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.] Arjegyzék.
Erős khaki cserkészing (csont gombbal) --- 52.0.-

Cserkész derékszij, 2 karabinerrel -_-

lnganyag métere._-
Ruha anyag, erős khaki és szürke métere

Sipzsinór t 0.-
Sip lO-től
Cserkésztiszti bot 45,-

Kulacs 1/z literes, szövet huzaltal, karabinerrel
Cserkészkés, akasztóval 45-- 60,-
Cserkészkés, akasztó nélkül, sollingeni acél __-

Cserkészkalap, hivatalos, impregnált, bőr viharszijjal ---
Cserkésztiszti kalap
Aluminium kanál, villa

640.-
700._
300._
75.-
60._-
l90.-
500.-
15.-

l l0-ig
60.-
60.-

110._
230,-
200,*
520,.-
550.-
35.-
60.-

Áraink csakisa szükség szerint felmerülő ujabb beszerzésekkelváItozhatnak.
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A MAGvAR cspRrÉszszövrrsÉc HIvATALos LAprA
Fclcíős szetkeszlő l

HERMANN GYŐZÖ

Előfizetér: Egy évre . . 150 K.
Félévre . . 75 K. Negyedévre 40 K.- 

Egyes szám 15 K.

1920. junius 15-én jelent meg a Magyar
Cserkész első száma, Pénz néIküli, szegényes
külsejű, vékonyka - dús reményű, őszinte
hitű kezdet, A magyff cserkészmozgalom
azóta nem is sejtett lépésekkei ment előre
ós illő szerénység mellett is megállapitja a
Magyar Cserkész magárőI, hogy ezzel a íej-
1ődéssel lépést tartott.

Hogy miben és mikor állt a tejlődés élén,
hogy hol és hogyan valósultak nreg eszméi

ez a közönségünkre és a mozgalom
történetiróir a tartozik.

A lapnak helyzete cserkészőszinteséggel
ez: ma háromszotos példányszáma van,az
ererletinél és éppen hogy etég, őszre f,ejlődés
várható. De másrészről sok csapat nem tá-
mogatja úgy, amint elrendelte a szövetSég.
Nem a lap, iranem a mozgalom, a cserkész
érdekében. ualó az, hog1l ruind.ew őrs legalább
eg1l példángt ját,assotl. I(onkrét bizonyiték l
mikor már a külföldi táborozási jelentkezést
lezártuk, kezcltek futkosni egyes fiírk táboro-
zásukért. ,,Níindegy, hogy merre, csak küI-
földre szeretnék"; Ez a válasz tiszta öröm,
mert azt akartuk, hogy ilyen kedv legyen.
De - cle arra a kérdésre, ,,miért nem idején
Íöttél;" - az volt az egyhangú válasz, ls&
parancsnok úr nem szőIt, a lapban nem o1-
vastan.g Tovább nyomozva kitünt, hogy

Szerkesztőség i l., Maror.utca 17. lII. 2.
Kiadóhivatal: IV., Váczi-utca 62. l. 15.

Megjelenik minden hó 1-én.

,,az olvasőőrán az otthonban uéze*n át a
lapot." (?!) Ez egészen helytelen, aki átuézi,
az a képeket, apróságokat nézi. Nem nézni
kell: el kell oluasni. Figylewwell saját ér-
detúkben és a vezetőket terheli, ha ezí nerfl
rendelik el. Hogy pénzbe kerül, az nem érv,
mert hogy 8 fiú havonta 15-20 koronát ne
költhetne irodalomra e§yütt, az ., ,

A helyzet továbbá: a lapnak nincs vagyona
és nincs tartozása anyagilag, Erkölcsi
vagyona a ti szeretetetek, A lapból kisarjad-
zotL váIlalat, a ,Magyar Cserkész könyvei'',
erőfeszitései folyamán nem egyszer tiszta
örömet jelentett. Olyan ragyogő események-
nél, amilyen aYezetők könyve, az Őrsveietők
könyve s legutóbb a Daloskönyv voltak,
mindig megnyugvást és elégtételt éreztünk.
A szakkérdések .feldolgoiáru (Cserkészjáték,
Nlentés, A térkép, Mugy. föIdrajza, Tábori
munkák, -Iáborozás, F'izika.kémia) kivéte1
nélkül elsőrendű úttörő munka. Megindult a
,,Leánycserkészet" sorozat, a képek és leve"
|ezőIapok sorozata - de hát még, ha összes
eszméink v alősággá lesznek ! Segitsetek hozzá l

F'élévünk lezárásakor háláva| telt szivvel
mondunk köszönetet munkatársi gárdánknak
és a szövetségnek, elsősorban dr, Papp Gyula
ü. v. elnöknek, akik előrehaladásunkat szerető
munkával támogatták, Es most tovább, előrel

A Magyar Cserlrész két éves.
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LOVAGlASSÁG
A lovagkor. f,ovagi erények.

Ui lovagság.

tRTAr szŐtt§Ey lsTvÁN
Brhle. cserhészíiszt. (Folytatás.)

,,Ceillagok közt fényerséger crillag.u
Már életében legendák fűződnek névéhez.

Tetteinek hire szájróI- szájra terjed, Késő szá-
zadok ivadékai a|ázatosan zarándokolnak a
sirjához, hogy hódoljanak a magyar lovagoli
mintaképe, Szt, László kírátyunk előtt.

Kora ifiúságában kitünik már daliás ter-
metével, nemes gondolkozásával, vitézi tettei-
vel. Rettegnek tőle a bessenyők és a csehek,
a görög császát azonban, kit meglepett
Lászlónak és testvérének, Gézának nemes
viselkedése a Nándorfehérvár ostromakor fog-
ságba került görögökkel szemben, hálája és
tisztelete jeléül koronát küld nekik.

Mikor király lesz, súlyos feladatok vára-
koznak rá. A testvérharcban elvadult a nép,
a pogány hit új fellobbanással fenyeget, az
ország békéjét nyugtalanitják a kún betöré-
sek. A pápai hatalom s a németekkel szö-
vetkező Salamon trón után irányuló törek-
vései fenyegetik az ország fúggetlenségét.
De L6szIő rövidesen rendet teremt. Szigorú
törvényeivel megfékeLi a népet, biztositja a
keresztény hit tisztaságát. Legyőzi, majd
letelepiti a kúnokat, megbünteti Salamont,
de később nagylelkűen megbocsát neki. S
nem csupán országa békéjét biztositja, de

Horvátország meghóditásával területét is
növeli.

Hazíját mindenek felett szereti. Dicső hire,
lovagi erényei, csodás tettei elterjednek
Európaszerte; lovagi erényei előtt tisztelettel
hajlik meg a külföld is s midőn kereszteg'
hadat akarnak inditani a pogányok ellen á
Szentföld felszabaditására, őt szemelik ki ia
lovagok vezérúl. í)e a halrál megakadályozzq,
hogy a hadak élére áltjon s gyászba boritja
népét és csodálóit, akik éveken át siratják a
nagy királyt, aki :

,,Magyarország édes oltalma volt,
Szent királyok közt drágalátos 8yön8y,
Csillagok közt fényességes csillag."

A ,nagy" lrirály.

Első uralkodói tette hódolat, mintaképe,
Szt. Lász|ő király előtt. Elzarándokol nagy-
váradi sirjához s emlékezetére a leghiresebb
magyar múvészekkel lovasszobrot emeltet.

Példaképének tett fogadalma irányitja életét.
Ebből merit Istenfélelmet, bátorságot, nemes-
lelkűséget.

Atyjának, Róbert Károlynak udvarában,
hol a magyar lovagkor fényes kifejlódésnek
indult, kiváló lovagok közt nevelkedett. S ra-
gyogó nevű lovagi kör veszi körűl később
is, midőn a trónon til. Toldi Miklós, a ma-
gyar faj erejének, jóhiszeműségének és vitéz-
ségének utólérhetetlen alakja, Laczkfy, az
erdélyi vajda, Tóth Lórinc tárnokmester és
vitéz fiai s még egész serege a legkiválóbb
hősökne\ kik hűséges rajongással követik
minden hadjáratában.

Peaig sot< háborriban van része. Uralko-
dása kezdetén öccse halálát torolja meg. Ha-
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láláig harcol Velencével, mely Dalmáciát sze-
retné elszakitani a mágyar koronától. Biro-
dalmához csatolja a Balkán nagy részét, s
Lengye|országot. A magyar név csodálatos
fényben ragyog az ő uralkodása ala.tt, amikor
,magyar tenger vizében húnyt el Eszak, Ke-
let s Dét hulló csillaga." 

;

Bátorságának harcai alatt sok tanubizony-
ságát adja, Az o|aszországi hadjárat alatt
élete több izben veszedelemben forog s több
vár ostromakor meg is sebesül.

Nugy a háborúban és nagy a békében.
Országát gazdaggá és műveltté, a magvat
nevet hiressé teszi. Legszebb tettét azonban
a silaro mellett követte el.

A folyó megáradt volt s Nagy Lajos gázlőt
keresett rajta serege számára, Megakadt szeme
egy fiatal vitézen, ki paripáját a folyó part-
ján legeltette. Ot küldte be a vizbe, hogy
sekély helyet keressen s az szótlanul enge-
delmeskedétt. A vitézt elragadta a viz sodra
s már-már elmerült a habok között, midőn a
fiatal király utána ugrott s leküzdve az áradaí
erejét, megmentette katonáját a haláltól.

Ilyen volt Lajos, ki egyedül viseli királyaink
között a ,nagyn melléknevet.

"A kererztényrég kardja."

