
\ t \\\\ ..,....\\\t\l11
S\\NNil,\*,"-s_\ \§s§\§\
-\_- -\\...\.* &

ut. ÉvroryAm z. szÁna. \,
í922. FERRUAR ,.

I

'----==,,--,-, _

-=---,-
---F 

-

'_-__---::=
,/ -'ts/_-,-a=z

§\\

7.

A MAGYAR CSERKESZSZÖVETSE'G HiVATALOS LAPJA
)

MEGJEI_;ENIK,MINDEN nO leN. SZERKESZTI: HERMANN GYÓZÓ.

§§
:§

t\\\
§:-

ÁRe ro KoRoNA



r
]i !6 MAGYAR CSERKÉSZ

TARTALoM: paál Áhor: Festórnúvés.et csetkészet. Dr. Hcrntnn Gl'őrő: Cser,

készltoőalmi mühely. _ Szitlt Az ametikd"i tíizszeÉzám. H;azarr,entem (vets), .-
Tanácstlaz mellől. - Játlos bácsi: Csetkésztükör. .-: Cserkésatestvétiség, - Glököss1l

Entlre: Tábotoznak a palotai csetkészek. (Regény.) _ Krónika. _ Hivata(os tés?,

(yizsgázott tisztek és segéőtisztek névjegyzéke,) * szetkesztői üzenetek,

l
- 

VrJ
fil Mugy^, Cserkészek T akaftk és Hitelszövetkezete,
E

i- mínt az Országos Központi Hitelszövetkezet tagia.

Csekkszámía a m, kit, póetatakatéhpénztállá|,
rotvOra iJ-t J * Ó""a gol _X ő1p o nt| Hitelez őv ctLc z etn,é(,

Kóapont l Brrdapcst lV, Vácí-rrtca 62, L ,l5,
B eíizetőhcl: ek stretve,és alatt otazágszctte,

Budapest; 1922. jaalu& 2?.

E íf ogad takat ékb etéteket a le gelóny os ebben kama to zás v éget
Htatítid&e lcktitcitt betétek t'án u szokásosat meghaladó kamatot biztosit,-öil<ilá 

)t"i""a, a úszti íelszereli" be,"zetzésére" kedvező fuzetési leltetelek
mellett olcso hiteít íolyósit- 

Csetkeiszcsapatoknat< müipati, háziipatí, játékipati tetmelés céljábó|_ tetmelési
előlegeket nyujt s 

^ 
i.rÁaueniiu"át aizoÁ6Áv|"i éilékesitéste vagy vételát mellett

megbizatást elvállaí és elónyös

Foglalkozik a biztositás minden ágával, - ktilonlegeryége i ,!é,:? a:,:gyszet1
as ul."rJrrv dilíiz"te" Ágííetl 20 éves élZtkitig étvéay,es,\aíe,át következtében elő-

állharő halá| iasv rok{iantság eseteire szóló cserkészbalesetbiztositás. _,_ ,-*'-'?;;;;; ;;i,: ;" .ö.id időn aaat ""zkazíi tetmelőmüheíyek, itídalmi kiaőa
vállalat, éttékesitő szöyetkezetek tétesitLsét.
, B!íizetőHe1>,eí<et minden csetkészkerislet székhelyél és [ehetőSég SZetint min'

den csapatpélnztál. rnellett íTregszetyez s az etre wolatkozó tárgyalásokatÍegkazelebb
megkezdil 

Kétien tészletesebb is]ertetest a köz,ponttól!

KEDVEZMÉNyEK: ..

l. Az a csetkéazcsapat, amelyík 1922. oktabet 3t-ig í0.000 Loronát meghaladó Íegíőbb ŰZ,

lebéazt ie2yeetct és bc is íiaetteí,5000 korona tábotozási segélyt kap a seővetkeZetlőÍ 1922. ka-
rácsonyáo ! Sőt a szővetkezet igazgatósága kilátásba heíyeai, h,ogy hielégitő gyűités eselél a rlá-
sodít, harmadiL, negyedik és ötődik vetscnyző csapatnak ls étdemleges islalrlat aé,

_ 2, Nlinően cgyes cserkész, aki - szülői engedély aíapián - 1egalább 2 űzleltészt iegyezés
iqyzésétc 2}ofo-ot, azaz a belépési és alapitási diiat is íígyeleabe véve 60 toronát azoao.al .be Íg

Íizet, - teljesea, lngycn egy 20 éves koráig étvénybel matadó, balceet Íoíylán Gtőálló fokkant§ág
escté.e ezótó. és rLevéta &íálíitott baíesetbiztosításí kőtvényt kap a szővelkezellőI. (A hátraÍékban
m,ara"éó ló0 Éoroaa r.égy év aía,tt 1923. évíőí kezóve ílzetcadő be, őe betizetheticgyszette és

azonoal is.)

Kétjen tészletesebb ismertetést, belépési nyilatkozatokat és beÍizetési lapokat
a központtól:

BUDAPEST IV. vAcI UTC/. 62, I. 15.

MAGYAR CSERKESZEK TAKARÉK ÉS HITELSZÖVETKEZETE,

- szenődéss?erü Ieltételek szetirlt _ átveszi
A bantr<szakma minden ágában minőennemú

íeltetelek mellett teljesit

7llvr§-
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A MAGvAR csBRrÉszszövrrsÉc HIvATALos LArJA
El6íizetér : Egy évre . 120 Ii.
Féléyre . 60 K. Negye<lóvre 30 K.

Egyes szánl l0 K.

Ha a festőnriívészet nregértését lrözeiebb
akarom lrozni : nem találhatok nregclöbben-
tőbben jobb hasonlatot a cserkészetné!. Régi
és uj lrivatásom analógiája engem örvenclez-
tetett meg a legjobban s végtelenü1 örülök,
hogy most veletek. trrclÓm legjobban rneg-
értetni nragamat.

N,Ii a cserkészet ? N,Iegfigyelés. Es ha vala-
mit lefestek vagy lerajzolok (anit nrost eg1,-

rrek tekintek) az is rnegfigyelés. A cserkész
kint a szabad ternészetben figyel, fig},el és
figyel. iíindenekelőtt lát ! A jó cserkész leg-
alább mindig nyitott szemtrtel jár, hátha
nyonlot vesz észre1 (vagy az ellenfél jelét ?)

és a cserkész mindig résen á1l, \gaz, hogy
a látáson kivül még a lralló, sőt szagló ér-
zékünk is erősen működik, például a hadi-
játél<on, de ezektőI most tekintsünk el. trnged-
jétek meg, hogy ennyire sántithasson a ha-
sonlatom.

Tehát : kint a ternészetben nyitott
szemmei járj l trs csoclálatos dolgokat tigyel-
hetsz meg ! I{épzelcl, hogv valamit keresei,
nyomozol, például egy mosómedvét a Htivös-

Szerkesztőség és kiadólrivatal :

Budapolt, I., Maror-utca 17. lll. 2.
Megjelenik minden hó 1_én.

völgyben, vagy egy vadbölényt a Csillebércen,
mindegy az most. Szenued.éllyel, vadász sőt
cserkész szenvedéllyel figyelsz. l{erre hajlik
a fű, trrerre taposott nyomot az üldözött ?

I\'1ilyen szinü az erdőalja, nenr húzódik-e
lneg ott valaki hasonló szinű bundájában?
Ott valanri egy árnyalattal sötétebb, hátlra
az oítan Ó ? I\rlerről fuj a szél ? Ni l, hogy
hajtja a felhőket ! Milyen kaleidoszkopot ját-
szik a lratalmas égbolt. Amott valami sziir-
kés pára száII fe|! Alig venni észre, de a
cserkész éles szentme! külörnböztet meg min-
dent egymástól. Es ez nagyon fontos.,Ugyan-
azt csináIjátok ti, 14-15 éves fiuk, amikor
cowboy kalapotok pereme alóI világos sas-
szemmel kémlelitek a vad prérit, ugyanazt
csittáIjátok, mondom, mint a nagyszakállas,
torzonborz bácsik, a hires nagy festőnrűvé-
szek, NIit csináltok ? F'igyeltek I Az az árnya-
latni ki.ilönrbség, amott az erdő szélén, az a
kis pára: ellenfelet jelenthet akár tábortűz
füstje, akár hideg idő-
ben emberi, vagy állati
lény párája, \élegzete,

Ha leg'l<özeiebb vala-
mel.yik régi t4bor lrelye-
tekre rribó1 kimentek,
legyetek csak résen !
\,Iit láttok: a ftivön
halvány /oll, sötétebb,

Felelős szetkesztő:
HERMANN GYŐZŐ
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vagy világosabb foll jelöli: lro1 voit a sátra-
tok, lrol a parázs stb. Aki jó megfigyelő akar
lenni, figyelje meg, hogy esteledve, alko-
nyodva, hogy lesz a dolgok körvonala, raj:
zolata rnincl gyengébb ködösebb Hogyl
vesznek bele a clolgok a beálló sötétségbe s
arnikor az éjszaka mindent beborit fekete
ieplével, vigyázzatok l Résen iegyetek l i\,Iert

meg fog lepni titeket, akár a tábortüz köriil
üldögéltek, akár őrségen álltok. Nagyon fr.rr-

csát rrrondok ! X,Iinél jobban figyeltek, annál
biztosabban nreglep titeket valanli, cle -nem ellerríél l lla megtanrrltatok megfig5leJ6i
és látni, akkor megfog titeket iepni, külö-
nösen az este alkalnlas erre, valanli különös
érzés, Próbáljátok rrleg legközelebb. Az is
gyönyörüsóg, hogy beleláttok az éjszakába
és apró különbségeket vesztek észre és az
is gyönyörüség, hogy csoclálkozni fogtok I

I,{ilyen szép minclen ! lstenem | il{ilyen gyö-
nyörü, hogy az a hegy ott messzi-messzi oly
kicsinek látszik és mégis óriási és gyönyöri,i
sötétkék. Az erdő csaknem fekete, cle egy
l<icsit talán kékeszöldes ? Ezt a ti szemetel<
már mincl. észre veszi. Es távolabbról nézve,
mil5lg6 kicsil<e fény az a pislogó tábori tíiz,
sőt, sárgás, ragyog, világit. Aki igy ligyel és
lát, }rig5,jétek e|, az tllár a nliivész szenrével
figyel és lát. Iriuli, ti játszodtok ott kint, de
az igazi miívész is gyertnekes kedvvel és

örömmel játszik, A ti játél<os nregfigyeléstek
látszólag nlás célt szolgál, de végergclmé-
nyében nem külömbözik az igttzitn jó cserkész
ős az igazán nagy niívész.

Amit edclig példáztanr a ti életetekből: az
Iényegesen jel|emző a komoly festőnlüvé-
szetre is. A lestőművész mr,inkája is (all<otá"

sának első lelében) nregligyelés. Anriket
róiatok mondtanr ; a fü hajlása vagy bárnri
nlásnak a görbülése, forrrlája, a szinek, szin,
ár,nyalatok megfigyelése, árnyalatok, felhő-

1áték, egy könnyü kis pára, szürkeség, szines
foltok, végtelen kis ktilönlbségek stb. stb.

szóva| fál1l, szitt és fontta : ezeknek a

legélesebb h,icserkészése a lermészetl,,ől: ez
a 1estőnlíii,ész rllrrnkájánal< az eg},iI< fele.

