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A Magyar Cserkészek Íermelő és Ertékesitő
Szövetkezete folyó évi április hó 23-án,
va§árnap O. e. il őrakor, a Budapest, IX.,
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tart, -nrelyre a tagokat ismételten meghivjuk.
N{iután ez már a második meghivás, a lrőz-
gyülés tekintet nélkül a megjelent üzletrésiek

számára, törvényesen határozatképes.'\ 
Az IGp'aGrrTóSÁG,

Parancsnokváltozás. .125. ;. Szent Ist-
ván'cserkészcsapat Székesfehérvár, iparis-
kola, parancsnoka csontha Lászlő hitoktató.

'IigzLivizscát tettek . Tisztek : 1 0l. Ba-
konyi Guszíáv; LaZ Friedrich Viktor, l03.
Pásztor lrnre 104. Scheikerr Oszkár. l0ö.
!,as.Béla, 106. Fábián László, 1O8. Vas'Jenő, l09. Kiss József, l l0. Eörsy Nugy
Arpád, 1l7. Röder Alfréd, 1l8, Bajusz I(á-
roly" l19. l(acsina István, 720. Balázs Sán-
dor Pál, |22 Dr. Baumgartner- Alán, t23.
Janisch Tivaclatr, l24. Bartos Jőzsef, 12ő.
Walí-isch O szkár, í 26. D ebr e czeni Ferenc, l 2 7,
Handlovits Miklós, 128. Kunsz Zoltán,, l29.
Révés) Amadé, l38, Zsinka Ferenc,' l4I.
Kanszky N{árton, 142. Kanabé Dezső, 143.
Pöschl Gyula, L44. ZőÁ József, 145. Wer-
ner Gyula. ,Segédlisztek: 98. Kovács Miklós,
99. Lévav József , 100. Fritz Lászlő, I07.
Bánszky Zoltán, I l1. DilnbergerLászló,lt2.
György Vilmos, 113. Horvát6 Nándor, II4.
I(risz Ferenc,, 1 15. Ruh György, l 16. I{tu-
gesherz József, 121. Schuller Ti,bor,.139.
Harsány György, l40. Horváth Zlltán, 146.
Hidass! Dezső.

Y áltozás z 6 számucserkészcsapat parancs.
noka Szőke Imre.
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A céllritüzés.
Ez egész különös tanulmányozást érdemel.

Úsy 
^ 

szövetség, mint a vezetők is tapasz-
talhatták, mily érzést kelt bennük, ha egy
hirdetett, a csapat előtt hangoztatolt tervet
meg kell váItoztatni, vagy vissza kell vonni.
Ez hiba, amit jó elkerülni, Azért a tulajdon-
képeni célkitüzést mindig sok beszélgetésueh

kell megelőznie, mely nem kötdrező. Azt a

fontos elvet akarjuk itt hangoztatni, hogy
csak, akhor tüzziiuh ki célltl ualarueljl fel-
arlatot, Ica megoldásál mór előzően biztosi-
tottwk. A visszavonás, a halasztgatás köny-
nyen a haíározatlanság benyomását kelti.

A cserkészetben legveszélyesebb dolog, ha
valamely a nyilvánossággal kapcsolatba ke-
rülő ügy (tanfolyamok, táborozás| tervek,
ünnepélyek stb.) a tnonduacsiuáltság szig.
numát kapja. Nálunk mindent a megfelelő
tartalomnak kell fecieznie, cle, jobb, ha sok-
kal kevesebb az, amit rólunk megtudnak,
nrint amennyi a veleje. Nem csaÉ befelé dol,
gozni, de elsősorban befelé dolgozni. Ha isv
megérik az ügy és közöljük, hil,í|tzziih

célul, akkor uasakaratlal, minden egyéb
dolgot féiretéve, áiljunk programmunk mel-

lett. Ha feltételekhez kötöttük ügyünket, csak
akkor térhetünk el célkitüzésünktől, ha a
íeltételek nern teirjesedtek. Egyébként a célt
el hell, érnünk. Az áIlandő rátörekvés mindig

eredményes, semmi munka nem veszhet et
és minden munka hasznos.

Ne többet, mint amennyit elbirunk ! A csa-
pat munkája nem.lehet szétfolyó, tudnia kell
minden cserkésznek, mire törekszik a csapat"
Ha soklélébe fogunk, nem mindent érünk el,
tehát látszatra dolgozunk: ez nem cserkész.
szempont ! A parancsnoknak nemcsak a
maga erejét, hanem a munkaerőiét is me$
kell valószerü számitással becsiiinie. Ha a
célkitüzés ötletszerü, a csapat könnyen a

komoly munkájába vetett bizalmat ingatja
meg' 

*

Magyar Cserkészek I Feltánradást ünnep-
lünk áprilisban. Az Úr meghalt, de harmad-
napra a feltámadás zsolozsmája hangzott fel.
Magunkba szálló lélekkel örüljünk mi is a
győzelemnek, az életrekelésnek. Oh ti tud-
játclk, hogy ez a sző mit jelent a mai ma-
gyar lelkinknek l Hitünket, jövőnket jelenti.

Csak kétíéle magyar lehet ma: aki hisz a
feltámadásban és aki nem hisz. Az utóbbiakat
szánjuk és mi hittel hiszünk, mert csak az
érdemel feltámadást, aki hisz. Magyar cser-
kész, a te szived dobbanása ínaga a hit, az
TJr Jézus áraszíja reád malasztjának sugarait,
te Magyarorsz6g vagy és hited szerint lesz:
Feltámadunk l (18)
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Az ifjuság palotája.
Látogatás a Magyar Cgerkészrzövetrég gzékházában.

- Saját tudósitónktól.*) -
Budapest, 1930 szept, t0.

Fennállásának másoclik decenniumát iin,
nepli a jövő héten a magyar cserkészmozga-
lom és ez alkalommal vendégül látja a cser.
készet v ílágsz er v ezetén ek k iválósá gai t és m in-
den nép cserkészeinek válogatott csapatait.
Hogy a külsőségeikben és jelentőségükben is
párátlanoknak igérkező eseményekről némi
é|őzetes tájékoztatást nyerjünk, megállitot,
tuk elektroautónkat a Magyar Cserkészszö,
uetség megnyerő külsejű úrj palotája előtt. Itt
a cserkész-utcai főbejáratnáI az autóknak
hosszút sora várakozik állandóan. A konven-
cionális zöId-sárga cserkészmotorok között
nyomban íelisme rjük jelzőzászlőjár ől a fő c s er-
kész kocsiját. Tehát éppen jókor érkezünk !

Négy utcára néző hata|mas telektömbön
épült fel a háromemeletes, tehát inkább kiter-
3edésében, mint magasságában monumentális
székház. Impozáns középrizalitja adja meg az
épület architekturájának jellegét, Tágas kapu-
zat, hármas bejárattal, fölötte erkély, amelyen
ünnepi felvonrrlások aIkalmáva| a szövetség
vezetősége és előkelő venclégei helyezkednek
el. Hatalmas, amerikai arányít ablakok jelzik
a nagyterenr elhelyezését, a hatmadik emelet
fölött pedig finom ivelésű oromzat koronázza
az épületet. Középütt a cserl<észek arany
lilioma fénylik.

h kőzéprízalit betetőzése a merészen emel-
kedő íödél és a legkiemelkedőbb motivum,
a pompás magyar huszártorony, amelyen
állandóan leng a trikolór. A főkapu fölött a
világszerte ismert cserkészlobogó leng; időn-
ként pedig, ha külföldt vendégek vannak, az
it|ető ország zászlói függnek alá nagy ivlám-
patartókról. Most éppen az Azsiai Egyesült
Államok ötszinű standardja gyönyörködteti a
szemet.

A középső forgóajtón belépve, a márvány.
oszlopos földszinti csarnokban, a4 au,lában
vagyunk. Az őrszoba mellett elhaladva, be-
mondjuk nevünketés halljuk, aminttelefonon
bejelentenek. A magyar motivumokkal ékes
lépcsőház szőnyegén feljutva, néhány másod-
perc mulva a titkári hivatal folyosóján állunk.
Az előszobából kilép az ügyeletes cserkész-

tiszt és a cserkészek ismert feszes és mégis
lebilincselő modorában adja tudomásunkra,
hogy a főcserkész soron kivül fogad. Ezt igen
nagy megtiszteltetésnek kell vennünk, mert
az előszobában több'előkelő külföldi cser.
készvezető várakozik,

Az ajtőnállő cserkész tiszteleg, egy gomb-
nyomásra feltárul az ajtó és benn vagyunk
.az elnöki szobában, a főcserkészugyanisegy-
uttal elnöke a szövetségnek. Lekötelező szives-
séggel fogad a magyar cserkészek feje, akit nem
szükséges a közönségnek bemutatnunk. Hellyel
kinál és rövid kérdéseimre még röviclebben,
de a legszabatosabban felel. A nemzetközi
gyülekezetnek, vagy ahogy világszerte neve-
zik, a hatodik Jarnboree-nek minden eddigit,
még a hat év előtti newyorkit is felüImuló
káp r ázatos programm j á r ó| tájékoztat.

Két percre szabott kihallgatásunkat felhasz-
náljuk még arra, hogy engedélyt kérjünk a
székháznak - ,,az ifjwság palotájánah" -megtekintésére. A főcserkész a legnagy6!§
.készséggel intézkedik és a következő perc-
ben az épület szeretetreméltó gondnokával
együtt lépünk kia liftből az alagsorban. A lift-
boy természetesen cserkészfiu, aminthogy az
egész épületben mást, mint cserkészruhát
csak idegeneken látunk.

Az alagsor már izdritőt acl a cserkésziíju-
ság eme paradicsomából. Betekintünk a ra-
gyogó tiszta konyhára. Az elektromos kályhák
kettős sora között fehérköpenyes cserkész-
lányok forgolódnak és a tekintélyes megje-
lenésű konyhafőnöknő szemei megelégedés-
sel siklanak végíg a fehér emaillal burkolt
falak mentén. Az élelmiszerraktár csodáiba
is bepillantást nyertink. Szives kalauzunk
azonban a rnűheljek felé invitál és igy előbb
a fiuk, majd a lányok munkatermein hala.
dunk át. A fiuk finom fa- és fémmunkákat
készitenek, természetesen csupa cserkész-
.hasznáIati tárgyat; rnig a lányok a varró,
gépeket kezelik. Itt készül az új téli cser-
készruha modellje és minden egyéb cserkész-
cikk. Iparművészeti tárgyak is garmadával
készülnek a nrűhelyekből a tágas raktárakba.

Az épület másik szárnyíban a njlomda

*

*) A cikkiró. még l920 nyarán, mint éilitészhallgató, vázlattervet készitett a magyar cserkészek
központi hhzáról s ennek-leirása gyanánt olvaita fel l920. szeptemberé_ben. c^"apalának összejöveíelén a

tónti Óiritet. Igéretet kapiunk, rroef'a tervek az országos kiállitáson látbatók lesznek. - A ._Ma;yar Cser-
xeirná7-áiapÖi a, orsi4gos'I. s]'feúruár 24_iki ütésdn - a .Magyar 9:r.|!re.r?. gondolala értelmében -
elhatározta d arra a muit-számunkban emlitelt alapvetö 500 kororán kivül két csapatlól, rendt_zett ünne,
pi'lr;ik Ú:;Ú |oueoeLrénet ioryo-a fejében további630 korona folyt be.;. azorr_ki_vüI az országos l. B..tagjai
iótiúgn.gteriiesi igényeitről á cserliészháza|apra lemondva, havonkint I0C0 koronával gyara.pitj|\..a1
alapoti Misvar cser-tes'rl Tudiz-hinni abban, 

'hogy ebből a magból az lesz, amit a cikkiró álmodik?
És'mit teszéi érte? (Lásd nrég pintyöke cikkét az újabb gyarapodásról.) Szerk.

t
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gépei közé jutunk. A villanyüzemű berende"
zést mindeniitt cserkészfiuk és öregcserkész-
nyomdászok kezelil<. A legnagyobb rotációs
géP ontja a cserkész hetilap holnap meg-
jelenó számait. Két nagyszerűl ifjírsági irónk
legújabb cserkészregényei is sajtó alatt vannak.

Hatalmas vasajtón új birodalomba jutunk,
a központi fűtés, szel|őzés és világitás gép-'házába, Az amerikai kompresszorok és az
egész épületet íriss levegővel ellátő ozonizá-
torok körül a fürdő előterébe vezet a gond.
nok úr. Befogadóképessége mindössze ötven
szeméIy, el van azonban látva a legtötéle-
teseb'b gyógyfürdői szerelvényekkel is. Orán-
k ént íelváltva más-nrás csoportok veszik
igénybe s igy naponta ötszázan is megíor-
dulhatnak benne. Az alagsorban még két
igen higiénikus személyzetilakás, több pince-
és rezeYvoár.helyiség van. Amint látjuk, az
alagsor a m,ltnha és a tisztaság helye.

A mellékutcai lépcsőn, az it, n. ,,lányoh
lépcsőjén" megyünk fel a magas föld.szintre,
amelynek legtöbb helysége az utcárőL kőz-
vetlenül is elérhető. Mi azonban a kerten
haladunk át. Előszőr a megkapóan barátsá_
gos berendezésűt étlereru.be lépünk. 40-50
cserkészvezető és tisztviselő étkezik a nap
minden szakában a kisteremben és a tágas
büffében, mig a nagyteremben százhitsz cser-
kész számára van hely. Az alagsori kony-
hából ételtiftek közlekeclnek.

A harmadik flontra nyilnak az atttő- és
kér ékpár- gar a g e- ok f őb ejár atai, Az utca f e|őI
lehet bej utn i a c s e rk é s l ánt Il áz b oltl,telyiségeib e
is. Az egyikben a cserkészfelszerelést, a
másikban az irodalmi és miívészeti termé.
keket, a harmadikban az élelmicikkeket árú-
sitják, természetesen cserkészeknek cserkész-
áron.

A cserkészmú.zeu,ln egymásba nyiló helyi-
ségeiben felhalmozva látjuk a cserkésztudo.
mányok és ügyességek nrinden kincses pro-
cluktumát, a cserkészhistória minden értékes
dokumentumát. Eredeti cserkésztárgyú'fest-
mények, mesterek remekei és több kisebb
szobormű a muzeum legfőbb ékességei. A
muzeum az aulán keresztül közelithető meg.

Az auláből nyilik még a dróttalan telefon-
központ és az orvosi rendelő, Ezeket idő
hiányában nrost meg nem tekinthetjük. El
haladunk ujra az őrség mellett s már be is
lépünk a szerkesztőség helyiségeibe. Kollé-
giális üdvözléssel fogad a liuk hetilapjának
és a havonként megjelenő hivatalos közlöny-
nek serény gárdája. Csupalelkes tekinteí;az
ifjuság néHány kedvelt irója, több illusztrátor,
fotoriporier és sok aktiv cserkésztiszt.

A hi,adó'hiuatal helyiségei a nyomda fölött
vannak. Itt ma nincs nagy élénkség, csak a
hoInapi expedicióra tesznek előkészületeket.