Nem királyi házből: egyszerű erdélyi kö z
nemesi családból származotí Hunyadi János,
de vitézségével, becsületességével uIsten után
vitte sokra." Gyenge királyok, romlott főne-
mesgég, sanyargatott jobbágyság voltak kor-
társai s a kárhozatba rohanó pártoskodó or-
szág felett ott lebegett Isten haragja. Keletről
elindult a török áradat, hullámai mind jobban
ellepték a Balkán félsziget országait s be-be-
csaptak Magyarországba is, mely magára ha-
gyatva állott a rokon, de pogányhitű fajjal
szemben, Ha őt is elönti a molrainedán ten-
ger, nem lesz ki árjának gátat vessen és ke-
reszténység,. műveltség, gazdags{g és jólét
eltöröltetnek Európa földen. \

Ekkor kütdte el őt az isteni gQndviselés.
Becsületességével, vitézségével maga köré
gyüjti a hazájukat szerető ernbereket. Halált-
megvető bátorsággal verik vissza a török tá-
madásait s Hunyadi nevétől retteg a török.
S Hunyadi vitézséggel vagy csellel győzelmet
győzelemre halmoz. De a legnagyobb vesze.
delemben sem veszti el hitét. A szerencsétlen.
várnai csata után halottnak tarlják, az áruitő
mócok fogságba vetik s eza|att odahaza ké-
nyü k-ke d vük szerint gar ázdálko dhattak a f éke-
vesztett főurak.

Hunyadi azonban hazakeril s megválasztják
az ország kormányzőjává. Igy jutott el az
egyszerű köznemes fokról-fokra az otszág
első méltóságáig. De most sem amagahasz-
nát nézi. Nem törődik az irigykedő főurak

rosszakaratú mesterkedéseivel, minden erejé-
ből küzd tovább a török ellen. Híre, neve
már régen elterjedt Európában s mindenfelé
mint a ,kereszténység kardjá".t emlegetik.
Sikerült felhivnia a figyelmet a pogány ve-
szedelemre. Már az e|őző hadjáratokban részt
vettek külföldi lovagok s azőta állandóan biz-
tatja őt a külföld, segitségben azonban alig
részesiti. Ez sem veszi el a kedvét. Ármány-
kodnak ellene a főurak. Tőrbe akarják ejteni,
el akarják tenni láb alól. Ó azpnban arra gon.
dol, hogy már Konstantináioly is a török
kezében van s kibékül ellenségeivel, hogy
minél nagyobb sereget állithasson szembe a
közelgő török haddal. Midőn Nándorfehérvárt

ostrom alá fogja a török, mégis csaknem ma-
gára marad. Seregét a Kapisztrán lelkesitő
szavainak hatása alatt összegyült parasztok-
ból állitja össze s ezzel a csaknem fegyver-
telén, gyakorlatlan, de lellresült sereggel nyeri
meg az utolsó és legszebb diadalát. S ha küz-
delmében nem is segitették, ünneplésében
részt vesz most az egész vilrág, De az ünnep-
lés elkésett: a nándortehérvári hőst, aki hi-
téért és hazájáért elfelejtett minden egyéni
sérelmet, íeláldozott hirt, vagyont és méltó-
ságot, röviddel diadala után elragadta a halál.

Mátyár az igazságos.
Hunyadi leghűségesebb segitőtársa a közne-
messég és a köznép vott. A fiatal lrdátyás
sem feledte ezt. Mint király kérlelhetetlen szi-

!*rS
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gorúsággal lép fel a főurakkal szemben. Nem
tűr el semmi zsarolást, megtorolja a kegyet-
lenkedést. S bár nagy gondja van a műveltség,
tud,ományok terjesztésére, bár világh!rűt, fe-
gvelmezett haclsereget szervez, diadalmas há-
borírkat visel: van gondja a népre. Törvé-
nyeiben enyhiti inséges helyzetét s megvécli
ur a igazságtalan ságai elle n. Szá mtalan tört én et
terjed el a nép ajkán kalandjairóI s mind azt

bizonyitja, hogy a
nép emlókezetében
is az maradt, aki éle-
tében volt : az igaz-
sá:os királ1, és vé-
delmezője a szegé-
nyeknek,

(Folytatjuk.)

lllll l llll l l l ll l llrll l l l
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Oranaptár.
(Az 50-es Hunyadi cs. ,Sirály" c. lapjábóI.)

A ,,Magyar Cserkész" márciusi száma mó-
dot közö|, hogyan használhatjuk óránkat
naptár gyanánt. IrjLrk I- ből kiindulva, az óralap
számai alá a következő számokatl. 6, 2, 3,
5, - 3, ,J, 1,4,6,2,4. Ha most pélciául
tudni akarjuk, hogy junius 29.-e nrilyen nap-
ra esik, úgy járunk el: juniusnak rnegfeiel
a VI-os.Eza|att a 3-t találom, ezthozzáadom
a 29-hez, Az összeget - 32-őt - elosztom
7-te1, a marad.ék 4, tehát a kérdéses nap a
hét negl,edik napjára, csütörtökre esik.

Níost az a kérdés, hogyan alakitom át
1923-ra. Tudjuk, hogy ugyanaz a dátum
mirrden következő évben a hétnek más -következő * napjára esik.

Ha tehát az idéo használandő számokhoz
egyet hozzáadunk, a maradék is növekszik,

tehát más napot kapunk. SzökőévnéI az előző
év márciusától kezdve kettőt kell hozzáadni.
Ugyanigy a szökőévet követő esztendő január
és februárjához. Eszerint a következő négy
évben a következő számok használandók:

í. Il. III. IV. V. VI. Vll. vlll. ]X. X. xl. xll.
1s2?.733674625735
1924.8 4'5 8 3 6 8 4 7 9 5 7

1925.1066 947 9 5 8l06 8

1926.1177lo5 8l0 6 9l17 9

Ha a dálum és a megíelelő szám összege
7-nél kisebb - vagyis hóttel niár nem oszt-
ható - akkor ezen összeggei bánjunk úrgy,
nrint különben a maradékkal. Természetesen
a számokból, ha 7-nél nagyobbak, kivonunk
hetet, mert a maradék igy ugyanannyi, de
viszont a kezelése egyszerűbb.

Uioncav atásra,

Elottem a zászló, tisztán, hőíehéten.
Eíóttem az éíet, és én szembenézek
Dacosan, metészen,
Es álíok keményea ötökmagya t váttán,
Köröttem vihanik szörnytr világégés,
Könny, tűz, átok, átmány.

Rablott hegyek kínja ott ég a szlvemben:
Rab erdóí< zúgása, patakcsobogása
Kiséttenek engem.
A f<ild kiséú, engem, órjás szelíemkatja
Lelkemet szotitia: Seent ínagyar síroí<nak
Iőegen a hantja.

Sotsomra nehezü| gyefige apák vétke:
Én í<ítátom kebíem a sujtolő sorsnak,
Megbtinhodök étte,
Én vagyok a jővő satjaőzó vetése.
A leíkemben é7 a seebb magyat jövenőő
Sok drága teménye,

Bortrs ínagyat égen vagyok a szivátvány,
A Larom még gyenge, ée a s?ív€m t etős1
Kernény, mint a márvány.
Követem a zászlót mámorosan, báttan
Hittel és teménnye| szebb rnagyr jövőben,
Szent Íeltámadásban' 

Révész Ferenc
őtsvc?zlő (24, s*. Akarat),

1sz"rzal Bravó! - §ectk.)
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Pintyőke Pál a szerkesztőségben.

- Na fiítk, tna

nevezetes napra vir-
radtatok! - szólok
egyik nap a §zer-
kesztóségben sü rgö-
lődö íiúkltoz.

-- Hogy, hogy ?
kórde:zik vala-

ntennyien,
MegIátogat

bennünket Pintyőke
Pál! Azt hiszem, is-
nreritek? -

- lsrnerjíik, is-
merjiikárn!- jelen-
tették ki lelkenclez,.
ve. - Gyű jtött a

cserkószházra 600
koronát. No meg a

CserkészJiú.hasáb-
jairóI is.

- Hát csak váritrnk, mindiárt itt lesz, hanem az

ajtót, azt jó lesz becsukrri, nert bejön a selrna nrég

láthatatlanul. -
Dolgoztunk tovább. A nyitott ablakon beáradt a

langyos tavaszi levegő. Elmúlik félóra, egyszer csak:
zsuppszl - valaki beugrik az ab|akon, Odanézek.
Egy hosszú, sovány, vigyorgó alak enrelkedik fel,

furcsa cserkészruhában ésvillánlháritószerüen hegyes

kalapban.

- Ah ! I(edves szerkesztö úr, itt van inre a

várva-várt Pintyőke, ahogy lehetett, az ablakon
keresztül. Meglepetés. Mi ! ja ! a Pintyőke háronl

emelet előtt még nem jön zavarba. Beszánrolni jöt-

tem s egyben telajánlom szolgálatainrat a }lagyur

Cser?ész szátnára. -
- ]a - szép l - nyögtenr - Ön Pintl,őke,Pál,

a hires cserkész-rrjiló, feltaláló és kitaláló, nrinderr

cserkészszerkesztösóg rettegett, láthatatlan tisztelet-

beli tagja. -
- Igen, igen, az vagyok l FeItaláló és ujitri !

Feítaláltan a ,.gyalogvasu1,,-at vitorlával és akkum-
látorral, a,,nyonrozógép"-et, mely megrnutatja nellenl,

hogy íol jön, aki engem keres és hol talrilont meg

azt, akit én kereselc, az én szabadalmam a ,,csattig
lyukas derékszij", én találtaln fel a ,,gyakorlatí
ürességn-et, jó magam tüntettern ei a cserkészek
gyonrrát, hogy ne kelljen a nagytáborban éIelnlezés-
ről gondoskodni, én nragyaráztanr nleg, hogy rniért
hivják a cserkészeket ,,cserk-ész""eknek, - én nem
találtam fel a hamut, mint a kömüves a hornokot,
hanem igenis kiialáltam, hogy mi a különbség a

cserkész és a "Hangya" között. Az én kezdenrénye-
zésem a negyedik cserkész jelszó: "jó utat, ahol
sár nincs', ntely nem azt jeJenti ánr, hogy ha ló
nincs, a szamár is jó - én fetleztenl fel, hogy hova
lettek a Balatonból a kecskekörmök, t i, az Ezer-
ntesterek és a Berzsenyiek a mítlt nyáron nregették
öket, azt is én rnagyaráztaul nteg, hogy nri az a

,,§erttmi" ós. . .