Sőt. Ez Llgyanaz a rrlűlvésznél, anli nálatok :

eszköz. Eszköz egy távolabbi cél elérésére.
'li is kerestek rláian-rit kint az őrsi gyakor-
iatol< all<alnrár,a1, a ni[ivész is keres valanrit,
tinektek is örönlet okoz, a rrrunkátok és a

ntűvészeknek is. Hát ta|án a célban van
különbség cserkészet és festőnrűvészet kőzött l
Nem ! A müvészet célja nem csupán az,
hogy lerlásolja, amit igen jól megíigyelt.
Több ennéi a nűvészet l sokkal több l De
ennek a végtelen érdekes kérdésnek meg-
beszélését most nem akarom e]kezdeni.
N{indenesetre a művészet célja az egyik leg-
mélyebb szempontból az, hog3,általa jobbak,
nemesebbek legyünk l N,li is a cserkészet
célja ? Níás ? trs még egy nagy igazságot
kell mondanom a művészet körébő|: igazán
nagy rttüvész csak nemes, nagy érzésii és
gondolkozásúr, tetőtől-talpig ember ]ehet. Erre
végtelen sok példát hozhatnék fei. Hát a
cserl<észet nem ilt,en embereket nevel : A
müvész alkotó munl<ájának nlásodik íele,
amennyire ezl igy elnéletileg szét lehet
választani, éppen ebben gl,ökeredzik: ee},

nagyielltií, derék elrtber végtelen örömmel
és anti itt is a legfontosabb ,. szerclettel nézi
a világot. A tertttészet szépségeit és alkotó-
jának erejét hirdeti. N,laga is megittasul érzé-
seitől és rnásclkat is nagáíloz akar felragadni.
Ideáljai vannak és azt akarja, hogy mások
is, élvezzé|<, Jó rnunkát végezI N,Iinden ecset-
vollása eg,t, napi jótett rllunka, igazán nágv
etltber vag5-is jó cserliész I Látjátok,
llrill,en csekéi_r, a kiilönbség eszIiözöl<ben és
célball.

Persze nlindezt ugy meséltenr, nrint volt
cserkész. vén cserkész.

trl kellett ezeket trroncianom, mert lllaga-
trlat is nieglepett a sok kinálkozó hasonlat.
De }rát nrég ugy mellesleg soli mindent le-
iretne nregjegyezni, kiegésziteni. Segitsetek ti
is. \Iozgassátok nleg a nagykarinlájir kala-
potok alatt azt a l|. vagy I. osztályu cser-
l<észfejeteket I Flát itt van rnindjárt. A távol-
ság és rrrér,tékbecslést
nerrr elfelejtettern ? Pe-
.1ig ezfő cserkész-
tuclomány l Hányaclik
próbapont l A művé-
szetben ez az első
próba l Hogy valami,
valaki hasonlitson, a legfontosabb bizony a

távolságbecslés. Hogy trrennyire van vala-
kinek az orra a szájátó|, hát a száia alába"
ujja hegyitől, össze-vissza, keresztiil,kaslr1,

elienőrzés, nrérés, nlegfigyelés, figyelés l Alr

i

it

i

ii

||

]l

]li

rli

]ll

r]|Jt,,

ilil

ililr



MAGYAR CSERKÉSZ

az egész míivészet cserkészet l Mondok egyet
fiuk ! Rajzoljunk ! Rajzoljuk le a kikémlelt
vidék ugynevezett látrajzát, rajzoljuk le ked-
ves táborhelyünket, őrsi állatunkat, vagy ,

akár egymást is. Akinek kedve van : pró-
bál}a, köszörülje a megligyelése élességét.
Antit látsz, art csodáIkozó szerelettel köuesd
nloruról ujlowra,, xonásróLuonásra. Cser -

késszünk. a papiroson is I I.Paál Akos.

Cserlrészirodalmi műhely. :
A cserkészmozgalomnak természetes zász,

|óhordozója az iródalom, Annak tizéves tör- '

ténetében három korszakot tuciok megkülön- '
böztetni. hz első a háborr,r előtti kor, amikor
szétszórt közlemények mtrtatják az érdeklőtlés
meginCrrlását, a nttnka kezdetét, akétirány-
:a: r,aió kiíejlődését, végüi ezek egyesülését.
,iz ilojaiom nrindig hü tükre is a kornak,
_t: :s p _]:]tosa:l nlo:i:ozhaló a kor gondol-
.:: já_.i. i::ek a "io:rak leg|őbb jellem,
: ,- : __: :',- :.:] : _: , ::-__ _ ':?-:,,,i .e:rehozni
:: ;., ;: -,;s :::: , :.:::::;k ;.,,1,ia, ilc,g1- a
:] l:::,.' i;,;le_,r::eve. a nlun]<a megszakad.
-: ;;,, e: c,kai is vannak, Áz őrszem moz-
ga.: ll '!a?:aaz eg5,esüiés előtt a Magyr Or-
:|€ll!, B, cserkésznrozgalonr kÖzienényei az
i.;; :t s,igi Testueuelés önálló rovatában jelennek
::leg, Jó kezdő könyveket produkál e kor: ilye.
nek Papp liátéja, Bitcg két fiizete, Krqtbig
könyve, Dewjén-Tas; Magyar Örszeme.

A második lrorszak a háborúts korszak.
Ezt 19l4. aug,-tól l920 jun. l5-ig szánritom,
a háborúr kitörésótől a ,,Magyctr Cserhész"
megindLriásáig. Az első iclőszakban teljes a
várakozó csend, majd már 191S-től több
próbálkozás törtónik. Ennek a kornak legfóbb .

jellemzóje, hogy központi vezetés nines, Ogy
vaeiiláló összetételű Háborus Bizottság á||

íenn, amelynek netn is lehet mozognia, hisz
minden felnőtt cserkószvezető a haretéren
van, Ebből következik, hogy sok irányból
történik próbálkozás, de mint egyesek (szép
ós dicséretreméltó) vállalkozása, ncm a moz-
galom termeli ki a lapokat. (Légy Résen,
Cserkészólet, majd az ezek egyesülésóbói
eredt Cserkószet). Könyvet ez a kor nem
prodtrkál. De megalakul az ujjászervezés után
(l919. szept.) a Cserkész Könyvkiadó Társa-
ság Papp Gyula dr. vezetésével, amely szerény
tőkévei 

- 
hézagpőtlő munkát végez és a Sik

Sándor dr, áltaL ujrairt ,,A mi törvényünkJ'

kel szép kiadói sikert ér el, végül ujra nneg-
jelenik Pupp dr. könyve ,,A cserké§zfiuk
könyve" cimmel, nrely szintén jelentős sikert
ér el.

A harmadik korszak a mostani. lg20. jun"
15-én nemcsak a ,,Magyar Cserkész'{ és a
,,Cserkészfiu" indul el, hanenr az l920.-iki év
nagysikerü, széleskörű táborozásai erős len-
dületet adnak a mozgalom praktikus szük-
ségletei iránt étzett érdeklődésnek, ami egy
sereg ,,tégí" vezetőt szólit munkára, Ennek
a kornak ieglőbb jellemzője, hogy helyes
érzékkel irányitó szerepű központi sajtó-
müheiyt tij2 ki célul és a szövetség erősité_
séért harcol, amit megoldva 1921-ben, egy
lépéssel továbbhalad és a megkonstruált

. egységes kiképzési rendszernek ismeretanya-
gáí törekszik elsőrangúan feldolgozni. Ez
jelentős haladásokat és sikereket (A térkép,
A segitségnyujtás, A harcszerü, Magyarország
földrajza, Orsvezetők könyve) ért már el, és
bevégezte után a szövetségi Evkönyv (veze-
tők számára l) és a külön vezetők lapja vár
megolclásra.

Mindezek nre]lett az irodalmi mühely fel-
adata a jutalmazások számára emlékiapok,
cliszoklevelek stb. meg aztán faliképek, nlü-
lapok, levelezőlap sorozatok stb. előállitása,
atni szintén megkezdődött.

-{ ,,\{agyar Cserkész" programmja ntai
ket,eíeíbeu tLribő. Egyszeri elszámolás meg-
g5,őz mindenkit errói : eszmei és elvi irá-
nyitás, gyakorlati kiképzés, a mozgalom előre-
vitele renclezvények által (jubileunok, harc-
szeriik, l<iállitások, zenekarok -- mindmeg-
annyi kezdenlényezés teljes feielősség mellett !)
szépirodalom, leánycserkészet, csapatünne_
pélyek számára alkalmas pontok (dialógusok,
szindarabok) közlése, aviatika, mühelymunka,
pályázatok, külföldi rovat, az egész ország
cserkészhirei, az összes keri.iletek és a szö-
vetség hivataios közleményei, apród és vén-
cserkészmozgalom, a táborozások, a sport. a
nregszállott teriiletek, a cserkésznóták és kották
tigyei, bélyeggyüjtés, fotograíálás, rajzmilvé-
szet, vizicserkészet és propaganda. Istenem,
miért is nem jelenhetünk meg kétszer havon-
kirrt 40-40 oldal terjedelemben l Gazdasági
pro§rammunknak csak azt tüzhetjük ki, hogy
e,erttzávdr a kézben, kereskedeimileg és gazda-
ságilag megalapozott uton kell járni, óvatosan,
mert zökkenők (amellett, hogy esetleg nem
birjuk ki) ctöntőleg árthatnak, Tempórepülés

- ahog5lan azt a böics öreg daru tanitotta.
Dr. Hermann Glőző.
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Először hüvelynyi vastag lécei szed
elő. Két oldalán lehántva, sim,itva,
A lapján két-három kúp alakir be-
vágás, tulolclalról nézve csak ékalakrr
rovás a lóc szélén, Ebben forog Irrajtl

- I'ista bátyáttl, tessék csak jönni, a N,tisz-
ter indián móclon al<ar tizet gyujtani - kul<-
kantott be nagy lelkendezve Jóslra ebédtrtáni
pihenő alatt a sátram nyilásán.

A ,,Nliszter", aki az én Jóskánr csociáiko-
zását (no meg a többi mindig nyitott, vil-
logó szenrű cserkészét is) magára vonta, csak
tegnap délután toppant be közibénk s mincl-
játt le is füleltük, adtunk neki sátrat, szalmáí,
hálőzsákot, takarókat, hadd aludja ki magát
az istenadta, ugyis messziről jött. Aztán meg
még messzebbre készül. De netn is engedjiik
acldig a cifratornyos, csehszlovákos Prágába,
amig meg nem tanulja, mi a magyar venclég-
szeretet.

A N,Iiszter tehát a vendégütlk volt s ugyan-
csak tágranyilt szemmel nézett nreg mindent.
Előszedegette a jeg-r,zőliön5lygg51;6jét s nenr-
sokára angolra íorditva lapultak meg benne
a napiparancs mellett a táborszabályok, a
heti étlap, még talán a konvlrát. is 1erajzolta,
mert tetszett neki, de nagyon. Es még min-
clig irt fáradhatatlantrl. Csak egyszer moso-
Iyodott el. Először kételkeclőn, majd csodál-
kozva, Akkor, mikor meghallotta, hogy a
két hétig tartó táborozás egy fiu számára
utazással, minclennel együtt 320 korona,

az egy arasznyi hosszuságít száraz faág,
aminek a végit szintén kúrp alakírra hegyezte,
De hog5lan forgatja majd ? Ezen senr akacl
fenn az én amerikánusolll. I(eze|igyében már
a fclrgató ijj, lapos szljját megcsavarja az
orsó körül, nrelyet leszorii abalkezéveL Erre
való az a lapos kődarab, mint az inrént
szedett föl. Ezen is van eg1, kis bemélyedés,
ahova az orső vége beleillik.

Boy Scouts of Anrerica-The official Handbook for
Boys után,

Iíost már azlán nrunkához lát, Baljával
szoritja a követ, hogy az orsó egyenesen
álljon, jobbjával pedig iassan huzogatni kezdi
az ivet. Először meggondoltan, óvatosan,
aztán mind sebesebben. Az én cserkészeint
meg csak nézik, hogyan kezd ftlstölögni a

szenesedő fa.
tehát nem egészen fél dollár. A mi vendégiink azonban elégedetlen.