A kertben megl5erüljük a stariiont és elju-
tunk a pompásan felszerelt tágas tonta-
csarnokba. Amerika minden sportvivmánya
itt örvendezteti meg télidőben is a cserkész-
sziveket A csarnok középtere a legtöbb sza-
badtéri sport céljára alkalmas,

A tornaterem egyik sarkából csigalépcsőn
jutunk a kápolna karzatára, A kápolna ked-
ves külsejű kis épiilet; a főépülettel csak
apszisánál függ össze, de architektwája har-
mónikusan illeszkedik az egész épülettömb
modern magyarosságához. A kápolna belső
berendezése a hadseregben hasznáit tábori
kápolnákéhoz hasonló és a különböző fele-
kezetek szertartásainak megfelelően rövid idő
a|att átalakitható. Kicsiny, de tisztahangú
Villan5l61g9n6lu mellett a karzaton éppen a
cserkészlányok csengő kórusa tart prőbát,

A lányok lépcsőjén az elsö enleletre érve,
először a könlutárba megyünk. Harmincezer
kötet van sűrű sorokba rakva a tágasan mé-
retezett depozitóriumban. A cserkész-irodalom
minden ágát felöleIi ez az impozáns könyv-
anyag; a neveléstudomány, az iíjusági iro-
dalom igen bő gyüjteménnyel szerepel. A
könyvtárral összefügg az oluas ót er eln. Kitűnő
mennyezetvilágitása, kényelmes székei, asz-
íalai szinte csábitanak a szellemi táplálko-
zásra, A világ minden cserkészlapjának leg-
újabb számai ál|anak itt rendelkezésre.

Több igen kedves szoba csatlakozik az
előbb emiitettekhez : ezeka cserkészklttá helyi-
ségei. Egy nagyobb sarokszoba a véncser.
készek társalgőja, egy kisebb a höIgyek szo-
bája. A előbbi igazi angolos lronrfortjával
vetekszik a londoni klubokkaI, az utóbbi
báj os elegan ciájáv aI gyönyörködtet. A íalakon
nrindenütt cserkészképek, A klubból is meg-
közelithető a nagy büffé, amely egyuttal a
nagyterem közönségének is szolgál.

Belépünk a uagyterem középajtaján. Az
első impressziő az, hogy nem is közgyűlési
terernben, hanem szinházban vagyunk. Való-
ban: a kétemelet magasságú helyiségben
cserkész- szi nházi és beszé|őkép- előadásokat
is tartanak. Szinpad, ruhatár, művészszoba,
kellékraktár egésziti ki a nagytermet. Hatal-
mas auditórium előtt ebben a csarnokban
tartjál< a szövetség ünnepélyeit, nagygyűlé-
seit, Az ntézőbizottsági ülések cé|jára szolgát
a szomszédos, komol5, bensőségével ható
lauácslereln, amely szervesen ősszefügg az
elnökség szobáival.

A titkári folyosón érünk a szövetség hiua-
lali hellliségeibe; itt vannak elhelyezve a
különtéle alosztályok, mint az adminisztráció,
a szervezés, a gazdasági és a külíöldi ügyek
irodái. Lázas, buzgó munkafolyik mindenütt.
Allandó irógépkattogás, telefoncsengés; csak
az elnöki szoba párnás ajtaján nem hatol át
semmi zaj.

(l
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Elérünk a negyedik lépcsőhöz, amely a
fiukról van elnevezve. Rájövünk ennek is az
okára, amikor fölérünk a másodih erneletre,
Itt találjuk ugyanis a szövetség központi
minta-fiucsapatának csapatotthonát és három
őrsi szobáját, mig az épűlet balszárnyában
ezek pendantja gyanánt helyezkednek el a
1ánycsapat helyiségei. A csapatlermek beren-
dezése egyszerű: itt tartják a csapatgyűlé-
seket. Szertárszekrények és a legszüksóge-
sebb, de igen izléses butorok - cserkész-
asztalosmunkák - alkotják a berendezést.
Mindenütt gondos cserkészkezek nyoma.
Intim kis fülke a tiszt irőszobája. A kicsiny
őrsi szobáh minden holmijáról utolérhétetlen
báj árad,szét. Itt már igazán minden a fiúk
vagy a lányok keze munkája, kezdve a kerek
őrsi asztaltól a madárkalitkáig. A falak tele
cserkészképekkel, versenydiplomákkal, trófeu-
mokkal. Minden szoba más ós más. Az egyik
valóságos indián-wigwam, a másik közép-
kori apródszoba.

A főhomlokzat feíé eső épületrészt az eme-
leten tizenkét hoteiszoba foglalja még el,
amelyb en cserkészvezetők találhat nak átuíaző
szálIást.

Az igazi cserkészszállodát azonban a har-
madik enreleten találjuk. Öt szellős és higie-
nikus hálóterem van az épiJlet két szárnyá-
ban; három a fiuké, kettő a lányoké. Itt ta-
lálnak pompás nyugvóhelyet a vendégcsapa-
tok. Most éppen kinai és japán fiuk vannak
itt elszállásotva két teremben. Két legújabb
rendszerúi mosdóhelyiség csatlakozik a háló-
termekhez, valamint több tiszti különszoba,
amelyek közül egy vagy több szükség esetén
betegszobáuI is használható. Két nagyobb
lakás van még a III. etneleten : itt lakik a
gondnok és a szövetség egyik főtitkára.

Az elevátor lift pál másoclperc alatt az
étterem kerti bejáralához szállit le. A ler,
?,aszo?r a nyáryégi verőfényben sütkérezve
ebédel néhány lreletázsiai cserkésztiszt élénk
esperanto-vitában több rneglettkorú magyar
kollegával. Amint szavaikbó1 kiveszem, arról
folyil< a sző, hogy az északanrerikai cserlré,
szek légi vonata nrikor érkezik a rákosi
repülőpályaudvarra. A..pompás terraszlépcsőn
a kertbe szállunk alá. [Jde pázsit, angol rend-
szer(t parkirozás mindenütt. Kéf nagyobb
szabad térség nyilik a fák és bokrok sűrű
lombjai között: az egyik a sportpálya, a
másik a disztér.

A sportpáljlo stadionren dszerű; nem nagy
terjedelmű, de alkalmas a rugby és más régi
labdajátékok izésére is, kerületén pedig az
atlétika minden ága gyakorlóhelyet talál. I(is
ttszoda és napozőterrasz csatlakozik a stadion-
hoz az egyik végén, mig a hosszoldalakat
könnyed vasbetontribünök foglalják el.

A disztér a park legszebb része, I(özepét
nagyarányú, magyar művész készitette, szö-
kőkutas Bader-Powell ernlékrnű tjisziti, amely
két őrsöt ábrázol munka közben. Egyik olda-
lon a fiuk, másik oldalon a lányok csopor-
tosulnak, mig a főalak a nagJa alapitőt nagy-
szerű élethűséggel örökiti meg a halhatatlan-
ság számára. A tér sarkaiban a rt]agyar cser-
készet alapitóinak .és hős mpgyar cserkészek-
nek emlékművei állanak. oriás vasbetonár-
bócon itt leng a szövetség nagy magyaí
lobogója. E térségen tartják az ünnepségeket
és felvonulásokat.

A disztér mögött az udvar egyik sarkában
elrejtve miniatür ruiutafarmol rendeztek be
kedves erdélyi udvarházzal. A cserkészlányok
éppen a veteményes kertben dolgoznak.

Elérkezünk a kerti diszkapuhoz; egy pil-
lantást vetiink a kápolna felé, amely az utcá-
ró1 elérhető. Búcsút veszünk kitünő veze-
tőnktől. A kapuőrség tiszteleg. Előzőleg tele-
fonon iderendeltettük a főkapu elől autónkat.

Mikor a kocsizajtalanul elindul az Andrássy-
út felé, akkor foróul be a sarkon az Esza-k-
európai Egyesült Államok cserkészeinek
menete. F élóráv al ezelőtt v olt az ünnepi fogad-
tatás az országos villamosvasutak központi
pályaudvarán. Az északiak zenekara most is
fújja a cserkészeh iudulóját. Az irjúság nagy
ligájának legszebb dala zeng a íülemben még
akkor is, amikor T,illanyautóm az Oktogon-
téri magas vasút ivei alatt nyüzsgő motor-
tömegen fűrja magát keresztül. hj.

Magyar hainal felé.
A saikában ül hat marhos gyerek,
Cserhész íiúk, iövőbe-íöríeíők ;

Acél izmuhban pattog az ető)
Lendiíve íesziíik az eyezőt

.A, szürke piíymallaí az égte íeríed
Tüzes szernlih a íávol hödbe néz.
Lelküh szení áhiíatban olvad össz€;
Erős szivüh a hílzdelemre hész,

Csobbarr a 91z,,, és meghasad e kebte
A szürke égneh, Néma nagy sebébül
Biborban ömlih mosí a gizőzőn
E minden,minden szení csodába szépül.

Dicsfényben égve ragyog mindnek arca
És mindneh szíve megdobban belé ...
§ a cserkész saiha bibor íényben rlszva
Halad a nagy magyar hainal felél

Batiz Dénes,

Ir
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(Legszivélyesebb köszönet kedves születés-

napi üdvözletükért ezen az érdekes napon.
Különös örömet okoz nekünk, mert kettőnk
számára érkezett és egyenlően felosztottuk
egymás kőzött, s megkettőzte mindegyikünk
úgy, hogy matematikailag kifejezve, mind-
kettőnk részére jó marad.)- A főcserkésznek és feleségének születés-
napja egybeesik (febr.22) 

^ 
oMagyar Cser-

kész" üdvöz\etére érkezett a fenti vá|asz.

Lady Baden-Powell a leánycserkészetról
Lapunk külügyi irodája

Baden-Powellnek, a világ
föcserkészének feleségé-
hez, a világ leánycserké-
szetének a v ezelőjéhez íor -

illT i'í"J,iíif ','óuBl" 
nu,

Iippen most kaptam levelét, és megkisérlem,
rövidre fogva irni a leánycserbészet mun-
kájárőL, Félek, hibásan irok meg egyes dol-
gokat, mert néhéz szavakba foglalni a leány-
cserkészet sokoldalúságát, meg az utat és
módot annak előmozditására és kiterjesztésére.
Ennek kezelése, természetesen, kell hogy gon-
dosan történjék, alkalmazkodjék a nelnzeti
uiszon1lokhoz és kivánságokhoz. Amit jó
megcsinálni egv,helyen, azt nem szabad a
másikon tenni. Eppen ezért ndrtéz tanácsot
adni, mi a jövő teendő az őnök országában.
Azt mondhatom - a lányok maguk egy
anyagból vannak gyurva az egész világon
és a kemény munkára való hajlandóság úgy
látszik a legtöbb országba behatolt és a

Já,.]ltt
3,!!/,J .

4a,apshLré

magasabb, lelki ideálok követésének vágya
nyilvánvalóan a legtöbb lány szivében benne
van.

A leányok csoportositásának módja csapa,
tokba és őrsökbe ugyanaz) mint a fiúcsapa,
toknál. A tagokat annyira áthatja e testületi
érzés, tlogy szivesebben dolgoznak a társa-
ságuk jóvoltáért, mint a sajátjukért és a ba,
rátságos jőakarat és együttmüködés szellenre
rögződik meg.

Áz energiánah és a ,,u,tcl,nha a munkáérl"
jelszó szeretetének előwozditása ua,g)J dolog,
és valami módon a belső érzés vezeti őket,
hogy valami érdemest tegyenek és a le-
ányokban erős felelősségérzel fejlődik ki; ami
javukra van.

A mozgalom megszervezése a legegy-
szerűbb alapokon lehetséges és természetesen
szabály szerint a nőnek kell kezdeni, lévén
az női mozgalom, a világ nőinek jövőjéért.
Bátorkodom néhány iratot mellékelni, melyek

remélem világosabban fogják meg-
mutatni, mintha levéiben irom le, hogy ke-
zeljük ezt a mozgalmat mi. (Sajnos, még
nenr érkeztek meg - a szerk,)

Mielőtt levelemet zárnám, emlitést kell
tennem Önnek a Leánycserkészet Nemzet,
közi Tanácsáról, nrely két év előtt alakult.
A nemzetközi konferencián, mely 1919 ben
ben voit, engem választottak meg vezetőnek
és hivatalomban maradok előreláthatólag a
legközelebbi konferenciáig, amely ez év juuius
26-tól iulius elejéig fog tartaui, Carubridge,
ben. Ez a tanács tisztára felviiágositó jellegú
és a tagok mint tiszteletbeli levelezők miJt,

ködnek az egyes országok leánycserkész-
szervezetei részéről. Evente 3-szor tartunk
gyülést és minden növekedésrőI és fejlődésről
ott adunk számot.

Nagyon érdeklődöm minden lépés iránt,
mely 

-a leánycserkészet érdekében történik,
azért kérem további tudósitását, az ön stb.

§(*^* (\ ,Á-.o§*r\
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Mozaikok a Felvidékről.
A nyári nagytáborban történt. A fenyő-

erdő kis tisztásán, a nagy hegyek idegenné
tett vidékének egy kicsinyke kis darabján,
amelyre két hétig ötven magyar' cserkész
zengő magyaí szőval, csengő magyar dallal,
jövőt épitő jó magyar munkával, a drága
multat varázso7ta vissza, Hallgató ajakkal ül-
tük körül a lobogó tábortüzet. Ismeritek-e
ti, l csonka haza vidám szabadságban tá-
boroző magyar cserkészei ezeket, a könnyben
égő, szomorú tábortüzeket ? A ífuogatő sza-
vára nedvesen bámulnak a lűzbe a szemek,
az erdő egy megrugdosott, megtépett nemzet
§anaszait suttogja s a langyos meleg idő
dacára f.áznak, dideregve bujnak össze a
kicsi magyar cserkészek.

Valaki már régőta beszél, de a gondo-
latok özönében csak egy-egy mondatát értem :
,, . . . a gyöngykagyló héja alá is homok-
szem kerül s ez izgatja az á|latot g,yöngy-
szemképzésre. Meglátjátok ez a mi életünk
is sok-sok gyöngyszemet fog eredményeznil ..
Pát éven belül erős, nagy csapataink lesznek
minden városban . . . Láttátok a multkor . . .

itt, a környező h,egyeken, de aztán minden-
hol, kezdve a Kiskárpátoknál, végig az
Alacsonytátrán, lenn a Bikovón s odébb a
Verhovinán ilyenkor pásztortüzes szemek
világitanak bele az éjszakába. Ilyen fénylő
tüzek vagyunk mi is; ilyen ujabb tíjzekre
hordjuk az anyagot mi is, magyar cser-
készek,... a koromsötét, vigaszta|an magyar
éjben l "

Igeu kis Testvéreim ott aTáuák remény.
zöld szinben tündöklő tájain, ilyen messze
fénylő lángocskák vagytok Ti is a hideg éj-
szakában l De sok.sok tüz, sok-sok, fa, új
mág|yák sürgős gyujtása, nagyon sok fatűz-
re gyüjtése kell, mert nagyon sötét. koromnál
sötétebb az éiszakal 

*

Levelet hozott a posta és tizszer is elol-,vasom, mert minden sora vigasz, minden

betüje reménység ! Egy kis tót flú irja, csa-
patunk volt'tagja. akinek édesapját az új
idők jó állásba, őt pedig messze tőlünk
vetették:

,,Nem-tudok élni már a cserkészet nélkül.
Itt nálunk csak cseh csapat van, sok töp-
rengés után beléptem abba. Hej, de más,
egészen más volt az ná,latok, érles Testvérem t
Nem is járok rendesen a gyúlésekre, hanem
e he|yett az erdőben bolyongok, _ egyedül,
árván és sirok utánatok l Ti megtanitottatok
€ngem az élet igaz szépségeinek az élvezé-
sére, Ti engem, a szegény tanitó fiát, ingyen
vittetek el a balatoni táborba, a felejthetetlen
magyar tenger partjárat Ugy érzem, hogy
belepusztulok ebbe a helyzetbe, hogy ott
kellett hagynom benneteket. I\4ikor ezek itt
hancuroznak, helytelenkednek, majd meg-
szakad a szivem utánatok."