- Hohó l Álli álli Pintl,őke, nregstiiielülök. , .

-- t)h az netn tesz semnrit, majd kitalálont nlind-
járt, hogy kell a sükei emlrert süketIennó tcnni, ne
léljen l ..,

- Köszötrönl, köszönöni ! De inkább nem sLike-
tül(ik nreg. Hanem nondja csak, mi ujság Szombat-
heiyen ? -

- Ujság'? |. Az vafi ! Pélclául tlinclen cselkész a
husvéti vakációban reggeltól estig vasaIf, vasalta zt

kalapját, nrert nregtuclta etég késón, hogy rosszui
van horpasztva, különben,,Ieszu cstlk(szzrne!ar
(nono ! * az lan! - [tBlr, leánycserkészel, de Iovas-
cserkészet az nlár ,van" és.,.

-- Lovascscrkészet !'/ -- váqok közbe - És lrány
ilven lovascst:rkésziink van, ha szatlad kérdeztrenr ?

l

- Hát egy | - vágta ki hetykén.
Lett eíre kacagás ! Pirrtyőke szokás szerirrt nleg

s séltődött s ntenní akart. Serikise nlalasztalta,
tehát természetesen nem ment, Ó lrlár igy szokta.

- Hát a Berzsenyieknél mi ujság van ? - kór,
deztem tovább,

- Hu l azok ntost nagyon dühösek rám, mcrt
bevetettem velük a keíét és ezt kisz,erkesztette a

Mttgyar Cserkész, De ez volt a bosszunl, mivel nem

fogaclták el az ajánlatomal, nlikor az otthonból
kitették őket.
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- Mi volt az? - kérdeztem érdeklödve,

- Hát kérem, négy őrs volt a csapatban: Har.
kály, Bagoly, Róka és Zerge őrs. Mondom a vezetö-
ségnek, hogy én az örsöket otthonhoz fogom jut-
tatni, egynegyedóra leforgása alatt, Hogyan ? -kérdezték. - Hát a harkályok kapaszkodjanak fel
az udvaron levö íákra, a baglyok repütjenek fel a
padlá§ra, a rókák bebújnak a pincébe, a zergéknek
pedig nagyszerü helyük lesz a háztetón. Kinevettek
vele. Harrem rá is fizettek érte 600 korona erejéig.
Mondja csak szerkesztő úr, nem természetes volt
az ajánlatom ? -

tgazat adtam neki. S közben tüzetesebb vizsgálat
alá vettem ruháját. Szenrem a hegyes kalapián
akadt meg. Meg is kérdeztem :

- Miért olyan hegyes a kalapja Pintyőke lest-
vér ?

A német cserkészetről.
Juliusban valóra válik a ,,Magyar Cserkész"

által kezdeményezelt nagy terv: a külföldi
cseretáborozás, melyen Németországból több
mint száz cserkész vesz részt, A német cser-
készfiúk előtt már nem idegen a magyar cser-
készéIet és mint jó ismerősök fogják üdvö-
zőIaía magyar cserkészfiúkat, Sőt akárhányan
még a magyar nyelvet is fogják törni, melyet
valóban megható buzgalommal tanulnak. Sze-
retném, ha otthon is hasonló megértéssel és
szeretettel fogadnák őket és ezért megkisér-
lem röviden vázolni a háboru utáni német
cserkészideált, nrely gyökeresen szakitott a
régi katonás szellemmel és teljesen írj for.
mákat teremtett meg.

A hárclm nagy cserkészszövetség közül so-
káig a legkonzervativebb a Deutscher Pfad-
íinderbund volt. Ebből vált ki 1919 ben a
Bund der Neupfad i.'inder (nem útjcserkészek,
hanem újutat-keresők) és most legutóbb a
sachsai cserkészhéten a Bund der Ringpfad.
finder. A sachsai cserkészhéten, melyen az
összes németajkúr cserkészcsapatok képviselve
voltak, a nagy szövetség is teljesen új ala-
pokra helyezkedett és a régi (katonás) irány-
hoz tartoző csapatokat egyszerüen kizárta

_ Hm ! - vigyorgott. Nagy soía van ennek. Ez
megint egy új találmányom.

Azzal lekapta kalapját s nekiröpitette hegyével
a falnak. A kalap a Jalba turódott és o|tmaradt.

- Lám - itt kalapjára mutat - a cserkésznek
szükségtelen a fogas, - ezér, hegyes elóször,
másodszor pedig azért mert példának okáért, ha a
nagy táborban kutat kell ásni, fejtetöre állok és ha
néhány fiú a lábamnál fogva körbeforgat, még artézi
kutat is fúrbatunk, harnradszor - azaz bocsánat
szerkesztö úr, de kifogytam az idöből, még a szö-
vetséghez vagyok hivatalos, hol a cserkészházra
volna néhány megjegyzésem és a külíöldi csere-
táborozás ügyét is meg kell vitalnom. Majd egy más
aIkalommal folytatom. Jó munkát !

Pintyőke sarkon fordul és most már az ajtón
át távozik. - (49.)

kebeléből. Báró Seckendorff. noha ujra meg.
választották birodalmi főparancsnoknak, e
tisztségérőI lemondott és az uj főparancsnok,
Hanns Ries, az uj irány lelkes elóhafcosa.
Igy a három cserkészszövetség között ma már
szellembelileg sentmi különbség nincsen és
alig lehet messze az idő, hogy útjra egy közös
zászló alatt egyesülnek. Egyelőre még a Neu-
pfadfinderek óriási előnyben vannak nagy-
szerű egységükkel és sajátmaguk megterem-
tette formáikkal, a Ringpfadfinderek pedig
nem akarják feláldozni az egységnek vezé-
rüket, dr. Hans Fritzschet, akit a sachsai
cserkészhéten |ázadozónak bély egeztek meg.

A cserkészideál tehát mind a három szö-
vetségben közös, csak az egyik többet való-
sitott meg beiőle, a másik kevesebbet. A ka-
tonai formáktól való irtózás egyelőre a for-
mák teljes felbomlására vezetett, Az utcákon
hordákban járnak, nincs kürtszó melletti
menetelés, sorakozás, jelentkezés s a többi.
Parancsnokot nem ismernek, de igenis veze-
tőt és a vezetői tisztséget a lehető legmélyebb
értelemben fogják íel. Yezetője nemcsak a
csapatnak, hanem a nagyobb egységeknek is
van. Összekötő kapocs a barátság mellett,
melynek kultusza igen nagy (a nagy német
birodalomban minden cserkészvezető szemé-

b
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lyesen ismeri testvéreit) a hűség, mely min-
den parancsnoki hatalomnál jobban kötelez.
A vezéreket váLasztják, régi pogány szokássze-
rint pajzsra emelik és hűséget fogadnak neki.

Benső éIetükben az angol Hargrave
által megalapitott WcloCcraft-mozgalom alap-
ján áIlanak (V. ö, Vezelők hönltae 3l4. l.)
Elvetették az őrsi rendszert és törzsekbe cso-
portosulnak, melyek keretén belül három osz-
tály van:. az öregfarkasok, a farkasol< és a
farkaskölykek. A kiképzés a törzsben folyik,
kevés teoriával, íő|eg a szabadban. Az egyes
fokozatokba való felvétel misztikus szeítar-
tások között történik. Benső életükben álta-
Iában sok a miszterium. A nyilvánosságot tel-
jesen kizárják, azérí itt Németországban a
cserkészekről óriási számuk ellenére vajmi
keveset tudnak. Csapatéletükbe még más cser-
készeknek sem engednek bepillantást, mert
minden idegen csak zavarná annak benső-
ségét. A cserkészavatást is este tábortüz
mellett tartják, Ama barátság révén, mely a
német cserkészmozgalom nrinden irányúr ve-
zetőihez fűz, íöbbszörösen volt alkalnram leg-
bensőbb életükben is résztvenni. Legl<edve-
sebb vasárnap estéimet Voelkel lelkész, a
Neupíadfinderek l<imagasló egyéniségű vezé-
rének karlshorsti lakásában töltöm, ahoi
ilyenkor a totemoszlop gyertyakandeláberje
körül összegyülnek a berlini törzs öregfarka-
sai (l6 évtől kezdve) tanácskozásra, mely-
ból sohsem hiányzik az ének. A német dalt
á|talában nagyon kultiválják és gitár, hegedű
nélkül sohsem vonulnak ki.

[,{índen szabad idejiiket táborozásra vagy
utazásr a (Fahrt) fordi tj ák. A Juge nd herbergek,
melyek mindenütt fellelhetők és a német
cserkészek bámulatos igénytelensége az éle|-
mezés tekintetében anyagilag ezt rendkivül
megkönnyitik. Azonkivül nrinden cserkésznek
van sátorlapja és a sátorveréstől még télen
sem riaclnak vissza. Nagyíoku edzettségüket
és kitartásukat már gyakran volt alkalmam
megcsodálni, Nehézséget és lehetetlenséget
egyszerüen nem ismernek. IVIost nyáron is
Európa minden békés országába szétözönle-
nek, pedig a szövetségeknek semmi anyagi
alap nem ál1 rendelkezésükre. A tiúk maguk
teremtik elő a pénzt,. sokszor fáradságos
fizikaí munka árán. (Epen ma irja egy kis
szász cserkész, egy tanár fia: ,,Most két
napig cseresznyét szedtem a szomszédunk-

nál. I(aptam 50 márkát, elteszem a magyar
táborozásra.")