- Ezt elmesélem ami íiairtknak, hadcl Abbahagyja a forgatást, veszi a lécet, for-
tanuljanak a magyaroktól - jegyezte meg gatja, nézegeti, fejét csóválja. Azután megint
aztán deriilten. étr;trot kezdí a dolgot. I\,{ozog a jobb keze,

N{ost azonban ugy látszik ő akar bennün_ kenényen szoritja baljávai a kÖl'et, honllo-
ket valamire megtiútaní. X,Iár az ebéd alatl kE1r lássan kitit a verejték s még mindig
péIdálózgatni keiciett, aztán bejárta az egész nifrcs senrmi, Az orsó orrához tartott fii nen.

iábort s [ölszeclett a földről itt egy darab fát, a|<ar |ángra lobbanni,
atnott tneg szép lapos kődarabot,-amit a tüz- A fiukra nézek. A l<iváncsiság mirrt hog5l

g,vujtáslroZ alkálmasnak itélt, ha alább lragyott volna. A szájuk szÖgleté-
-- A fiLrk meg csak nézték kiváncsian, hogy ben kételkedő mosoly, egyik,másikuk felcsa.t,

niben töri Éjét az arrlerikánlls s mikoiá tanó kacagását csak a cserkész udvariasság
tábortüzhel1, mellett rrrunkához látott, cso- tartja vissza
portba u..ődt"k körülötte. Közben másfelé hiv a kötelesség, a fiul<

Nézem én is, hogy s mit csinál. A ti.iz_ azonban, nerrr lér,én más elfoglaltságul< ezen

hely mellett nagy fá'Űnk, melyről a tegnap a napon, tovább is maradhatnak. L)e azért
esti táborttiznél-á vecsei 

'tiszteletes 
beszZlt á \átom messziről, hogy a Miszter ,otthagYja

l}2z/rr1o4, .tllosl le// e6r_r csarzá rtlt:ga .tze,-- o/Jr/rar ő/rel aeg rlSSZalér S /rÓZbe-hÖZbe
^gzárlltza,/' 'l.e/leÍlÚlr egY nrurék aszoff (u, na{y űlyehtásen_ ktra4á veg,,g a kő:rny{ée(octébb apró gall,ak: siűtseg r"., ,,iii,'r., r," alkalmai száraz faclarabért.fellobban a tüz.' --o -vvg rEJLrA' 

Már alkonyodott, a fák alatt lassan ter-
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jeszkeciett a könnyü pára, a tuladunai tanyák-
ról áthallatszott hózzánk a kolotnpolás s
rrregjelentek a közelfekvő nádas elmaradha-
tatlan látogatőir, a szunyogok. Vártuk a vacso-
rához hivó csengetyüszót s beszélgettünk.

Egyszerre rivalgó éljenzés veri fel a tábor
alkonyata cserrdjét. A zász|őrűd alatt a fiuk

kipirult arccal huj-huj-
hajráznak, a N,Iiszter
peclig diadalmasan csó -

válja kezében a |ángta
lobbant fücsomót.

Szájró|.szájra röpi.il
a jelszó : nra igy gyrrjt-
juk meg a tábortüzet,,.

Vacsora Lltán hoz-
zán jőtt a Jőska. Lát-

tam rajta, hogy valami furja 'az oIóalát, de
nem faggattam. Igy is kipattant belőle a
kérdés rövidesen:

- Pista báíyám, ha a .\{iszter egész cléi-
után izzadt, fáradt és kutatott, csak a,zé1,1,

!rcgy tiizet gytl,jtsott, nrilyen állhatatosan kell
dolgoznia valami nagy cél érclekében ? S
hogyan kellene dolgoznunk nekünk, mai]yar

fiuknak, akikrőI azt szokták morrdani, hogy
nincs bennünk kitartás és lelkesedési.ink csak
szalmaláng, mikor nekünk sokkal szentebb
céljaink vannak i Szill,

Hazamenteín.
(Klsr Fcreac B. R. K. I. E. cserLégztiszt sitkővéte.J

Ha meghalok, az én siromta
Szép sitemíéket r.em kivánok,
Hivaíí<odO pompával sitom
Ne ámítsa a nagy világot.

Egy kís kavet őílitsatok csak,
Ez is több (esz, mint étdemeltem,
Es véssctek tá két kícsiny kört,
Csetkészjelanket l hazamente m.

, Szitt,,

.J..l'..i i..! !
?_ t.o..i 

§O"aaa..a.a"'

iili

A pócsi ciszt. főgimn. farkastörzse.

, :.i;s elején a főgimnáziumba beirt IV.
:.=:,.:stákbó1 s végzett I. o. tanulókból tobo-
:.::g:l össze a törzset, amelyet 3 falkára
-s.-:jra) osztottanr. A ialkák vezetői a
] -. F-. cserkészei voltak a cserkész-
,- :s,,-e;e:őnek és segédőrsvezetőnek megfeleiő
.::g farkas és farkas cimntel. A felszaba-
:,]ás hirére az ujoncpróba anyagával tel-
-.se: kész íiukat aug. 20-án Szt. István nap-
,;.: ,evizsgáztattam s a következő napon már
::.ei:ari,,l!tuk az első igérettételt Ünnepi kere-
::; i<öz:. _{ neinzeti hadsereg bevonulásakor
,,-,-::-:.: k: az ismeretlenség homályából a
:::-s s résztvett a cserkészekkel együtt a
::=::e],;i,:uláson, A déli végek vezénylő tábor-

noka leiratában megis köszönte az e|ső sze-
replését a törzsnek s elisnerését íejezte ki
a kis firrk fegyelmezett, katonás nlagatar
tásáért.

A kis törzs ntr-rnkáia egl,ebekben a szo,
kott meclerben folyik, inkább beíeié miíködik,
rnint kiíelé. Szeptember 11.én a cserkészek-
kel együtt N,íária,Gyüdre nrentünk, a pécsiek
hálaadő körmenetében résztvettünk, a fiuk
szentá|dozáshoz járultak s igy fejezték ki
hálaadástrkat a felszabaclulásért. A bircsújáró
helyrői a történeti nevezetességü Sikiós vá.
rába nrentiink át, A kisemberek barátjának
Pedlotu amerikai kapitánynak fogacitatásáná1
szintén jelen volt a farkastörzs a cserkészek,
kel együtt. Nagy nehézségek előtt álltunk a

ktképzést illetőleg. N,Iegállapodott s hivataio-

pócsi ciszt. főgimn. farkastörzse.
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san elfogadott rendsz€r nincs ezideig. A N,{a-

gyar C§erkészben a farkaskölykökre vonat.
kozó cikkek tapogatódzások, kisérletezések
jellegével birnak, Ezek után indulva próbál-
tam a szétszórtan megjelent anyagot össze-
szedni. Összeállitásom nem eredeti munka,
a hivatalosan elfogadott cserkészkönyvekből
való átvételekből áll részben, részben a ma-
gaméból is adtam valamit. A szertarlásos
töt zstanácsohat ncln lartom szerencsés go11-

clolatnak egészeu., Sablonosak, a gyermeknek
tetszik egyszer-kétszer, de rendszeresen al-
kalmazva megunja. Ep azért mellőztem. A
Farkaskölykök K^té-:ár kérdés és feleletek
alakjában dolgoztam ki, hogy könnyebb legye,1
a megtanulása.

Az indulónk dallama sem egészen erecleti.
I{özismert magyar nóták dallamaiból van össze-
állitva, de izig-vérig magyaros és indulószerii.

Révégz Amadé dr.
ciszt. r. fg. tanár, cserkésztiszt

Megjegyaés. A ,,Magyar Cserkész" közle-
mén5lei a farkaskölyök (bocs, apród) ügyről
azt a céIt szolgálják, hogy a tapaszíalat tizé-
ben égetett egyöntetű vélemény kialakulását
eszmecserével megvalósitsák. A cikkben enr-
litett ,,Káté" (nullás alak, 32 oldal) nagy
Iépés előre, épen azért aiánljuk tekintetbe
r,ételre minden vezetőnek, A clöntés a 8-'12
évesek ügvében még nenr történt nleg a
szövetségben és nem is l<önnyű c1olog. A
,,\{agyar Cserkész" megvárja ezt a döntési
és azután fog áliást foglalrri. Az elnevezés
tekirrtetében vélenrényünk tisztáződgtt. Anél-
kül, hogy bárki vélerrrényét befolyásolni alrar-
nánk, közölhetjük, hogy az u. n. ,,farkaskö-
lyök" neve a mi nyelvünl<ön: ,,apród".

Cserlxészapródolr 
"

Hr,rzamosabb külföIdi tartózkociás és ide-
oda víazás r.rtán hazatérve, igaz örönrnrel
láttanr, hogy ime utat tört hozzilnk is a
8-12 éves fiítkkai való cserkésznrunka gon-
dolata. NIár régebben gyakran volt eszme-
cserém a kicsirryel<kei foglalkozni kezdő cser-
késztestvéreimnlel, ig1, boldogrút Gabou,a Ist-
vánnal. Ki is fejeztenr aggályaimat a ,,fcr-
kaskölgöh" elnevezéssei szemben.

A ,,Wolf Cu.bs" szervezetét, arnelyet igye"
keztenr a legalaposabban nregisnterni, Baden-
Pott.,:ll csal< néhány éve hozta létre. Az egyg5
országol<ban hasonló elnevezéssei és bizony
nag\lol,] szolgai utánzással honositották meg
az új intézrrrérryt, cle sok indiánronlantikát
vittek bele, amlnt külfölcli leveleimben nlár
megenllitettenr.

A munkának, rnint tudjrrk, az angol gyar-
mati élet esznrel<öre az alapja, nevezetesen

Rudyard Kiplitlg ,,Ju,ngle Boak"ja. Ezt az
igen órtékes ifjttsági nrüvet, amely a dzsun.
gel állatvilágának életét festi találó emberi
vonatkozásokbal"}, magyar forditásból a mi
gyerekeink is ismerik és lelkesednek is
Motugli-ért, a farkascsaládban nevelkedett
erdőgyermekéért, Az is tagadhatatlan, hogy
pompás pedagógiai érzékkel íejiesztett ebből
Baderr-Powell a kisfííik számára olyan renc1-
szeít, anrelynek alapján játszva készülnek
elő a cserkészéletre, - l,{indez azonban nenr
ad elég okot arra, hogy mi is túlzclttan ra-
gaszkodjunk rrhhoz minden külsőségben,

Az országos közgyülésen és tisztikonferell-
cián hallottam, hogy a kicsinyek cserkészete
n]ost van szabályozás alatt, Arra kérném
azokat a cserkésztestvéreket, akik erre a
nrunkára vállalkoznak, hogy vegyék figye-
lembe néhány szerény észrevételemet. Már a
,,farkaskölyök" név első felbukkanásakor han-
goztattam, hogy ez a név nálunk sohsem
mehet át annyira a köztudatba, tnint a sze-
rencsés ,,cserkész" elnevezés és felve-
tettem a ,,cserkészaqlród" nevet, Iirclenr-
leges döntésre azóta sem került a sor, de
felvetődtek közben az ,,apróság" és más
elnevezési ötletek. Sőt elejétől íogva több
csapatnak,,lneduebocs"-csaláclja voit. Ez utób-
binak az alapeszméjét nem ismerem, de alíg
hiszem, hogy ol.y rendszeresen felépitett szer-
vezet volna, mint a ,,'\Volf Cubs." Semmi-
esetre ne fol;,a6661,rnk az állatvilághoz, a
nig hozzánk köze]ebb álló emberi és a Ina-
gyar gondolkoclásnal< nenr idegen esznrekö-
rökből, igy a iovagi világból merithetünk.
En a magyar nenlzeti cserkészet fejlődését
a lovagi esznrekör átértéséberr és ügyes alkal-
mazásában iátom, amelv a cserkészetet ma-
gáí azifjtt szivek modern iovagságának tekinti.

KáJ,oln,ai Jóesef
Megfegyzés. A ,,bocs" munka szervezetét

Molnár László részletesen ismertette a,,Nla-
gvar lfjuság- 1921 dec. (1Z) számában, a
I]RI(IF] pedig kipróbáIta. aztehát párrlruzamba
árllitható a farkasköl]lök nrozgalotrlnlal. Ez,
miként az előző cikl< mutatja, erecleti nlerev-
ségéből már átaial<ul (szertartás elejtése), A
cserkészntozgalom érdekében r,alónak és idő
szeriinek tartjlrl< azt a nézetünket nyilváni-
tani, hogy nlinclkét rertJsrerl (harntadik nincs,
tnert tr. n. ,,anróságokn iigye az ötletnél
nraradt) a nag.yar nemzeti lovag és klrruc-
világ közös alapjára helyezve, ,,apródc;k"
néven egjtesiteniinh heil. Slerk.

