem-
ben az óriás géppel megáll: Farnrant: ,.Dávid"
egyfedelü sportgép,

Fényes töízse visszatükrözi a nap si.rgarát
és írgy tünik fel, mintha az kihivás, pajzán
hetvenkedés iele volna,,,Góliáth" ablakai
elsötétetlnek. Talán haragszik ? }Iinr"ljárt elin-
dul és pozdorjává zuzza e neveletlelr fickót.

A kisgép pilótája és ,utasa mosoilog az
eilenfelek találkozásán ,, Góliátlr" ablakai
pedig még sötétebbei< lesznek. N{éltatlanko-
elása nő a merészség tniatt. ,,Dávic1" tovább
csillog s öriil, hogy bosszanthatja őt. De
vezetője megíogja . . . és az óríás szátnya
a|á hvzza. A nap fénye nem éri a gépecske
felületét. (]sillogása megszütrik, Vagy talán
félelem száIlta trleg és ezért 1tomorult el ?

elvét; mindennek leggazdaságosabb kihasz,
ná!.ását. Ez esetben azt is, hogy a rep,lilő-
gépnél ezirányban nagyon sok lehetőséget
érünk el.

Amig a kirakás tart - cserkész szellemre
vall - megnézik alaposan a légi omnibrrszt.

A pilota - egyszerü alkalmaeott, nen-t
ünnepelt ,,hős" - veJük tart.

_ ,,Góliáth" pihenésre vágv. Hosszil vtat
tett meg. Minclen porcikája igénybe volt
véve. F'eladatát, melyet elébe tLiztek, telje-
sitette. Nagy távolságot tett lneg nagy te_
herrel, leszál.lás ttélkiil. E követelménvnek
megfelelően alkották meg F'arman billancourthi
gy árában. A stirkáu,yt * a repülőgépet motor,
műszerek és berendezés néJktil igy nevezik --minden izébett biztosau,, szil/tt,dau" épitették.
§ felületek, a kötésel<, hrrzalok stb. a 1ég,
ellenállás erejét megbirják. EgyensLrl3,,,a ki"
fogástalan, kortlrányzása könnyti, Az iízelu-
biztosság töhéletességéueh elérésére sr_rlyt fek-
lettek. Olyan motort épitettek be, mei_y meg-
bizható, tartós és nern sok iizeman5lagot
(benzint, olajat) logyaszt, valamint törekecltek
arra is, hogy az esetleg előforclr,rió motor-
lriba repülés közben l<ijavitlrató legyen. Na-
gyon íontos a repiilőgép gazda,silgos kiha.sz-
ná,lása, azaz, hagy rnegépitéser' l<arbantartá-
sa, drága iizemének költsége megiizetődjék.
A haszt-tos súrlynak (üzernanyag, szenélyzet:
pilóta, szerelő, kisérő, az utasok és az áru)
a rep,iiiíjgép megrakott sttlyának több mint
felét kell tennie. Erre szi,ikséges a nagy
hordl<épesség.,,Góliátlr" irasznos sr.ilyaa
benzin, olaj, eg"V pilóta, egy szerelő, l6 utas
és podg5,ász egvii|tvéve a nregral<ott gép
összsulyánal< 570,l- a.

A forgalom tnegszakitás nélktili lebonyo-
litása végett ol.van készirlékekkel szereiték

'falárr szepeg is iieclelmében. De lám ,,Gó-
lilrthl' tnegbéllüi" lraragja nregbccsájtó jóin
cliriattá válik és szeretettel talrarja be a rcssz
kanlaszt.

\,Iost ott á}1 a Liarman ,,Góliáth' keres,
keclelrlli gép atatt ]"arman ,,I)ávicl" sport-
gép, Ha igy e'Lnézzil< őket, esztirlkbe jr.lt,

hogy egy célt ktilönböző erőve| és l<ülönfé]e
tehetsógekkei is 1elret szolgá.lni. }Iér,eteikben
különbözők e repülílgépek is, de egyiormátl
az enrberiség kr,rlturáját szolgálják.

Az egyiket 165 m' terjecielmi"i felülete
tattia a levegőben, a nrásik 400 kg. súlyu
teste 20 mj nagyságu szárnyakon siklik tova

A ,Goiiátlr" utasszáljitó {iilkéje, h sierz,ő rejla
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ott. A 4640 kg. nehéz ,,Gő]iiáth"-ot 125 km-es
sebességgel viszi két 260 lóerős,9 hengeres,
csillagalakú Salmson.motot. (.Ezzel a motor-
ral és ilyen góppel egyfolytában 24 óra 19
perc 7 mp-ig volt a levegőben a francia
Bóssoutrot.) Farmann Dávidnak csak 60lóerős
a motorja. A nagyobbikat, ha betolnák az
Eskü.íttra, , szárnyának két vége a Klotild-
paloták falait érintené, mig a kisebbikből
négyet lehetne oda sorbaállitani.

A gép mammuth hossza 14 nr., a sport-
gépé 618 cm. s a magassága 3 m-el kisebb
annál, vagyis csak 2 m.

A kereskedelmi gép 70O kg. üzemanyagot
visz magával a két motorja számára, mely 6
órai írtra elég, a kétüIéses monopián pedig 4
órás útra iGO l<g ot.

Ime, ez adatokból látjak az erőviszonyt.
De mindkettőre aggodalom nélkül bizza ma-
gát az utas. }íiért is ne ? A természetes fej-
iőjés lokozatain keresztülhaladtak, A tapasz-
:alat közreműködött megépitésüknél. Jól van-
nak készitve, jók a motorjaik s a vezetőjik
is kipróbált idegzetü férfi. Csupán a maradi-
ság nézhet reájuk tanráskoóó szemmel. A
i,ilág forgásár,al együtt halació peciig öriil az

=:l5gr ez ujabb diadalárrak. Diadal a levegő
.:.=:: és eg,.,::;ai ieg5-őzése a természeti aka-
-::-.,.-:,.i:-ak -\ re;-.lőgé;rek nenr állnak tltjá-
.___. : _ *._ _,_ ,.:--,- i_ _-l:,_ : --:^ *;_.-,.-.-.:.-. .-_;_i.li. \.,J,i jS e :;!.i. t :Ja nln-,S n]eg-
sza'1,lit r.,.,, al _,z ji,,r:r,e. A légiir szabad.
Iltlppant se'cességgel haladhat. Az egyik en-
ber önző ér.le}<eit elégitheti ki vele. Pénz-
enrberek, gyárosok si,irgős ügyeiket egymás-

után intézhetik el rövid idő alatt különböző
városokban. Egyik lábuk itt, a másik ott.
T(ulftrrális érdekek szolgálatába állithatja az
orvos, a tudós, d rnérndk. Térképkés2itésben
pótolhatatlan segitségünkre van és sok-sok
hasznos, az errrberiség javát szoJgálő fel-
aclat lesz rnegvalósithatóvá általuk. Sze:
mély- és postaszállitás által peclig teherrnen.
tesi,teni fogja a vonatokat, rnelyek nem sür=
gős terhek szál|itásíra lesznek csak hasz-
nálva, A sportkeduelők is barátjukra találnak
bennük.

De iegmagasztosabb hivatásuk az lesz,,
hogy --a kOzlekedés megkönrivitése á|tal

- a ne\nzeteket közelebb vezesse,egymás-]
hoz és megértést hozzon létre közöttük. -
l1ily szédüietes perspektivák.

- Farman ,,Dávid" és .Farnran "Gó:liáth" I, Egyetértésben legyetek ott egynrás meliett.
Pihenjetek.

Ha az emberi kéz pedig ujra a magasba
irán1,,it benneteket a nagy célok érdekében,
atnil<ot, a levegőt szelitek az országok fe|ett,
hallatsszék onnall fentről a légcsavar bírgásá-
ban e szőzat:

,,Jőakarat mindenféle népnek és nemzet-
ségnek." Borbé@ Káro$l
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Viszélyben a posta. A R. M. levelezölapsorozalábóL Márton Laias raiza,
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Vízi cserlrész lrilrépzés.
(Tervezet")

Az l, oszt, vizsgát sikerrel letett cserkész-
fiuk, _ ha l6.,ik életévüket betöltötték _
beléphetnek a il,Iagyar Cserkészszövetség köte-
lékébe tartoző ,vizi cserkész" csapatokba,
ha testileg is alkalmasok erre a nehéz és
veszélyes munkára. A kiképzés a vizi gya-
korló tereken és a csapat otthonokban tör-
ténik. A próbára való készület legalább l
évig tart. (Neve ezalatt ,,vizi patkány.") A
nrásodik évben történik a |eprőbázás, htely
után a vizsgát sikerrrel letett cserkész ok-
levelet kap a Szövetségtől. A vizsgázás a
Szövetségtől nregbizott vizi cserkész tisztek
előtt történik. A vizsgázás alatt a ,,hód"
névre hallgat. A vizsga letétele után felveszi
a ,,vizek cserkésze" nevet, miután a ,,Segités
fogadalmat" letette és a Bizonys ágot elvégezte.