A nemzetl{özi cserkészet formáiból csak a
cserkészruhát íogadták el. Kalapot egyáltalán
nem viselnek. köszöntésük különböző: a
nagy Bundbelieké a három ujjas, a Neu-
pfadíindereké a két ujjas Woodcraft-kö-
szöntés,

Még külön kell szólnom a Wandervogel-
Jungenbundról, mely a nyáron szintén ellá-
íogat hazánkba. Szellemi életük és formáik
egészen azonosak a Neupfadfrnderekével,
akikkel teljes harmoniában dolgoznak együtt.
Pünkösdkor négy napig együtt táboroztam
velük Drezda mellett, 200.an voltak, vezérűk
egy 24 éves ifjú, és olyan nagyszerü önkén-
tes fegyelmet, föltétlen egymáshoz tartozásí
és egységet még sebol máshol nem tapasz-
taltam. Azt a pünkösdi négy napot legszebb
németországi élményeim közé sorolom.

Nérnet Woodcraft-cserkészek. (Az öregtarkasok
tanácsa.)

Hiszem, hogy a magyar cserkészek sző-
mára hasznos lesz a német cserkészekkel
való közeli nregismerkedés. Tanuihatnak
tőlük tettre kész energiát és expanzivitást.
Aztán a német cserkészideál is közös a mi-
enkével : a német cserkész is németebb
német és emberebb ember akar lenni. Em-
beri problémái ugyanazok, csak a németek
mások.

Magyar cserkészek, a közeti viszontlátásig,
jó munkát l

(Berlin,) Farkas Gyula,

Pai fás ! H J:i;ffiJffil,íTH,1,,i
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' oKrumplinudli, halpaprilrás,
.d cserkésznél níncc jobb szakács.''

(Folytatás és vége.)

Yigyázzunk arra,l.) hogy ételmaradékot,
tejet stb. csak kihült áilapotban tegyünk a
kamrába, mivel a meleg gőzökkel telitett
levegő a penészgombák legjobb terjesztője,2)
hogy a földre ételneműt ne tegyünk, hanem
legfeljebb földre tett láclafedőkre. Ezáltat is
védekeziink a legyek ellen. Ezek a kamra
és konyha legutálatosabb vendégei, melyek
ellen erős harcot kell vivnunk. Az ablakot
sötétitsÜk be, esetleg hagyjunk rajt egy kis
rést, melyen a világosság beszűrrődhói. Hu
ilyenkor a külső ablakot becsukjuk, a belsőt
nyitva.hagyjuk, akkor a világosság köré gyül-
nek. Es ha ilyenkor a belső ablakot is be-
csukjuk, a két ablak közé szorulnak. A két
ablak között 12 őra alatt maguktól elpusztul-
nak. (A besötétités azért is iontos, mert igy
hüvösebb a kamra). Ezenkivül állandóan álli-
tanak fel légyfogókat, melyeket vehetünk is,
de magunk is készithetünk. Másik veszede-
lem a darázs. Ez ellen ugy véclel<ezhetünk,
hogy veszünk egv tágabb szájú űveget, ezt
megtöltjük valamiféle édes, szagos folyadék-
kal (szegfűszeges cukorié, méz, teg1o6U t<is
lekvárt, lehetőleg szagosat a vizbe tenni) és
dunsztos mődjára lekötjük papirral, végül ezt
kis ujjunkkal vagy ceruzáva| bebökjük. Ez-
által ventilszerű nyilás keletkezik, melyen a
darázs könnyen be tud menni, kiíelé azon-
Pan a bebökött papirlebenykék miatt nem.
Hasonló módon: két alul ltrkas virágcserepet
nyilásával egymásba illesztünk, beté valámi
édeset teszünk és az alul levő nyilásokat a
fenti módon látjuk el. Harmadik veszedelem:
a hangl,ák, különösen akkor, ha pincét ás,
nunk kell, ha van a kamrában esetleg hangya-
!91y és hozzáíérhető, legjobb ásóvai az egész
fészket a szabadba, vinni. .tgen fontos, hogy
a.lakősátrakban, r,édekezési| a hangya invá-
ziőval szemben, semmiféle élelmiszer-Í'ne tart-
sunk.

Ugyancsak ezek az elvek az irányadők, ha
sátort használnak ilven cétra. (L. Tábori rnun-
kák 5a. old.)
F,lA pince akkor jó, ha nincs talajviz benne,
hűs, egyenletes (kb. 10-12 c0) hőmérsék-
letű és jőL szelIőztethető. Tisztitását l. fent.
(vigyázz, hogy a felállitott polcok a falhoz
ne érjenek). Itt tarthatők azok az anyagok,
meiyek hidegtől, nedvességtől ne;r romlanak :

tej, ecet, paradicsom, zöldség, zöld!őzelék, ká-
poszta, burgonya, gyiimölcs, sőt a kenyér is,
ha nem kell hosszú ideig itt állania, csak
néhány órát (esetleg 24.et is). Ilyenkor, a
már kissé száraz kenyér is teleszivja magát
nedvességgel és igy könnyen vágható. A
pince veszedelme a százlábú, melyet csak
tisztogatással tarthaiunk távol.

A kamra is, pince is naponia sze|lőzíetendő
és hetenkint alaposan l<itakaritandó.

Nagyon fontos a kanlra és a pince helyes
kezelése, De ez csak r-lgr, 1ehetséges, ha tud-
juk az egyes élelmiszerek természetét, e]tar-
tási módját. Húsfélék 2- 3 napig is elállnak,
ha jól besőzzuk és esetleg borsót és hagymát
is tesziink rá. Hideg helyen (pincében) tar-
tandó Használat előtt ilyenkor természetesen
jól ki keli áztatni (1-1'/, órát), többször
váltott vizben, A disznóhús marad el leg-
kevésbbé, egy, esetleg másfél napnál tovabb
ne tartsuk otthon. A szalámi száraz, hűvös
helyen felaggatva sokáig eláll, még akkor is,
ha megkezdet| ilyenkor ugyanis á metszési
felület légmentesán elzárháó azáltal, hogy
|evajazzuk vagy bezsirozzuk vagy pergament
papirost tapasztunk reá. Afelvágottak (párisi,
hurka, virstli stb.) nyáron 1-*2 napig áltnak
eI felvágva, de csak hideg helyén. Jégen
esetleg tovább is eláli a ko|bász, cle a felü-
letén fehér zsiros' réteg képződik. Ha
megtörve a szaga jő, akkor ezt a réteget
mele g vizze| lem osva, b átr an el íogyaszt h atjuk.
Hurka, kolbász|éle tovább maracl el, ha meg-
olvasztott zsirba helyezzük (,,lesütjük'' a ház-
tartási neve) és azért rajta megkeménykedni
t_ragyjuk,, vigyázva, nehogy egy kis darabka
kiálljon a zsirból. A zsir ilyenkói légmentesen



MAGYAR CSERKÉSZ |63

zárja el. VIég tovább nraradnak el a húsfélék,
ha elkészitjük, aminek akarjuk (pl. poikc;lt) és
befőttes üvegben kidunsztoljuk. Igy hónapokig
eiáll (konzerv). A zsir megromlása ellen leg-
jobb a tisztaság, Az o|vasztáshoz, meg az
eltartáshoz használt edényt is lÚggal ki t<ett

mosni, azután kiíorrázni, tiszta hideg vizben
kiöbliteni, végül kitörlés nélkül meleg helyen
kiszáritani. A beletett zsirt íedjük le, de a
levegőtől ne zárjuk eI teljesen (erre szolgál.
nak a zsirosbödönyök tetején levő szellőztető
nyilások). Esetleg több kisebb edényben tart-
suk a zsirt, hogy egy edényből hamarább
elfogyaszthassuk pl. ha romlani kezd, köny-
nyebben helyrehozhassuk. Nedves, meleg
helyen avasodik. Néha még használhaíóvá
tehetjük, ha eiég korán észrevettük a bajt,
úgy, hogy zsirt felo]vasztjuk, az edényt túg-
gal jól kimossuk, kiöblitjük és visszaszűrjük
a zsirt.