Szenrelr,ény Révész Amadé : Farkaskölykök kátéjából :

Mit hozz ?
llátizsák, kulacs, ivópolrár, kés, kabát,
Kenyér, szalonna, hideg hrrs. siitenrén1,, tojás,
Ne íeledd a sr3t, paprikát, n]eg a gyrrfát l
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cserlrésztükör.
- Fiuk ! Palkó azt állitja, hogy ő naponta tor-

nászik, ugrál és fut s nrégsem gyarapodik testben ;

söt állandóan rosszul érzi magát. Valami nincs
ren djétien.

Karcsi, a mint veszem észre, már ki is találta.

- Folyamodjunk a cserkésztükörhöz,

-Jó...Legyen úgy.
vetitsen a tükör.
. . . Kicsiny kis szobában busuló apa és anya

leánykájuk betegágya mellett. Mögöttük - léIre-
huzódva áll násik gyernrekük, sajnálkozó íiu.

Bánat honol az arcokon, a mozduIatok szinte
beszélnek. Megérkezett az Qívos is és tüzetesen
vizsgálja a beteget.

Megtörtént... A bajt minden bizonnyal meg,

áltapitotta, hogy mennyire sulyos lehet: mi§em
bizonyitia jobban, mint a sürgős rendeIés és az

elkomorult tudós arc.
Az apa hiYtelen fiacskájához íordul és nragyaráz.

Szavait nagyon a lelkére köthette, mert a fiu el-
pityeredett. A jó anya aggódó tekintete bizonyitja
a fiu fonlos szerepét. Anyai szerelettel simogatja
liacskája arcát és sietésre inti.

A megbizott ugrik is fürgén, sőt sebtiben nrég a
kalapját sem veszi magához.

. . . Változik a kép, Már az utcátt találjuk, még
fülében zsonghatnak a kapott utasitások, mert gyors
iramban halad a járókelők között.

Haj de... A balvégzet játszótársakhoz
vezette . . Gombozri pajtások előtt nregáll és néz
önfeledten, maid izgatotlan együtt érez a nyerövel,
Aztán uj !átszma következik. Pillanat alatt ö is
zsebében kotorász s harntadiknak dob, Folyik a
játék váltakozó szerencgével és végre is veszleshént
kutat sikertelenül az utolsó mentőgomb atán.
Nyugtalansága nöttön nő.

Bizonyára a lelkifurdalás kinozza őt,

- lgazad van Zo||

- Talán azért is vesztett . , . 'loldja meg a

szót Sanyi.
... A veszteség nagyon bánthatia a !átékba

vegyülót, mert idegesen toporzékol, s ötletszeriien
szakitja le kabátja gonrbiát, melyet azonnal a vonalra
dob . . . nyert .. . Nagyot ugrik, de - hirtelen á

fejéhez kap, s ott hagyva zsáknrányát fut a közeli
gyógyszertárba.

A fiuk ámulva néznek utána s egyet-kettőt le-
gyintve: felszedik a gombokat és tovább játszanak.

. . . Ismét fordul a kép. Az anya kiszenvedett
lánykájára borulva aIéltan ül az ágy szélén, az

apa pedig kétségbeesetten vonja kérdóre az elkésett
testvért.

- Látjátok fiuk, igy van az, ha valamiben nem

iárunk el pontosan; ha nem c§clekszünk lelki,
ismeretesen.

Most szóliatok Palkó csetéhez. Mi a felfogásod
Karcsi ?

- A küldönc nem teljesitette a kapott paíancsot
ugy, amiként kellett volna. Megtette az utat, el is

hozla az orvosságot, de nent kellő idöre, nert
meggondolatlanul játékba elegyedett útközben.

- Teliesen igazad va3. lgy vagyunk lám a test-
gyakorlással is, mert hasztalan enrelgeti lábát, kar-

iát bárki nap-nap után akárhányszQr,ha nem fesziti
fieg az izmokat, A hegedühírr sem ad igazi hangot,
ha nincs meghúzva, s igy az izom sent feithet ki
valódi jó munkát, ha laza i ha az idegek nem in-
gerlik intenziv cselekvésre. Mindez persze akara-
tunktóI függ. Ha az gyenge és változó: az izom-
rostokban nelll nlehet végbe gyakori és kellő
mennyiségü vér elhasználódás; nenr állhat be a

kivánatos - pótlásra és javitásra szoruló hiány;
nincsen vérkicseréIésre siirgősen sziikség. A szer-
vezet pang, renyhe az elpuhult izonr ; hiányzik a

kedély s ennek következtében az agy viszont nem
nriiködik jó1: nincsen akarat és nlunkakedv,

Anyagcsere nélkiil friss vér hiányában beteges
lesz a szervezet; hibás emésztés mellett étvágy
nélkül zavaros közérzettel sinyli az egyén rend-
ellenes óletét.

A kedvteleniil vagy kényszer hatása alatt cselek,
vók nrunkáia legtöbbször önámitás és szemfény,
vesztés mások megtévesztésére.

. . . Halljuk nrost rnár Zolit.

- A helytelen cselekvésböl eredó lelkiisntelet-
furdalás teliesen azonos a Palkó esetével.

Pihenöre megállás akkor, amikor legjobban
kellene futni: lenrondást eredményez, s hiába
akarja ugrásokkal pótolni bárki is a nrulasztást.

Sanyi - szintén lelkiismereti kérdést állapitott
nleg a gombozási jelenelnél : az ilgatoítságnak
tudta , be a veszteséget, Iis tényleg ugy is van.

Az öntudatra ébredő félelmében cselekszik hibásan
és munkája kárba vész,

Ez a baja Palkónak is, Szabálytalanságra haj-

landó, szórakozott és gyenge akaratír. Ugy van-e
testvér ?

Cserkészek ! Dolgozzatok legiobb tudtissal
sujtit jó szcintatokból, s a parancs szent legyen előt-

tetek.
A fetütetesség mindig'megbosszltlj(l magdt és ren-

desen késö a megbrinris,

,,......,,...:::::, ::::,,,"

A tavaszi országos harcszerü
gyakorlat idópontja: í922, éví máius
hó' huszonöt, Aido zó csútörtök.
Ugyanekí<or nyilík meg a csetkészkiá\liaás
és tart 1egalább vasárnapíg, május 28 ig,
amikot orszdgls iíi. atletikai viaőalát rcn,

dezi a B K. A. C az iíjlsági bajnotr<sá

gokkal, fieíyen a csetkészatléták is tésztve,
he tnek. A harcsaerú szinhelye: Kamaraerdő

- Tétényt plató. Yiőekiek tanulmányi
kirándulá s kerctében bonyolitjátr< Le,

Jelentkezéseket ketjiik íebtuát 20"ig a Szer
kesztóség cimére,
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Esy és más a német cserkószetről.
Berlin, t922. januárius l-én.

A német ifjusági mozgalmakat - ameny-
nyire egy havi ittléten alatt nregfigyeihettem

- valami nagy keresés jellernzi, a formált
keresése. Az ifjLrságban éI a vág5,, hogy a
benne rejlő nagy erőlret kilejezésre juttassa
és a vezetőkből nem hiárryzil< a jóakarat,
hogy őt ebben segitse, rnégis az iíjusági
nTozgaimak százfelé ágaződnal< a ktilönböző
politikai, feiekezeti, vilrágnézeti hitvallások
szerint. A tartalom és a cél pedig mindeniitt
ugyanaz: bensőbb, teljesebb élet, az eszközök
hasonlóak : egyéni, közvetlerr nevelés a ter-
mészettel r,aló szoros kapcsolatban, csalr a
íorrnák ltásck.

N4inclegyik nT ozgalonrnlal ig5lekg2l6nl össze-
köttetésbe keri.ilni, an-ri rövidesen sil<etiilt is,
de terrrlészetesen legjobban a cserkész1l}oz.
galonr érdekelt, r-rgl,is rnint cser}<észt és rrg1,,is
tnint a }.{agyar Cserl<észszövetség német-
országi nregbizottját. Talán nondanom sem
kell, hogy mindeniitt, ahová bekopogtattam,
a központi vezetőségtői egészen a csapatclk
benső otthonáig, a legmelegebb cserkész-
testvéri szeletet fogadott, noha a n]agyar
cserkészmozgalom hatalmas tellenclüléséről
vajmi keveset tllcltak és a Magyar Cserkész
lapjait csodálattal forgatták.

A követl<ezőkben a nénret cserkésznroz-
galom általános szervezetéről számolok be.
Neve IJeutscher Pfadíinderbunc1, központja
a bajorországi Bambergben van s ott székely
a Reichsleldmeister, a birodalnri főparancs-
nok. Az egész birodalom négy ország,részre
oszlik, azok ismót több kerületre. Á kerii-
letek részeit Gau-nak nevezik, arni kb. a mi
járásainlinal< felel meg. Eszaknémetországnak
főparancsnol<a, clr. Hilliger, r,endkivi.iii elő-
zékenvségge| magyarázta el nekenr szeíveze-
tiiket és nlindenhor,á személ},eserr kisért el.
A Reichs- ós Lan{esfeldmeister nemcsak
adminisztrativ térryezők, hanem a legmesszeb-
menő parancsno}<1ó joguk is rran. A csapatol<
élérr a Feldmeister áll, és egy csapat rendesen
két Fiihnleinre (rajra) rrszlik, ez ismét töbl->

őisre. Az őrsvezetőnek neve korvett, Ot-
tözetük a nenzetközi cserkészing, kalapot
egyáltalán nem viselnek. A nl,akkendőnek és
a vállrojtnak szine együtt atlja a csapatszint,
tehát egyt-tttal a csapat isnlertető jele. Jel-
vényük nem a liliom, hanem egy négyszög_
letes ércjelvény a birodalnli szinekkel, nlelyen
kifejezésre jut a rangjelzés.

A csapatoli nen' iskolárrként szerveződnek,
arrlint általábatt ná]unk, sőt iskola és állanr
a legnagyobb passzivitással viseltetnek velük
szerrrben és a társadalom is inkább a vele
szellenlben rokon, de tisztán nétrret eredetti
Wanclervogel-1-rrozgalnrat tánlogatja, Igy hát
persze a legtöbb csapatrtak nincs is otthona,
hanetrr nlagánlakásokban tartják összejövete-
!eil<et. A vezetől< csak iegkisebb százalékbart
keriilneli ki a tanárok köréből, rrrinclenféle
társadalmi állásír ifirrságbarát l<épviselve varr
közöttük.

Nemzetközi kapcsolatuk alig van, csak az
északi államok, Hollandia és Svájc cserké-
szeivel áilanak összeköttetésben, de támoga-
tásí azok részérő\ selll nyernek. Az arrrerikai
és angol cserkészekről egyelőre nrég nenr
igen szeretnek beszélni. Törrlénveik a közös
cserkésztörvény, jelszavuk: Allzeit bereit,
l<öszörrtésiik : Grrt Pfad. Hivatalos programnr-
jr_rkban olvasorn : Die Pladfinclerei ist uns
nicht Aeusserlichkeit, sie wird Llns Lebens-
aulfassung (a cserkészet szán-runkra nem kül-
sőség, iranem életielfogás), nrégis személ_yes
íapasztalatairn és egy-két parancsnok vallo-
mása alapjátr rrgy látonr, hogy igen erős
nálrtk a katonai áranlat. Egész cserkészetük
még az ujjáéledés forrongó állapotában van,
Ce milrc1 többen és többen sereglenel< zász-
lójuk aIá. Berlinben kb. eze[ cserkész van.

A 24, csapat karácsonyestéjén megkértek
a kis cserkészel<, hogy továbbitsam testr,éri
iiclvözletüket a nagyar cserkészeknek, aminek
ezennel szeretettel eleget teszek.

Farkas GytLla.