A kiképzós.
I. Szeruezeti ismeretek,

1. A ,,Segités fogadalom" ismerete.
trn X Y, vizek cserkésze, becsületentre
fogadom, hogy embertársaimon minden
körülnrények között segitek és tr.rdáso"
nrat nrások javára hasznáiom fel !

2. A vizek indLrlója. Szövetségtől nleg-
határozott,

3. A jelszó ; Segits ha tr.rdsz ! liber légy !
4. § vizí jelvények, elnevezések és egyen-

rrrha ismerete.
5 .{ csapat szervezete, neve,

tud rendes egyforma tempóval dol-
gozni.)

c) Tud csónakkal egyedül átkelni leg-
alább 100 m. széles vizen evezve,
csáklyával, egy szá| deszkával, cser-
kész bottal, kézzeL

d) Tud 2 csónak között, melyek egy-
mástól2,5 méterre vannak, áthajtani
és vjz középen á|lő csónaknál ki-
kötni és kikapaszkodni.

3. Teknőn 50 m. széles vizen átke].
4. Tud evezni dereglyében, kompon.
5. Ttrd clereglyét, kompot, tutajt kormá-

nyozni.
6. Tud csónal<ot, dereglyét vontatni.
7 'fud korcsoiyázni és csinál egyszerii

figurákat a jégen"

IY, Gykorlati ismerelek.

l. Tud viz mellett jó ivóvizü kutat ásni
és elkésziteni.

2. Tud gátat épiteni és csatornát.
3. Tlrd halpaprikást főzni és haiat sütni

nyárson.
4. Ismeri a l,{orse-jelzést pontosan és a

setrtaphor jelzést áItalában.
5. ]smeri a vizi cserkész csonrókat.

a) (Ha|ász csomó. Szoritó nyolcasok.
sváb csat. Laza kötés párhuzanros
l<ötés, Iiereszt kötés. Nyolcas kötés.
Gerenda kötés. Egvszerii gyiirií.)

lr) 'frrd kötelet szépen összerakni, ren-

Altalános is,tuereleh,

1. .{ vizi törvények áltaiános isnrerete,
(Fürdés, horgászat, halászat, folyamtörvény
stb.)

2, A vizi fauna és
szakok szerint is),

isnlerete, (idő-

3. A csillagos ég ismeretetájékozódás szem-
pontjából.

4. A vizeken használatos jelzések ismerete.
5. Általános geologiai isnreretek, kiilönös

tekintettel a víz viszonyokra.
6. Hazánk vizrajza és vizi erőink.

Vizen járás.
a) tJszik 2000 métert ár mentén,
b) 20O métert alsó ruhában,
c) tudja a mell, hát, matrőzuszást,
d) viz alatt uszik 15 métert,
e) ugrik féjest 2 méter magasból.
tJsónak járás.
a} Csáklyával tudja íelfelé hajtani a

ladikot egyedtil legalább 1 km. távra.
}) Tud bánni kormány és hajtó eve-

zővel. (Legalább I-I őra hosszáig

6. Isnreri jől a halászás törvényeit. Ert a
horgászathoz, rákászathoz és ismeri a halásző
szerszámokat.

7. Tud halász gurryhót épiteni galyakból.
8, Tud kosarat és szélvédőt fonni.
9. Tüzet gyujt gyujtó nélkül.

Y, l[entés.

l. Tud nrenteni uszással eszméletnél levőt
és eszméletlent 50 nr. távból

2. Tud kötelet dobni 30 méterre.
3. Tudja, hogyan kell fr"rlcloklónak első se-

gélyt nyrrjtani.

Hidépités,

i. ]ó vizismerő. 'fudja hoi kell gázlótke-
resni. Hol a legerősebb a sodor.

2. Tucl szelvényezni.
3. Isnreri a Áiaepités alapelveit. (Hely

szemrevételezés, Anyag kiszenlelés.'l'eher-
birás számitása.)

4. Tud 2 és 3 lábu bakkot összeállitarri
és beépiteni szárazon és vizben.

il. Tud uszó aljazatokat késziteni.
a) tutaj készités,
&) csónakokból,

1.
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c) dereglyékből,
d) komp készités.

6, a) Tud ,lrorgonyt vetni cs6nakból, tu-
, tajról.

}) Horgony kötelet lerakja szabályosan,
7. Kötélpálya készités ismerete.

ViL A ,,Bizollgság."
A próbákat letett cserkész 3 napig l tár.

sával vizen és viz mellett tartózkodik és ez-

alatt egy cserkész feladatot old meg. (N,Ieg-
figyelése a viznelr, halaknak, növényvilágnak,
halászoknak stb.)

Ez idő alatt kint kell főznie és hálnia. csak
egy napra való élelmet vihet magárlal, a többit
önmagának keil megszereznie,

A ,,Bizonyság" után tehet csak fogadalmat
és kapja meg a ,,vizek cserkés?e" nevet.

,rOreg fönök."
B_ R. K. I. E.

RKtsSZ,

HEN}1ü
Milyen a jó naptávíró.

A naptát,lrózas, :tláskéPerr heiiografálás, a
1egszeb b cse rké sznli.tn k ák l<özé tartozik. A kár.
mil__r,;gn l-tlessze illenjtink el a l(ícsapattól,
vagy cserkésztábortól, ió heiiogr,áf és egy
kis napfény segitségével azonna| megvan az
érintkezés, Zászlóval csak igen kedvező kö-
rülményel< kőzött tt_ldrtnk 5 kilométernél na-
gyobb távolságra c1olgozni. Nénlileg ugyan
fokozhatjrrk a távolságot a zászló és a zász|ő-
rircl nagyságának enrelésével, sőt két zászlós
nrorséséssel 10 kilométernél nagyobb távol-
ságra is tuclunk táviratokat leaclni, de csak
ugy, ha szemünk élességét jó távcsővel nö_
veljük. Ezze| szemben a napiáviró mi.iködési
sugara szinte korlátlannak moncllrató, mert
ameddig ellátunk és heliogr,áfunkat képesek
vagyunk pontosan beállitaní, a napsugárnak
a roppant fénye szinte áthasitja levegőt s
legyünk onnan sok kilométer távolságra, nem
lesz szükségünk távcsőre, hogy a fényt észre-
vegviilr, sőt inkább örülni fogunk, ha sötét
szenltiveg ]esz keziinkLigyében, amelyen ke-
resztü1 tornpitva logjtrk a fén5,jeleket látni.

},Iég é!énken emlékezetemben van az az
e§et, amikol egy nagyobbszabásu jeladógya-
korlat all<alrrrával a Jánoshegyen lévő á11o-
másunk a Kiskevéllyel naptávirőzott. A
jánoshegvi kilátón, ünnepnap lévén, igen sok
nem cserkész volt, kiráncluló orvosolr. mér-
nökök és katonatisztek. Nlikor a 13 kilo-
méterre lévő állomás müködni kezdett, az

egész közönség összefutott, hogy lássa azt
a hegl:et, amell,ről azt L1itték, hogy ki-ki-
gyuiiad. Persze, anikor kiderült, hogy a hegy
nenl gyulladt ki, hanem cserkészek dolgoz-
nak ott naptáviróval, annál nagyobb volt a
ielkesetlésük,

'lermészetes, hogy jó ,eredtrrényeink elő.
leitétele a jó naptáviró. Sajnos, a régi cser-
készujságokban isnrertetett naptáviró, nlely-
nek látszólagos előnye az ügyes csomagol-
hatóság volt, egyáltalában nem felel lneg a
mi utjainknak, mert az egésznel< labilis rög-
zitóse és célzó szerkezetének pontatlansága
megakadályozza azt, hogy kontolyan hasz-
nálhassuk; ugyanis a tükröl;nek a legkisebb
kimozdulása, ha nagyobb tár,olságra doigo-
zunk, kilométerekkel mozditjn el a íényt s
igy leadásról és felvételről nem ]ehet komo
,lyan sző.