Rövid a válászom e megható levélre:

" 
Kedves magyarszivű Testvérem, szeresséI

minket, bizzál bennünk ezután is változatlan
erővel !" Ti pedig, fiúk ime lássátok, hogy
mit művelhettek szeretettel, jó szóval, testvéri
cselekvésekkel, a közétek került lelkek okos
megbecsülésével l 

*

A Felvídéken sokféle cserkészcsapat van.
Számra, de különösen munkaképesség szem-
pontjábót az első helyen á|lanak a magyarok,
aztán a cseh-szlóvák csapatok, a németek s
végül a cionista-zsidó cserkészek

A csehek nem nagyon kedvelik a cserkész-
mozgalmat. Náluk a szokolisták hatalmas és
pompásan kiépitett szerv.ezete, a legtú|zóbb
sovinizmus és a nagyszláv eszme képvise,
lője tartia kezében az ifjuságot i§ l A szoko-
listák a cserkészeket nemzeti szempontból
értéktelenebb, a nemzetiségekkel szemben
megalkuvó (tehát roppantul lenézendő !) és
kissé internacionális társaságnal< tekintik. Igy
aztán a cseh itjuság értékesebb elemei a
szokolista egyesületek tagja és innen van a
,, skautsky zb oru " - k kevésbb é megbizhaló sága,

g

t

A mozgósitás idejéböl.
A györi áll. polg. firliskola cserkészcsapata.

A Bik farkasbad 1922.

! t Középütt: Ruh György, az öreg farkas.
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Sokszor megesik a kirándulásokon, hogy a
fiukat nagy ellenszenv fogadja, mert már
jártak előttük nagy kalapos fiuk, akik nem
szereztek éppen becsületet a cserkész névnek.',,Azok átmááztak a keritésen és leették kör-
témet l Megitták a tejünket és csak a fele
fizetett l Lelopták a mezőn a kukoricámg|'( -ilyen íeleletek hangzanak, mikor a szinte
botrakapott ellenséges indulatú falusiaktól
kérdezősködnek a mások lelkiismeretlenségén
piruló fiúk l és egy kérdésre tótul, magyarul,
németül m-indig egy felelet érkezik: ,,Nem
kérem, azok nem.magyarul beszéltek !"

*

Manapság van-e nagyobb bűn, nrint -magyarnak lenni ? Ha bátran, különösen ha
büszkén mered mondani, hogy nmagyar
vagyok", olyan szemmel néznek rád, amely-
ből psak ezt olvashatod kí; ,,Hát ez a bél-
poklos ugyan mit dicsekszik?"

Egy nagyobb állomáson a kocsi ablakábóI
kinéző fiúk nagy csapat cserkészt vesznek
észre. Mikor ezek is megpillantják a mieinket,
egyiktik odaszalad és csehül mond valamit.
,,Magyarok vagyunk, de ha parancsolod, ta-
lán németül. . . ?" Emez megrázza a fejét,
elbiggyeszti a száját és szó nélkül vissza-
megy társaihoz.

Gúnyos és gyülölködő pillantások repülnek
felénk. Az egész társaság hátat fordit és meg-
feleLő kézlegyintés kiséretében egészen hoz-
zánk hangzik a megbé|yegző sző: ,Len
Magyari l - Csak magyarok l'

Igen, csak magyarok vagyunk, de azok
aztán - nagyonl Attila,

Finn levél.
A finnekkel igen élénk levelezésben állunk.

Legutóbb a finn Cserkészszövetség elnöke
irt Ispánovits S. az I. k. ü. v. elnökének.
Levelének közérdekű része igy hangzik:

Lassan bár, de törhetetlen hittel haladunk
nemes törekvésünkben. Amikor e levelet irom,
érkezik Helsinkiből a hir, hogy megalkották
az, egységes ruházati szabályzatot, amiben
legutolsó helsinkii tartózkodásom alkalmával
határoztunk és döntöttünk. Igy kiküszöböljük
csapataink ruházatából mindazt a tarkaságot
(cifraságot), amelyre Ön is felhivta figyel-
münket.

. A nyári cserkésznapokat most Kuopioban
(Eszak-Finnország) tartjuk. Reméljük, hogy
jól sikerül, hisz a rendezést a derék főpa-
rancsnok, Atte Aberg váIlalta el.

Vajjon lesz-e szerencsénk magyar vendé-
gekhez? (LeszJ - szerk.)

A kongresszussal kapcsolatosan tiszti tan-
folyarrrokat is tartunk.

Kérem, adja át a finn Cserkészszövetség
szivbeli üdvözletét a magyar cserkészeknek.
Reméljük, hogy a cserkészmunka olyan nem-
zedéket nevel. mely kész jóvá tenni mindazt
a tévedést és hibát, anit atyáik elkövettek.
Ha a nemzetek közötti szükséges szimpátiát
mát az ifiu szivekbe beplántáljuk, úgy annak
eredménye elsősorban az emberiség javára
válik. Amennyiben ez a cserkésztörvény, ,a
cserkész minden cserkészt testvéróttek tekint",
a lelkekbe vésődik és elterjed az összes
népek között, úgy a cserkészmunka is a világ-
békét fogja szolgá|ni és a nemzetek közötti
megértést fogja előm o zditani és megteremteni.

A legőszintébb baráti üdvözlettel:
W. Lowhiuuori, elnök.

Magyar husvét í922-ben.
Utam ! Iátom szomotú atcodat,
§ebhelyes kezedet, tábadat,
Látom vállaőon kercszt jegyét,
Mert megváltoltad a bűn ezet nemét.
Látom íeiedera a tövís kotonát,
Mivet végig s?envedteő a kálvfuiát.
Látlak az ősz papok tanácsában
A (elketlen Kajjaíás házában,
Látlak a tómai helytattó elatt . , .

Kieh a nép: Feszitsd meg, íeszitső meg ót.
Uram látlak a Getsemáné keftben
Durva poroszlók kezében!
Hoí fát<lyaf ény játszott a í<atdokon,
S Júdás csők égetett atcodon,
Hogy kOnnyebbítsd sorstrkat
Ott hagytaő alvó taniIványidat
S imádkoztált Atyám, ki boldogságom adod
Legyen íneg a Te akatatod,
Látlak a keteszten a gonos?ok között,
Itt megpihentél senLisem a!őözött,
Itt hangzott rrtoísó; Íeszitsd meg,íeszilsme g ót.

De írarmad nap l íeltámaőta||
Saívüní<be csókoltáI,
Nektlní< is új éltet aőtal|

ZAKA SÁNDOR polg. ísk. tan.
Hódmezö-Vás árhely.
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A Farkaskölyök mozgalom,
A ,,Magyar Cserkész" legutóbbi két szil-

mában meginditotta azt a fo|yamatot, hogy
a kiscserkészek kérdésót a Szövetségben
dülőre vigye. Ez a.cikk is ezt őhajtja elő-
segiteni. Csak alapos tanulmányozás után
dönthetjük el e kérdést. A legfontosabb tanul-
mányunk maga az a kis gyermek, akinek a
tészére akarjuk megalkotni a legjobb rendszert.

Lássuk mindenek előtt a gyermek szem-
pontját.

Mit kell a gyermeknek a rendszerről gon-
dolnia ? Azt, hogy az ő lelkéuek ruegfelel,
ltog1l az ő eswneailágát belölti. Ez a |eg-
fontosabb szempont a rendszer megalkotá-
sánál. De vigyázzunk! A.gyermek nem veszi
ezt maga észre, sőt a vezetőnek sem tünik
fel, hogy az a rendszer, amellyel kisérletezik,
kíelégiti-e a gyermekek játékkedvét, vagy
sem. Ennek erőpróbája a szúlői ház. Ha a
gyermek odahaza nemcsak az első hóna-
pokban beszél az ősszejőveteleken történt
dolgokról, a cserkészetről, de később is leköti,
akkor a rendszerben megvan a lélek.

Ennek szemmel tartásával kell az egyes
rendszereket tárgyalnunk. Nem a külszin fogja
megadni a lényeget, Hiába nevezem el a kis
gyermekeket apródoknak, ha ezze| kapcso-
latban nem tudok jellemfejlesztő és főként a
gyermekeknek tetsző lelket beleönteni.

A farkaskölyök elnevezés a farkaskölyök-
mozgalom a|apja; hogy hasonlattal éljek -ha Mowgli.t felölteztetjük meggyszin bársonv-
nadrágba, akkor Mowgli megszünik az a kis,
a vadonban a maga természetes egyszerü-
ségében nevelkedett gyermek lenni, aki erő,
egészség és jellem tekintetében példaképe a
,,farkaskölyköknekn, hanem akkor máris át-
vedlik egy közönséges - legíeljebb excent-
rikus - gyermekké, aki. minden, csak nem
példakép.

Az aprőd rendszernek nincsen olyan alap-
meséje, amel_v szinte vezetné, megragadná a
gyermekek fantáziáját.(De lehet! - Szerk.)

Mowgli meséje nem speciális angol regény,
hanem az egész művelt világ közkincse -amelynek pedagőgiai alapja megegyezik
Rousseau "Emile"-jével s csupán az a saj-
nálatos; hogy magyar forditása ezt nem érez-
teti. Ne gondoljrrk, hogy mint idegenben le-
játsződő történet, nem felel meg a magyar
gyermekek lelki világának. A magyar gyet-
mekektől csak oly távol van, mint az angol
gyermekektől az esemény szinhelye, India,
de a gyermeki íantáziának minden .távolság
elérhető. Hiszen Robinson szigete is távol
volt ! Sebestyén Imre.

Levél a Bzerke§zlőhőz.
(Csak az idetartozó, apródokra vonatkozó részt adjuk

itt. - Szerk,)

,,Alródjaímat", (mert kezdettőI fogva igy
hivtam őket s hosszas gondolkodás után a
,,bocs" kifejezetlensége és a ofarkaskölyök"
idegenszerüsége miatt ebben a névben álla-
podtam nteg, mint egyetlen helyénvalóban)
192l. februárban szerveztem. A megalakitás
főoka ez volt: A cserkészcsapat tagjaíba
belelekelui a szellemet, a leikeket, mely nél-
kij| az egész cserkészet hiu játék, lehetet-
lennek |átszott. A legidősebbek lelki világa
szinte már megállapodott, a fiatalábbak is
jobb kedvvel végezték a cserkészet gyakor-
lati, kúlső ténykedéseit; a jellemnevelés, mint
szellemi{munka, nenr vonzo|ta annyira már az
ő figyelmüket. Tehát azt még előbb kell kez-
deni. Belenevelni azl a kis fiúkba,, hogy ez
legyen a főgondjuk, öntud,atlauul is, ta!ál-
janak é|vezetet, kedvet a lé]ek művelésében
is és ez vérükké váljon addigra, mire a rendes
cserkészéletbe belenőnek. Ez volt tehát a
főcélom az aprődok szervezésében, azért a
közölt törvények is e körül a gondolat körül
csoportosulnak. A napi jótettbe és önmegtaga-
dási (mint fő léleknevelési eszközbe) gyakor-
latokba valő bevezetéq sőt ezeknek öntudatos
elsajátitása, megint csak a uérbe vaLó átvitele
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ismét könnyebb ezeknél a kőzvetlen lelkeknél,
akik ezt r é.detotodéssel éj éIvezettel csi-
nálják, többek közt azért is, mert önmaguk
nregbecsültetését látják benne. A cserkészet
roinantikusabb jelenségeit későbbi korban is
szivesen sajátitják el. Szóval 'nálam a sző
szoros értelmében a cserkészetre .való elő-
készület volt az apródszervezet: alhalmas
egxténiséget, jó anyagot szolgáltatni a cser-
kész,et számára. (Az enllitetteken kivül más-
ban is megnyilatkozott ez; ambició-íelkeltés:
mindegyiknek valamivel foglalkoznia kellett,
testvériség, takarékosság, akaratnevelés; olyan
gyakorlatok, antire egész életben szükség
van, de attól függ, hogy valaki kiskorában
kezdi-e } Tornázás, egészséges éleirnód, test-
edzés stb.) A kis fiúrk szivesen vettek részt
e munkában és mutatkoztak is ere.lmények.
E kis apródok (J..-II. osztályosak) szavaltak,
énekelteki"zpnéLtek (l3 hegedű s egy fuvola),
beszédet mondott az egyik, tréfás verset a
rnásik, kis jelenetet adtak elő ; az egyiknek
rajzaiből, festményeiből kiállitást csináltr-rnk
a helyszinén stb. Sziics Imre,

kegyesr. tanár, Nagykanizsa

oAppód"-e vagy nfarkaskölyök" ?
cimmel Győrből kaptuk az alanti javaslatot:

Ha Van §isiskola, kisdiák, kiskatona, kis-
gazd'asszony, melyeknek jelentése: a tulaj-
clonképeni iskola előkészitője, leendő diák,
leendő katona, leendő, gazd'asszony, nrért ne
lehetne az a kis cserkész.jelölt_ hivatalosan
is ',,kiscserkészu, minden ,,apród"-Qzás .és
minden ,,farkaskölyök"-özés nélkül és miért
ne lehetne az a 8:-l2 évesekből álló csapat
,rh isc se rké s z- c s a pa l" ?

Ha peclig ez , a ,,kiscserké§zcsapatl' egy
cserkész-csapathoz, mint törzshöz íartozik,
például a ,,farkas" nevet viselő csapathoz:
akkor viselje a ,jkiscserkész-csapatg a törzs-
csapat nevét is,ilyeténképpen: ,farkasfi kis-
cserkész.csapat." Ha meg nincsen még ott a
kiscserkész-csapat székhelyén cserkész csapat,
akkor is megválaszthatja a kiscserkész.csapat
előre a maga leendő ,,ál|at" -ját, amelynek
csak még a ,,fian-kérit szerepel addig, ririg
cserkésszé nem avatják és igy pl. ,,turulfi
kiscserkész-csapat",,,darufi kiscserkész-esa-
pat" stb. lesz. Cserkésző.

TÖrténet a táb,orból. Rajzolta: N,IÁTIS I<ÁLMÁN cserkész 126. Veszprém.
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A cserlrészönállóság és a lrritilra.
Nem szivesen irom le egymás mellé ezl a

két szőt, mert - e szavak szélsőséges értel-
me szerint - az életben sem szeretek hal-
Lani az olyan önálló eserkészröl, aki c-sak

hritizáIni tud,, Mert mi tagadás benne, akad-
nak itt-ott cserkészek, akik abban látják a
cserkészönálóságot, hogy - ;regíeledkezve
a kellő tiszteletről - minden alapos meg-
fontolás nélkül mindjárt készek a lesújtó'
itélettel.

Most egy hi.s rajzot állitok szemetek elé,
testvérek. Tatán egyik-másik vonásában ma-
gatokra ismertek. Es mivel a tökéletesedés
az önis,rueret-nél kezdődik, könnyen meges-
hetik, hogy az önmegismerés folytán az önzö
hritikus szerelő lestuérré uáltozik.