}ffi
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Levelezés külföldi cserkészekkel.
A cserkészmozga|om avi|ág mincien részé-

ben nrély gyökeret vert, Küiíöldi cserkész-
testvéreink minden alkalmat felhasználnak
arra, hogy más országbeli cserkészekkel élénk
levelezés által szoros baráti viszonyt teremt.
senek. Nem kételkedem abban, hogy magyaí
cserkésztestvéreinr is szivesen leveleznének e
célból külföldi testvéreikkel. A következőkben
közlöm a szövetségek cimét, hogy cser-
késztestvóreimnek módjukban á|ljon az azok

i"irtltelékébe tartozó csapatok cserkészeivel
levelezést kezdeni.

Tájékozásul nélrány szőt a levelezés meg-
inditásának módjáról.

A szövetségek utján való levelezés meg-
kezdésénél irjunk egy levelet még ismeretlen
cserkésztestvérünknek, oly nyelven, me|yen az
illető országban levelezni lehet, s ezt tegyük
boritókba, nrelyet az ill'ető ország szövetsé-
gének (külügyi megbizottjának) cimezzűnk,
A levélhez nrellékeljürrk egy küIön céduiát
az 1|lető szörletség cimére, nelyen livatkoz-
zttnk arra, akinek révén a sztivetség cinré-
hez jutottLrnk és artrel},en l<érjttk az :llető
szövetséget, hogy rnellékelt leve]ünket körül-
beliil rnilyen kolu levelezni óhajtó cserkósz-
nek juttassa. Ha azután az ismeretlen csef-
l<ész válaszol, ugy a ievelezés a külföldi
szövetség közvetitése nélkül folytatható.

Az a|anti cserkészcir-rrekre bármely közve-
tités nélkiil is irhatunk, csak hivatkozzunk
nrinCig a Magvar Cserkészre, melynek köz-
lésóből a cjnlhez jr-rtottr,rnk,

Szövetségi cimek.
Albánia:

The Albanian Boy Scot_tts, Ruga Elbassan,
Tiralta (via Durazzo)

(.\lbania)
Levelezés: franciául, olaszul, angolul.

Anglia:
Mr. Hltbert S, Marth,l, International Cotnmis-

sioner of the Boy Scouts Association,
Imperiat Headquarters,

2,1, Brrckinghain Palacd Road
Levelezós: angoltrl. LottcJotl S, W. 1.

.| rgeu litta
The President, Ássociacion Nacional Boy

Scouts Argentinos,

Levelezés: spanyolui
Att,sztl,ia:

österreischer

Levelezés: nénrettil.

, F-lorida 22l,
Bu,euos Agres

_{rgentine (S'America)
és franciárrl

plac]firrderbund

W'iel,t
VIi., Banclgasse 1,1.

Belg,ittltt,:

1. Belgian B. P. Boy Scouts,
}ír. Jean Corbisier,

Levelezés: tranciául.
19, Rue Calvin

Bru.xelles

2. Boy Scouts de Belgique,
lVIr, Pierre Graux,

4ö, Rue Henry Maus
Leveiezés: franciául. Bruxelles

Brazilia:
Associaöao Brasilaire de Escoteiros,

tr{orande 750,
Sao Paolo

Brésil, Amérique dr,r Sud.
Levelezés : spanyolttl, franciául,

csellosrlouakia :

lhe Czeclroslovak Boy Scotrts Association,
Praho I.,

Rytir§ka trl. 15
Levelezés : frarrciátrl, esetleg nénrettil.

Csile:
}Ir. José A. -\líonso,

Headclr,rarters Chilean tsoy Scouts,
Sttntiagó

l'evelezés franciául és spanyolul. Chile

Dánia:
Captain C, Lewbche Esc1.,
Det Danske Spejderkorps,

Nolregade 15,
Kj öbe lthaun (Kopenhága).

Levelezés: angolul és nérnetül,

Ecuador:
Sen, Dn. L]arlos D. Valencia

N,{orro 815,
Gu,ayatluil
Ecuador

Levelezés : spanyolui, esetleg íranciártl.

Egyeslilt-Államok:
Boy Scouts of America,

200 F ifth Avenue,
}letu-York Cily

Levelezés: angcrlul, U. S. A.

Franciaország: tNégyszövetség cirrre.)

1. Les Eclaireurs de France, Siege Social
lO, Rue Lalfitte,

Paris IXe
2. I-es Eclaireurs Unionistes de France,

46, Rue cle Province
Pari.s

Levelezés fratlciátrl esetieg németiil,
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l]. \,Ir. Lavoipiere,
.{ssociation lrranc.'aise tles Bov Scottts,

B, Rr_re cies Feuillantines,
Paris

L,evelezés : franciáttl és angohrl,

4, Mr. F. il,I. Sevin,
Les Scoltts de F-rance,

51, Rue St, Didier
Paris,

l-evelezés: franciául és angolul.

í'ittuország:
Srtonten Partiolainen,

N.{useokatu l |i,
Hel sinki (Helsingsfors)

Levelezés: íirlnül,

Görögot,szág :

Greek Boy

Suomi-Finlanc1.
nénretiil és esperantóul.

Scouts Association,
7, Rue Lykovitos,

Athéye
Leveiezés : franciául és angoltrl

Hollandia:
De Neclerlandsche l'atlvinder,

Regentesselan 19l ,

Detl Haag (Hága)
l,evelezés: hollandusrr1, németül, angolul és

franciául.

,l aptiu,orszitg :

\1r. Hiroslti Koshiba,
Dai Nipon Shonen Dan,

No. 33 Ukyclmachi,
Yotsrtya-ku,

Leveiezés: angolul. Tokyo (Japan)

Kanad.a:
Saskatclrer,rlan Boy Scouts Association,

Rootrr I, Union i3ank Bldg.
Regina

Levelezés: angolul. Saskatchervan, Canad,a.

I{ina,.
The commissioner oí

Chinese BoV Scouts Association,
ó1, Btlbbling VVell Roatl,

Shaughai
Levelezés : angolul. China

Letryyelország:
\Ir. Adam Ciotkosz,

' Krako.tu
pl. Groble 20/II.
I'olska-i)ologne

I,:ve lezés: nénletül és lranciául.

Luxerubttrg:
Boy Scortts de Lttxembourg,

Quartier général,
7, Rue de la Place cl'Arntes

Lttxenúaur3 (Ville)
Levelezés : franciát_tl és nénrettil.

Oltlszorszóg :

Signor Lttigi Pirtilla,
Asst. dell cotnnissario Internazionaie dei

Giovanni Esploratori Italiani
Via \,Iilano, "ll

Roma, .|}

Levelezés : olaszul és franciául, eset]eg németiil.

Oroszorsztig :

Colonel O. Panfuchoff Esq.
British Army Post Oflrce Box }lo. 38.

C on stautitlople, ('fr-rrkey)
Levelezés: angolul és franciául.

Örrténlország :

Arnrenian Boy Scouts
c/o Bakirgian fréres

St,ttjlt,ne
Asie miner-tre

Levelezés: franciáttl, olaszul és angolul.

Panauh,.
The (]orrrrrrissario l'rovincial,

de los Exploradores Colonenses,
Crrerpo de Erploradores (Boy Scotrts)

Panaruit.
S' Arrrerica

franciául és spanyolr_ri.

R. .l. }tospigliosi Esq.,
Boy Scouts Pernanos,
Brigada elel Barrancó,

Apartado 1l4ti,
Lirua
(Peru)

Levelezés : spanyolrrl és f ranciául

Portugália:
'J-he Secretary,

Associaöao dos Escoteiros de Portugal
Sede Rua da Errrencla 53,

Lisboa
Levelezés: franciálrl, (Portugal)

Rotnánia:
Nir. Nlurgur,

. Associatia,,Cercetassii Romaniei"
32 Calea Dorobantilor,

Levelezés: franciául, Bucarest

patlanrenos

I-evelezés :

Pent:
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Spanjolország:
Exploradores Espana,

Guartado de Correos 49l,
Madrid.

L,evelezés: spanyolul és franciául.

Suájc:
Nlajor de Bonstetten,

President des Píadfinderbundes,
1B, Bundesgasse,

Bern
Levelezés : nénretül és íranciául.

Suédország z

stockholnrs scoutkár,
Klara Söclra Kyrkogata 12,

slgchkokn
Leve|ezés: svédü| németül és angolul.

Szerbia:
, Dr. M. Pópovitch,
., Serbian Boy Scouts Association,

Kraljice Natalije ul, 2,

Levelézás : franciáttl;

Sriám:
Belgracl,

PlT a Baysal Esq.,
Com rrrissioner General,

Tbe Boy Scouts Organisatíon,

Levelezés: angolttl.

Urllguajl:

Banghoh
(Sianr.)

The Secretary,
Associatión Exploradores Orientales

Parroquia de la Aguada,
Moltteuideo
(Uruguay)

Levelezés: spanyolul és franciául.

ceerkészcimek:
Anglia:

J. E. }{urfett,
' c/o Furnes§, Withy & Co. Limitecl,

F'urness Holtse, Billiter Street,
Levelezés: angolul. Lontlolt, E. C, ,i.

Hivatkozás: Captain Thorrtas Domaille, Esq,
(A föntebbi cirrr Domaille angol kapitány

, ttr révén kéri a bélyegeket cserélni óhajtó
magyar cserkészeket, hog.y cimére küldjenel<
leveleket, mel_veket ő bélyeggyüjtő cserké-
szeihez íog juttatni.)

AtLsztria :

1. Kurt Bernheitn,
§glzbltl,g

" Levelezés: nérrletiii, Makartplatz 7,

2, Franz liramer,
Wian, XII

Levelezés: németül. Reschgasse g IIIll7.
Belgillw:

l. \,t. Denenter,
Auntonier du bistrict de Louvain

Celllégc St. Pierre
Lou.aain

Levelezés : franciául. (tselgique)

2. M. Wolf,
District Scou'§íj'ii,,", 

Beloster,
Lowuain

(Belgique)

3. F-élix Strovbantz,
33, Rue des lvlains

Levelezés: franciául.

Egysult-Állantok:

Lowaain,
(Belgique)

Alan Eckert,
l26 Nyac Avenue,
Pelham, Nclu-York

U. S. A,
Levelezés : atrgolul, (Bélyegcsere.)

l,'ranciaország ,.

René Scherr,
3, Rue de la Bourse

EpinaI
Voqges (France)

Levelezés ; franciául, (Bélyegcsere,)

Ruh Györg1l
B. I. K p. segéeltiszt,

A tábori kigyó.
A Magyar Cserkész Naptára 1922. bő|,
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TdBOROZI{AI{ A
pALCT

SZEK='t./-

-- Nincs itthon a liatal Garaguly úrr l-
petyegte szaporá szőval.

Mintha nyitott csapút hideg zuhany alá
kerültek volna a fiúrk,

- Nincs itthon ?

- Hol lehet ?

- Hol van ?

- Elutazott :

F'erkó édesanyja a beszélgetésre kilépett
az előszoba ajtaján az udvarra, Gida hozzá
futott. Melegen, boldogan megcsókolta mind
a két kezét:

- Kezeit csókolom.

- N{aga az Gida? A palotai cserkészek?
Az én Ferkónr régi, első őrse ? A cserkész-
nrester ítr ?

Csendesen sirdogálni kezdett a jóságos
arcú úriasszony. Minderl fiútn, ntinden cser-
készen végigíutott könnyes tekintete. I(edves
szőval invitálta a palotai cserkészeket be, a
lakásba:

- Jőjjenek csak, jőjjenek. Yan a ház-
ban telefon. Rögtön telefonálok F-erkónak,
hogv jőjjön haza. Tessék tanár útr.

Már bent a szobában kérdezte aztán
Gida, hogy hol van Ferkó ?

- Hol van ? s mosolygott F'erkó
édesanyja. - Bgy nagy asztalosmííhelyben
dolgozik délelőttönként. Délután van csak az
őrsével, cserkészeivel. Igy tölti a vakációt. A
műlsztalosok munkáját tanulja, tanulgatja.
Látla, ezt a karosszéket már ő csinálta
nekem.