A cserkószheliográl ideálját .iól megközeliti
azáltalunk 1914 óta folyton használt Mócsy-
Gyertyánífy-féle naptávirő. Ezt a heliográfot
minden cserkész kevés fáradsággaL s ami
szintén Fontos, kevés pénzzel elkészitheti,
mivel voltaképen csak a tükröket kell nleg-
vásároini. Az állványát képező fényképező-
álVányt szivesen a"aiat tblcstin rOnyt<épe-
zéssel foglalkoző cserkésztársaink, ha meg-
igérjük, hogy vigyázni fogunk rá.

A heliográf alaprudiát faragjuk ki kemény-
fából, hossza legyen 66 cm. Ennek közepébe
furjunk lyukat.s ide szereljük fel a fény-
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képezőgép állományának megíeleiő csavar-
menetet, még pedig rrgy, hogy az egész
szilárdan legyen rögzitve. Ezen nyilástól
30 - 30 centitrréterre készitiink isrrlét két
lyukat, ide fogjuk a tükröket erősiteni. Az
egész alaprudat gyaluljuk ki szépen llégy-
szögletesre, hogy a két tül<örvilla rajla bizto-
san mozoghasson.

Hogy a fonálkeresztet tartó rudat fulsze-
reljirk, furjunk az alaprudba kb. 12 centi-
méterre a középponttól szintén egy lyukat.
Ide erősitjük anyáscsavar segitségével a
célzőrudat, amelyet ilyen módon jól tudr.rnk
mozgatní.

Az esetek tulnyonó részében egy tükör
elég. Mind a két tükörrei akkor clolgozunk,
ha a nap a hátunk rnögött s a horizonthoz
közel van,

A beirányitás ugy történik, hogy a jelző-
tükör közepében, a két forgási tengely talál-
kozásánál, kapart kis 11,uk6n keresztül pon-
tosan megkeressük a célt. Mikor ezt jól
látjuk, adclig mozgatjuk a fonálkeresztet.
anlig a két fonál találkozása pontosan a cél
irányában esik. A tükör középpontja és a
fonálkereszt közepe most egybeesil< a céilal,
feladatrrnk a visszavert fénvt is abba az
iránvba terelni. F,zért a célzótükör üveges
oldalára a kifrrrt lyuk körül egv keskeny
papirszalagot ragasztunk, akár négyszigletes,
akár köralakban, anlelynek az árnyképe, ha
a visszavert napfényt ernyővel (cserkészkalap)
felfogtr,rk, ábránkon jól látható. A fény utjá-

#
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A villák feladata az, hogy velük a tiikrö-
kct minden irányban mozgatni trrdjuk, Ennek
elérésére két forgási tengeiyre lesz szüksé-
giink. Az egyik tengely vizszintesen halad
keresztül a tükör középpontján, a ;rásik
pedig az előbbire merőlegesen, pontosan a
középponton megy keresztiil és egybeesik az
alaprudba furt lytrk középpontjával. I(észit-
stink a tül<örnek erős foglalatot, anrelyre
szereljünk rá, a vizszintes tengely irányában,
két vasrudacskát. A függőleges tengely l<öriil
valő mozgást azáltal tesszük lehetővé, hogy
vasból (esetieg fából) egy a tükörnél aiig
nagyobb villát késziti.ink, arrelyet az aljába
furt lyukon kereszti.il mozgathatőlag erősi-
tiink össze egy anyáscsavar segitségével az
alapruddal. A tükörvillába fölül furt lyr-rkakon
mennek át a tül<örkeretből kiálló rr.rtlacskák
és ily módon mozog a tíikör a vizszintes
tengely körtil. Hogy a tükör a vizszintes ten-
gely irányában magától el ne nrozdrtlhasson,
az e|ső képen látható egyszerti rőgzitő készti-
léket szereljük fel, ha a megíeielő csavaro-
kat megszoritjuk, a tükrtink mozdrrlatlanul áll.

Ha mind a két ttikör készen van, még
csak a cé|zőszerkezetet kell megcsinálnunk
-- és kész a heliográf, Hogy ezt elkészit-
hessük, faragjtrnl< ki egy 20 centiméteres
keményfapálcát. Az egyik végébe lyukat
íurunk, a másik végét befürészeljük a lyuk-
kal egy irányban, drótból (kb. 2 mnr.) készí-
tünk fonálkeresztet, Ennek kivitele az, hogy
a drót egl,ik végét szabályos l<öralakban be-
görbitjük s egészen vékony drótból vagy
íonálbó1 beosztást készitünk rá. A íonál-
kereszt egyenes végét beszolitjLrk a célzórrrd
belürészelt végé6e, ahol rögzitve marad, mert
a hasailékba beszorul. It{ég jobban rögzit-
hetjiik, ha eg1, kis szárnyas csavart is sze_
relütnk oda,

:3

nak a pontos beállitása ugy történilr, hogy
a fonálkereszt elé helyezzik a cserl<észkala-
punkat és a tükröt aclclig mozgatjr-rk, anig
a kivetitett árnyék a fonálkereszt árnyékáva|
pontosan egybeesik. \,Iivel a nozgatás köz-
ben a cé|zőlyuk nlindig ugyanabban a hely-
ben ntat,adt. mert a két mozgási tengelyt ugy
készitettük el, hogy a középpontban talál-
kozzanak, abban a pillanatban, anlikor a
ttikör közepe (célzó1l,r.rl<) körüli árnl,él< és a
fonálkereszt egybeesilr, a napf-én1, a célban
intenziven felvillan. ha a kalapunkat elemeljük.

A fény elledésévei és szabaclon hagyásá-
val adjul< le a hosszabb és rövic]ebb morse-
betüket. A jeladás telmészetesen nenl nagyon
l<önnyii, mert a pontok és vonásol< csak rrgy
l<ülönböztethetők nreg, ha ezel<et teIjesen egy-
formán s nregfelelő betr.iszünetekkel adjul< le.

Á heliográf nagyoll intenziv íénye kivána-
tossá teszi, hogy a porltot a vonástól jobban
nregkiilönböztessül<, mint a lánlpajelzésnél.
Ezért a vonásnál hétig számolttnl<, anlig a
fényt ítjra elíödjük, a pontnál pedig csak egyig
s azt is nagyon gyorsan. A jelaclásnál állan"
elóan számolunk és pedig;
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vonás t-7 ,,
jelszünet l -7 sötét
betüszünet 1-20 ,,
szószünet 1-20 fény

A ,többi jel, ugyanaz, mint a fényjeizésnél.
Ertettern: hosszu fény, táviratvég: sk stb,

Ha a heliogLáfot jól beáilitottuk s az egész
szilátdan van rögzitve, soha nem szükséges,
hogy igazitsunk rajta. De mivel a nap állan-
dóan halad, egészen termés2etes, hogy ieadás
]<özben állandóan ellenőrizzük, hogy a fonál-
kereszt és a tlikör középpontjának az árnyéka
egybeessék. Ha azt is akarjuk tutlni, hogy a
céLzőv o aal (ttit<cirt<c;zéppon t- íon álkere szt- céi)
nenr mozdtút el, ezt minden nagyobb nehéz-
ség nélkül, akár egész leadás alatt is ellen-
őrizhetjük" oly módon, hogy egy cserkész,
aki természetesen levette a kalapját, hogy
azzal a ti.ikröt meg ne mozgassa, a célző
l},ukon keresztül ellenőrzi a beállitást.

Terrrrészetesen vigyáznunk kell még akkor,
mikor a heliográf felállitási helyét kiválaszt-
juk, hogy ne legyen széIjárta helyen; mert a
szél a jól rögzitett heliográíot is rezegteti,
attli a jelek íelvótelét neirezíti. Igy hát helio-
grálunkat nenl a hegy csúcsán, hanem a
ileg1: 9|ilul6n fogjuk felállitani.

A 3-ik kép a fénysugarak úrtját mutatja,
ha a nap a hátunk mögül süt és igénybe
kell venni. Ilyenkor e!őszőr a segédtükörrel
rávetítjük a fényt a jelzőtükörre, úgy, hogy
az egész féu, ráessék. A cé|zás és leadás
ugyanúgy megy, mint az előbbi eselben. A
nap mozgása szerint itt mind a két tükröt
rrtána kell igazitani.