Az önáll.ő kritikus fejlödése az általános
emberi gyöngeség nellett könnyen érthető a
cserkészeknél. A kis apródjelöIt u. i. lépten-
nyomon hallja és a próbákra való előkészi.
téseken maga is lálja, hogy a cserkészet
cé|ja az önállóság fejleszlése és kialakitása.
lsmeri különböző megfigyelések fontosságát,
többet akar észrevenni, mint más közőn-
séges halandó, és végül úgy érzi, hogy má-
sok baján jobban tud segiteni, mint bárki
más. Es ha ezek után az általá,nos emberi
gyangeség erőt vesz az ily önállóság után
törtető ifjún, hova fejlődik ? Kialakul benne
egy mindenki fölött eltekintő, merész és rideg,
kritikus.

- No, ez nem is rossz - tör ki a gii-
ngos sóhaj duzzadő kis melléből. - Hát
már a cserkészet is igy kedveskedik szegény
diáknak l Nem eleget hal|ja az ember az
iskolában azoktől a pápaszemes tanároktól,
hogy a diők csak diák ., . kallgasson, ha
nem kérdezik .. . és beszéljen, ha felelni szó-
litják fel ! stb, Igen, rnost rueg a cserkészet-
ben akarják mindezt beadni nekünk.

,,De hiszen az Uristen nekünk is adott
észt, hogy azt használjuk és azért mondják
az eutberl (tehát a diákot is !) homo sapiens-
nek (okos embernek) a íermész9trajzban,
mert okok után kutat és megalkotja a ruaga
nézetét minclenről, összehasonlithatja a maga
képességét a másokéval és igy tovább."

Mindez - kétségkivil - igazság, de ily
beállitásban csak - didkigazság ! Elfogadom,
hogy okos ember vagy és akkor tudod az

aranyigazságot: itélethozatal előtt meg kell
hallgatni az elteuuéleruényl is. ]in nem va-
gyok ellenfele a diákna§ még kevésbbé a
cserkésznek s igy bizton remélhetem, megen-

geded részemről, hogy ntindell elnberuek,

még inkább az iíjúnak és a cserkésznek leg-

srcbb eréryte a szeréuység. Ez az, amivel az
ifju legjobban fllegszereltetheti ill,agát, amiért
társai és feljebbvalói becsüllti és szeretni tud,-

jáh, azonban a szerénység mellett is igen
szépen lehet mindenki még önálló is. A sze-
rény és jónevelésü ifiú hamarosan kiismeri
jóbarátjál és szeretettel csüng vezetőjén még
akkor is, ha intését vagy dorgálását hallja,
mert tudja és érzi, hogy ka ?rerrl. sleretné,
nent, akarná a jobb úlra tériteni.

Saját tapasztalatodból meg tudod már azt
mondani, Ilogy hinek incponáll már valaha
az őnálLő, de szerénfielen ifjtt, ?'Talán egye-
dúl önlnagának és hasonló gondolkozású

,,barát"-ia,i.uak, helyesebbei az ő ellenségei-
nek. Ugyan, kiuek tetszhetik pl. az az ifjtt,
aki mindent jobban tud, mint előljárőja, pa-
rancsnoka, vagy őrsvezetője, akimindig jobb
úrton tudná vezetní a csapatot kirándulások-
nál, mindig hülönbel tuilna beszerezni vásár-
lásoknál s hellesebben megoldana bármely
íeládatot, mint bárki a csapatban. Az ilyen
rnind.enkit legyőz, de ha közelebbről vizsgál-
juk, látni fogjuk, hogy csak - szájjall Mert
ha anól van szó, hogy teltel, bi.zonyilsa be
állitásait, anngira seua sikerül neki vállalko-
zása, mint azé, akit oly hivatásos hozzáér-
tésse| lekicsinyelt, Ilyenkor azonban elég ,,ön-
á|lő" ahhoz,hogy okokat keressen saját men-
tegetésére, helyesebben, hogy igazolja magát

- m.ások roaására. ]Ís mivel a gúngt és
lesajnálásl igy sem kerülheti el, félrehúzódik,
d.u,zzog, aó,dol és szörnyen bosszankodik -
mások szeretetlenségén és csak néha a maga
hiállhalatlau, ter lnészel e miatt.

Hányszor ismétlődik mindez, mire eggszer
csah észbe krp, - talán épen az eddig cég-
táblául szolgáLő te stv ér szer et ő fig1 elrnezt et ésér e

- hogy mégsem ő a megtestesült cserkész-
önállóság? Bizong a uilág setnforgott körü-
lötlel,.. S a csapatban sem nélkülözhetetlenl

A szerelellen kritika; testvérek, még ueru

önállóság ! Ehhez pedig szilárd jellem kell !

Önmagunk helyes ismerete embertársaink
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szeretete, az isteni és emberi törvények tisz-
telete, az alázatos és _ őszinte .lelkület bizto-
sitja csak a jellewszildrd,ságot, meg egyedüli
alapja az önállóságuak.

Fiu!, ne feledjétek el soha: az a legszebb
hrilika, ruelget tetteink igazolnak !

Dr. Horuáth Delre

Vísszhang.
Pi,ltlyőke Pd,l, csapatunk oszlopos és lát-

hatatlan tagja, a napokban nagy meggyőző-
déssel beszélt valamit a fiúknak. kiváncsi
lettem, ugyan mit beszélhet Pintyőke olyan
nagy hévvel, közelebb huzódtam atársasághoz,

Pintyőke arróL szavalt, hogy olvastuk-e a
N,Iagyar Cserkész márciusi számát? Hát abban
olvastuk-e azt a csodás 500 koronáról szólő
hiradást ? Hát hogyne olvastuk volna l Nohát,
folytatta Pintyőke, elhiszitek.e, hogy az az
500 korona ott van !

A fiúk egy ftsze igenlőleg bólintgatott, de
némelyek csöndben maradtak. vagy nagyon
is hümmögtek, néhányan azonban azt áll'i-
tották, hogy az csak fogás akar letrni,
még pedig nagyon ügyes fogás, amelynek az
eredménye nem fog elmaradni.

Ekkor Pintyőke elmondta, hogy a mult
héten a láthatatlan köpönyege leple alatt íent
járt Pesten, megtekintette és személyesen
meggyőződött, hogy az a pénz csakugyan
ott van aTitkári Hivatalban. Leirta pontosan,
hogy hányas száma van, milyen a szine,
milyen üvegbura alatt van, milyen szép selyem
párnán nyugszik stb., azt is elmondta, hogy
az nem olyan közönséges 500 korona, az
tényleg csodás; mágneses, világit, mozog,
gyarapszik, illetőleg nő, sőt talán még be-
szél is l

Annyira hüen irta le a dolgot, hogy a fiuk
közül nrár sokan tátott szájjal hallgatták. A
végén aztán megkérdezte ?

- Elhiszitek-e, hogy ott van tényleg az
a pénz?

Hát a fiuk csende*ó bólongattak, lrogy
Úgy látszik tényleg ott kell lennie .annak a
pénznek. Azonban ezzel nem elégedett meg
Pintyőke, ő teljes hitet akart. Azétt tehát
drámai pőzba vágta magát és kivágta .az
utolsó argumentumát is :

- Már pedig azt el kell hinnetek, meít azt
cserkész iria éJ a cserkész szava esküt ér !

- IJgy vanl lgaza van Pintyőkének! -zugták helyeslőleg a fiuk, - most már hisz.
szük, hogy ott van az a pénzl

- Nohát ha elhiszitek, folytatta Pin-
tyőke - akkor az annyi, mintha láttátok
volna l Nem ?

- De igen !

- Ha pedig láfiárok, akkor kötelességtek
megfizetni a megtekintési dijat !

Azzal lekapta a ka|apját és már szedte is
össze a fiuktól a pénzt, A fluk pedig kény-
telenek voltak - fizetni és ime itt küldjük a
megtekintési clijat. Hatvanan vagyunk, fe-
jenként l0 K-val: 600 korona . . .

Igy .szó| a hozzánk érkezetl levél egy rész-
lete. Es hisszük rendületlenül, hogy a magyar
cserkészek tanulnak a jó példábó| és ai az
első ötszáz korona valóban csodás \esz, s az
a lehetetlenség idővel valősággá váLik.

49, Berzsenyi, Szombalhely

Zu|u Axax ujabb lralandjai.
lrta és rajzolta Bogyay Tamds cserkész, Nagykanizsa.

l. Egyik nagy táborban
jó Ztllu cserkészünk,

Kinek kalandjai
isnrertek elöttünk.

SüIt flamingó combbal
táborból kivonult,

Szagra gyült állatok
nyála is kicsordult.

2. lai! A veszéIyt lálva
falat torkán akadt.

Biztos halál vár rá
a pálmaía alatt.

Gyors szökeléssel
íelnlászik a fára,

Csak a szegény kalap
maradt ott Ienn árva.

3. De im ! Sültnéljobban
kell a furcsa jószág,

kalapra rontanak
iisris és elefánt.

Tépiki marcangolják,
rajta összevesznek,

zulu szive a fán
majdcsakmeg nem reped,

4. Elefánt bácsi gyöz,
. kalapot felkapja,
Amde vadul harap

tigris ormányába
A nagy fájdalomtól

elefánt feljajdul
s máris holtan fekszik

vetélytársa hátul.

5. Elefánt orrából
dúsan ömlik a vér,

Zulura pillantva,
lóle irgalmat kér.

Ami ió barátunk
riem is volna cserkész,

Ha segélyt nyujtani
mindig nem volna kész.

6. Hálás az elefánt -. őt hátára veszi,
Tábornak indulva

Zulut hazaviszi. -Ki megmeneküIve
sátrában térdre hull:

Nem reméIte, hogy ily
ép börrel szabadul t

t
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A levegőtellger mentőöve
-A legutolsó bu.lapesti repülőversenyen sok

ezer ember nyugtalan tigyelnre kisérte a ma-
gasban keringő és minden körnél leijebb
jutó gépmadár ut.ját. Egyszerre csal< kis pont-
nak |átszó test vált el tőle, rnely nyilegye-
nesen ?uhant iefelé, Pár p.iilanat-mr-riva,-mi-
közben a közönség nrég a léIegzetét is vissza-
íojtotta, ernyőszeríí idom kezdett felette szét-
terülni, trgyanekkor a rajta 1üggő test esé-
sértek nagy sebessége negszünt. \Iiní az őra
ingája lengett a levegőbren, nagy iveket irva
le, majd lassanként azt is abbahagyva, nyu-
godtan, biztosan ért a földre

A repülőgép utasa 1ó00 néter magasból
ugrott le. Három percig lebegett ég s föld
között, Ez idő alatt 250 méternylre vitte el
a levegő áramlata a leugrás helyétől képzelt
merőleges vonaltól, Semmi baja sem történt;
niosolyogva fogadta a hozzásieLőket,

Az ernyő átmérője 6 méter volt és 7 méter
hosszít zsinegek végén függött a merész
vtil\alkoző.

A szerkezetet, melynek segélyével a ma-
gasból épségben a földre jutott, ejlőernyőnek
nevezik.

A gonttrolat nern uj. Liou.artio clcl Vinci
már l5l4-ben rájött arra, hogy a levegő ellen-
á|lása lehetővé teszi megfelelő készülékek
aIkalmazásáva| a nagy magasságból való le-
ereszkedést, Tervének rajza alá e megjegyzést
irta: ,,Ha valaki minden old'alon 12 rőf széles
vászonból készült piramis alakú készülékbe
ü1, azza| tetszésszerinti magasságból a rneg-
sérülés félelrne nélkül ereszkedhetik alá."

1617-ben Faust
Veranzio velencei é-
pitész egy könyvet
adott ki, melyben ő
is ábrázol egy ily
céIú szerkezetet. Öt
méteres rudak négy_
szögletes keretei ai-
kotnak és ehhez van
erősitve a felület.
Gyakorlatba n azon-

ban egyikük sem
kisérelte meg esz-
méJe kivitelét.

eg]lén, ki közönséges ernyő felhasználásával
kisérelte meg . a fogságtlól való megmene-
külést. Dedahts utódjának e vakmerő vállal-
l<ozása sikerrel járt.

Anrit Lavis szabadságvágyból vitt véghez,
azt tudoruányos szenlpontbói 1 783-ban Le,1,1ol,-

t,nand is nregcsinálta -N{ontpellierben.

NIindkét kezében egy-egyernvővel ugroitle
emeleti lakása ablakábó1 az vtcára kora haj-
nalban, nil<or nrég nem láthatta senki. Nem
történt senrnri baja. Tettének hire azonban,
mivelhogy valaki rnégis megleshette, gyorsan
szétterjedt 'a városban és eljutott Bertkalotlt.
fizikus füleihez is, kinek figyelnrót ez eszme
rrtegragadta. Nemsokára Lenormanddal egyiitt
a montpellieri csillagvizsgáló tornyábót a kisér.
l et ek so roz a íát v é gezték. Szerk ezet eikh ez á1| a -

tokat kötöttek és ezeket dobták te.

Tőlük és Montgoffiertől ered az ,,ejtő-
ernyő" (parachute) elnevezés.

Utóbbi Att uotlaybalt, házmagasságból ugrott
lg cle nejének kérésére próbálkozásait abba-
hagyta és az állatjainak épségét kockáztatta
azután. Ernyőjének átmérője 2,5 méter volt.

Fogságból való megszabadulás reményében
sokan használták kI az eitőernyő szerepét.
Drouet postamester fia - ki 1791. jun. 2t-én
a Varennesi hidnál XVI. Lajos király-t csa-
ládjával elíogta, - a spielbergi várból, hova
az oszlrákok zárták, ejtőernyővel ugrott le.
Készütéke nern jól működött s ő a lábát
törte. A budai citadella hüvös levegőjét szin-
tén igy akarta otthagyni Charles Garnerin.
Egy magyar lány megszerezte néki az annak
etóáttitasánoz szükséges rninden anyagot,
N4ár majdnem készen vo|t szerkezete, midőn
titkát felfedezték. Másfél év mulva megszaba-
dulva buzgalommal fogott tanulrnányai foly-
tatásához. F-izikusnak készült. Mint, léghajós
|797,ben Fárisban, éjjei, szines lámpákkal
kivilágitott ballonnal Játványos felszállásokat
rendezett. }donceauxban pedig óriási közönség
előtt 1000 m. magasból ugrott le ejtőernyő-
jével" Ez vo|t az első nagyobb magasságbó^l
iortént leugrás. Készülékének átmérője 10
m§ter, s anyaga selyem voit. Európa nagy
városaiban is megisméte!te ,rnutatványát. "

Nérnetországbaa az első ejtőernyővel való
leugrást 1804. május 23-án a ftancia Baur,

\'

Ez időtájban a meredek sziklákon fekvő guett rnutatta be, ,:,.

Míatau várban volt ]bezárva Lauis nevezetű - 1814_ben Alice Garneriu, az előbb emlite,tt

L_ _ _- Llrr--^- {
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léghajósnak unokahuga XVIII. Lajos előtt a
párisi Mars mezőn ugrott le egy léggömből.
Az e|ső nő ki erre vállalkozott. Később még
negyvenszer tette ezt meg.