-- Iparmíivészeti szépsés! - gyönyör-
kölött Bihari cserkészmester.

Garaguly F'erkó a telelon üzenetre gvor,
san haza sietett. llit akarhat most édesanyja?
Csak nirrcs valami baj ? Csak, csak . , . lrIem
nrerte tovább gondolni gondolatát. A szive
régóta beteg . . Istenem .. . A nagy kapun
szinte forgószél módjára sodródott be. Egé-
szen tűzpiros volt az aíca, mikor az elő,
szobába toppant. Yárakoz(l édesanyja való-
sággal meglettent :

** Mi bajod, az Isten szerelnére kérlek?

(10. folytatás.)

I.'erkó nagyot lélekzett :

- N,íár semmi, drága iő anyánr ! El nenr
tucltam képzelni: miért hivatott haza? Azt
hittem, baj van.

- Baj ? Oh, nenr. Bredj csak az ebéd-
lőbe. Vár valaki.

- Ki ? - és már be is nyitott.
A palotai cserkészek féll<örben álltak, ka-

tonásan, szótlanul. I.'erkóta váratlan viszont-
látás öröme lerrytigözte. t]gy állt meg a sző-
nyegen, rnintha hinár fogta volna körül,
kötözte volna össze kegyetlenül mind a két
\ábát. Nenr trrdott n,tegmozdulni. Szólni se
trrclott jóicleig, De beszélt a szeme. Az arca.
Ujjainak trrozclulása. Testének meg,megrán,
ilulasa. Garaguly F'erkó sirt és nerletett:

-* \Ii az? . ., Ti vagvtok j.,, Cserkész-
mester úr,l. ..Gida?... Peti, Jóska, Tóni,
kátn ?

A kis Bence Tóni zokogni l<ezdett.
Itt vagV, Sanyi ? Gyula ? , .

l.aikó]...
A cserkészek törülgették szem|iket. Emődi

Peti és Kállai Sanvi erősen l<önnvezett. Maid
hirtelen Gidához szaladt Garagrrly Ferkó és
megölelte:

- Te vagy az első, a legjobb cserkész,
Giclám!

A két szép szál fiit soká tartotta egy-
mást igven átölelve. S aztán se vége. se
hossza nem volt a l<érdezősköclésnek. Föl-
szakadt szivükből nemsokára az öröm min-
den kérdése. Alig győzlek felelgetni a fiúk
Garaguly Ferkónak.

-, Persze, Szegeclet is meg akarjátok,
úgy-e nézni? Menitink. Szép város.

Ps előszőr a belvárost nézték meg. A
Széchenyi terén a régi, tornyos városházat.
A Fadrusz János finom Tisza Lajos szobrát.
A Rákóczi szobrot. Egy-egy régi üzlet kira-
katjánál megálltak szemlélődni. - Kossuth
szobra előtt levették a kalapjukat. A Szegedi
Napló házát kiviil belül megvizsgálgatták.
Dugonics András szobrával szótlanul elbe_
szélgettek. A Demke és a Máv internátusai.
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ban elgyörlyörködtek. ltt nevelik a jövő
Magyarország vezetőit. A Tisza paftján a
Kass-kávéház érdekes, erkélyes épiilete, a
szinniivészet komoly háza,Dankő dalt lehelő,
merengő szobra, a tttrttlos karcsú híd, az
oszlopos kulturpaiota ragadta nleg a palotai
cserkészek szivét és lelkét. \íegnézték az
Alsó. és Felsővárost is, Templomaikba is be.
rhentek. A hires 46 os bakák marstéri ka-
szárnyájában is megfordultak. Tetszett mind-
nyájuknak az etneletes töltés oldaiába ké.
szült állomási éptilet is, A tiszai paprika-
malmokon is sokat csodáIkoztak.

Oh, hogy elrepült az a nyo|c őra, anrit
Garaguly Ferkóval töltöttek a palotai cser-
készek. Talán nyolc perc se volt az nekik ?

Talán álom volt ?' A rókusi pályaudvaron tul, az e|ső pap-
rikaföldekig kisérte el volt cserkészeit Gara-
guly Ferkó s hogy az e|búcsttzást könnyebbé
tegye, gyors tempójú szavakkal beszélt a
szegecli §aprikatermelésről :

-- Nézzétek jól meg a paprikaföldeket !

Az egész határ - paprika erre, Ugy terme-
lik, nrint máshol a kukoricát, bttzát. Nugy,
széles, l,tosszít tagokban nrást se láttok.
Nézzétek csak: már szedik is a korán érő
íajtát. N{ilyen szép piros l Látjátok : mennyi
ember dolgozil< ezeken a földeken ? Többet
jövedelmez a bttzánáL. De sok munka is van
vele. Palántálni, kapálni, kapálni, kapálni !

Nem is láttok abban gyomot ,. ,

A fiítk alig hallgattálr< szavait. Pedig cser-
készek voltak és a cserkésznel< örömét és
szomorítságát egyformán kell tudni fékezni is.

- Isten veletek !

- Isten veled, Ferkó l

Es a palotai cserkészek egy gyönyöríí
nap szép emlékét vitték vissza a Fehértó
nrellé, a táborba s ol]nan viszik nrajtl tovább

- Pa|otára,

6, Gid,a, uci tan ueled?

A palotai cserkészek olyan jól érezték
már magukat a F''ehértő partján, minthacsak
ott nőttel< volna ki a földből; mintha min-
clen fa testvériik volna. A fií szinte boldogan
simult lábtrk elé. A tanyáIrorr a gyerekek és
a kutyák örömmel futottak elébtil<. Nent
vakkantott már a Yitéz s€, a Tisza se
rrtánok, Böncsök Gyulának meg éppen a
legjobb barátja |ett a Yitéz.

A tanya népének Hörörnpó Gicla iró-
deákja lett. Ha levelet akart írni valaki vala-
nle15,ik atyjaiiának Anrerikába: Hörönrpő
Gida írta, cinrezte azt a levelet. Oh, cle szé-
pen is nregírta az irnivalót,

Szép vasárnap mosolygott nost a palotai
cserkészekre. Bent a tanyán nag,1 beszélge-
téssei jönnek ki az egyikházból a tanyaiak.

Ott jön a kerékgyáríó, a molnát,, a kovács,
a gépész, a béresgazda, a parádés kocsis, a
tanító úlr, az ispán, sok asszony, lány, stl-
hanc, néhány öreg szüle. A cserkészek is
köztük beszélgetnek, örülnek boldogan.

Igazán szép kiállitás, tanár úr l -szororrgatja az ispán a cserkészInester kezét.

- Örülök, hog1, 1g1.".1r.

- Ezt se hitte az irnokonr, hogy nríg ő
íegyvergyakorlaíozik: tires, nagy irodájában
r ajzokat, festmény eket, íén5, képeket, go nl bos-
tiire szúrt lepkéket, bogarakat, szépen pré-
seit virágokat állitanak ki a palotai cser-
készek.

- Szép volt! - bólongat a tanyai tanitó.

- Ilyet se látttrnk még ! - monclogatja
a béresgazda.

- No, már hogy is tr,rd az a kis cser-
kész olyan szépen festeni ? - csudálkozott
a kovács.

Strpi Gytrszi boldogan pirul el fületövéig.

- Hogy lefestette a kutunkat. Szinte
hallom a gémje nyikorgását, mil<or hűzzuk
a vedret ! - erősitgeti a paráclés kocsis.

Hörörnpő Gidát tizen-httszan is köriil-
veszik. Fényképeket osztogat emlékbe. Le-
vette ő a tanya minden házát a benne éIő
emberekl<el. Aztán kiáIlította. Hogy örülnek
most neki az atyafiak, hogy köszönik, hog5,
simogatják a szép képeket ! I(ovács Gabi a
clobozl<ák aljára litzdelt bogarait, lepkéit
szedi össze; Hacti Níiklós a fehér papirosra
feI<tetett, hozzáértéssel préselgetett virágait
rendezgeti, rakja egymásra.

Délutánra pedig kimentek á tan5l6i'gn1-
berek, ifjak, gyerekek a cserkésztáborba:
cserkészjátékot igértek nekil< a fitik. Olvat
se láttak még a trehértó vize táján a vigsá-
got, jókedvet szerető magJlarok, Volt is nagy
neveiés, kacagás, csudálkozás, ntikor a palo-
tai cserkészek egymásrrtán mutatták be a
mentést, a vjzből kihúzott ember életrekelté-
sét, az eltört kar vagy láb bel<ötését. Azután
zászlőva| adtak egymásnak távirójeleket a
fiúrk. Hogy megértették ! Benlr.rtatták a gyors
sátorverést, a kulacsado gatót, a vánkosharcot.

Eppen a l<ulacsadogatőt játszották acser-
l<észek. Egyik sorban szétrletett lábbal egy-
más mögött a l<őszáli sasok, a másik sorban
a felrér bárán5,6ft állottal< íel s intésre a
Iábak kőzöít kis kulacsot acitak g},orsan egy.
másnak hátra a fitik. N,likor egyszer végig-
szaladt minden cserkész kezén a kttlacs: az
utolsó kilépett a sorból. Aza csapat a győz-
tes, a gyorsabb l<ezii, az ügyesebb, arnel5,ik.
nél hamarabb elfogynak a cserkészek.

De nenr játszhatták végig a játékot. A
tanyáról jajvészékelve, sikongva egy suhanc-
ljú szaladt kifelé a táborba. (Fotytatjuk.)
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A szerlresztő kérelme a kerületekhez.
1. Nagy támogatást jelentene a ,,nagy"

cserkészlap kiépitése érdekében, ha minclen
keriilet kikiildene egy-egy ,,kerületi szer-
kesztőt" akihez ntinclen a Magaar Cserkészt
érdeklő ürgyben fordulhatnánk, aki képviselné
a kerütletet a Magyar Cserkész szerkeszíő-
ségében és aki ugy a kertiletek hivatalos
közleményeit, ntint hireit és iroclalmi, n(tvészi
közlemérlyeit rrrinclen hó 15 ig a szerkesz,
tósóg cimére bekürldené. Arni l5 e után ér-
kezik, annak rnegjelenése bizonytalan. A 

"N,l.Cs. .. kerületi szerkesztője" szerl<esztóségütnk

1eljes szavazatta| biró tagja lenne tttincien
nem szellemi közleményt érintő ügyben.
Kerületi szerkesztőnl< nenl kivánná nreg, hogy
minclen közlemény rajta menjen l<eresztül,
ez ártalnras lenne, iranem renclelkezésére
ál|ana az esetleg hozzáfordu|ó önkéntes
nrunkatársainknak és a kerületi közierné-
nyekről felelősséggel goncloskodnék. A szer-
kesztóségnek ilyen tagjai eddig; I, kerület
részérőI : Schranle Endre, IlI. kertilet részé,
rő1: Alttt.-isslL L. E, és l{eleti József,

2. 'l-ervbevetti-irk rrlájtrs közepére egy ször,et-
ségi E u lcö nryrl kiaclását. Jelen közle rlté rly ünll ben
közreadjul< ennel< vezeLő gonclolatait és febr.
15 .ig nemcs akhozzászőlásokat kérúnk, hanem
annak bejelentését is, lrogy tnil_ven köz|e,
ntényekkel lrivánnak az egyes l<ertiletek részt-
venni. - Az Etll,ött!u feladatai : a uezetőh
szántára beszánrolót aclrri a szövetség nrun-
káiárő1 az elrrrtrit éi, alatt l í]2l . rnájirstó1
Ig22, máiusig ; isnter tetni a megolclott és
nregolclás alatt levő probiénlál<at, rrehézsé-
geikkel eg_yiitt (apróclok - leánycserl<észet -öreg cserkészek kérdésI<orrrplexumai stb.) nleg-
beszólni a nag.y feladatokat, antelyek rneg-
olclásra r,árnak írtrhávaI való ellátás, össze-
vont táborok, küliöldi összeköttetések és köl-
csönös táborozások üg},e, a ,,nagy" lup,
cserlrésznyonrda, szék|ázépítés stb. ügye) ;

a társadalorn erősebb bevonásának nreg-
beszélése, országos tekintélyel< bevonása a
szövetség nrr_rnkájába és a ,,clrief scoLlt"
(íőcserkész) iigye ; végtil a t,ezelők hö1,11,yg

tltán (mel,v acldigra n:egjelenik) egy aeze,
tők lap.fl haviközlöny meginditásának elő-
készitese.