Akik tigyelmesen átolvasták ezt a kis irást
s nenl haboznak egy pár őrát a cserkész-
mííhelyben eltölteni, hamarosan elkészithetik
a heliográíot, amely sok kedves percet s a
felnőttek előtt is imponáló eredményeket fog
nekik szerezni' 

Szrrilick pál,
piarista cserkésztiszt

Sátortanulmány,
A Magyar Cserkész szeptenrberi számában

olvastam a sátrakra vonatkoző közleményt.
Sok nagyon tanulságos dolog van benne:
és a BIK. sátrai igazán mutatják, hogy egy
régi csapat több évi tapasztalatai sziirődnex
le benne. A BIK 192l. M. sátor nagyon ide-
ális őrsi sátornak Látszik. Azonban azt hiszem,
a mai viszonyok közőtt kevés olyan csapat
van abban a kellemes helyzetben, hogy ilyen
sátrakkal láthassa el a csapatja minden őr-
sót. Már pedig nevelési szempontból is, de
meg esztétikai szempontból is nagyon jó a
csapat elhelyezése őrsönként. A harminc
személyes katonai sátrakat a cserkészet cél-
jaira nem tartc_lm célszerünek. De meg egy
kisebb !étszánu csapatnak egyenesen alkal-
matlan.

Egy kezdő csapat hamarosan elérkezik
már munkája elején ahhoz a ponthoz, hogy
sátor nélkül nem teljes a cserkészkedés,
Híába, romantikára nagy síily esik, a sátor
nélkül ez bajos.

Ennek fontosságát bizony mi is nag5,on
éreztíik, s próbálgattunk rajta segiteni. Per.
sze a megalal<ttláskor, tuint a legtöbb csapat,
mi is a katonaságiroz fordultunk. Azonban
igéretnél többet nem nagyon kaptunk. Sátor-
lapjrrk még magul<trak sincs, de lra lesz, ntajd
adrlal<, Ig1,, nlásfelé kellett nézni. Sikeriiit is
végre elég olcsón egy l2 négyzetméteres, jó1
impregnált ponyvát szerezni. Hanem egy
nag1, baja volt ennek, hogy nem sátornak
szántál<; azért bizony meglehetősen vastag
és jó súrlyos volt. Azt cipelni bizony nagy
gondot adott. Pedig ha felütöttük, beléfért
10, sőt |2 fiú is. Mivel azoaban szál|ií6sa
miatt fel kellett darabolnunk, a ,,kupak-
tanács" arra az eszmére jött, hogy csinál-
junk a katonai sátorlapok mintájára apróbb
lapokat belőle, mert ha esetleg idővel tény-
leg kapunk sátorlapokat, igy azokkal együtt
ezeket is használhatjuk. Szépen kiméregettiik
és éppen négy darab lap került ki belóle.

Hanem hát arnikor kimentünk vele tábo.
rozni és a két kis sátrat felütöttük, szomot u
szivvel tapasztaltrrk, hogy nagyon megszü
kült a sátrunk. Alig fért el benne szüken
a két sátorban 8 fiír. lt{o most aztán azon
törtük a fejünket, hogy ezen segitsünk vala"
hclgyan. Es sikerült is valamit elérnünk.

Ugyanis a követlrezőkép oldottuk meg a'
dolgot. Amint a rajzon lálhatő, a lap alsó
széIére egy lÁ méter széles és 2'20 méter
hosszút rosszabb, használt minőségü ponvvá-
ból egy-egy szall,agot vartunk. Ezzel két do!-
got értünk el. Először is a sátor olyan ma-
gas lett, mint egy cserkészbot, 180 cm, tehát
elég kényelrnesen fel lehet benne állani; sőt
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Elólről. Kinvitva keíesztmetszet Tár,]ati kép.

Azt hiszenl, Ilog1, ame15,ik csapat ezLneg-
próbálja, tapasztalni fogja, 1-rog1, rlenrcsaIt
csinosabb, cle célszeriibb is lett a sátra. A
sátrat a mellékelt il rttjz mag,\,atázza.

Varglta Lás:Ió,
a 4!|, Berzsenyics, cs. pnoka.

Az,, Akar att l őalaibóí,
(Árnyas erdőben szctehék .)

Lépi&nk büszkén csetkészteslvét,
A kürt szava zeng
Liliomos csapatzászlőnk
A íríss széíbenlelg,
Kettős keteszt ragyog taita l

Ez hitünk iele|,
A cserkésznek 1o a 7elke,

Dolgos a keze"

Lépjünk bátran cserk észtestvir,
Rání< vár a viíág,
Néküntr< dalol a maáátka,
Miénk a virág,
A csetkésznek vig a keőve,
Szép az élete

Visszhangzik hegyen-vöIgyön
Vidám éneke..

a kisebbek igazán jól mozoghatnak bentle.
t,Iáso.1szor a hely is nagyobb lett. Nerrr ép-
pen valami sokkal, de éppen elegentlővel.
Ügyanis most egy-két laprr sátorban négy liír'
nagyon kényelnresen elfér, sőt ha mtrszáj,
voltunk már hatarl is benne. A íelszelelésnel<

I

i,

l6

is iut hely benne, azonl<iviii ha a pokiócaink
r,égét egy félrnéterrel fellrajtjuk, rrrég rit is
marad, hogy ne keiljerr a belsőnek a többieli
ágyán végig n-renni. i[5lgnf6lmán e{5, őrsnek
eleg ideális-őrsi sátrat tudtLtnk biztositalli a

két sátorral, Iiét cserkészbottal iehet egr
nagyobbat csinálni, amibe még nag1,obbak
is többerr elíérnelr. Előn,t,ei, 1rog1, köntlyet-t
lehet tinni, g}Iorsan felütni és szétszedni ;

nrozgótáborra l<üiönösen aikalmas. Az őr,si

elkülönitést végre lehet hajtani és a táborunli
sokkal csinosabb lesz a több apró sátorral,
mitlt esetleg egy naggyal. Hátránya, 1rog.1,

rossz idő esetér-r benne rnozgással járó és
több firit kir,ánó játékot nenr lelret r,égeztli,
szóval megiehetőser-r sztik az effélél<rc,

Azonban azt hiszerrl. nénii szoigtrlatilt
teszel< azoknal< a csaprtoknak, akiknel< ilven
katonai sátorlapjrtk r,an és annalr szi,i|< vol-
tát nag\:on érezték, llyen móclon nérrlileg
segithetnek nlagukon. Ha a hozzáto|tlolt
pon},va alsil szélét behajtjLrk és a lejtinklröz
tesszük a hátizsákr_rnkat és nrint emlitettetrl,
a pokrócunk alsó szélét felhajtjuk, jLrt hellt
benne minden holnrinknak. Ha nagyon me-
leg van bent, akkor a ponyvatoldalékot fel-
tü'zzük és a levegó könnyen áíjárja,

BoIdog

uiévet !

A \Iagyar

C s elkés z

Naptára

1922-bő|.
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TdBoROZI{AI{ A
PALCT

- Regény. - lrta:

Alig várták most már haza Sanyit Sándor-
ía|váróL, Supi Gyuszi hamarabb abbahagyfa
a festést; Gida se fürdette az eíaay fürdÓ-
ben tovább ujabb felvételeivel gazdag leme-
zeít; nem préselgette Hadi N{iklós a virá-
gait; Kovács Gabi se szúrt több lepkét, több
bogarat gombostííre, nem olvasta már Vám.
béry irtileirásait Erdei Kari, a szellem; Enrődi
Peti uszómester is abbahagyta hamarább ma
az usző|eckét; hej peclig rnilyen szívesen
tanulták máskor vacsoráig is az uszást az
uszástudatlanok. Szépen is haladtak már,
EnróCi Peti nréltán volt büszke tanitványaira,
r]á:o: :sak ámult, b,ámr_r]t. \1i mindent csi-
:á]:ek ezek a :seikészek : \l:lren szeretettel
segi;ik eg,,,:]]as: l Hr]gv ipalko.inali a kr,liitáli
a konvha iiilrü1. ],a;kó eg_\,rrlás után iiti a
tojást a lábasba. llántotta késziil t,acsorára.
Karikára szelve fiistölt l<olbász is l<erül bele.
I(özL.erl peJig a Sánrlorfalva felé lruzódó
országutat lesik, Jön e Sani,i ? Ott iön,
ni

Bihari cserkészmester is ott volt mindig a
fiÍrk között. Hogy tetszett ez Gábornak I Oir,
mi mindent nresél majd ő odahaza ! Nem is
mesél, csak - igazat mond ; mégis szebb
lesz az a tündérmesénél is. N,íár előre tudta,
hogy sír majd a nagyságos asszony és Pi-
roska kisasszony örömében. Es hogy pödör-
geti majd boldogan íehér bajuszát a nagy-
ságos útr.