A sajt penészesedik és kul<acosodik; száíaz
és húívös helyen tartandó. Liszt: nedves
helyen dohosoclik, ezért száraz. szeilős helyen
tartandó. Nem egészen töltött zsákokban
gerendára, deszkára fektetjük s hetenként
egyszu íelrázzuk, hogy össze ne csomósod-
jék. Kenyér: nedves helyen megpenészesedik.
Ennek első stádiuma, amikor kis csipetke
belét letörünk és lassan elhúzzltk a karéjtőL,
száIat enged. Nyáron 4-6 napon következik
be. Izén még alíg érezni, legíeljebb kissé
dohos a zamatja, az ize l<issé mintha csipős
volna. Egészen nyugodtan e|fogvaszthatő,
ha a szükség kivánja, Esetleg kissé meg-
piritjuk: ekkor izébőI, szagábóI is veszit.
Későbbi fokánál a penészgombák zöld boly-
hos telepeket alkotnak. Lehetőleg ne együk,
szükség esetén tessék megpiritani. A kenyeret
tehát tartsuk száraz, hűvös helyen (esetleg
rövid időre pincében, mint'emlitetlem), tatar-
juk le külön e célra szolgáIő kenyérkenclővel,
esetleg tiszta papirossal, íelvágásához is külön
kést használjunk. Burgonya: nem kényes,
fagymentes helyen, pincében száraz homokon,
deszkán sokáig eláll. Ha kihajtott, a csirák
egyszerííen letörlendők róla. Tojás i száraz,
hideg helyen hónapokig elállhat romlás nél-
kül. De az ilyen tojásból habot nem ver-
hetünk, Ily hosszú á1 ás aIatt természetesen
súlyából is veszit. (Átlag 50 gr.) A meszes
héjja alatt finom hártya van, mely laposabb
végén nem illeszkedik hozzá. Ezért, ha a
tompább végéveI forditjuk lefelé a tojást, ez
a hártya beszakadhat s a tojás tartalma érint.
kezvén a porózus mészhéjjon át a levegővel,
hamar megzápul Tojást tehát mindig a
heglesebb aégéuel lefelé kell eltennünk hosz-
szabb időre. Meleg helyen könnvebben romlik
és jobban párolog. Tehát huzamosabb áLl,ás
után hamarabb kotyogós lesz, mint hidegben.
A kotyogő tojás weua Jriss, d.e ueln ruirudeu,

esetben romlolt is, A friss tojás lámpa-
világ felé tartva, széleit ujjainkkal körülvéve:
áItetsző A sárgája a fehérjével nem kevere-
dik össze. A táborban, kosárban szalmaközött
tartható. Használatkor ne sajnáljuk a fárad-
ságot, hogy minden egyes tojást megszagol-
junk felütés után. Esetleg minden egyest fel-
ütéskor egy erre a célra szolgáló edénybe,
pl. pohárba öntünk és megszagolva tesszük
a többi közé,

Tej: nyáron átlag 24-36 óra alatt meg.
savanyodik, iltetve megaiszik. A főváros for-
malinnal prőbálja konzerválni ; mi ezt ne al-
kalmazzuk, inkább igyunk aludt tejet. Leg-
jobb összeszedés közben nem sokat rázogatni,
megérkezéskor azonna| íelforralni. Esetleg
hagyjuk 1!z 616' állni, hogy a fölét fe|adja,
ezt szedjük le s hagyjuk megsavanyodni.
TejlöI helyett jól használható (csak kissé
higabb I). Számára tartsunk külön edényt,
nrivel minden szagot és izt felvesz. Az edé-
nyeket mindig forrő 1lizzeI kelt kimosni, jó
tíszta viz helyett kaliumhypermanganáttal ki-
öbliteni, végüi feltétlen tiszta ruhával kitörölni.
A zöldséget legjobb nem egészen szárazha-
mokba rAkni a pincében.

A konyha berendezését is azonnal nreg-
kezdjük, mihelyt a legsürgősebb munkánkat
elvégeztük: kisebb lábosoknak, fedőnek, 1őző-
kanalaknak helyet csinálunk. Gondoskodunk
a konvha állandó világitásáról (gyertya petro-
leum). Ivlegjelölünk egy állandó helyet vizes-
kanna számára. Lavórrói is gondoskociunk,
melyben a szakácsok kezeiket megmoshatják,
ha valami tiszta kezet igénylő munkába kez-
denek (pl. kenyér, tésztafelvágás stb.), Végül
vagy tákolunk (fáből, gal5,akból) valamiből),
vagy egy rossz kosarat nevezünk ki szemét_
kosárnak, meiyre azért van szükség a kony-
hán, mivel a szemétgödör a konyhától oly
messze van, hogy minden kis csekélységért
nem lehet odaszaladni. Végül kijelölünk egy
hel.yet tüzelőfának oly helyen, hol meg nem
ázhat, Erre azért van szükség, hogy eső
esetén a tüzelővel fennakadás ne legyen. A
konyharuhák számára legjobb egy spárgát
kifesziteni, ugyanerre akaszthatjuk a merő-
kanalakat is.

Az ételek kiosztása úgy történik, hogy
megbecsüljük literekben az élel mennyiségét,
ezt osztjuk a fiúk számával. Tehát ismer-
nünk kell az edények ürtartalmát és a fiúk
számát. Ezt minden étkezés előtt meg kell
tuclnia a napos szakácsnak, Számitásba kell
itt venni azokat is, kiknek ebécljét félre kell
tenni (pl. bevásárlók, táborőrök stb,). Ha igy
kiszámitottuk a mennyiséget, vesszük a meg-
felelő merőkanalat (p1. 4 cll.) és kezdjük a
kiosztást. Itt azonban vigyázzunk a sorrendre.
Az edényeket úgy kell felállitanunk, hogy
előbb kapják a fiúk a cs;ajkájukba a íőzeléket,
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garnirungot, azt^n a hútst, a salátát pedig
adjuk csajkatetőre. A húsok felszeletelésénél
tartsuk szemünk eIőLt a következőket: 1.) a
rostokat mindig keresztbe kell vágni 2.) a
darabok arányosak legyenek, 3.) lehetőleg
egyformán tartalmazzanak a szeletek jó és
kevésbbé jobb részletet (rossz nincs a tábor.
ban) 4.) ezeket a szeleteket izlésesen
he|yezzik a kiosztás e\őtt a tábosba 5.) fel-
szeletelésnél kézzel ne nyúrljunk hozzá 6,)
bő lével csináljuk a húsokat, hogy minden-
kinek jusson.

Általában a fiúk nagyon szeretnek ebédet
osztani; ez azonban legyen megtiszteltetés,
érdem. Ezért adjuk lehetőleg idősebb kezébe,
kinek már ebben gvakorlata van. A tálalás- ,

nál egyik főszabá|y legyen az izlésesség,
másik az, hogy a melegen togyasztandó étel,
tényleg melegen is osztassék ki. Elv legyen,
hogy inkább adjunk ,,pótporciótn, mint sem
a fiúk csajkájában étel maradjon.

A fentiekben adtunk néhány szempontot,
amely segélyül szolgálhat a nyári táborozásra
való készülésnél. Sokat nem mondtunk el,
dehogy cikkünk helyes legyen, utalunk azokra
a segédíorrásokra, ahol ezek bőven meg-
találhatók. Régieket nagy számban találunk
a cserkészfiúk könyvóben, a táborszervezés
technikájáról, élelmezési előkészitésről, a
Magyar Cserkész tavalyi évfolyamának juni-
usi és juliusi száma lrozott bő cikket, ugyan-
csak igen részletesen foglalkozik ezze\ a
Yezetők könyve, amely minden kérdésre meg-
adja a választ. A konyhafőzéssel kapcsolatos
épitmények pontos leirását megtaláljuk a M.
Cs. k. 31-33. sz. a Tábori munkákban.

Horuátk - Sztrilick.

O strom-c§erké§zj áték.
Kétségen kivül a harcjáték a cserkész-

|átékok koronája. Sajnálattal kell azonban
látnunk legtöbb alkalommal, az ,,aliter in
theoria, aliter in praxi" elvének érvényesü-
lését. Nem akarorn boncolgatni azon belső
okokat, amelyek miatt a cserkészjátékok túl-
nyomó többsége ,,eldöntetlen" marad. Azt
hiszern, nagyon sok cserkészlélek még nem
tud megbirkózni azokka| a nehézségekkel,
mondjuk veszélyekkel, melyeket a harckép-
telenség megállapitásának mai módja magá-
ban rejt. l(ivánatos lenne e játék oly formá,
ban megmenteni a benne rejlő nevelő erőket,
mely kiküszöböli azokat a lehetőségeket, hogy
a fiúk lelkét káros benyomások is érjék.
Ezt a célt akarom szolgálni, amikor cserkész-
testvéreim figyelmébe ajánlom az a|ábbi játé-
kot. Izgalomra nézve feléri, sőt meghaladja
a harcszerőt, összes érzékeink haszrrálatábna
még többet is kiván, játszására aikalmas
terep nrjndig található.

Előadom oly formában, mint az a 82. Zrinyi
csapat mezőhegyesi nagytáborában l92l,ben
kíalakult. Az Ostrom elsősorban éjjeii játék.

A harcolókat két egyenlő erejúí A, B csa-
patra osztottuk, egy, egy vezétrel és egy-egy
döntő biróval. Egymástól tetszőleges távol-
ságra (500 m-től feljebb) felállitottunk két
cserkészbotot, rnindegyilile egy fénylorrást
pl. larrrpiont, olajlámpát akasztottunk. Az a
és b botok körül két kört ielöl ki a döntő-
biró, az egyik kb, ó méteres, ez a várkör,
a másik l00 nr. sugarút, ez a sánckör. E
körökön belül senki sem tartózkodhatik. A
A feladat: meghatározott időn (pl. 1 óra)
belül, minél több embert bevinni az ellenfél
várkörébe.

i.c @

]

Ez nem könnyű feladat, mert mindegyik
iél őrzí sánckörét. A döntőbirák á|Iapitják
meg, hogy hány embert szabad elhelyezni a
kerületen, pi. l00 méteqes sugarú sánckörre
elegendő 6 ember. E szám a körülnlények-
tőI függ. Semmiesetre se legyenek az őrök
sürűbben, mint hogy a köztük levő tereprész
íelét éppen át tudják még tekinteni. A döntő-
birák által ezen szempont szerint meghatá-

rD Js

Belga cserkészek egy luxemburgi barlangban,
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íozotl számű őröket, azután a vezérek tet-
szés szerint helyezhetik el a sánckörön, A
többi harcosnak támadnia kell, .4 és B csa-
patok cserkészei egymás felé nyonrulnak. A
köztük levő teret lehetőleg megfelezzük. Sik-
ságon felezővonalul szolgálhat C és D pon-
tokban felállitott lampiónok által meghatáro-
zott egyenes, de lehet ez alkalmas út, árok,
erdőszél is. A felezés értelme ez: A saját
felében senki meg nem halhat, ott tehát bát-
ran mozoghat előre, ott ő az üldöző. De
mihelyt a határvonalat átlépte, ülclözötté válik.
Meghal valaki akkor, ha az ellenfél területén
ellenséges harcos megérinti. Ekkor a nevével
és v ez ér ének aLáir ásáv al elláto tt c éd ul ácskáj át
tartozik átadni és az ellenfél terüIetén a fogoly-
gyűjtő állomásra vonulni.