Sirály a cinte a'szoirbathetyi preIn. fóginmá-
zium 50. Hunyacli csapat 2, rajálól kiadott ,,hiva-
talos,' lapnak. A decentberi és januári számot köld-
ték be. A csinos kiáIlitásu, negyediv nagyságú, nyolc-

oldalas, litografált lap célja (nagyon helyesen):
a csapaikiképzés elónrozditása. Nagy János Vll. oszt,
tanuló, rajvezetö a ntestere. Közöl verseket és kisebb
cikkeket a Magyar Cserkész-ből is, hogy az is hol,-
záiusson, atinek nem álI módjában lapunkat nreg-
vásárolni. Eppen ezért ingyen állitia elő a ,,Sirály"-t
a lelkesedés és mi örülünk, hogy hirt adhatunk
erröl a jó nrunkáról.

A t5. sz. Ezermester csapat december ltó-
napban ünnepelte fennállásának ötéves jubileumát,
l9li-ban alakult a csapat a világháboru közepette,
s egyike azon kevés háborus csapatoknak, nrely az
öt küzdelrnes és viszontagságos év ulán még fenn-
áll és mindjobban fejlódik. Karácsony és ujév
között téli táborba vonultak az Ezerntesterek, mely
sikerrel iárt próbálkozás e téren az első volt ha-
zánkban. Karácsony másodnapján a szokásos mii-
soros pikniktiket tarlották ós most az ui évben
ismét erősen folyik a munka, melynek közvetlen
célja a kézügyességi munkálkodás és próbázásokon
kivül a cserkészszellettt mélyitése,

Ujra megin da|t az,.IfJusági Testnevelés".
Az l9ll_ben alapilott és l9l4 óta sziinetelő lap
karácsonyra újból nleginciult és I022-re VI. évfo-
lyanrban, riiult erővel és régi, fiatalos lelkesedéssel
dzáll sikra az ifjrisáe sportolásáért. Szerkesztöje és
kiadója nlost is lIdmos n-ándor, az örökifjír és
fáradhatatlan ,,Nárdor bácsi." A magyar cserké-
szetet külön()s kapocs íüzi a laphoz, melynek ön-
álló ,,Cserkészet" nrelIéklete volt a Magyar Cscr-
készszövetség első hivatalos lapja l9l3_ban. IVleleg
szeretettel iidvözötiiik a lapot ujraélése alkalmábÓl,
kiváló szerkesztójével együít, ki most is áIlandó
,,cserkészet" íovalot ad. Hetenkint jelenik nieg 10
oldalon, ára 5 kor. Cime l lX", Kinizsy-u. 5.

A 24. sz. Akarat csaprt ianuár ?-é.1 lartotta
hrrmadik fogadalnri ünnepélyét. A Szövetségel Witz
Béla társelnök úr képviselte. Vendégül látluk a
fcnyógaIlyakkal s képei<ke1 fe]diszitett otthonunkban
s(l/ij Sándo,, f öigazgató ulat, dr, ldnthor Gv.- t, a

B{AC. fotltkárát, s az intóZei cseíkészet iránt ér,-
deklődő tanárait, Az ünnep:I1, a cserkészinduló
eléneklésével kezttődött ; ezt szavalat s röyid szin-
darab kör,ette. köz ben kiosztotta köztisz,teletlerr
áliő sz:ikácsunk a teát, Ezután az ujoncokhoz dr.
Rausch Géza parancsnok intézett buzditó bcszédet,
maid a fogadalonrtétel következelt A nlíísor többi
számát kontnly s vig szavalatok, csapainóták, ének-
szántlk tették. ,9rryri S. fóigazgató Lir beszéde ulán
d,r. Wiíz Béla köszöntötte az ujoncokat a Szövetsóg
nevében. Csapatindu!ónk eléneklésével fejezödött be
ez ellrlékezete§ napunk. Révész Ferenc, órsv.

A Magyar Cserkész t{önyvkiadó Tórsaság
1922, évi jarruár hó 2-án tartotta 192l. évi rendes
közgyülését, ntelyen a cserkászirodalont egységes
irányitása érdekében egyhangú határozattal kinrondta
a felszánrolást annak elienére,hogy az ig2l üzletév
is szép eredménnyel zárult A ]!lCsKl'vezetői azon-
ban cserkészek voltak s igy egyéni érdekeiket alá
turltá< rendelni a közérdeknek: ez pedig egységes
és erős cserxészsajtót kivárr ! A NlCsKT felszánro-
lóiául dr. Pap,: GyLrla orsz iigyv. elnók választatott
nrég, ki a Társaság vagyonát értékesitette is s a
tagóknak járti hányadot a szövetség postalakaréki
csekkszámláján át rnár ki is utalta.

Lovelezőlap,iaink oIsö számát ötszinn1,<l-
ntásrt, miivészi kivitelben meilékeljük jelen
számtrnkkal ninden előfizetőnk részére. Iie-
méljük, hogy ugyanoly tetszést atat, nlint
nrűmelléklettink. Nagy nrűtapunk ugyancsak
ell<észiilt. [{ircletésúrrkre kiilön is ielhivjttk
.olvasóinl< szives figyelnlét.
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Kiadótula|donos l A Magyar
Nyomatott l Ftáícr. és Tátsa

Brrdapest, VII.,
T'clefon l Józseí

H |VATALOS R ÉSZ.

A magyar Cserkészszövetség Intéző Bizott-
ságának határozatd szerint a hajdunánási
l29. sz, csapat nevéből ,,AzErő" név töröl-
tetett.

A jászapáti-i liír. kath. fg.-ban az ottani
régebbi 93-as és 1 13-as csapatok helyett
1l9 es igazolási számn]al új csapat alakult,
parancsnoka,4cs Sándor tornatanár.

Tisztivizsga-tirlapot* Hivatalunkban lévő
következő fényképek tulajdonosai, ha cser-
késztiszti igazolványra igényt tartanak, kér-
jenek titkári hivatalunkból tisztivizsgára je-
ientkezési ürlapot,

Fényképek tulajdonosai : I\,Iihalovits 1\,Iária
budapesti leánycserkészcsapat, Iiozma lrerenc
(1 33), Boér Géza (160), Varanics József
(l46), Marék Endre (l52), Gazdag Ferenc
( l ó0), dr. Jaschik Sándor (33), I\4olnár Frigyes,
Révész Amadé, Szaií l\,Iárton (l46), }'inkert
F'erenc, Balázs Sándor, lvlakray Pál, Iinapp
János, Noil Józseí, Bartos József , Fárkas
ZoItán, Bódy Kornél, Deiy Alajos, Hegedüs
Imre, Szerdahelyi Lász|ó, Schmidt István,
N{ihaiovits Zsigmoncl, Sárdy Pál, dr. F'arkas
LászIő, Petnics Lajos, Molnár BéIa,

Tisztivízsgára .jelentkezetteknek napon-
ként déleiőtt és déltltán (l0- 1-ig és4*7-1g)
rendelkezésükre áli Faragó Ede főtitkárunI<
a Szövetség hivatalos helyiségében (IV.,
Yáczi-utca 62, I. 15.). Hivatalos behivót
ezután külön nem küldenek,

u"Áivo.
A N{agyar Cserkészek Ternlelő és Erté-

kesitő Szövetkezete 1922. évi február l 2-én
(vasárnap) délelőtt l 1 órakor a buclapesti reí.
főgimnázium nahai tantermében (IX. ker,,
Lónyai-utca 4/c,, L em.)

rendes közgyülésí
tart. amelyre a Szövetkezettagjait, ttzletrész-
tr"rlaj donosait nteghivja.

.Budapest, |922 január l6-án.
Az igazgatőság.

A kazgliilés tárgjlsorozata:

l, lgazgatőság és íelüg.yelő bizottság ielen-
tése az 1921. üzleti év eredményéről.

2. Igazgatőság felrnentvénye.
3. Üresedésben lér,ő igazgatósági, illetőleg

feliigyelőbizottsági tagsági hel}lgI( belöltése.'
4. Esetleges inclitványok.

Meghivó.
A 20. sz. Erődi cserkészcsapat február lró l2,én,

vasárnap délután 5 órakor, a c§apat íennállásának
rnásodik évfortlulója alkalmábót ünnepélyt rendez,
tnelyre ezuton is szeretettel hivja meg a teslvér-
csapatokat. Az ünnepélyen a csapat tisztjein és cser-
készein kivül a szervezötestület tagjai is szerepelni
íognak.

Belépődij nincs. Müsor a helyszinén kapható
(5 korona).

Testvéreink ! Jertek, örvendezzeiek velünk, mi
szeretettel várunk titeket. Cserkészüdvözlettel : Nosz-
lopy Aba Trhamér parancsnok.

.

§ZERK

kéziratokat
nem adun[r virrza

Potzy Ede, Haináskér. A rendelést a kiadó-
hivatal azonnal eIintézle, An,iért ilt egy egyszeti,i
rendelést szóváteszünk, az a kiálrlilás csinja. Aki ily
ügyesen, egyszeri,i rövidséggel, mégis udvariasan és
vi|ágosan ir rrte§ egy üzlett levelet, az nrindig igen
kedvezö benvomást iesz. Dicséret és köszönet | -Zs. Z.íJ!pe':t. Várjuk ugy az irásokat, mint a rajzcr
kat. - B. Endre, Budapest. Versed gondolala szép
és büszkeséggel olvastuk. Sokat várunk onnan, c§ak

"nrindig.előié", hogy a kiiejezés tökéletességét is
elérd. Alljorr itt e stróf ád :

Az én hazám a hegycsúcs és a róna,
Az én hazánr Lomnicnak a csúcsa,
Az én anyám azurkék Adria,
Az én anj,ám az egész Magyar Haza.

Az én nevenr minden ifjú neve !

Igy hivnak, mig össze nenr roskadok.
:- - - Magyar cserkész vagyok l

Tlr. Á. Sopron. Ostenburg érdente Sopron
megmentése,,,!1ert,,. az ő rnunkájának eredménye
aIÜpszavazáí és igy a n,agyarság-gyózelnre. Ezért
nrinden igaz nragyar szivében örökké élni log em-
Iéke ! Örókké tiütelni fogiuk ostenburgot és büsz-
kén viseljük jelvényét, mÖiyet kitüntetésképen adott
nekünk, itvueatnragvarország ügyében kifeitert buz-
galmunkéit. -- fhurner Agoston Sopron, _ 

Tu-
rut lt. ólsvezető." A. lángoló és tettrekész
hazaf iság szép nregniliIvánulása, melye.t hi
nem köz5lhetünk. Acs Sándor tanár ür,
Jászapáti. Ugy szindarab, nlint versgyüjlemény
sajtó aiatt van,-ámint megjelenik. azonnal_küIdünk.

--A. Zsolt, Kaposrár.-Szép és nregható tör-
ténet, bár kisié szbnroru, dc annyira idősz.erü.topy
ntost' már nem haszná|hatiuk fe|. - tfj. Z. S.
HódmezóvÁsarlrely. Megkaptuk, köszönjük, kö-
vetkezö szárnunkbad intéz"züli el. - I)r. H. D.
Sopron. Tehát a jövó számban iön. Meleg üdvözlet.

Csetkészszővctség,

[,őnyvnyoorédiábal
lrkácía-stca 13.

106_20.
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A május vógi cserkészkiállitásra újab-
ban önálló kiállitást jelentettek be:26 Nyári-
kör (dr. Radványi Kálmán), l8 Lóczy Lajos
(d., Hermann Győző), 13 Ezermester
(Schrank Endre), 9l Turul, Hatvan (Dóró
Gábor), 12 \Iándorsas (Papp Kálmán).