- I{ész-e a vacsora ? - Iiöszönt Kállai
Sanyi.* Hozhatocl a tán5,érodat, Sanyi !

, - Mert olyan éhes vagyok, mint a farkas"
Eppen elég egy sétának Sárrdoríalr,ára el-
trtasirozni és irazarukkolni I

Alig várták a vacsora végét a cserkészek.
Gida Sanyihoz nrent és csendesen beszéI-
getni kezdett vele, Azalatt a fiúk észrevétlenül
a csónakhoz \opakodtak. Böncsök Gyula ült
a kornrányhoz. Erdei l(ari és Bence Tóni az
evezőt kapták kézbe. Atárogatőt nyugtalanul
szorongatta Jóska tárogatós. Egy-két csendes
csapással kijutottak az alacsony sásból a

(

'4\ )ur'€e-

GyöKö§sy ENDRE. (9. folytatás.)

tő tiszta tükrére Böncsök Gl,trláék. Megzen-
ciiilt a tárogatón:

Volt nekgm két ökröm, két szép lillás szarvú . . ,

Cimgrgs két ökröm, fehér mint a hattyú l
Csoló Csákó, Bimbó l,, . .

F-elkapta a fejét a Sátorban Sanyi.

- Hallod. Gida ?_ Mit?

- Ezt a clalt. Bmlékszel ? Tőled tanultuk
meg ezt a remekbe készült nragyar nótát.
Benne sír Pósa Lajos magyar szive és Dankó
Pista dalokat gyöngyöző lelke. Gyönyörü.
Dalold, Gida.

* Jó, N,Ienji"ink ki a sátorból,
Iiállai Sanyi alig tudott kint nlegszólalni :

- N{i ez, Gida ? Hisz ez a csónak az
én csónakom ! \/ag}, csak a szement káp-
rázik? ki hozta ezt ice ? iii hozta ezt ide ?

Hogy kgl|ilt a Fehértóra ez a csónak ?

Csendesen nlegszólalt Sanyi nrögött a
híiséges Gábor:

- En hoztam.

- A te csónakod, a te csónakod az,
Sanyi - ölelte nreg Gida a ragyogó szemű
Sanlri1.

Sanyi szente csakugyan ragyogott, ragyo-
gott. Hol Gábort ölelgette, hol Gidát.

- Olyan boldog vagyok, Igy még tán
szebb ? Ti leptetek meg engem.

Igy még szebb l tündökölték a
korán feltetsző csillagok is.

,k-|



I€

*0 MACYAR CSERKÉ§Z

i
]

1l

i.

5, Gara,g,ul1 F'erkó sir és tteuet,

Gazdagés boldog g},önJ,örúiség telitette meg
a táboroző palotai cserkészek szivét. Bihari
cserkészmester és Gicla soha nettr lankadó
szeretettel irányította s cserl<észek napi nltrn-
káját és napi szórakozását, A 1jitl( porrrpásan
érezték rrragukat. Arcr"rk barnapirosra 1esiilt,
.\ F'ehértó fövenyes, napos parti íiirdíije a
balatoni fűrdőzés rtlinden örörrrével rnegaján-
dékozta a palotai cqerkészeket A sápadt
Bence'I'óni naprói-napra egészségesebb szinü
Iett. Lesz Ilrajd öröm otthon l Az idegel<
megpihentek, A lelt<ek röpúlőkké edzódtel<.
A szívek rtrajd kicsorclultak a rnegeiégetlés
kincsétői, il,Iár rttinden cserkész tr-rdott valá-
hogy r_rszni. Az i.ig5lg5g5bek jobban, az ügyet-
lenebbel< gyengóbben. Az evezés a karol<
izmait kenrénl,ítette, acé|ozta. Az ücle levegő
a tüdőt tisztította, edzette. A tan5,ák né;l§yg1
naponkint valő taláIkozás: a nragvar föltict
és fiait egyre jobban szelettette ttreg ar,árosi
fiul<kai. A nép tiszta nyelvének eg5,-egl,ritkrr
aranyát, I<Lilöttös szép fordulatát l<aptált el,
lesték el, tanulták rueg észrevétlenLil. A csei-
ké szj átókok ira rtrvas ele verrsége f"ql- f el iiclite t te
a nevetés és kacagás zavartalan, clrriga for-
rásával ő[<et. Niir-rclenl<i kti ött k|ilön foglal-
kozhatott és foglalkozott is sok mindennel,
nrégis egyLitt éitek ttritr,-1en percet, mert eg\,-
nrásban is tr:Jtak gviinl,örkö"lr-ri.

Egyik este, jó vacsora utiln, GiJa n]ag.i
köré gyüjtötte cserkészeit, a kőszáli sasok;it
és a fehér bárán1l6[a1 1

- Fii,rk, ki volt már köztiletek Szegeclerr ?

Hárnran jelentkeztek. Supi Gyuszi, liovács
Gabi és Nyitrai Jancsi.

íigyelrrreztette a cserkészmester a Gida kezét,
karját szorongató cserl<észeket.

Iis alig halsant tneg a hajnali riadó: tal-
pon voltai< valatlenir.l,ien, A harnTa'tos útorr
inclLtital< útrral< ir Ialolai cserkószel<. Utkoz-
ben l}ilrari cserltészmesLer llagylaía7fg 1

- A cserkészelr nem tr_rristáli, nen-r táv-
g]Ialoglólr A cserkészeknel( naponta csak
n},olc-tiz kilornétert szabacl legfeljebb g5,alo-
golni. l\{i rrra mégis hr-lsz l<ilorlréteres útra
vállai1<ozLrnlr, \Ielt Szegecl icle tiz kilornéter
s nra nlég vissza is jöviink, i)e nel-r] is
g.yalogolr-rrrk többet az egész táborozás a|alt.

- Csal< Iirdei Kirri, a postás.

- NO, az ő Ilba egj:enesell g5,aloglrisra
teremtőclött.

-- Gartrgr.rl,r, Iierkóért tcibbet is g5:a|6gg1-
nánk l - lell<eseclett Iirlllai Sanl,i.

-_ Iiét óra alatt Szegeden iesztirllr.
trs ez a |<éí őt,a g,v.li.rot-t eltelt. \l jre föl-

száradt a harnrat és a ról<rrsi toron},, órája
verte a n},olcat, Szegecien, a széles és tágas
Iiossutlr Lajcls sugárútján lépkecltek a palo-
tai cserkészelr. A szegecl,rólrr_rsi páll,autlr,ar
felől jtrtottak a nagy n]ag,\,íIí Alítll.i szépen
épiiit, keilves és gaztlag r,ár,csába.

(iaragLrl5, F'eLkóók a liossutil Lajos strgtrr-
titján 1aktal<, Az állarnvasi.rtair tizletvczetőségi
éptiletéhez nell] nlessze. Ciic,la ttlcita a cirnet.
\Iezetic zr íiúkat. Itá se heLleritettel< a paloiai
cserl<észek a.z ő1,<el nlegbátrtLrió rrtcai g,l,er-
lrócijlrI,e. OIros és rllitr_,ti szellln]e1 rlez.le]í!ii
te}< jobbt,a, baiia, eiiire. ilo_q1" nrcgíigl eljeli
a b.ázakai, zr ierllpioillokat, a r,;jlaiTr o,.i. .t

kocsikat, tiz ál|aloil<ai, az eI}l'0eleiiel, - a
szegeiii tttca at,cál, életét.

ltt vagl,unk i _ szólt cselltiesen Gida"
* \{agacl rrrenj be előre ! -- mondogat-- Ismeritek azíán elég

- Hogyne ismernénli !

a hárman.

Szegedet
Feleltek

:

trrind

- Igaz cserkészek vag5,tok, s ha a cser-
kész eljut valairová, lehetőleg tneglréz rtlirl,
dent. Akl<or ti hárman ittlron nialadtok 1ro1-

nap házőrzőnek, vagJ, inkább - sátorőr-
zőnek. N,Ii pedig bemegy|inlr Szegedre.
N{ég estére, tal<arodóra haza is érkeztink.

Egy pillanatra elnémultak a palotai cser-
készek. A legnagyobb örörll : a nérrra örönr
szorr_tlt hirtelen torkttkl.a, Szegedre mennek,
Szegedre. A magyar Tisza par-rorámás szép-
ségíi városába. A Dtigonics András fölcljéLe.
A Dankó, Pósa, Sebők, l[ikszáth, f'örnör-
kény hazájába. (]ida szőIalt nreg ujra:

- Garagtrl1, Ferkót meglepjtil<, meglátcr-
gatjtrl<.