Cockings 1873. julius 29-én Londonban,
Cafley újrendszerű ejtőernyőjével, mely két,
hegyével lefelé álló, szárnyalakű, s kosárral
biró készülék volt, a oNassau" ballon gon-
do|ájához e rősitette magát. Felemelkedve 1 50 0
méter magasban elvágta a megerősitő köte-
leket. E pillanattól óriási sebességgel zútant
lefelé, miközben szerkezetéve| többször meg_
fordult a levegőben. Lee mel\etti mezőn ta-
lálták meg a tragikus véget ért bátor kisér-
letező holttestét.

l852-ben Poetiuin asszony 38 izben ugrott
le 12 m. |átmérő:ű és 30 kg. súlyú ejtő-
ernyőjével; egy alkalommal 2000 m.-ről,
amikor 45 percig tartott az űtja.

Kővetkező évben Letou,r léghajős szárny-
alakkal kormányozható ejtőernyővel kielégitő
eredményhez jutott, mig a végzet őt is elérte,

1808.ban And,re di egy társávaL felszátlt
Páduában. A légi úton léggömbjük felszakadt
és gyorsan kezdett esni. El voltak készülve
a legrosszabbra, midón oly helyzetbe került
a ballon, hogy a nyiláson levegő tédulhatott
be. A burkolat megtelt a beleszoruló leve-
gővei s lassubbodó sebességgel folytatta utját
a léggömb lefelé és utasai simán a földre
érve megmenekültek a már-mát biztos haláltól.

Hangler ez alapon gömbszerű alakkal gon-
dolta megoldani a problémát.

A léggömböknél a burkolat szakadása ese-
tén az is megesett, hogy ejtőernyővé alakult
át, T. i. a ballon alsórésze a légnyomás
által belenyomódott a felső félgömbbe, mi-
által ernyőszerű alakot nyert. Az amerikai
W'ise ezt mesterségesen idézte eIő 1838 ban
kéíizben is, amikor a nézők nagy száma
előtt 4000 m. magasb ő1 kockáztatta meg a
hátborzongató merészséget - szerencsével.
,, A német Lattemann 1886-ban kettős ejtő-
ernyőt haszná|t. Két ejtőernyőt összegön-
gyölve egymáS alatt a ballonon megerősitett
trapéz-rúdra függesztett fel. A felső ejiőernyő
a kiugrásnál magátől kibontódott, majd ki-
huzódása után szétterült, mig a másik csak
akkor lépett müködésbe, ha az esés nyugod-
tabbá vált. Latteman evvel 200 m. alacsonyról
is kiugrott. Egy alkalommal léggömbje át-
szakadt, s jókora magasságbóI egy házíetőre
esve életét veszté. Ezen ernyővet l(áte Paulus
1910. elejéig 80 leugrást végzett, s egyik al-
kalomma1 sem szenveclett a legcsekélyebb
sérülést sent.

A kisérletezők neveinek hosszít sorát lehetne
még felsorolni. A gyakorlati léghajőzásnak
azonban nagyon keveset jelentettek a szerke-
zetek, mivel ennek feladatát, a nagy magas-

ságból való lejutást, nem annyira mint mentő.
készséget használták fel, mely a levegőten-
gerben járő légijárműveknek esetleges ve-
szélybe jutása esetén az egyedüli óletmentő
eszköz, hanem inkább vakmerő akrobata-
mutatványokat végeztek vele.

Miclőn a repülés eseményei egymást kö-
vették, kezdtek foglalkozni a Iégjáró készü-
lékeken való, céijának megíelelő helyes alkal.
mazásáva| is,

Reickelt olyan ruhát készitett, mely a piióta
zuhanása közben a levegőben szétterül; ejtő-
ernyővé válik. Evvel való kisérletezéseií, az
Eiffel-toronyból történt egyik leugrása alkal-
mával, életével fizette meg.

Más az ernyő belsejében elhelyezett |őpor
felrobbantása révén igyekezett azt a szük-
séges pillanatban kinyitni. E megoldási mó-
dokon kivül még számos gondolattal foglal.
koztak. Az eredmények azonban sikerre nem
vezettek.

Csekély ujitásokkal a Latteman-Káte Paulus-
féle ejtőernyő vált be még legjobb'an és evvel
rrgrottak le a háborúban is a kötött léggömbök
megfigyelői veszéll,bejutásuk esetén.

A repülőgépen, kormányozhatő léghajón a
felhasználása azonban még kivihetetlen vo]t.

(Folytatiuk.)

Húzd meg !

A vezető annyi szál, zsineget köt össze
sugár alakban, ahányan a játékban részt
akarnak venni. A fiukat körbe állitja s mind-
egyikkel megfogatja egy száL zsineg végét.
Azután majd erre, majd arra rámutatva hir-
telen rákiálI: ,,Húzd meg !" vagy ,,Ereszd
meg!', mire az illetőnek habozás nélkül a
parancs ellenkező.iét kell cselekeclnie. Aki erre
nem figyel s hibát követ el, a játékból kiáll
s igy az nyet, aki mindvégig odafigyelve a
selejtezés végén egyedül marad. - szi.

Vll. róka őrse.
EmiI íőg. tan.

A 40. sz. ,Szekszárdi cserkészek''
Középen a csapat parancsnoka: Éri
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Alig telt el egy-két óra s olyan volt ril€:
gint minden a tópartján, mint augusztus
6-án este, mikor ideérkeztek.

- Itt vagyok, Sándor úrfi l - szőlalt
meg a béresgazda kállai san5,i mellett.

I(edves gazda, magának, jobban
mondva a tanyának szeretnétrr adni ezt a
csónakot. Elfogadják ?

- Köszönóttei fogadjuk. Úgy is bomol-
nak érte a lányok, legények.

- Megtanítottuk mi a kisebb fiítkat is
evezni, kormányozni. Hát csak arra kérem :
vegye gondozásba. Télen a fagy elől vitesse
fel a tanyába. Akkor eltart ez itt akár liz
esztendeig is.

- Köszönjük szépen.
A cserkészek készen egymás mellé sora-

koztak. Megindult a kis csapat a tanya íelé,
a tanyán keresztül és Sándorfalván át
Pr.tsztaszerre.

I(int volt a tany a apraja, nagyja, asszonya,
férhja, ott volt az ispán úr is, aki sorra
kezet fogott ősmagyar tempó szerint a cser-
készrnesterrel és a cserkészekkel. I\{ár indulni
akartak tovább a fiűrk a kedves bucsuzkodás
után, mikor Miska gyerek édesanyja és Katica
Lánya egy_egy szakajtő kosárral toppant
elébük.

- Várjanak csak, Gida úrfi.

- \Iit akar, jő asszon5, ?

- Fogadják el íttravalónak ezt a kis
serrrmiséget. Oh, hogy meg is mentették az
én ilIiskámat, azt a haszontalant; hogy
rniért is kellett annak a kötnivalónak a fára
nlászni ? De csakhogy nincs nagy baja;
hazajön már hamarosan a szegedi kórházból.

Frissen siilt fonatos kalács került e',ő a
l<ét nagy sz,akajtóból.

- Níinilnyájuknak sütöttünk egyet-egyet l

ilIegnyilt a llátizsák szája s mind el-
nyelte a meleg, illatos magyar kalácsot.

S nrire föltetszett az, égen az esthajnal
csillag : Pusztaszeren, a híres Pallavicini
kastélytól nem messze, tábort is vertek a
p4lotai Qserkészek, §lkésziilt a, yacsora is:

h
l, ,?

s

friss, íorralt tej a puha kalács mellé. F'el-
lángoit a tábortűz is hamar és megzendült a
Timók Jóska tárogatója.

A Pusztaszer földjén heverő cserkészek
szive hangosabban dobogott. Talán éppen
ezen a göröngyön ültek, hevertek a hon-
szerzők is. Nem szőltak erről egy szót s€,
de mindnyájan ezt érezték. Gida megszólalt:

- Kössünk nli is szerződést, új magyar
szerződést, úi magyar szerződést, fiúk !
tündökölt égi tűzze| a Gida szen]e.

Á fiúk nyugtalanul, ihletetten, meghatva
súgták:

- Kössünk !

- Aki nem segíti közülünk a bajba ke-
rült magyart, nenl magyar az; verje Isten,
verje I

- Nem magyr az; vetje Isten, verje,
_*- Aki nem siet a magyar tehetség tá-

mogatásárar, nem magyar az; verje Isten,
verje !

,- Nem magyar az; verje Isten, verje.

- Aki magyar vérével civóclik, nlarako-
dik, nem magyar az; verje Isten, verjel

- Nem magyar az; verje Istén, verje.

- Aki lomhán tölti a napot, pocsékolja
apja, nagyapja nevét és vagyonát, nem ma-
gyar az; verje Isten, verje !

- Nem magyar az; verje Isten, verje.

- Aki nem feszíti soha r.em lankadó
c1ologra izmát, eszéI és szívét, nem magyar
az; verje Isten, verje l

- Nem magyar az; verje Isten, verje.
Bihari cserkészmester felugrott, N{egkapta

a Gida kezét s úgy mondta:

- Verje Isten, verje !

A 1]úrk mindnyájan megszorították Gida
reszkető kezét S ezze\ a le]ket megrázó
esküvéssel aludtak el Pusztaszeren a palotai
cserkészek,

Es másnap nagy ünnepség volt Puszta-
szeren. Szent István király napján a hivata-'
ios Magyarország ünnepelt, imádkozott és
egyházi énekeket énekelt a máskor csendes
s!kon.. Szegedről Garaguly Ferkó is ott volt

ü^-l
x*
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tizenkét cserkészével. Gida ezt tudta, hogy
így lesz. Szegeden beszé|te meg Ferkóval.
De nem árulta el se a fehér bárányoknak,
se a l<őszá|i sasoknak.

A pusztaszeri emlékoszlopnál pedig ünnepi
nrise volt. A szegedi rókusi plébánia lel-
késze misézett.

Az emlékosz\ophoz vezető úton kétoldalt
a meleg szemű, üdearcú, acélkarú cserkészek
álltak katonásan. Hosszú cserkészbotjaikka1
kedves és biztos korlátot fontak. Igy szeliden,
finoman rendre kónyszerítették a kiváncsi
tömeget. A szabadon tartott úton'bátran jö-
hetett, mehetett a rendezőség, a miséző pap
és .kisérete.

A mise után a nragj/ar ruhás reforntátus
pap mondott szíveket megindító irnádságot s
rnegáldotta az őseir e visszaemlék ező, únn eplő
nragyarokat.

Még egy daliás egyeterni hallgató sza,
valt lelket perzselő tűzzeI. A szép vers ha-
rangkongásű szavai szinte végig repülték a
szeri pusztát, A két cserkészcsapat áhitatos
figyelenrmel leste a nagy cliák nemes hevü-
lését.

A szegedi főíspán kornoly beszéődel zárta
be a tisztálelkúí emlékezés ünnepét. De mi-
előtt belekiáltotta volna a pttsztába a hagyo-
mányos szavakat: ,,lnagyarok, menjetek széj-
je| iázailc:kba és dolgozzatokl" a cserké-
szekhez fordtrlt :

- F'iúk, }Iag5.,arország jövendője, akkor
tr-le1 leikern vaióságos nyugoclalmat leltli csak,
ha a ti íriss szemetekbe nézek. lli apák,
mért tagadjui<, fegyeimetlenek, egytnást mar-
cangolók vagyunl<; ne adja a magyarok
lstene, aki bizon5losan él, hogy addig sza-
ka.ljon ránk valatr.i nagy megptóbáltatás,
míg a mi kezünkben .van a kar<l s a tietek-
ben az iskolai könyv, Nem tudok e helyről

elmenni, ahol talán valamikor Árpác1 yezér
is állhatott, míg vallomást nem teszek artól
a bús sejtelrnemről, hogy mi elveszítjük ezt
a hazát. De ti, ti, a magyar jövendő, akik,
íme, serdülő gyermekkorolokban magatokat
szigorít íegyelemre szoktatjátok s eg5,nlás.
ban nenr a hibát, hanem a jót keresitek, akik
bajban és örömben nlindig egymásért dol-
goztok, al<ik nem akarjátok egymást félre-
taszigáIni a munka mezejéről, akik a sok
kis erőt, mindnyájatok külön,külön kis ere-
:ét, egy nagy közös, lebirhatatlan erőbe
gyüjtitek együvé: ti még a mi bííneinkből
hazánkra szakadő veszedelmeket is jóra te-
hetitek. Csak igy tovább fiúk I Együtt előre !

A főispán szeme teli volt könnl,ei, tríin-
denkit megkapott ez az őszinte vallonrás-
szeríl kijelentés s mikor a főispán sorban
megölelte a cserkészeket: csettdesen sírtak a
puszíaszeri pusztán ünneplő magyarok.

\,Iindenki érezte, hogy ilyen ünnepség
még nem volt Pusztaszeren. A cserkészek
lelké.t is rabul ejtette valanti meleg igézet.

Erezték ők is, a kedves, konroJy palotai
cserkészek, hogy gyönyörű táborozásuk ket-
tős koronája voit a puszlaszeri fcrgadalom
és a főispáni látomásszerű beszéd.

Vl.
Hazafelé.

A kistelki állomáson vonatra szá1lIak a
fiúrk. A szelid pajzánság, a soha se sértő
tréfálkozás, a sziv mély kútjábói őszintén,
friss forrásként patakző kacagás és a táboro-
zás kedves napjaira vaió visszaemlékezés
volt a palotai cserkészek úrtitársa. Garaguly
Ferkó is Kisteleken szállt vonatra, de ők
ellenkező irányba mentek - Szeged felé.

A szegedi és budapesti vonat éppen Kis-
telek állonrásán találkozott egymással s az,
lttasok nregilletődötten nézték : milyen egy-
szerű, katonás rerrdben s mégis mennyi
nlelegséggel búcsuztak el eg5r665151 u sze-
gedi és a palotai cserkészek.4\

s a pest feié zakatolő személ),vonat
rrtintha tr.rdta volna. hogy szülők szerei-ő,
i)lelő karjába röpiit{ fiúrkkal fut most acélsín
ritján: szinte széditő sebességgel úszott
szikráző kerekén; talán fel is emelkedett a
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diósgyőri sínek biztos irányt mutató szin-
jéből !

Czgg|édig még a táborozás aranyos emlé-
keire ,mosolyogtak vissza a fiúk. Mintha csak
valami csuda Mozgóban ültek volna. Nem
volt itt se gép, se vászon, se villany, mégis
lepergett előttük az egésztáborozás. A sátor-
verés, a csónakázás, a tárogatőszőval való
nótázás, Kari szellem tréíája, a harcsafogás,
az úszás, a tanyaí kiállítás. a szegedi Láto-
gatás, Piroska rajtukütése, a kis tanyai gye,
rek lábatörése, a sok leirhatatlan lelki gyö_
nyörüség, szóbeli öröm, a puszta kék €8€,
az ég tömérdek csillaga, a levegő balzsamos
cirogatása; minden, minden.

De mikor mát Czeglédről indult el velük
a vonat, nem visszanézett lelkük, a Fehértó
tükre felé, hanem e|őre, haza, Pa|otára.

Ki jön ki az álloriiásra ? Yárja-e őket
valaki ? Nincs e otthon baj ? Nem késik-e a
vonat ? Mert minden perc csalr a viszontlátás
drága örömét tolja akktrr messzebb.