Kúszva, figyelve mindenre, nem túl nehéz
feladat, de annál érdekesebb, a sötétség leple
alatt az elleníél sáncvonaláig eljutni ltt kettő-
zött éberségre van szükség ki kell kémlelni
a legalkalmasabb pontot és pillanatot az át-
jutásra, Ha már a sánckörön belül van valaki,
bátran felállhat és [utással éri el a belső kört,
ahol sérthetetlen. Természetesen üldözés köz-
ben szabad az ildőzőknek a sánckörön belül
is a várkörig folytatni az üLdözést de annak
végeztével azt elhagyni tartoznak.

Előnyei e játéknak: l. a durvaságra alka-
lom nem is nyilik, 2, kétes eset majdnem
kízárva, hiszen az elleníél területe szigorúan
meghatározott, legíeljebb a megérintés lehet
kétségbevonható, de ez is csak a sánckörön
belül, mert ha kivül nem ismeriel az üldözött
és futásnak ered (ez érintés után nem szabad)
a srját területükön levő nldözők ugyis elíog-
ják, hacsak a választővonal nincsen közel. A
választóvonal közelében a visszavonulás ve-
szélyes helyzetekben nagyon észszeri, Az i|y
módon való menekülés lehetősége egyik ér-
dekessége a játéknak, 3. lehetetlen, hogy-
valamelyik f él tartőzkodó álláspontr a hely ez:
kedjék, mert a játékot nem a íoglyok száma,
nem az épen maradottak mennyisége, hanem
a várkörbe bejulottak mennyisége határozza
meg. Tehát iparkodik mindkét lél minéo
aktivabb lenni. Saját területe biztositásár]
csak az épen szükséges mennyiséset tartji
lekötve, a többit bejuttatni igyekszik. 4.
harcterület korlátozva nincsen, kiki olyan
úton közeliti meg ellenlele várát, amilyenen
jól esik, ill. amilyet parancsba kap. Fő, hogY
a kiszabott idó alatt bejusson. ó. Tömeges
támadások kizárva, mert lehetetlen, hogy e*y
nagyobb csoport észrevétlenül' olyan közel
jusson a sánkörhöz, ho€y onnét sikeres
rohammal prőbáIkozhatnék, a messziről jövő
roham pedig a biztos leszerelésnek van kitéve,

annál is inkább, mert az őröknek a sánc-
körön keresztül is szabad társaik segitségére
sietni. Tehát a bejutás legbiztosabb módja
az egyes lopózkodá!. Felugrani és futva be-
iutni a várba csak észrevétetés esetén pró-
bálható meg, másként ajánlatos egészen a
várkörig kúszva haladni. Ha valaki az őrsök
vonalán átjutott, veszélytelenül teheti meg
az utat a várig. A teljes felegyenesedés azért
is kockázatos, mert nem tudhatja biztosan,
túl van-e már a sáncvonalon.

Hátránya: l. Csak éjjel igazán érdekes,
de ez egyuttal előnye is, nrert az összes
érzékeket sokkal jobban igénybe veszi, mint
a nappali harcjáték. 2. Minthogy sok négy-
kézláb csúszást és hasoníekvést kiván -csak jó időben és száraz terepen lehet ját-
szani.

Jó előre megcsinálni a lovascirká|ók szá-
mát, azaz azokét, kiknek az a feladatuk, hogy
sánckörükön lrivül, de saját területükön belül
járkáWa cirkálják körül a terepet, keresvén
az ellenfelet, A többi természetesen, még a
saját terepén is tartózkodilr a feláliástól, mert
ha az ellenség észreveszi hol vannak, könnyü
dolga lesz a lopózkodásnál, Ajánlatos, hogy
a cirkálók száma, ne haladja meg a sánc-
őrök 3ln részét. A cirkálók kötelesek a sánc-
körtől - üldözése esetét kivéve - legalább
50 m-re tartózkodni és közelebb nem jöhei-
nek. A sáncőröknek és cirkálóknak a vártól
számitott távolságailrnak betartására a döntő-
birák ügyelnek, a szabályszegőt kiállitással
büntetik, helye nem pótolható.

A játék lefuvásánál a két döntőbiró meg-
olvassa a várbajutottak számát.

Ha valamelyik félre a terep előnyösebb,
a következő játéknál terepet cserélnek és a
döntésnél a kétesetben bejutottak összegét
vesszük számitásba.

Öueges József cs. tiszt.

Délelőtti foglalkozás. BRKIE. pünkösdi tábor.

Egész éven át CsetkészNaptáta t?22.nelkttla zhetetlen cse tk ész
tSE oldaloal 70
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Beszámoló.
Mindenki lemondott l Tehát l4-én regge|,

egyedül, azza\ a szándékkal, hogy körül nézek
egy kicsit a vértesi és bakonyi tájakon vonatra
ültem, Száron szái.tarn ki. A gesztesi, csáki
várromokat érintve, keresztül mentem Puszta,
aáw, Bahonysál,háuy, Kisbér, Hánta, Acsle,
szér, Csatha, Oszlopl, Csesznek, Zil,cz kőzsé,
geken a 7l3 m.-es Kőris hegyre. Vissza
tértem Zirczre, itt vonatra szá|tam, Győr felé
jőve l9-én reggel Budapesten voltam,

Célomat elértnek tudom. Egy leverő beteg-
ség árán szerzett tapaszta|alaimat a ter-
vezett magashegyi turánkon fogom érvé-
nyesiteni. Ha lsten segit: egészséggel ! 

_

cserkészüdvözlettel
Szalai Jónos

BRK1E. s. t,

. Emlékeim.

- A Bakonynak kétség kivül egyik leg-
szebb tája a cseszneki várrom és környéke.
Gyönyörű, meredek sziklabércen épült. A rek-
kenő hőségben aiig tudok egy szuszra feljutni.

- Lepihenek az a|jában és merev szemek-
kel nézek föt rá. Igen éIénk képzeietem van,
mert azonna| benépesitettem csonka falát,
tornyát középkori harcias magyarokkal. Körül-
jártam, .benézíem minden termébe. Sehol
senki I En azonban úgy érzen, hogy élnek,
hogy élniök kell, csak bujkálnak előlem, trogy
én a satnya utód szégyeljem magam. El-
büvölten a saját képeinrtól baktatok le a déli
oldalon... sietnem kell... l Ha... ha, mi az?
Valami csoszogást hallok balról. . . Előbbre
osonok, hogy a fa|at elkerüljem. ...Egy
aggastyán kószá| az északi oldalon.. .Meg-
látjuk egymást és megállunk mind a ketten . . .

Felé megyek, ő habcizni látszik... maradjon-e
vagy odébb álljon ?

- Beérem három méterre. F'ellöki a fejét
és érces hangon íogad:

- Wos verkaufen sie ?

- Nichts Vatter, nichts l Azza\ meghát-
ráltam és egy kedétyes ,,Agyő"-vel faképnél
hagytam a jó svábot.

Bzen a vidéken sem ismerik ntég a cserkész,
kalapot l

Mégis bámulják minclenütt, amerre csak
elvonul a hátizsákomra akasztva.

Oszlop község tulsó határában jutottak
eszembe ezek a gondolatok.

Ezek a dunántuli emberek sokkal iliedel-
mesebbek, neveltebbek, mint az én alföldi
véreim. Miért ? . . . Talán, mert német vér íolyik
az ereikben ? Vagy a hegyes vidék érezteti
hatását ?. . , Nyilván mind a két eset íennáll l

Az más kalap aIá tartozik, hogy nem is olyan
vendégszeretők.

Ennél sokkal érdekesebb jelenség jut
eszernbe, ha viszatérek gondolataimban azok
közé, akikkel vándorlásom alatt érintkeztem.

Ha talá|koztam válakivel, aki a ,,,legköze-
lebbi utat" kérés nélkül is szivesen megmutatta,
ha tejet vásároltam és az árát nem akarták
elfogadni, amikor készsógesen jelöltek ki a
számomra szál|ást, ,.útravalóról" ha gondos-
kodtak, ,,mert hisz jól esik az lttas embernek
az ilyesmi", vagy ha a kinosan szivélyes kutya-
hadat valaki szétugrasztotta, egyszóval, ha
valami szives előzókenységre találtam és körül-
néztem, azt tapasztalíam, hogy az sosem
aszonyfélétől vagy gyerektől, hanem minclig
katonlviselt fiatal emberektől eredt, Azt, hogy
miért van ez) ne kérdezze tőlem senki, mert
felelni ugysem tudnék. Csak sejtem,. . . mint
alrogy ti is sejthetitek. Régi ismeretségről
nem lehet szó, mert azegyik turistának tart,
a másik meg valami alkalmazotlnak néz,
,,no és mennyi a fizetése?". A harmadik meg
azt hiszi rólunk ott a kis kapuban, hogy mi
csináljuk a legjobb térképeket stb.

A ruhád feltünő köztük, soha nem láttak,
gyerek vagy előttük és mégis ha elvonulni
látnak, vagy közéjük is mehetsz, áhitattdl
néznek rrid és tisztelettel hallgatnak. Még azt
nem tudják, amit te tudsz. .. de érzik, hogy
mit akarsz. Fiuk l Bárhová menji.ink is, a nép
rol<onszenve fogad és kisér benünket. Es
végiil amit mondani szeretnék:

- Tiszteljétek a közkatonákat !