Erre l-tlár kitört a lrangos, lelkes, szár-
nl,as örönt :

- Éljen GiJa I

- Eijen Cida !

-: Reggel, kit,ételesen, öt óraIror kel|ink.
Mert hat órakor már indulunk, íiírk l -

többen,

- 3ző sincs róla l \íeg5,iirr1< nlirrdnvájan.
Azt akarcltr, hcg:,, nlindn5,ájalr eg]riitt, ei]"],_

szel,re óljiil{ át a viszcrrllátás bolr-lclg perceit.
1záraz bejáró aiati j,.ltcitak be a nag\,

ház ut|varára. SzrigáIőIeány szíínyeget po-
rolt. I{áIlai Sall5,i 1n.r,,ezzent,.

-- Gitia, nag-\Ion korán van trlég. Ilog1,
nrenjiirrk iiyen korán valakihez

- Ejnl'e, San1,1. Sanyi I Elfeiejtetted tán,
hog.r, cserliészhez megl,iink és n\,1rr van. A
cserkósznek a reggel íélkjlenc nincs l<orán s
kiilönösen _.- tr\,á1,on,

- Nerlr nlaradtttlk nri szobában, Sanyi !

nyi.rgtatia 1]-}eg a cserliésztllester' is Kál-

- A palcltai cserkészeket éjszaka is
vesen logacirrá lrerkó l

- Ez az igtlz, ez az igaz, Gitia l
A szolgáló, mikor meglátta a sclk cser-

készt, nrindjári tudta, hogy ezek csak Gara-
§Lr15l Pgrlr51 kereshetik. A,[ás cserl<ész neí71
lakott a házban. (Folytatjuk.)



2lMAGYAR CSERKÉSZ

,É

Szomorú, néma c§end
a kórház fehér termében.
Csak a rneg-megrengö
édesanyai fájdalom hangja
csukIik fel néha-néha. Fia-
tal, tizenötéves cserkész-
fiú édesanyjának egyetlen
fia vivódik a mindent mep-
eÁeiiio járvaiiv t áiárórá
öldöklö erejével. Körül
lájdalmas, bánatos arcok.
,,Megkönnyezetlen ül egyik
sem hagyja."

Haas kurt testvérünk
e vivódó, az életet szereíő,
az életben örömmel járó
fiatal élet, a Budai Bocs-

kay tl. ll. csapatjának kedves tagja. Fiataí szive
egész nrélyéból imádkozik az égUrához. A kegyet-
Ien betegség éles késekkel vagdalja már teljesen
agyongyötört testét, elküldötte már követét is a
halál birodalmába a kaszásért.

Megérzi e §zomorú követséget jó cserkésztest_
vérünk s bár szivében ott él az isteni rendelésben
való megnyugvás, hiszen igazi cserkészéleiet élt ö,
a még csak élni kezdö, a nagy tervekkel toglalkozó,
a napsugárt, az,illatot, a mező zöldiét, a nradár-
csicsergést kedvelő ifjú sziv imádságának legutolsó
szavai mégis igy röppentek el : ,,Uram, nrég élni
§zeretnék'/.lFild.

Nyirkos novemberi délután volt. Farkasréten meg-
szólalt a lélekharang csilingelö hangja, felbúgott az
uíak karának gyászdala, tanár és diák szemében
megcsillantak a könnyek. Fekete nyakkendős cser_
készcsapat lépkedett gyásszal bevont zászló alalta
fehérszinü, fehérkoszorús halotti kocsi után , ..

Eltemettük Kurt barátunkat . . .

Tovább él ő az Ur örök birodalnrában . . .

Budapest, 192l december 4.
FöIdi Béla, Bocskay cserk._vezető.

Cserkészlevelezölapsorozatot adott ki a
3 sz, Regnum csapata, melyekböl kilenc fajta jelent
nreg. Művészük az aranyos kedélyű Mdrton Lajos,
akinek karrikaturái aRegnum december ll-iki nagy
ünnepélyén is öszinte kacajt fakasztottak. Meg-
ragadó a ,Magyar Cserkész dalá"-hoz rajzolt képe,
ugyancsak elemi erejü a ,Zászlóavatás", A soro_
zatot Nett Olivér "jól felszerelt" szalón cserkész-
csapata zátla |e. A sorozat igazán jó szolgálatot
tesz a mozgalomnak és nregrende)hető dr. Neumann
|ózsef leveleive| Pantol Márton cimén: Regnum
l\ilarianum, VlI., Damjanich-utca 50.

üIindenki enel, óh sirám, mindenki a Magyar
CserkészbóI akar meggazdagodni, de a Magyar
Cserkész nem emel mást, mint hasztqlan kifogáso-
kat az emelőkemelőbuzgalma ellen. Ardt nem emeli
a Magyur Cserkész, ba az a lelkesedés, mely elő-
fizetöinek szdmtít emeli, lépést tart a nyorhdászok-
kal. Pedig azok gyorslábúak: az októberi 35 száza-
lékos béremelés után karácsonyi ajándékul újabb
25 százalékkal emeltek. Nem irigyeljük, de ti,
nyáias olvasótábor, siessetek hiveket szerezni (vulgó
elöfizetök), nehogy a szerke§ztő§ég múszaki kiren-

:.. Megemlélrezésül.
,.Uram, még élni szeretnék !''

deltsége (vulgó kiadóhivatal) laposabbra présclje
egy fokkal zsebete\et vagy pláne emeletesre sró-
folja hajatok szálát holmi ,rszoritó nyolca§okkal'.
(vulgó ár1. Egy szám ára tehát változatlanul l0 ko.
rona marad, de az előfizetői kedvezmény elengedé-
sét kell kérnünk. Az évi elöfizetés tehát 120 korona.

Az 6, sz. KEG.-csapat (II. ker. kir. egyet.
kat. fg.) alapitásának tizéves fordulója alkalmából
december 26 és 27-én a következö ünnepségeket
rendezte :

26-án délelött 10 órakor háIaadó istentisztelet,
ulána fogadalomtétel volt, ünnepi szónok l Usetty
Ferenc, intézeti kormányzó.

Délután 5 órakor előadás. Unnepi szónok. Mat-
cell Mihtily dt., az öreg cserkészek parancsnoka,
Főszáma volt,: a csehbányai tábor krónikáia, köz-
beszőtt három jelenettel. Velősy Béla karikalurái
nagyszerü hatást értek el, ugyanúgy Gerő Mszló
diapozitivei, és Dobó Ltíszló szövege.

27-én délután 5 órakor ezt az előadást megis-
mételték. A ,,Magyar Cserkész" szivböl köszönti a
jubiláns csapalot és további sikereket kiván.

Ezen az ünnepélyen szerepelt elóször lapunk
nagy műlapja vászonra vetitv€.

A 20. sz. Eródi cserkészcsapat november
27-én bensöséges ünnepé|y keretében avaíta lel
ujoncpróbát tett cserkészeit az örnagy-utcai elemi
iskola kápolnájában. A X. ker., százados-uti pol_
gári leányiskola talulóiból a|akitott énekkar a
,,Hiszekegy"-et énekelte, maid Noszlopi Aba Tiha-
mér csapatparancsnok üdvözölte a megielent §zii-
löket és vendégeket, utána Páskay Lajos íarkas-
kölyök, Tanner Lász|ó őrsvezető Kárássi Gyula és
Rohrbacher Ferenc rajvezetók. szavaltak, végül
kertész kálmán hitoktató lelkesitő beszéde után
az úioncok fogadalmat tettek,

Az ünnepélyen a budapesti l. cserkészkerület
képviseletében megjelent Ispanovits Sándor ügy-
vezetó e!nök, aki a csapat otthonát is megtekin-
tette s a látottak felgtt megelégedését fejezte ki.

Ez alkalomból Farkas János cipészmester, akit
a cserkészünnepély mélyen meghatott, 500 koronát
adományozott a csapat zászlőjára.