Lassan, lassan csendesebb . lett a dal;
ntár Vecsésen el is halt. A beszéd is rit_
kábbra fordult. Minden palotai cserkész ma.
gával foglalkozott gondolatban. l(őbányán
már a cókmókját szedte össze mindenki. S
a nyugoti pályaudvar előlt az ablakon ki-
hajló Kovács Gabi boldogan kiáltott fel:

- Fiúk, á1l a kar|.

- Mi az a kar ? - Kérdezte Kállai
Sanyi.

- Ifát a bejfuati jelző ! Mehetünk be a
csarnokba. Nem vfuakoztatják meg kint az
állomás előtt a vonatot.

- Ét;en ! fújta rá a talpon termett cser-
készcsapat.

S beíutott a vonat a szép pályaudvar
csarnokába. Még egyet-kettőt fujt és megátlt.

Pesten voltak á palotai cserkészek.
A nyugati pályaudvaron váríaőket Piroska,

Gida édesanyja. Mindenkinek volt valakije.

A végállomáson az Istvántelki főműhely-
nél szálltak le valamennyien. Ott aztán Ót-
búcsúztak egymástól. Szétszőrődtak, mint az
elnyilt rózsa kedves szirmai a szélben.

Bence Tóni l{állai Sanyi közelébe som-
polygott s mikor a búcsúzó zaj lecsillapo-
dott, csbndesen megszólalt:

- Sanyi l

--Tessék, Tónikárn.

- Hogy is mondjam, na ! - gyámolta-
lankodott az e|érzékenyedett fiú.

- Ivlit akarsz mondani, Tónikám ?

- Tudod te azt!,- Mit, no ? 
-Nem tudom biz én.

- Hát, hogy én is - táboroztaml -s majd elpttyeredett a derék melegszívű fití l
Kállai Sanyi most tudta már: miről van

szó ? Hogy ő kölcsönözte Tóninak a táboro-
zás költségeit.

- Csak - köszönöm, Sanyi.
Kállai Sanyi megöIelte és megcsókolta

Bence 'Iónit.
És Bence Tóni szegény édesanyja meg

a l(állai Sanyi gazdag édesapja egyformán
sírt, sírt. (Vége.)

szóralrozás a táborban.
Az eltüntetett pénz.

E mutatvány csupán egy kis kézügyes-
séget kiván. Valakinek jobb tenyerébe egy
érmet, vagy ezüstpénzt (egy koronást) helye-
zünk. Jobb kezünknek kisujj felé levő oldalát
az illető tenyerének széléhez tartjuk. Magya-
rázzuk ffi€g, hogy ha hármat számolunk,
tenyerét összecsukja erősen és midőn ujra
kinyitja a pénz már nincs benne:' a mi
kezünkbe jutott. A siker titka igen egyszerü.
Midőn a hármat számoljuk, kis ütést gyako-
rolunk a velünk szembenálló tenyerére, mire
a pénzdarab felugrik és miközben mi is
összezárjuk tenyerünket, már nálunk is van.

Mágnesezett sétapálca.
Amilyén egyszerü a mutatvány olyan nagy

hatást érhetünk el vele olyanok előtt, akik
először látjáx, nagy és tudományos magya-
rázatban fejtsük ki a mágnesség terén elért
ujabb nagy íelíedezésünket, mely szerint az
emberi vérnek, ha egy bizonyos helyre szo-
ritják mágnesező hatása van. Balkezünkben
átmarkolva a bot szárát, jobb kezünkkel
erősen szoritjuk a .vért kezünk felé. S ime
mily csodálatos l Ot ujjunkat kiegyenesitjük
és a bot erősen hozzátapadt tenyerünkhöz.
Magyarázatképen emtitjük meg, hogy mutató-
ujjunk szoiitja erősen a sétapálcát, mely az
elő! szemlélőnek nem tünik íel.
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csókkal, öleléssel kisérték övóik a palo.
tai cserkészeket a Bur-villanyos,,C''.koósijá-
hoz s míg Palotára haza nem érkeztek: a
boldog, együgyű, meleg kérdések özöne
ostromolta a bazatétt cserkészeket.
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Cserkész daloslrönyvet tervezünk !

Össze keil már gyűjtenünk a cserkészdal-
termést ! Akik figyelnek ránk, tudják, hogy
a rettenetes helyszüke miatt is, de a cser-
készkomolyság folytán is nagy súlya van
minden mondatnak, amit lapunk kiad. Nem
szólunk tehát a terv fontosságáról, csak a
kivitelről.

Teljessé akarjuk tenni, azért kérünk min-
den csapatot, hogy husvétig (végső időpont
ápr" 20) küldjék be: 1. ered.eti dalaikat kot.
táual, (egysorban prim és terc), 2, isruert
dallamra költött szövegeiket, a népdal jelzésé-
vel. - Gyüjteményünkben eddig kb. 70 ,a1-
kalmas" dal van, nagyobbára indulók vagy
menetelésre alkalmas dalok. Az eredetieket
kottával adjuk ki. Ami ápr, 20-án túl érke-
zik - lehésett l A kottát kérjük klisirozásra
alkalmasan, tussal irni, a helyet jól kihasz-

úgy, hoqy akár csak a cserkészjátékra, akár
a 28-iki- közgyűlésre és atlétikai viadalra is
jönnek fel, s4áLlás rendelkezésre fog áIlni.

A nómet csórotáborozás ügyében április
második felében külön megbizott érkezik
hozzánk, Kérjük azokat a csapatokat, ame-
lyek német táborba szá|lanának és amelyek
vendégül látnának (persze mindkét ügyben
szöv. segéllyel) csapatot, hogy április 20-ig
szerkesztőségünknek jelentsék, hogy megbi-
zottjukat a német megbizottal közvetlen tár-
gyalásra meghivjuk. A csapatok szétosztha-
1ók (pl. 1-1 őrsre táboronként.)

A ,rPrinz der Neodorlandeníí alapítvány-
ból jutalmazott cserkészek dijkiosztásával
kapcsolatban a szövetség a Svábhegyen va-
sárnapon, ápr. 30 án 16 órakor szt. Gyargg-
uagli ünnepélyl rendez. Főpontok : csaqlat-
összeaonás, a cserhészfuaószenekar számai,
clijhiosatás, diszweuet. Erkezés csapatoknak
legkésőbb l 3 óra.

A májusi cserkógzhét alkalmából megje-
Ientetni tervezett,,Evkönyv"-re fellrivásunk
eddig nenr járt megfelelő eredménnyel. A
cikkek és eszmék beküldési határideje ápr,
15. Ha addig a cél elérése nem biztositlratq
a tervet el kell halasztanunk.

A cserkésztakarék igazgatósága köztudo.
m.ásra hozza, hogy az alapittisi jegyzések első éví
részlete tiprilis hő vígéig fizelheiő 'késedelnri 

ka.
matmentesen, l922. ntájus t.töl az alapszabályszerü
késedelmi dij fel foe számitlalni.

Kedves Szerkesztó Ur t Szerettem volna úgy
irni: ,,bácsi' (mert minket igy hivnak kis eserkt-
szeink), de most jut eszenrbe, hogy "szolgálatban'vagyok, mert egy hideg hivatalos jelentést is kül_
dök a mi ,,Magyar Cserkész'-ünk számára,

Elöször természettudományi pályára készüllem, s
onnan hoztam magammal aztla hajlandóságot, hogy
mindennek valami reális alapot és tartalmat adjak.
lly hajlammal bekerülve, mint theologus, az eszmék
és ideálok világába, elöbbi képességem oda ttansz-
formálódott, hogy részint igyekszem átélni és meg-
tapasztalni a legnagyobb és legmélyebb érzéseket
és eszméket, részint pedig mint egy költö (bár
ver§et nem irok, ne tessék féIni), szerétek beleme-
rüIni az elképzelésekbe, festésekbe, ideálképek
szövögetósébe.

Anrint az universumban titokzatos aeterikus moz.
gások, elektromos hatások suhannak, keringenek,
úgy képzelem az eszméke| is, melyek az emberi
lelkek világegyetemének horizoníján müködnek,
eveznek, - A legnagyobbat, a szeretetet a Jézus
hozta a tilágba.

A cserkészetre vonatkozólag Baden-Powell volt
az a boldog ember, kinek lelke, mint a drótnélküli
táviró felfogókészüléke (ha ugyan szabad egy olyan
lelket ilyen műgzerhez hasonlitani) felfogta ezt a
felséges eszmét és olyan erőteljes formába zök-
ke4tette, amilyen ma a cserkészet.

Orökké rajongva fogom szeretni és tisztelni ezért
az agg .főcserkészt". Neki köszönöm azt a sok
apró és nagy, de mindig kedves örörnet, amit a
cserké'szmunka nekem is adott.

A cserkészet fogalma és a munka szépsége együtt
nö elóttem a napokkal, s ezt nemcsak a jelen lel-
kesedése mondatja vel'em, mert nagyon is komoly
alkalmakkal leszámoltam már a"szalmalángolá-
eokkal."

-\

a,*
nálva. Szerkesztőség

<\

Az országos csorkészjátékról jelenthetjiik,
hogy az előzetes megbeszélések befejeződtek.
Vezetősége eszerint:

Játékvezető: Gerő László (Keg)
Sárga fél, Yezér: Dr. Fodor Ferenc, he-

lyettese Arky Zoltán(mindkettő 33. Cholnoky).
Kék íél. Yezér: Dr, Hermann Győző (18,

Lóczy),, helyettese Schrank Endre (13. Ezer.
mester).

A döntőbirák vezeíője; lekcsei Sqlyok
János (11. Bocskay).

Az országos cserkészjátékra és kiállitásra vasuti
kedvezményt lehet kérvényezni. (3 fiú utazik egy lll.
oszt, jeggyel ) Cim : Máv. t, lgazgatóságának, Bu-
dapest, A kérvényben megjelölendö: indulási, érke-
zési idö, hely, utazók száma. Intézet igazgatósága
és a parancsnok aláirása szükséges. A folyamodó
csapatok e kérvényeket május 1-ig julíassák el a
titkári hivatalba.

Az országos cserkészkiáUitás szinhel5,g:
a Il. ker. egy. főgimn. (Ferenc József inté-
zet) terrasza, diszterme és két fedett belső
udvara, melyeket az intézet kormányzója,
Usel@ Fcrenc y, nemz. képviselő volt szives
átengedni. A tárgyak átuétele, árusitása stb.
felól minden tudnivalót májusi számwk hoz,

A vidéki csapatok elszállásolásáról és elő-
nyö: étkezéséről gondoskodás történik, úgy,
hogy a szállásért csak takaritást, étkezésért
pedig mérsékelt dijat kell csak fizetni. A
szrállásolást május 24-29-ig készitjük elő,
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A,vidám és rneleg cserkészmunka lassanként
meghóditja a csendes diákváros társadalmát ig Az
egész vicléken még a cserkészet fogalma is majd-
nem teljesen ismeretlen. De - lassanként kezclenek
felmelegedni és érdeklödni, mert a saiát fiaikon
látják meg, hogy a cserkészet éleí.

Bocsásson meg, ha ily kicsinyes dolgokkal unla-
-tom, de úgy vagyok, mint Pál apostol (ugy-e, csak
kiütközik belölem,a theologus ?) leveleimbe szere-
tek valamit magamból beleönteni.

Azt a titkos reményt is táplálom, hogy a szer-
kesztö úr,látva ezt a rettenetes levélirásr módot,
könnyebben teljesiti azt a régen táplált kivánságo-
mat, hogy egy német cserkészt adion levelezötársul
a legfrissebb cirnekből, mert gondolont, hogy a

"Magyar Cseikész' februári számában közöltek már
párjukra találtak. Ila francia cserkész lesz, az sem bai,

Végül, szerkesztö úr, kegyeskedjék elképzelni az
alulirottat, zömök, jókedvü és mégis komoly, jószivü
fiúnak, amint feszes,,vigyázz"-ban, tisztelgésre
lenditett kézzel egész lelkéböl ,ió munkát" kiván.

- Szabó Zolkin, ,,Hegyaljai Eró" §. tisztje (civil-
ben ll. é. theológus, bár mint ilyen is, mindig
cserkész.)

Kedves Zoltdn testvért Ölel a Magyar Cserkész! Irj
kettős boritékban. cédulán jelezve, ntily német cser-
készt kivánsz ,,párul" - Dr, Julius von Farkas N.
W. 7. Dorotheen§tras§e 6, - Ungarisches Institut
d. Universitát Berlin cimre, megbizottunk továb-
bitja a levelet,

A kószegi 53. sz. Jurisich-csapat (bencés fg.)
március l4. és l5-én szinielőadással egybekötött
cserkészünnepélyt rendezett, mely kivá|óan sikerüll.
Músorl Nvitány,' íurisich cserkészinduló (lássuk a
kottál! -- Szeit.) A kis lord (3 felv.) Cserkész
tábori induló (iássuk a partiturát! - Szerk.) A
zeneszámokat l7 tagu vonós-zenekar iátszotta.

A pécst városl polgárt (P. V. P.) fiúiskola
cserkészcsapata l9 r9. november elején alakult
Szieberth Arpád honv. százados vezetése alatt. 1920
január végén Karbutzky Emil polgári iskolai tanár
vette át a csapat vezetését. A csapat 23 fiúból á|lt,
három örsre-oszlott. A kiképzésben a P. C, F.
(pécsi ciszt. fögimnázium) cserkészei segédkeztek.
nprilis közepén az egész csapat újoncpróbát tett s
május 2-án fogadalmat. A csapat megalakulását s
igazolását a szerb megszállás miatt beielenteni,
illetve kérni nem lehetett s igy a csapatot és annak
parancsnokát a helyi bizottság igazolta. A csapat a
mult év öszén szétzüllött, Oka ennek az volt, hogy
a város vezetését a 

'szocialista-kommunista 
pá}t

vette át s ez a _városi polgári iskolából az igaz-
gatót s a tiszteiséges etenreket kitette, a c§erkész-
csapatot, mint a reakciónak egyik eszközét, beszün-
iette. December l-én a harctéren §zerzett tüdövész-
ben Karbutzky parancsnok meghalt s a komntunista
igazgalő azt setn engedte meg a fiúknak, hogy mint
perancsnokot, cserkészei egyenruhában kisétjék ki
utolsó útjára.

A felszabadulás után a csapat föléledt, de vezelö
híányában élete csak tengödés volt. Ezt látva, |922.
január elején az intézeti igazgaló fe|szólitására a
csapat vezetését átveítem. A kiképzés munkája
folyik s 16 cserkész és 18 farkaskölyökböl álló
cserkészcsapat igazolása a szekszátdi kerület útján
már folyamatban van. Dr. Révész Amadé

Ezermesterek. A l3. Ezermestercsapat a7,

utóbbi hónapokban.propaganda előadások rende-
zésével foglalkozotí és nyári, valamint husvéti tábo-
rát készitette elö. A nyári táborozás he}ye a festöi
és kedves vidékü ve§zpíémlnegyei Pétfürdő, egy

- parlagon -heverő kincse Csonka-Magyarországnak,
A csapat nyári programmjába vette a romkúti.római

emlékek feltárását is, mely munkájában a régészeti
kutatásai folytán már isrnert Ráé Gyula,.úr fogja
iránvitani és ily módon az Ezetmesterek láborozá-
sukát kulturáli§ szemponlból nagyértékü munkával
kótik össze. A csapal lapia,az "Ezermesiertestvérnmost már havonként 16 oldal terjedelemben igle-
nik meg és beszámol pontosan a csapat munkáiá;
ról. A vivó- és könyvkötő tanfolyam is folyamatban
van, ami mellett a cserkészjátékra, valamint a kiál-
litásra is buzgón készülnek.