A cseszneki várról szál|tam aIá a Csesz-
nekről Zirczre vezető országútra; sokáig
egyedül ballagtam, mig egyszer csak egy fiú
jön velem szemben, ez a talru postása. Mesz-
sziről ki akar kerülni, de ez sehogy sem
sikerül neki és láthatóan remeg, mikor meg-
állitom, hoqy meg tudjak tőle egyet-mást.
Elváltunk. Utitársról azonban ugy látom, hogy
gondoskodvavan Az óriási kiterjedésű Eszter-
házi vadászterület drótsövénye igen húsé-
gesnek igérkezik. Azután tnikor ez is elkanya-
nyarodik tőlem, egy emberi hangot hallok.

- Erre jőjjön fiani ! . . . Jó napot !

-* Rövidebb útra visz apám?... Adj Istent

- Két kilómétert takarit meg rajta l Ne
gondolja fiam, hogy be akarom csapni, - mél-
tatlankodott az öreg. Személyleirásáról - sai,
nos, bármilyen érdekes lenne is - nem
szólhatok,

- Ismerem én ezt a vidéket, _ íolytatta *
ugy mint a tenyerenret l Ejnye flam, várjon
csak egy kicsit. Benézek icie a fák alá, hátha
van.már egy kis gomba. Betotyogott de neth
talált. Azután - folytatta - |átja amoda
azokat a fákat? Odanéztem, de semmi külö-
nöset nem láttam rajta; olyan volt az előttem
mint a többi.

- Hát látja azok ott cseresznyefák, vadon
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nőttek és édesebb az ize, mint a kgrti gyü-
mölcsé. Csöndesen folytattuk utunkat ismét
egy darabon. No ide nézzen, - szőll hátra
miközben megállott - ez meg itt a szarvas-
ugrató.

_ Szarvas-ugrató? Hát hogyan?

- No nézzen ide l A szarvás, amint éjszaka
idegenből errefelé kőszá|, nekimegy a kerités-
nek. Nem tetszik neki a dolog és ,elkezd
bö,ffékelni : bröff . . . bröff. Ezt addig hajtogatja,
mig belülrőIváIaszt nem kap. Amióta szarvas
nemigen van odabent, azőta az őreg Meinczli
szokott visszaturbékolni. Erre a szarvas elindul
bejárást keresni. Talál is ... ezt itt ni . . . és
beugrik rajta.' Visszajönni me§ ngrn tud. . .

De meg is veszekszik ott bent . .. akárcsak
az ember a börtönben.

- Ugy érzembátyám,hogy maga külömb
cserkész mint én; sokkal igazibb !

- Semmi ez fiam. Hát ez tudja-e, hogy
micsoda ? Kivett a zsebéből egy kötet sörtét.
Vadkan sörtel Az éccaka lőttem,,. szép...
volt . . . kilencven kiló volt tisztán l

- Maga vadászik, itt bent ? Kérdém egyre
jobban elámulva . ; . Van engedéIye ?

:.-.:- !4nl Her.. he... he...
Szótlanul megyünk ismét egy-két percig.

Valahogy feszülni érzem a he|yzetet és trem
nreiek kérdezni. De ő segitségemre jön. Megáll.
Kícsi, hosszúkás, barna szeme olyan szép
félelmetesen csillog, mikor megszólal.

- No nézze l Maga egy tisztességes katona-
gyerek, meg aztán ma itt, holnap Isten tudja
hol lesz, magának megmondhatom: titkos
vadász vagyok l

Hamarjában nem tudtam, hogy mit értsek
ezalatt. Meg is akartam kérdezni, hogy talán
otvvadász. .. eh, hátha megsértődik - gon-
doltam -- igy inkább nem szótlam egy szőt
sem.

- Nem adnak fiam ide a szegény embernek,
csak a községibe. . . ott meg macska sincs !

Tovább akart menni, de a szikrát hányt ke-
serűsége lángra lobbant... és tüzesebben
folytatta :,Meg azíán minden ezé legyen itten ?

Az öreg Béninek semmije legyen ?

- hztán nem fél. hogy rajta csipik egyszer ?

- I\{ár, hogy félnék ? . . . Ha én egyszer
ide be ülök, élő embert többé nem engedek
magamhoz közel jönni. .. külömben, legyen
az akárki, lelövöm mint egy kutyát ! Oszt le
van tárgyuva l Keressék, hogy ki volt.

Közben elértünk egy szántőtöldön haladó
gyalogútra. Ó a bal,-én a jobb oldalon ha-

ladtam. Kértem, hogy lépjen azutía, de nem
fogadta el:. ,,hozzá vagyok én a göröngyhöz
szokva l" Azután elmesélt egy két dolgot fiatal
éveiből. El mondta, hogy mindenütt rrregfordult
azon a vidéken, amerre én jártam és volt a
köris kilátóban is ahová törekszem.

- Kedves fiatal barátom, - igy búcsúzott -higyje el nekem, arnit útbaigazitásul mond-
tam . .. Nem akarom én magát félrevezetni . . .
azért, mert nyomorék va. . . - és itt el-
csuklott a hangja. -

A szemébe néztem és megesett rajta a
szivem, amint__ úgy könnyezni láttam. Kezet
szoritottunk. O betért egy majorba, én pedig
a kijelölt clülő útra tértem, melyen haladva
két perc alatt az országúton voitam. -

E;zt a két sort naplombóI irom ki. Be-
fejezésnek:

,,A harmincegyedik kilométert hagytam ott,
mikor a hivásnak engedtem és a huszon-
nyolcadik az, amelyiken most ülök."

Ol asz cserkés zallegória.

11o,o.o;R 1 Megíaniíoííad már helyesen a óserkészindulóí az egységes koíía szeriní ?
v9áE[L'; Üsyettét arra, hogy az öíödik sorban, a,ió íegyverünkn -..fegy" _ szőíagiá-
nál kvinííel megy íel a hang, íeháí ,,e".t kell énekelni ! ? Anélhül nem leheí sok csapaínak

együtt zavar nélhül énekelnie.
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A Magyar Cserkész Daloskönyve. Öröm,
mel jelentjük olvasóinknak, hogy sok gondos
munka és hosszas válogatás után megjelent
a Magyar Cserkész Daloskönyve. A köny-
vecske kb, l00 cserkészdalt foglal magában
s úgy gonc1oljuk, hog5, régőta érgzhető hiányt
fog megszüntetni, A szerkesztőnek hálás
munkája volt,. mert bő váIasztékból állithatta
össze könyvecskéjét. A mai drága nyomdai
árak miatt valamennyi beküldött dalt nem
közölhettük, azonban türeimet kérünk, több-
nek még sorát ejtjük. A kéziratokat épen ezért
nem küIdjük vissza, hanem egyeseket alkalonr-
adtán felhasznáhnk. A kiváló szerzőknek és
a dalokat beküldő csapatoknak odaadó mun-
kájáért ez úton is köszönetet mondunk s
reméljük, hogy a könyvecske ugyanolyan
lelkes fogadtatásra talál, amilyen gondos mun.
kával iparkodtunk útjára bocsátani.

A 20. sz. Erócti cserkészcsapat zőtszlő-
szentelésl únnepélye. Junius hó ll-én fényes
keretek között zajlota le az Erödi csapat zászló-
szentelése, a X, Százados-uti polg, iskola udí/arán.
A zászlódiszbe öltózött hatalmas udvar, már reggel
kilenc órára megtelt nézóközónséggel. Egy kütön
elkeritett szép éslágas növénykert6én volt a büfíé,
Válogatni lehetett itt a legfinomabb süteményekben
és hüsitö italokban. A cse}készlányoktiszlle, Dötsch
Aranka, a Százados-uti polg. fIúiskola tanára buz-
gólkodott itt. 9 órakor a kapunál álló diszőrség
trombitása a diszjelet fújta s nyomban utána meg-
jeIent a szövetségi zenekar (iB. Lóczy cserkész-
Ósapat) egy induló"t fújva, dr. Hermann' Győző pa-
rancsnok vezénylete alatt. Majd rövid időközökben
jöttek egymásután a l32, Csilléri, a Canz-
gydri és az Ezermester cserkészek. Pontosan i0
órakor két autó érkezését ielezte a háromszoros
diszjel. Dr. Ripka Ferencné és dí, Buzdlh Jánosné
zásilóanyák é}keztek meg, dr. Rrpka Ferenc véd.
nökkel. Azérkezőket Noszlopy Aba Tihamér parancs-
nok és Pirovszky Laios csapattiszt fogaoták s az
udvarban felállitott rajból két apró cserkész lépett
elő, virágcsokrot nyuitva áI a zászlóanyáknak, A
szövelségi induló után, diszmenetben vonultak fel a
csapatoli s a Himnusz után Noszlopy Aba Tihamér
üdvözölte a megjelent eIőkelöségeket. Majd tábori
mise következett, melyet fényes papi segédlettel
dr. Csisztirik lános c. püspök celebrált. Ezután be-
szentelték a iászlót, a püspök lelkes.beszéde után
pedig Majba Vilmos ág. h. ev. él Arokhrity Béla
ref. lelkészek áIdották meg a zász\óí,végii'l Neumann
József dr. a szövetség nevében mondott köszönetet
á paranssnoknak és tíszteknek szép nrunkájáért. A
zászlóanyák ezután szalagot helyeztek a zászlóra, a
leánycserkészek pedig megkoszorLizták azt. A szünet
aiatt a 18, Lóczy csapat zenekara hangversenyezett.
Szünet után labdacsata, mentö és műszaki gyakor-
lat és fiúk-Iányok együttes zenés tornagyakorlata
következett, mellyel igen szép hatást váltott ki a
csapat, a közönség lelkéből. A szépen sikerült ünne-
pély érdeme a parapcsnokon kivül Pirovszky,Vasanits
és' kerekes cserkésztisztek, Tolnal Erzsébet és

Dötsú Aranka tanárnök, A mise a|all a VIII.,
józsefvtírosi egyhtizi énekkar Dötsch Károly karnagy
vezetése alatt, nagy hatás.sal énekelt Egyébként ott
láttuk Szövetségünk részéföl lspanowts igazgatót,
Formwatd Józsel ker. ellenőrzőt, Fliegler Lajos
cserkészparancsnokot, dr, Mócst János cserkésztlszt,
azonkivül Valnicsek Béla dr. köbányai plébánost és
a Magyar Tanitók és Tanárok Nemzeti Szövetsége
részéról Madardsz László igazgatót, Sulyok lános
szakfelügyelőt s a cserkészet sok lelkes batáliát. (20.)