Á salgótarjánl cserkészmunka. Az összel
a Szöveiség megbizásáhól egy c§eíké§zteslvérem
kiséretében meglálogattam Sálgötarjánt, hogy az
ottani cserkészeknek irányitást adjak megkeidelt
munkájrtk folytatására. A vasgyár vendégé lévén,
megismertem annak igazgatóját és vezető embereit,
valamint a bányaigazgatót és főmérnökét is, akik-
böl azltán sikerült megalakitanom Salgótarján és
bányakörnyéke cserkészisapalainak trelii tiiottsá-
gát. E váratlanul gyors eredmény a gyá} és iskola
igazgatóinak, valamint a csapat lelkes vezelöiének
köszönhetö. Különös hálával kell megemlékeziem a
gyár igazgatóiáról, aki szövetségünknek a jövöben
is.lelkes barátja marad, minek bizonysága, hogy
már a tavasszal, egy kipróbált cserkésztiqztet fog
szerzödésileg lekölni titkárként a cserkészet tor,ább-
fejlesztésére. Ez a gvár jövendö munkásaiban meg-
hozza gyümölcsét. Végignéztem a gyárat, ahol:a
munkások ném.án,.gyorsan, szinte géliként mozog-
nak. Fülsiketitő zaj van, beszétni sem iehet, a gépék
dübörgése, zakato|ása elnyom minden nrás hángot.
Egy gép mellett álló tanonc cserkészkalapom lái-
tára _egy. pilIanatig feszes vigyázzba áll, tiszteleg,
azután vigan folytatja tovább niunkáiát _ kézíogás
nélkül nem haladhatok el mellette. Képzeletemben
néhány évet haladok és ismét visszatérek ide, akkor
már minden munkás "ió munkát!" kiván. A cser-
!íszvendég. érkeztérrek örömére tiz percig meg-
állanak a gépóriások, a munkások össiegyúlnek-s
egy törvényünk magyarázáse után közösen adunk
hálát Istennek, hogy itt is hazánk felvirágoztatásán
enged dolgozni bennünket I.V.
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A íehérsapkások a farkashad.

,Á felszabailult pécsi oiszt. fógimnázllm
L7. sz. cserhészcsapatáról. (A szerb betiltás
alatt végzett munka rövid története.) A csapat 1916
április 17-én alakult meg, Alap itója és paíancsnok
dr. Baumgartner Alán tőgimnáziumi hittanáí, c§a
pattisztie -dr. Révész Amadé főgimnáziumi tanár,
segédtisztiei Rihmer László és Miskowszky Miklo§.
l9l9 tavaszán rendezte a csapat eIsö nyilvános
ünnepélyét és cserkészkiállitását, l9l9 nyarán vott
elsö nyilvános szereplése egy tettyei népünnepéIy
keretében, melyen táborverést mutatott be. A kom-
mün bukása után a polgáíörség keretében feitett ki
buzgó munkásságot. 1920 július 5-én a pécsi §. H.
S. határrendőrség a csapat rrrűködését betiltotta.
Erre különösen az ez év tava§zántartott hatalmas,
nemzeti irányú cserkészünnepélye szolgáltatott okot.
A betiltás nem sokat ártott. pár heti szünet után
ismét felvettük a munkát, persze titokban, Ekkor
rendeztük utolsó cserkészjellegü kirándulásunkata
Pécsvárad íeletti Zengöre, mely alkalommal átszök-

A pécsi 47, ciszt, fg. csapat diszmenete.

1921 augusztus 22.én a Nemzeti Hadsereg futne-
pélves bevonulásával csapatunk is újra müködésbe-
iepett; résztvett a bevonulási ünnepélyen és disz-

, _,"'} "..j,-''',' ' _" :".'lj ..:,' §i_ ,. ,.: i] < : : ',::]
i.... :.' .., ,_:.-l.. ' ' . :_ ::,",_'..j,'l:
r t "* _ - ' ::,
l .- _______,* _-!..:;.-

P, C. F. 47. csapat és farkashad dr. Révész.
Amadé parancsnokkal.

íelvonulásban. Majd résztvett a sajtónrozgalmakban,
uiságot osztogatott, a környékbeli helységekben
nagyarány/r sajtópropagandát fejtett ki, résztvett.
Zadravetz pü§pök tábori miséién, a Központi Sajtó-
vállalat ünnepéIyén, Pedlow,angol kapitány fogad-
tatásán stb., majd Horthy-sportünnepélyt rendezett,
Ezzel kapcsolatban indult meg Rostás pécsi tüzoltó-
parancsnok vezetésével a pécsi csapatok tüzoltÓ-
ianfolyama. Gosztonyi Gyula, őrsvezeíő.

A lrárom pécsi csapat (ciszt, főgintn. 47,
állanri reál 10, kereskedelmi isko]a l4l) együttesen
végzett tüzollótanfolyarhot és a kövelkező számok-
kal szerepeltek őszi sportünnepéIyükön együttl

l, Szabadgyakorlatok.
2. Néhány perc alatt hatalmas sátortábort épi-

tettek tüzhelyekkel, árbóccal és ugyanily gyor§an
le is boniották.

3. Egy erre a célía készült felgyrrjtott fatornyot
néhány perc alatt eloltottak,

48. Rákóczí c§apat. A fiúk nagy munkát íe!-
tenek ki. Most különpróbákra készűInek,, Paíancs-
nokváltozás állott be, ugyanis Keteti J, segédtiszt
vette át a parancsnokságot. Karácsony-estélyükön
Mikes János püspök úr is megielent.

Áz 5t. Figyelő csapat lassú, de biztos mun-
kával készül a tavaszi munkára..

, tünk pár órára Ma-
I gyarországba.' A tizennégyhóna-

po§ betiltás alatt
havonkint tartottunk
csapatgyüléseket,

hetenkint őrsi gyü-
léseket, Nyáron és
tavasszal a Mecse-
ken vagy valamely
eldugott helyen, sző-
lókben stb., télen
pedig az órsvezető
vagy a cserkészek
lakásán. Leglénye-
gesebb múködést a
vezetőképző-tan-

folyam fejtette ki,
melynek anyagát
Rihmer L. segéd-
tiszt állitotta össze.
A megszállás alatt
2l ilyen gyülésttar-

tottunk és 22 segédőrsvezető és örsvezetö tette le
l92l tavaszán az I. osztályú próbát. Ugyanekkor
állitotta fel dr. Rpvész Amadé a farkaskölyök
törzset.

Az 192l, év nyarának legkiemelkedöbb pontja a
lelszabadulás elött pár héttel tartott nagytáborunk
,volb mely egy hétig tartott.

l-T
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Á pápai nuncius a cserkészek között.
Magas 

-vdndégeket üdvözölt öszinte örömmel a
,,BŰdai Ifjusigí Kongregdciólt' (4. sz, Bik.) cser-
lkészcsapata december hó fI-én rendezett nagy§za.
,básti cs-erkészünnepélyen. Diszörség fogadta , és
,kisérte fel az ünnepély szinhelyére, a Budai Katho-
likus Kör diszt.ernrébe Schioppa Lörinc pápai nun-
cius őexellenciáiat es Gaoriátta fóherc'egiiö öfen_
ségét, akik őrgróí Pallavicini Edéné és grót Hadik
Béláné társaságában szemlélték végig a müsor vál-
íozatos számait.

A müsor lomoly részét szavalal, beszéd, zene
és a Bik Farkashad szertartásos ülése, a vig részt
pedig cserké§zdálok, humoros ielenetek s énekes
cserkészbohózatok alkották. A számokban több mint
száz Bik cserkész és farkasköIyök szerepelt. Az
ünnepély erkölcsi és anyagi sikere lelülmult minden
eddigi Bik ünnepélyt.

E 24 sz., Akarat csapat otthonában szorgal-
masan íolyik a munka. Az iskolai év eleién íelvett
ujoncok-a próbát már letették s most 'készüInek a
fogadalrni ünnepélyre. Cipészmühelyünk el van láíva
állandó"an nrunkával; asztalosnrühelyünk magyaroa
kivitelü svermekiátékait vidékröl is keresik, Az
egves ör§Ók külÖn is dofuoznak. A Mókusok és
pá'csirták szindarabot készüinek előadni, a Fecskék
,a fényképezést tanulják, a Vadmacskák és Sirályok
a müÉelyekben dolgoznak, a vén Turulok pedig
mindenhol ott vannak, segitenek ifjabb testvéreiknek.

Áz 58 Hollós Mátyás csapat (Sárvár, ifjú-
munkások) úiból munkához íogott. A csapat veze-
tósége visszatért s megkezdte a téli munkát.