Nagyszabásu távmorsézést reidez a buda-
oesti orarista és az esztergomi ,,Holló" cserkész-
bsapai a Regnum )vlarianum galanrbpostájának be,
vonásával április l0-én (kedvezőtlen idő esetén
l2-éh). A morseállomások a budai hegység ]egma-
sasabb Dontiain lesznek, a melyek kőzl az érintke-
iest a attl Órákban zaszlókkal- és heliográfokkal
foeiák lebonyolitani. A rendezö csapatok érdeklő-
dö'iiet szivese-n látnak a Gellért-hegyi, János,hegyi,
Nagykopaszhegyi vag1l egyéb áliomásokon, 

,

Paltkáról, a Bo.cskay 1l. Farkastörzs_kis
volt tagjáról. "És elküldé az Ur főangyalát a
fö|dre, höliy válasszon ki számáraegyet angyalnak.
Es a föan-gyal kiválasztá Palikát. Hosszú, nehéz
fáidalmakt:ál tanitgatá, mig végül magával vitte.(
lev bucsuzott el ai.lrJr szolg-áia -Mikuscsák Paliká,
tÖÍ, ami kis nemzedékünk apró, még alig bimbózó
viráeiától.

Rfi's ett Patil(a páf hónapot körünkben, máris
annvi?a a mienk vÖlt, hogy dtt könnyezett hófehér
viráLokkal boritott koporsójánál a kis elsöosztályo-
sok-csapata, a kis és nagy cserkész, a vezető, _a

ranár. ,a'fetriött ismerös e§laránt. A szeretet fonta
Palikának a kis és nagyviiágu könnykoszorút Na-
s;on, O. nagyon tudÖit Pálika sieretni, a kisfiú
ióetijztább, légragaszkodóbb szivével, ezért szerette
őiis mindenki,

Csilingelt a kisha.aÍg,loolorygott a nap a teme-
töben, rn'itor rneginduli a fehéi halottfehér,kocsiia.
Kikelt'ek siriukból eríe az időre Kurt és Jenö,nem-
rée eltemetétt barátaink is, feszes tisztelgés. köze-
oeite állták a sorfalat és mintha az-t suttogía volna
iikuk, hogy ne siriatok már, Palika köztünk van a
bbldogság honában. * 

*
Palika l Fájó, keseredett szivü ió sziilőid egyet-

Jen öröme l
n- - elvitted a
Szülők vidámrágát, elvitted a
Legszebb remények gazdag bimbaját . . .

Oh iöii el álmaikhoz éiielenként
És ég'hyugatnrát terjeszd rájuk is !"

Pal'ika a viszonllátásraI Földi BéIa, Bocskay tl,
cserkészvezetö.

A t5l. sz, ,,VIII. K.'í cserlrészcsapat alaku-
lásának február 23-án volt egyéves évfórdulója. ,{

csaoat a vIlI, kerületi vas,uióai felsökereskedelmi
iskóla növendékeiböl alakult. A. csapat munkálko-
dásának ismertelése r l92l. íebruár 23,án a]akitotta
*eg ióuag t,lchts Káro|y st. Lélszám l,veze'ö. és 8
uioic. luiiusban már tizen ielentkeztek a táboro_
zásra, Íulius l5-én a lesiobb felszereléssel s aleg,
násuóU'b örönnrel indultÜnk el Balatonfüredre, hol
s jietie táboroztunk. Táborozás után az iskolaév
keraete'n,-"szeptemberben feilődölt ki csapatunk,
ekkor már 30'volt a létszárrr.:December 30-án tar-
tottuk az iskolánkban elsö fogadalomtételünk€t,
esv iól sikerült karácsonyi piknikke| egybekötve,
mtlv'etőtt oarancsnokunk,'Makray Pál mondoit
lelkésitő bes'zédet. Több nagyobb kirándulást ren-
dáztünk s az új esztendöberi" még nagyobb erővel
dolpozunk. hodv az |922. évi táborozátun* is iól
sikÖrüljön.' réíititiint'a nagy:tavaszi cserkészjátékra.
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Ph. van Pallandt v. Eerde, a hollandus test.
vérek külügyi ,megbizottja márc.,14-én kelt levelé-
ben kütdötte el szivélyes üdvözleteit. Cserkészeink
iót ismerik a bárót, aki l920.ban két hetet töltött
közöttünk.

Á pécsi áll. ióreóliskola l0. sz. csapata f.
évi február hó 27-én nagy mü§oros estélyt rende-
zett a legnagyobb pécsi szálloda disztermében. Az
estély tiszta bevételét a csapat nyári táborozására
fogja lelhasználni. A nagy terem zsufolásig megtelt
a legelökelöbb vendégekkel, akik közt megjelent
bádoki Sods Károly altábornagy, a déli végek
vezénylőtábornoka is, A jelenvoltak száma mintegy
8-900-ra tehetö. A müsor számai igen sikerülten
voltak összeváIogatva A pécsi szinház múvészei
ének- és zeneszámokl<al, szavalatokkal szerepeltek,
a parancsnok felolvasást tartott a cserkészetről,
uri hölgyek énekszámokkal és szavalatokkal kötöt_
ték le a közönség figyelmét, majd négy zeneművész
gyönyörű vonósnégyese ragadta magával a.vendé.
geket.,A c§eíké§zek is szerepeltek a műsoron egy
prológussal és két szavalattal, mig a farkaskölykök
egy kedves hollandi táncot mutattak be. Ldszló
Belq örsvezető.
h hollandus .!V'. M. van Popta, a ,,De

Padvinder* c§erkészlap külügyi szerkesztője márc.
8.án kelt levelében felszólitást küldött, melyben a
fenti lap szt. György napján megielenó nemzetközi
száma részére a magyar mozgalomról tájékoztatást
kér. Külügyi irodánk készséggel állt rendelkezésére.
Az egész világ cserkészetéről beszámo]ó számra
felhivjuk cserkészeink figyelmét. Kiadóhivatal cime :

Wijnstr. 47. - Dordrecht,

§árospatakl cserkészmunka. Az ösi föisko-
lában csák ez iskolai évben tudott gyökertit.verni
a cserkészet. De hogy a talaj rnennyire aIkalmas
volt rá már régóta, mutatia annak a 28 fiunak ed-
digi lelkes munkája, kíket a szervező hittanhallga-
tók a jelentkezök sokaságából, mint ,,Hegyaljai Erö"
cserkészcsapatot szakitottak ki, melyet a központ
131. sz. alatt igazolt. Az őrsök (Sirály, Turul, Sas
és Sólyom) a ojó munkában" igyekeznek egymást
,túlszárnyalni. A vasárnapi csapatgyűlések (eddig
25-öt tartottunk) változatos programmja túlhatva az
otthon íalain (a szó szoros értelmében is, ,melt a
íl. emeleti otthonunk az utcára néz) gzámos ven-
déget vonz. Az év folyamán meglátogattákls a cser-
készek elött előadásokat is tartottak Mr. Ray H,
Legate, ifj. Victor János, Sartorius Ernö és-Me-
gyeícsy Bé|a is. Most a f,iúk az utolsó simitásokat
végzik az újoncpróba anyagán s készülnek a pró-
bákat megkoronázó fogadalmi ünnepélyre. Az áll,
tanitóképzö intézetben Symmeister tanár (lr fárado-
zik 2 új örs szervezésén. A kirándulási időszak
beálltával a pataki cserkészek közelebbi íeladatai
közé iartozik a Hegyaliának a Bükkel, Mátrával
vetekedö vadregényes természeti szépségeit is fel-

' fedezni Csonka-Magy aror szág ternrészetbarátai előtt.
A Fédération des Eclalreurs de France

(Francia Cserkészszövetség) rijévi üdvözlete most
került csak hozzánk, melynek a meleg üdvözléshez
füzött sorai, úgy hisszük, igy eIkésve is érdeklik
cserké§zeinket, azérl alább forditásban adjuk r

,,A francia cserkészek remélik, hogy ez a cser-
készmozgalom nagy fejlődésében korgzakos lesz,
enyhíteni fogia a íélreértéseket, melyek egyének és
népek jóviszonyát nregzavarták és diadalra viszi
sziveinkben az ,eszményt, mely kell, hogy a ió cser-
készt áthassa. .-_ Carpentier, fótitkár.",

Finn cserhészmatiné. Vasárnap délelött a
Cserkész Szövetség I. kerülete linn matinét rende-
zett az uránia szinházban. Ezuttal a -cs,erkészet

ismertetése volt műsoron. Ispánovits Sándor igaz-
gató tanár tartotta az előadást; azt müvészi kivite!ü

szines vetitett képekkel illusztrálva. Ezeket a i'as-
utcai íelsökergskedelmi iskola növendékeinek szép
vonós iátéka kisérte. Az ,,Ezet ló orszigának'' ter-
mészeti szépségeit, epitészeti nevezetességeit, a finn
cserkészet ismertetését a hal}gatóság há!ás elisnre-
réssel fogadta, Különösen a nagy számban megje-
lent cserkészek lelkesedtek a látottakon és haúot-
takon. Ugyancsak sok tapsot kapott báios íinn
dalaiért Mohay Erzsike énekesnő, valamint t<isérőle
Bán János zongoraművész.

A hatvani Turulok a budapesti Ezermester-
csapattal karöltve Hatvanban, farsang utolsó szom-
batján nagyszabású cserkészmulatságot rendeztek
nagyszámu elöke]ó közönség részvéte]ével. A
mintegy háronr óra hosszáig tartó cserkésze]őadás
után tánc következett, amelyben azonban: elsö
kisérlet volt és jól sikerüIt - a cserkészszempon-
tok teljes mértékben érvényesültek

Á 125. sz. VIII. R. cserkészcsapat márciushó l9.én a Nemzeti Tornacsarncrkbán rendezett
Pr,dekes ünnepéiyt, nagyszámú és szép közönség
jelenlétében. Egy tábori nap kerelében ismer{etlék
a cserkészek iábori életét, számtalan érdekes jálé.
kot mutattak be, melyek közül a legnagyobb 

-tet-

szést a botvivás és lapdacsata aratla. Az ünnepi
beszédet Kovrics Gyula tartolta, melyen kivül sza-
valatok, ének és zeneszámok e!észiÍették ki a tar-
taImas programmot,

.A,z esztergomi bencés főgimn. ,. HoIló"_
cserkészcsapata 192l. junius t2-én tattolía meg
második csónakavató ünnepélyét, nrely fogadalom-
tétellel volt egybekötve. Az avalást LltitéJfy Yiklor
p. kamarás, nemzetgyülési képvise!ő végezte. A
csónakok nev; ,Pax" és ,rKitarlás." Esztergom
város egy folyondárral, bozóttal ieljesen benötf,
ósrengeteges szigetet adott használatra a csapat_
nak, rnelyen szeptenrberhen utat készitettünk, csa-
lánt és komlót szedtünk, Szept, 29-én kivonult a
csapat a Dorogi Athlétikai Club versenyére. Okt.
23-24-én, mivel a katonaság kivonult Tokodra, a
városban a cserkészek teljesitettek szolgálaíot. A
fiúk szorgalmasan dolgoznak. A különböző irányu
m.unkák közül (könyvkötészet, cipökészités) legna-
gyobb tevékenységet fejtett ki a játékkészitő tanfo-
lyam. A karácsonyfa ünnnepély 26-án volt, ,ulána
pedig tombola az otihonban. Dec. 31-én a Il; raj
tartolt tréfás elóadást. Febr. 5-én fogadalomtétel
volt a gimn, diszternrében, melynek keretében Pal-
kovics László alispán mondott beszédet a cserké-
szekhez. Moncz Boldizsdr

^A, It. ker. kir. egy. kat. fógimnáziam (K.
E. G.) cserkészcsapata a főgimn. (ll, Ilona-tr. 4.)
disztermében kiáltitást és vásárt rendezett március
26-április 2-ig bez,árólag. Ünnepélyes megnyitás
március 26.án, vasárnap d. e. ll-kor volt, A kiálli-
tás folyik.

}| 75. sz, nagykanizlai ,Átpád" cserLész-
csapat l920. okt. l0-én alakult meg. Parancsnok:
Deak István polg. isk. tanár, ki lelkes buzgalom-
mal látott a munkához. sok kiizde]em.ulán a csa-
pat l921. szept. 24-én letette a fogadalmat, ,l92l.
nyarán a csapat több kisebb táborozást i végzett.
Egyik táborozás aIkalmával gr, Batthyrin7 Lajos
öméltóságának vendége volt. Jelenleg a csapat átl
3 őrsből. Osszejöveteleket hetenkint kétszer 1arta-
nak. Segélynyujtás, telefon és lőgyakcrrlat kiképzés
folyik. A csapat l9r2. augusztus ,h.óban Balaton-

: szabadi község határában . fog táborozni a veszprémi
püspök engedélyével. Tiznapi táborozás ulán a csa-
pat Veszprérnbe nregy, ,onnan pedig Zitcre néhány
napra. Hazafelé a Balaton vidékét §ogia a csapat
áttekinteni. A csapat eíő§en készül a táborozásra

H'ajland ]stvrin
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A IX. kerüIet l921. nov.28-án alakult meg Faragó
Ede szövetségi fötitkár elnöklete alatt. Az eltelt
rövid négy hónap a szervezkedés s a munka meg-
indulása volt s nta már ugy a kerület középpont-
jában mint a vidéken élénk cserkészmunka folyik.
Debreczenben 7, Nyiregyházán- 3, Hajdunánáson,
Püspökladányban, Berettyóuifalun, Nagykálión,
Haidudorogon, Nyirbátorban pedig 1-1 c§apat
müködik.

Remsey Győzö ker. főtitkár nagy buzóságot fejt
ki, hogy" a kerület.valamettnyi arra alkalmas helysé-
gében meginduljon a §zervez.és, hogy e legfiatalabb
kerület méltó versenytársa legyen az idösebbeknek.

A legtöbb csapatban egyelöre csak a kiképzés
folyik, de egyik-másik, föt<ép a debreczeni csapat
már konyhakertészettel is foglalkozik. lgy pld. a
relorm. íögimn. igazolás alatt levö oErö" csapata
s a 43. sz. "Munka,' mely utóbbi a lombfürész-
ntunkában is oly eredményesen dolgozik, hogy az
országos cserkészkiállitásra is ielentkezett. Külön
erniitésre értlemes a kerület berettyóujfalusi .Bocs-
kay'3 és a debreczeni vaggongyár 

"Egyetértés'csapata, mett az elöbbinek a tagjai nem csupán
középiskolai tanulók, hanem iparosok, hivatalnokok,
az utóbbi pedig - a háború előtti 

"Egyetértés'!megujhodása - Kramer GyuIa kerületi elnök
lelkes vezetése alatt tisztán iparos [tanutókból áll.
Mindkét csapat eddigi eredményes müködése be-
szédes bizonysága annak, hogy a cserkészetnek a
középiskolán túl való terjesztése nemcsak Iehet-
séges, hanem - különösen napjainkban - üdvös
és szükséges is.