I. KERÜLET.

Finn matiné. Február hó 26-án, vasárnap dél-
előtt fél l l órakor az urániában finn cseikész-
matinét rendezünk lspanovits Sándor ü, v, elnö-
künk közrenriiködésével. Jegyek a hónap elsejétöl,a
főtitkárságnál kaphaíók.

líentótanfolyam. A Vörös Kereszt meniő-
tanfolyamot rendez kerületi cserkészcsapalaink
slá.mála.. Jelentkezni lehet a csapatparancsnokságok'
utján február hó 20-ig bezárólag.

A z í. kerillet I. B.-a január 7-én tartott ülé-
sén a ,Magyar Cserkész".szel egyetéitésben a lava-
sii cserkészgyakorlat vezetóiéül Geró László cser-
késztisztet kérte fel, a kiállitás megszervezésére
pedig háromtagú bizottságot küldött ki.

lII. KERÜLET.

Titkárt tlivatal. A nyugati cserkészkerület
elnöksége kéri az összes csapatait és megyei fótit-
kárságait, hogy az ügyiratokat a jövóben a kör,et-
kezö cimre küldjék: Nyugati Cserkészkerület Titkári
Hrvatala Szombathely, Zrinyi llona.utca l2, Keres-
kedelnri iskola. - A titkári hivatalt Vargha László
ügyvezetö fötitkár és Buza József segédtjszt vezetik.

Gazilaságt Hivatal. csapodi sándor kereskedö
gazrlasági szaktitkár lenrondásávaI a nyugati cser-
készkerület gazdasági ügyeinek vezetését á 49. Ber"
zsenyi-csapat vette át. Az elnökség kéri a csapato-
Eat, !,qgy jelvényeket, nyomtatványokat, a Magl,ar
Cserkész kiádásában rnegjelent és'egyéb cserkész_
könyveket csakis a gazdasági hivatattói szerezzék be.

§oós Gl ula pénzláros sza},titbár lemon
dása. §oós Gyula, a Ny. Cs, Sz. pénztárosa tiszt.
ségéről lenrondott. A decentber hó 2l.én tartott
gyú|ésen az I, ts. jegyzőkönyvi dicsérelet szavazott.
§oós pénzláros helyét csak majd a kerületi tiszti-
kar megválasztásakor töltik be. A pérrzlári ügyeket
addig .*chelken Oszkár ügyvezelő elnök vezelí.

Kerületi Intéző Btzottság rendbivüti ülé.
se. Január hó l4_én a 49. Berzsenyi-csapar új ott-
honában az l. B, dr. Papp Cyula, orsz. ügyv. elnök
és Bakonyi Cusztáv, gazdasági fótilkár nregérkezé.
sével rendkivüJi gyü}ést 1artott. A megbeszélések
elsó lárgyát képezte a fe]kelók által általánosan
használt cserkészkalap viselése. Elhalározták, hogy
az illetékes hatóságnál sürgós lépéseket tesznek a
jogosulatlan kalaphasznáIók ellen. tllajd a llI. kerü-
let költségvetésére keriilt a sor. Ezzel kapcsolato_
§an isInertették a központi kiküldöttek a Magyar
Cserkészek Hitelszöl,etkezelének megaIakulását, céI-
ját és szervezetét. Másnap a kikiildöttek látogatást
tettek gróf Mikes János megyés-, I(apy Béla ev.
püspöknél.

Nyugatmagyarországi Ct erkész-§zövet_
ség megszúnése alkalmár,al a szövetség a kifei-
tett munkáját egy emlékkönyvben foglalja össze,
mely hivatva lesz arra, hogy útbaigazitásui szol-
gáljon a jövö munkához. Ugyanez alkalomból disz-
ielvénveket és elisnterö okleveleket adnak ki mind_
ázoUnát<, akik a|ny ugati cser készmoz ga lc nl ]élr eh o-
zásában és felvirágozlatásában jó munkát végeztek.
Ezek kiadásafebruár l9-én, Szombathelyen tarlandó
nagy cserkészgyülésen történik, anlikor is nregszii-
nik a Ny. Cs. Sz. és megalakul a ItI. kerület.

Dlcséret. A Nyugatmagyarországi Cserkész-
szövetség a nyár folyamán rendezett össztáborozás
sikere érdeLót]en nagy gyüjtést rendezett a nagy-
tábort megeIőzőleg. Kiilönösen ktvetlék íé§zükela
gr,üitésből a lVlosoni Fötitkárság csapatai. Legszebb
éieáményi értek el a 70, Szécherlvt csapat hövel-
kezó tagjai : Parrer Ferenc Vlll. o. é§ ]'aiiáts t!on-
rád llI.-Ó. lanlló (2'2 páttoió 1ag : 11r0 korona;,
Kraft Herbelt \/. o, és Petőcz Gusztáv V.o, tanulo
(30 pártoló tag: )5t0 korona.),. Ziegeibauer Laszló

lV. o. es Szabó józsef
lll. o. tanuló (lbUO ko-
rona). Nevezetteket a
kerüteti inteZóbiZott§ág
kütön dicserctben re-
szesitetle es a Iöttrkár-
saBnilk petti" hárás kö-
szönetét tejezte li a
nagy ügybuzgalontért.

70, sz. §zechenyi
csapat. A lVtostlrrt !o-
tttkaí§ag körzetébe lar-
lolo 'lU, §zechetryt csei.

. keszcsapat az tq t"ku-
lal ev lolya nran lét-
§zalllban al,nylía llleB-
sZdpor()doIl, hogy a
Jeiöl tck böl f elallltot-
lak a csapat lt. raiát.
Parancsnr_-rka Szurs
Ferenc, kegyesrenctr fó-
gltlInaZl!rllil tanár lett.
A lll. keíület l. ts. de-
ccttlber hó lr-en nreg-
tarttttt gyúlésert htlzz.a.
larull a ll, raj lcl-
al]tlaSahoz, de cgY
uJ csapat aIakrrását -lltil)t alrogy eIeinte
tervbe volt véve
netn fogadta el. (za)
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I
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sátorvízit. Keg. f:lvéteJe,
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F'i atalkorírak felügyelő hatósága
Debreceni Fa- és Irémip. Szakisk.
Áll. segéty. Iiözs. Polg. Fiuisk.
Belettyóujfalusi Ref, Egyh.
I{ecsekszabolcsi Bányateiep

Kádár Gyula

schnridt István
Maclarász Kálrnárr
Nagy Elenrér
Varanics Jőzse{
Iludolf Rezső
Takáts zoltán
Sárdy Pál
Gazdag Feienc

I\,{arék Endre
Röder Alfréd
Dr. I(irály István
Knapp János
Bódi Kornél
Dr. Gondárr Felicián
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Boer Géza
Ravasz Endre
Brischa BéIa
Gontbos István
Dr, Hajdu Gyula
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162, Zrinyí
163. Turul
l64. Bocskay
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lIl
, Szám, név l| S, ervező testület , Parancsnokl_

Az 1922. évi január hó 6,án tartott l, B.
ülésén a következö csapatok, tisztek, il]e-

töleg segédtisztek igazoltattak:
161. Fiatalkoruak felügyelő hatősága Bpest.
l62, Fa- és F'émipari szakiskol4 Debrecen.

,,Zrinyi",
l63. Püspökladányi,,'furul".
164. Berettyóujlalusi ,, Bocskay u 

.

.165. N{ecsekszabolcs bányatelepi,,Turul''.
Dr. Jaschik Sándor, tiszt (33). (

Szücs Ferenc) tiszt.
\\ieinhofler József, segédtiszt. ,

- Tisztívizsgát tettek i

89. Hercegh Jőzseí, t. (2l,)
90, Erzbrtrcker Aladfu, t. (2)
9l. Ispánovits Sándor, t. (23,)

, 92.Fábián F'erenc, t. (l.)
93, Valenka Mrkiós, t. (37.)

94, Krikler ,F]éienc. t. (L22,)
95. Schoket Ödon, t. (2?,)
96. Papp Gyula, t. (29.)
97. Krámer Gyula, t. Debrecen. . 

_

Javitások.

93. sz, Mrekerle-telepi ,Az Erő". Szer-
vezől,est,: Wekerletetepi ner. Egyház. Posta.
cim: Budapest, I., Horthy N,I.:irt 31.

119. sz, Jászapáti. Szervezőtest.: Kir.
Iiat. F'őgimn. Postacim : Acs Sándor, Jász-
apáti.

8. sz, Turul cs. cs. parancsnokságát
Baksa sándor vette át. postacim marad.

146. sz. Tatai liegyesr. Gimn. Parancs-
nok Varanics József,

9ő. sz. cserkészcsapat törlendő, (Szám
fen|artva.)

139. sz. cserkószcsapat neve ,,Áll. Reál"
helyett ,,Tttrttl".



Ajdnlok elsőrenclü uilmrerős és vizhatlan
anyagból teljesen -előirds szerint készüIt

Crr*rv rrrnprl rr
v ihar szijj al e lldtva dar a b o n ké nt
,260 korontíérf,r--.,-,

Elsőrendü jó munkdért felelősséget udllalok,
lSziues ntegrendelést kérve maradok tisztelettel l

Iíj. OSKOV ICS FERENCZ kalaposmester
t ö b b cser készcs apat k alá p s zri lt t tój a

Hódmezövűscirhety,

Cserlrészltalapok rar"t"tUi,

Csapatolrnalr engedmény,

Kérdezze m€g a kivánt cikk árát,
rnert árjegyzék nincs.

Mindennemü

cserkész felszerelég

minőségben

kapható

t[[§[ElIl l§TtlÍll
'sportüzletében

Budapest
lV, \*'áci,utca 9.

Telefon: 79-04,

Eddig megielent számai :

,. MÁRKUS l Cserkés )tabo, . 8.-
2. SCHRANK: A hatcs.eti

(Il. bóvitett kiadás) , 
'6.-3. SZTRILICH és MOCSY; A

cserkészsegitségnyu jtás kis
kátéia. II. kiaőás.

4, Kiképzési szabályzat II. kíad. 8.-
5-6. GERÓ : A ftikép: í2.-
7_s. MAGYARoRSZAG FoLD_

RAJZA. Itta őt. Fodor Ferenc
e7y, m tanát, csetkésztiszt.
I osat. ptóbaaayag . 

'2.-9_r3. ÓRSVEZETÓK KÖNYVE
A M. Cs. Sz. hiv atalos kalauza
őtssezetők munkája tészéte 32,-

14_18. MINDENT A HAZÁÉRT
Ametikaí csetkészt egény.
Angoí ercőetlből ford. l
schrank Enőte

í9-B,TABoRoZNAK A

tllhntú, llindíhilalllunilian l. llnrol-ulna l1.1ll. !.

Kiadóhivatalunk a Magyar Cserkész
számaiból vi s s z aváa á ro l

II. évf. 1. és 2. számokat eredeti áron.

n ilfifittn ü§ffiltÍM llüllt[El.

PALOTAI C§ERKÉSZEK
Et eőeti ínagy al csetkészt egény.
Irta; Gyökóssy Endre . . 40-

2+-25. szINDARABoK
(saitó ala,tr)

26-19. MAGYAR CSERKESZ
NAPTÁRA 1922' .32._

30. A MI TÖRVENYÜNK +.-

A ,,Magyar Cserkész"
I. évf. Q-11_sz.) kapható a kiadóhivatalban

36 koronaért.

Mcgjetentek a Magyar Cgerkéez nüvészl

FALIKÉPEI, M IJLAP] AI ES
LEVELEZO-LAPIAI
őt szíabed, kartonra rryomva,

tlatalmas etővclhltdetik a magyar csetkéar-
-Óigoto* e g y s é g é t és haíalias cselekvő

ielíea,ét,
A falikép *a 27142 cm. nagyságban', az

otthon gyóayőtű éísze, drb.-ként K 30.-
A aülap áta, a Mag,lat . Csctkész o,agy-

ságábaa . K 
'0._A íevelezőlapok áta databonként K e,-

l0,0 drb, 180. - Lor,, í000 dtb., K 1600.-

F'ráter és Társa Budapesl