Á 49. Bercsényi c"sapatban _nagy az öröm.
Otthont kapnak, kétszobásaL Az egyiket- ac§er,
1ésr, abol lud, segit - a szövetségnek engedik ái.
Töbt, ::n: ralósziiü, hogl,ianuár hóban vonulnak
be lr.repéi,.,esex otthonukba, A bagolyórs paíanc§-
icksagát í,ar,,,ath Dezsó vette át.

Áz 50, Hunyadi csapat kis pihenö után ujból
felvettea munkát. Csapatösszejöveteleikeit szombat
délután 3 órakor tartják.

A ,,illagyar Robinsonok'l (l20 sz.) cserkész-
csapata kaiácsony másnapján a X, Liget-u. polg.
íiuiskola tornatermében fényesen sikerült avató.
ünnepélyt rendezett, melyen megje|entek dr, Valni-
,cseÉ 

-apátplébáno§, dr. Siepessy elöljáró, Ltíztlr KáI,
mán és Végh Mihály áll. szakfeIügyelők, Tóíh Lalos
i§zgatő stb. Á megnyitó beszédet fötiszt. Szelényi
,Iatván hitoktató rnondotta, az iskola énekkara Ke-
.lemen Ferenc tanár egy házi karnagy vezetésével
elöadta a Magyar-Hisiekegyet, Magyar népdalokat
és a Himnusi{. az avalásori 15 köbányai cserkészt
vettek fel a csapatba. Novák Józseí Lajos tanár,
.csapalparancsnok előadta a csapat 8 és lél éves
történétét. Ez a nagy multu és jó munkát végzö
.csapat a háborúban rengeteg munkát _végzeit a
sebesüItek ápolása és a nyomor enyhitése körül,
melyért a hadvezetőség egyik tagját a vörös kereszt
bronZérmével, a föváros hát tagját Telcs Ede hires
bronz érmével jutalmazta. A csapat t913 óta 265
napon át t24 izbel tett kirán.Qulást. Fejenkint ösz-
szésen 600 kor.-ba került e rengeíeg ut költsége,
melvet mai valutával csak l60.000 kor.-val lehetne
mestenni. A csapat fenállása óta bejárta a Quar-
nerot, Fiumét, Dalmáciát, Dévényi és Pozsonyt
a Vértes, Bakony, Bükk, Gerecse-hegységeket, a
Balatont, a VeIdncei tavat, a cserkészfiuk meg-
másztak'2l várromot, 48 hegycsúcsot (köztük az
1396 m. magas Monte Maggioret), láttak 18 álpád,
kori müemlé.-ket, kegyelettel adóilak Petöfi kiskö-
rösi és Vörösnrart!- kápolnásnyéki szülöházánál,
br. Eötvös lózsef eicsii óiriánál,- Kisíaludi egykori
badacsonyi- présházánál, a sümegi Darnai, a váci
városi múzeúmokat is megtekintették. Az ünnepé-

lyen a felavatolt cserkészíiukhoz Pálmai Kálmán
igazgaló, a csapat Védnöke intézett beszédet és az
öre! cserkészek közül a német, olagz: és oszlrák
orszá§okból inosl hazálerült Galbos János és Valga
József stilusos iskola!irkózást és iskola boxolást
mutattak be. Szabó Lajos cserkészfiu elszavalta
Benedek Jánosnak ,,Egy"szép áIom" c. hangulatos
költeményél, a csapat pedig a tréfás csapatindulót
énekelte el. A nagyszámban megjelent elökelő kö.
bányai közönség nagy tapsban részesilette a sze-
replöket és a sok cserkész ünnepéIy között is a
,,Magyar Robinsonok" lélekbe markoló, majd ka_
cagtató érté}es nrüsora sokáig ,emlékében íog ma-
radni mindazoknak, akik végig élvezhetlék.

lLll] ] 1]i]l] lilllIllliif

A Magyar Cserkész múmelléLlete. Jelen
számunkkal küldjük szét ingyen miimel'ékletünket
és szárniiunk törekvéseink szerető megértésére
kedves olvasóinknál, A műmelléklet Hampel lózseí
művészi terve alapján öt szinben készült. Aki még
januárban előfizet, szintén megkapja, a forgalom-
ban 20 koronáért szerezhetö meg. Ugyanezze|, a
tervvel taldtsznek alkaknas műlapot is állitottunk
elő 27l42 cm. nagyságban, míívészi kivitelben, ennek
ára darabonkint 30 korona, Ugyancsak,meginditiuk
levelezölapjaink sorozalát, nrelyek ára darabonktnt
2 koiona,100 darab I80 kor., 1000 drb 1600 kor.
Diszitsük otthonunkat a páratlanul olcsó képekkel
és használ!unk levélezésünkben csak Magyar Cser-
kész-lerelezölapot,

rf!. M. Tamás, Budapest. Ószinte érzés, döcö-
gés itt-ott, .örültem a két versnek, de a nyomda-
festéket még nem birja el. - Dr. R. A. Pécs.
Nagy örömmel vettük még annakideién szives leve-
lét a nagyértékíi mellékletekkel együtt és a decem-
beri számba .osztottuk be. Be kell vallanunk, még

, novemberben az a kellemetlenség történt, bogy a
küldemény szőrin-szálán ellünt és az évvégi leltá-
rozásnál került elö. Bocsánatot kérünk ezennel

. nyilvánosan a bántó esetért és a következö szám-
ban hozzuk. - H. Béla, Ezúgy is van. A Magyar
Cserkész minden cikket honorál, amelyet megirat.
Egy elv áll fenn: elöbb a munka - azlán a juta-
lom. - P. Karcsi, §zombathely. A iókivánságot
hálás szivvel viszonozzuk. A pályázat - minthogy
ott nem lenne közölhetö - irredenta nem lehet.
Várjuk a kicsikröl a tudósitást. - Il. Sánclor,
Eger. Kiadványaink ára minden számunk borité-
kán olvasható. Csak küldd a pályázatot, itt az ideie
már, de Sanyi koma, vigyázz a helyesirásra!

KlaőókÁajéonos l A Magyat Csetkésaaőveíség
Nyooatott z Ftátct ésTátsa &önyvnyomdáiában

Budapcrt, VII., ALácía.gtea |3.
Tcíefon l |óz*et 106-20.



Ajdnlok elsörendü viharerős és vizhatlan
anyagból teljesen előirds szerint készült

Crurav r,,np,r,,t
viharszijjaI elldtva darabonként
,260 korondérf..-.-z

Elsőrendü jó munkdért felelősséget udllalak.
§zives' megrendelést kérve maradok tiszíelettel z

Iíj, OSKOVIC§ FEREN CZ kalapqsmester
több cserkészcsapat kalapsztiilnója

Hódmezővústirhely,
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Eddig megjelent számai l
,. MÁRKUS: Cserkésztábot. 8.-' 2. SCHRANK : A, harcszeti, 6.J

(II. bővített kiaőás sajtő alatt,)
3. SZTRILICH és MOCSYI A

csetkészs egitsé gnyui tás k ís
kátéja. I,I. kiadás. 8.*

4, Kiképzési szabályzat II.kiad. 8.-
s_r. GERO: A tétkép. .. l2,-
z-a. MAGYARORSZAG FOLD-

RA)ZA. Itta őt, Fodor F etenc
egy. m. talátt csetkésztiszt.
I oszt. ptóbaanyag. . 12.-

9-t3. ÓRSVEZET őK KoNYvE
A M. Cs.Sz. hivatalos kalasza
őtsvezetők mankája tész&e 32,-

,4_í8. MINDBNT A HAZÁÉRT
Arneúkai csetkészt egény .
Angol eteőetiből ford. :

Schtank Előte , 4O,-
í9-B.TABoRoZNAK A

PALOTAI CSERKÉSZEK
Et edeti magy at csetkészt egét|y.
Itíal Gyökóssy'Endre , .40--
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Mindennemü

cserkész felszerelés

jó minőségben

ismét kapható

t|lffi[[[tl§T[nil
sportüzletében

Budapest
IV. Váci utca 9.

Telefon: 79-a4,

Cserkészlralapolr készletben

Csapatolrnalr engedmérry,

Kérdezze meg a kivánt cikk árát,
mirt árje gyzék nincs.

A ,,Magyar Cserkész"
t. évf . (u]:a kaphaíó a kiadóhivatalban

36 koronaért.
,*

A ,,MAGYAR C9ERKÉST"
előíizetési dra:

Egy évre 100 korona, évenként 12 szdm.

I. Maros-utca 17. III. 2. .{póstacim)

Mester-utca 65, L
szerkecztette :

SCHRANK ENDRE
í'ráter és Tárga Budapert,