Sokat beszélnek arról a közönyröl, mellyel az
allöldi civis a cserkészette! szemben viseltetIk. De
hogy e közöny minélhamarabb megtörjék gondo§-
kodnak róla - a tiuk ! lgy történt ez a februári
kegyetlen hidegek § nagy hófuvások idejében a
civisek fövárosában, Debreczenben is. A nélkülözö
és fagyoskodó baraklakók felsegitésére valóságos
északsarki expeditiót, inditottak a 

"I'uíul' 
és a

,,Munka" cserkészei. Elelmiszerrel, tüzelő anyaggal
megrakodott kocsikon vonultak ki a fiuk § buzgó
gyüjtéstik eredményéveI s boldogságtól ragyogó
arcukkal sok hideg és sirásíól hangos szobába
varázsoltak meleget és derüt, Szégyenkezve nraradt
el ez akcióból a ref. fögim. ,,Erő" csapata s csak
abban lelt vigasztalást, hogy segitett az intézelbeli
ifj. Vörös Kereszt Egyesületnek abban a kb. 5000
K. értékü segély összehozásában, melyet lelkes
társaik az inségben levőkhöz eljuttatlak.

De a !övóre való alapos készülés is nagy szor-
galommal folyik. A debreczeni csapatokbói mintegy
6c-an vesznek részt febr, első hete óta wallisch
oszkár ker. titkár vezetése mellett a telefon tan-
folyamon.

Hogy a kezdet munkája olyan széles alapokon s
nagy lelkiismeretességgel folyik a kerületben, abban
nagy része van a febr, 4-5-én tartott s a mult
szánunkban ismertetett tisztitaníolyamnak, melynek
a dus magvetésen kivüI az a nagy haszna is meg-
volt, hogy a kerület szétszórt csapatainak a vezetöi
kózelebb jutottak egymáshoz s azóta egymáa mun-
káia iránt állandóan érdeklődnek. A velük való
egytitttet idején főezerkesztönknek azt a gondolatát
propagáltuk leginkább, hpgy a tavaszi jó idők be-
álltával Debreczenben kerületi cserkésznapot ren-
dezzünk, melynek leglényegesebb pontja agy közös
nagy táborózás lenne az öreg nagy erdö illatos
akáczai alatt. De igazán tanulságos akkor lehetne
ez az összpontositás, ha sikerülne a ker. vezetö-
ségnek néhány teljesen felgzerelt s kipróbá|t fővárosi
csapatot megnyerni a leuiazásra. Mert bizony sok
mindent pusztán elméIetböl nehezen sajátitanak eI
a kezdő c§apatok, de meg kivánatos is az egyön-

tetü haladás. Éppen ebböl a §zempontból a ker
legutóbbi int. biz. üIésén az a gondc,lat metült fel,
hogy feltétIenül szükséges volna a nyári vakáciöban
a vidéki és a fövárosi csapatok között bizonyos
mérvü cseretáborozás, ha az csapatonként c§upán
1-2 fiura §zoritkoznék is. Oly eszmének tartjuk
ezt, mely minden nagyobb akadály nélkül ország-
szerte megvalósilható. Hány pesti fiunak iót tenne
néhány heti tiszta levegö s nrennyi vidéki fiunak
örömet okozna egy kis ismerkedés a budapesti
cserkészekkel !

Kedves lYlagyar Cserkész l Olvastam a mult
havi szánrodbs.n egy cserkésztestvérem hozzácl in-
tézett levelét. Oszinte, igaz, lelkesitó minden belüje.
Nagy érdeklődéssel olvastuk át. Bárcsak igy gon-
doikozna csonka hazánk minden lagja. Kedves
Magyar Cserkész ! arra kérlek, ha lehetséges volna,
közvetitenéd más cserkészteslvéreinkkel a velünk
való levélváltást. Csapatunk alakulóban lévén, igen
nagy szükségiink volna egy és más hasznos tanácsra
az órsi munkát illetöleg. Itt Békéscsabán a cser-
készet nemes eszméje mindjobban és jobban kezd
tért hóditani és most két csapat van alakulóban:
a gimnáziurn ,,C§aba" cserké§zcsapata és a Békés-
csa.bai lparosifjak Múvelórtési Egyesületének cser-
készcsapata. Mivel iparostanoncok vagyunk, bizony
nem érúnk rá, csak vasárnap összegyúlni, de akkor
azltán kipótoljuk, amit hétköznap elmulasztunk. Az
Esperantó viiágnyelvet lizen ianuljuk és.öt órai
tanulás után mái meglehetös jól megy. A gimnázi-
umban most zailott lé a Faluszövetség vándorkiál-
Iitása, arnelyen á munkáinkkal résztvettünk. Csa-
patunk taglétszáma 25. ldeiglenes paíanc§nckunk
Ndday Jóisef rnenekült aradi c§erkész segédtiszt.
A tavasZi idők beálltával fokozottabb erövel megy
a nlunka. A fiúkban nlegvan az akarat, a kedv,
szorgalom és igy. ha lsten segit bennünket, a nyá,
ron megtarthatjuk egy tetvbevett nagyobb kirándu-
lásunkat. - Cserkésztestvéri üdvözleltel Szabó Jd-
nos, a B. l. M. E. cs. ör§v. j. Ferenc József-tér 20,
(A 3. törvény alapján kérjük cserkészcinket, lépje-
nek érintkezésbe ezekkel a derék fiúkkal és segit-
sék kiképzésüket.)

,,Jó munkát", Fiam ! Az éretlenség nem fér
össze a cserkészetteI. Vagy közlöd teljes cimedet.
vagy hagyjál nyugton. Rébuszok megfejtésére nincs
id6ilk. Etétleg jelentkezz személyesen csül. e§te 7
órakor a szöv.-ben, vagy d. u. 2-3 közt a szer-
kesztöségben. - Ács §andor, Jászapáti. Szives.
kediék Mathea károlv s. tiszlhez fordulni a kották
üevében. (l. Ménesi-úi l l - l3, Eötvös-kollégium.)-'P. Ö. 'Abaujszántó. Kedves Dönci, a te drága
veíSed olvan. mint a hamvas ibolya. orülünk tiszta
lelkednek"és fogadd buzditásunkai. - Sz. Z. SéL,
rospatak, Bocsánat, de o..ly kedves volt a levél,
hogy,,köllött" közzétenni, Udvözlet,

Kladóttríaidonos : A Magyat Csetkézzszívelség,

Nyomta r FtÁtcr é,a Tátsa kónyvoyomdála
Yezetéséft íclelősl Fráter Dánlel.

Btrdapest1 VII. Akácfa.utca 13,Teí. Jórseí 106,2a

§}

L!

-*

-í



1..

MAGYAR CSERKÉSZ 01

}
!
:

i
I

,*5
I

1tj6.
1 67.
1 68.
1 69,
1 70,
17 1.

17 2.

1, ó,
t7 4.

A Magyar Cserkészszövetség lrötelél§ébe tartozó
igazolt csapatok folytatólagos n§vjegyzéke,

szervező testület parancsnok

--.-
,, Hajdu" jJebreceni Keresk.

,,lloVE"
,,KőszáIi sasok"]

,,Erdősi lmre" 
I

I,,MOVE" 
l

l

Társ. polg. fiuisk.
Debreceni ref . tanitőképző
Szigetvári á1l. polg. fiuisl<.

Ujpest Rákospalotai lt{ove
Budaíoki ]fju§ági Kör
],,,ebreceni keg5,esrendi főginrn.
Debreceni ref. íőgimn.
Budapesti VII. áll. főreá|
Ganz és Tsa Danubius Gépgyár

kanabé Dezső
SchÜhovszky Gyula
Borbás Sándor (

Csorba Jenő
Srobanek F'erenc
Kanszky Márton
Debreczeni Ferenc
kiricsi János
Ébers ödon

1,,

H |VATALoS RÉSZ.
r r+;. sz, csapat szervezőíestütete a ,,Saigó-

,tarjáni liőszétlbány.a" It,-T. (nent a Rima-
mrtiány Salg, vasnlíí r.-t.), 

)

A szövetség a |29. ,z, 
".up.tnak 

(Debre-
.czen) a íIajdú nevet igazolta.

Déli Yaspál.yatá"**U* űz|eíigazgatósága
Budapest, 1922. évi március hó l4.én
1343 1/J II. számu rendelete értelmében,,ugy
mikérrt a multban, ugy a jövőben is esetről-
esetre cserkész kirándulások alkalmából,
egyes rlenetekre s2ólQ mérsékléseket készek
vagyLLnl< ntegadni".

Keriiletek tisztujitó és alakr-rló közgyülések:
l, Budapest 1922. ápr, 30. d. e. 1 1 h-kor
|V, Váci utca 62. L Miskolc, 1922, április
30. l<ir. katlr. fógimn.,kápolnatermében d. u. 4.
tiI. Székesfehérvár, l92Z. május 7. d, e.
íél i 1 h-kor. Cisztercita lőginrn. V. Szeged,
í922. ápr.30. d, e. 11 h-kor,Yátosháznagy
terrnében Vl. Kaposvár, 1922. ápr 30 ci e.
1l-kor, a vármegyehaz kis termében. ,

I. KERÜLET.
l. 'Ianfol5anrok. A telefoítanfolyanr még

márcir-rs hó elején megkezdődőtt, á rnásodik
taníolyam szervezése őszre halasztaíott eL

A mentőtanfolyam a N[entők Markó_utc'ai
épüietében szintón rnegkezdőCött. Jelentkezni
nrég április hó ó-ig lehetséges.

2. trvvégi jelentésel< Az évvégi jelentések
valamennyi kerr.iletünkb e tarloző Ósapattól
beérkeztek, a 1 l. számu Bocskay csapatot
kivéve, hová el|enőrző megbizottunkat ki-
!rüidöttük.

3, 'I'aríozások. Irelhivjuk az alant felsorolt
csapatokat; hogy kerületünknéi f enaáIlő pénz-
belt tartozásaikat sürgősen kiegyenliteni szi-
veskedjenek. Ezek: B. 'furui 17ő K, 14.
Holló 9l K, 15. Bethlen 42 K, 20. Erődy
48 I{, 2L. Vil|. G. I20 Ii, 28. Szt lstván
350 K, 90. Daru 66 K, l32. Csílléry 1B0 K
s végül a ]L rniskolci kerülethezlartoző 8l.
sz. pásztói 42 K,

4. I(irándulási szabálvok, A most kezdődő
kiránclulásol< aikalmával a lrövetkező szabá-
Iyok megtartására hivjr"rk fel a csapatpa-
rancsnokságok figyelmét :

A' fővárosból való ki- és bevonulás mindig
rendben, cserkél.zekhez méItőan törtónjék. .A
viilamosoliorr ne lógjunk.

Helységekben reggel 8 óra előtt és este 8
őra után ne kürtöljünk. A kirándulóhelyeken
is óvakodjunk az áIlandő, céltalan kürtölés-
től és sipolástól.

A főváros területén íűzet rakni nem sza-
bad, egyébként is felhivjuk a csapatok
figyelmét a mezőrendőri ,törvények pontos
negtartására, hogy az esetleges kellemetlen-
ségeket eIkerülhessük.

Az esetleges balesetek elkerülése céIjábóI
vigyázzttuk, hog_v cserkészeink veszéiyes
heiyeken,. sziklákon, szakadékok szélén fel-
ügyelet nélkü] ne mászkáljanak. Általában
kerüljiik az o. n. egyéni kirándulásokat, me-
lyek rninden felügyelet nélkül történnek.

Meghivó a ltagy* Cserkészszövetség I.
kerülete 1922, évi ápritis }ró 30-án, vasár-
nap d. e. 1 1 órakor IV, Váci utca 62, I. l5.
szárn alatí tartandó kertileti közgyülésére.
Tárgysorozat: l. Elnöki negnyitó. Z,Tiszti-
kar váIasztása. 3, I{er. intézőbizottság vá-
lasztása. 4. Esetleges inditványo{<. Budápest,
1922. március l5-én. Ispáno-tiís Sáudor,
ügyv. elnök

a
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uiharszijjal elldtva darabon ként

290 korontíérfz---z
Els,őrqndü jó munkdért felelősséget vdllalok.
Szivet megrendelést kérve maradok tisztelettel;

Iíj. OSKOVICS FERENCZ kalaposmbster
' több cserkészcsapat kalapsztillttója

Hódmezóuúsdrhely.

R ilnüTaR 8§üRlt[§[ llüiltffil.

minőeégben Ameríkai csetkésztegény,
Angol ercdetiből ford.;
§chrank Endreismét kapható
PALoTAt/c§ERKÉSZEK'
Et eőeti m a gyaí cse tk észt egény.
Irta l Gyökössy Endre . 40.-

24-25 CSERKESZSZINPAD
Irta: Lingauet László és
Noszlopy Aba Tihamét. . 24^-

26-?9. MAGYAR C5ERKESZ
iiAPTlrRA ro22 . 32, .-

30. A MI TÖRVrNyÜrur +.-
31_33. TÁBoRI MUNKÁK ,

kták: Sztrilích Pál és
dr. Mócsy János . ,0;*Cserlrészlralapolr tau"l.tl.r,
l{inilúhiunlalunfiian lH. üiiti.ultn 0[, l. 1[.

Csapatoknalr engedmény.

Kérdezze meg a kivánt cikk árát,
mert árjegyzéknincs.

Mindennemü

cserkész felszerelós

Eddig megielent számai ;

'. 
MÁRKUS: Cserkésztábot . 8.-

2. SCHRANK : l A hatcszeti
(II. bővített kiadás) . t6._

3. SZTRILICH es MOCSY: A
csetkészsegitségnyujtás kls

II. í<iadás.
4. Kikép3ési szabályzat II.Liad. 8. -5-6. GERO: A tetkep. .. 12.-

7_s. MAGYARoRSZAG FöLD-
R.A]ZA. |ttadt, Fodot Ferenc
€9y. m. tanát, csetkésztiszt.
I.,,oszt. ptóbaapyag,, .,. . l2.-

9-r3. oRSvEZEToK KoNYVE
A M. Cs. Sz. hivatalos kalauza
őtsvezetők munkája ftszéte 32.-

14.,8. IIIINDENT A HAZÁERT

Kiadóhivatalunk a Magyar Cserkész
számaibóI vi ss z avás á r o l

'Il. évf. l. és 2. szárnokat eredeti áron.

t|lE§[Eí,T l§Tütll
'sportüzletében

Budapest
lV. Váei,utca 9.

Telefon: 79-a4.

A ,,Magyar Cserki!§z"
I. évf . Q-lí sz.) kaphdtó a kiadóhivaíalban

36 koronaért.
"ró

A ,,MAGYAR CjERKÉjZ,,
elöJizetési tíra:

Egy évre l20 korona, évenként 12 sztim.

Kiadóhiua|alok:

F'ráter ós Társa Budapest"

í9_23. TABoRoZNAK A

Megielentek a Magyar Cserkész ruúwés.zi l
FALIKEPEI, MtllaP]aI ES lLEvELEZÖ-lnpleI I

öt szinben, kaltonta nyomva. l
Hatalmas crőveI hirdetik a magyat c;erkész- l
mozgalom egységét tás haeafias c'seíekrő ljeííem,ét, 

IA íaiikép ára 27 i12 cm. nagyságban,. ez I
otthon gyönyötű éisze, drb,-ként K 20.- lA műíap ára, a Magyar Csetkész nagy- lságában ,K I|'.- |

A" 1eveíezőla"pok áta cíatabonkánt K 2.;0 l
J00 dtb, l80. - kor., t000 drb.. K 1600._ l

Ill.egielent eddig két sorozet leveíezőlap. !
l

t