A borsodnádasdi l03. R. m. §: T. cserhész-
csap4t c-sérkészzászlószenielési ünnepségeit lgz2.
julius hó 2-ái tattia meg. Me§elözö este Quirin
Józsefné zászlóanya tiszteletére, tábori kis hang-
versenyt rendeznek az ,,Akácos"-ban, méIy alkalom.
mal Noszlopy Aba Tihamér ,Feltamadunk" cimű
cserkész-szindarabját fogják elöadni. Az úgynevezett

"álomjelenet" azonban "valóságos jelenet" lesz,
mert azt a hegyoldalon tábort ütö fiú és leány-ör§
valóban szemléltetni fogja. - A zászlószentelést
tábori mise elözi,meg, melyet Subik Xároly pápai
kamarás, egri érsekI titkár, fényes segédlettel log
mondani. Dobóczky Gábor rk., Turóczy Pál evang.
és Komjáthy Aladár ref, lelkész áldása után, Quirin
Józsefné zász|őanya fehér selyem szalagot 1űz a
zászlóra s azt megkoszoruzza, utána a helyi és
vidéki egyesületek képviselői üdvözlő beszédet mon.
danak. Ez után a zászlót, mely a csapat fenlartóia,
a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű ajándéka, Quirin
!ózseí gyári igazgató, a H. B, elnöke átadja a csa-
patnak, mely arra logadalmat tesz. - A vendégek
tiszteletére rendezendö közebéd után, d. u.4 óráló1
cserkésztornaverseny Iesz a gyári iskola udvarán,
melynek dija több 500-400- 300 koronás nyere_
rnényböl áll, E zászlószentelési ürrnepségek után a
borsodnádasdi gyermeksegélyző nóegylet megvendé-,
geli a csapatot s a hagyományo§ obográc§o§'-sal
be is záródik a zászlószentelés.

Ezermesterek. A l3. sz, Ezermester csapat ta-
vaszi munkálkodása még egy évben sem volt ilyen
nagy, mint az idén, A csapat erö§en dolgozott és
szeiepelt a kiállitáson, részt vett az országos cser-
késziátékon a kékek oldalán és három propaganda
célú elöadást is rendezett március l5-én Budafokon,
május l3-án Hatvanban a 91. sz. Turulokkal kar-
öltve és május 20-án a 18. sz. Lóczy és duna-
haraszti-i c§apatokkal Soroksáron. Husvétkor a
nógrádkállói vadászlakban töltött a csapat egy kelle-
mes kedves emlékú hetet, pünkösdkor meg nyári
táborunk helyén a jó öreg Balatonban fürödtünk.
Emellett a kiránduláson és összejövetelen rend-
§zeíe§en folyt a be|sö épités munkája és a kiképzés,
Szorgalmasan folytattuk angol tanfolyamunkat a
vizsgák ideiéig, a vivást azonban, helyiség hiánya
miatt sajnos a nyárig abba kellett hagynunk. A ta-
,vaszi őszi verseny is befejeződött és nreglepö
erdményt hozott, mert a csapat legkisebb cser_
készeiböl a "§tepszlikí-ből álló örs a zergekerület
az első helyre, melyneh Kleineisel Miklós az őrs^
vezetője, mig a második helyen Scholtes Cottfried
örsvezetóvel az élén a farkasok állnak. Futballcsa-
patunk is szépen haladt elöre atayasz folyamán és
büszkén á]litiák, hogy ők mégnem kap{ak ki cser-
készcsapattól.

Nyári táborozásunkat a hatvani Turulokkal együtt
közöi erövel rendeztük Balatonaligdn, akikkel a
tél folyamán oly testvéri barátságba kerültünk. A
táborunk szenzációia a ,,C. erkésztábor" cimen
nyomtatá§ban megjelenő nagy tábori ujságunk,
melynek elsö száma már közkézen forog.

Sok íáradsággal és küzdelemmel törünk elöre
és erösen bizunk benne, hogy munkánk meghozza
gyümö|csét és mink is közelebb jutunk ahhoz a
közös célhoz, mely minden magyar c§eíké§zc§apat
vágya és akarata.
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A 32. sz. Levente cserkészcsapat fennállá-
§ának 2 éves fordulója alkalmábóI, a BRKIE. |. sz.
csapat közremúködésével junius hó 25 én, vasárnap
délelótt l l órakor a bécsi kaputéri evangélikus
templomban cserkészifjúsági iste,,tiszteletet, délután
r/ai órakor pedig a Krtsztinavárosi Kaszinó nagy-
termében c§erkészmatinét rendezett. A kiválóan si-
került ünnepély tiszta jövedelmét, a csapat nyár
táborozási és felszerelési alapja javára íorditják.

Hat csapatnak kétszáznegyven cserkésze áI-
lotta körül pünkösdkor a tökölr hatalmas dunaparti
fák alatt a ts. R. K. l. E. magasban lengö zászta!át,
A szeretet hatalmas ereje hozta ósszé őket és a
lelkek testvéri összeforrása emelte magasztossá e
csodaszép ünnepet, amelyen az együrt dóbogó cser-
készszivek vidám lüktetéieuOt tes]ét ölteni vétt'ük, a
zászlóllra irt krisztusi igét: ,hogy mindnyájan
egyek legyenek!u 

_

Az l, sz. R. R. K. I. E. junius l8-án tábori
ünnepély keretében avatta fel uj tagjait, az Ujlaki
hegy alatti tisztáson. A fogadalonrtétei föIemelő moz-
zanatát még feledhetetlenebbé tették a ielenlétével
megtisztelö Hampel ny, államtitkár úrnak, kerületünk
lelkes elnökének szivböl jövő buzditó szavai, mely.
lyekkel lelkébe véste a fogadalmat tévő cserkészeink-
nek a nagy jelentöségú cserkészelvet: ,aki cserkész,
az mindég cserkész !"

§serkésztábor cimen a l3. Ezermester csapat
a nyáron táborozási lapot ad ki. Kériük a nagy-
fontosságú vállalrozás támogatásái a csepatok
részéról, fökép hireik beküldéseáltal (Balatonalrga,
Cserkésztábor), valamint megrendelése állaI.

A lltagyar Cserkész minden cserkésznek jó
táborozást kiván és közli, hogy Iegközelebbi száma
szeptember ,1-én jelenik meg.

Az "tíjúsági Testnevelés" (szerk. Hámos
Nándor, cim lX., Kinizsi-u. 5. llL 2.) egész nyáron
át megielenik és bőven fog cserkészettei foglalxozni
továbbra is. Kérjük össZes csapataink hireit köz-
vetlenül a szerkesztöség fenti cimére, valamint
pontos táborhelyüket (címüket), hogy a lapot fenn-
akadás nélkül továbbitani lehessen.

Sok érdeklódő, még több tudósitó fog a nyári
táborainkba ellátogatni. Ezt több napitap túdósiiója
már bejelentette, Kérjük ezektöl mindig a szövet-
ségi igazolványt és adjunk meg minden felvilágo-
sitást és feleletetl (3. és 5. törvény.)

A btcsket cserkészeknek a herceghalmi
vasuti szerencséttenségnél tanusitott magatartásáról
egy szemtanu a következökben számolt be a szom-
bathelyi ,,Nemzeti Ujság" június l7-ki szánrában:A vonaton szDlgálatot teljesitö kalauz Bitskére
sietett át és értesitette a szerencsétlenségról a pol-
gári iskola cserkészeit. Eppen folyt az előad s, pár
perc alatt azonban már felszerelve állott l j cser-
készdiák, két tanár és két :nentöorvo§ kiséretében
megérkeztek eEy, a szerencsétlenség szinhelyére
robogó vonattal. A cserkészek azonnal nrunkához
láttak. F'áradhatatlanul dolgozlak, Mi, _ akik sze-
rencsésen megmenekültünk a haláltóI, a sebesü:
Léstől, mert vagy tiz perccel elöbb egy közvetlenül
Szombathelyig közlekedö kocsiba szálltunk át s az
általunk elhagyott kocsí darabokra törött - mi is
segitettünk menteni. De már lanyhult a karunk,
egyrészt az álélt rettenete§ élnrény izgalmaitól, más-
részt a fáradtságtól, ám a cserkészek íáradhatatlan-
nak bizonyultak, Mentettek, kötöztek, vitték ki a
sebesülteket, szinte szó nélkül és oly biztos kézzel,
hogy számos, a romok alatt tehetetlenségben fekvö,
embert mentettek meg az elfulladás és elvérzéstőI.
Valóban bámulattal teli tisztelettel kell megemlé-
kezni a bicskei cserkészekről.

III. KERÜLET.
A Nyugatmagyarországi Cserkészszövet-

ség diszJclvenyel A Nyugatnragyarországi Cser-
készszövetség április 29-en nlegtartolt közgyútésén
a cserkészmozgalom országos érdekében kü|ön-
áIlását megszüntette és mInt harmadik kerület be-
olvadt a Magyar Cserkészszövet§égbe. Ez alkalom-
mal munkásságának lezárásaképen diszjelvényt ala-
pitott, melyeí azok a cserkészvezetök és önfel-
áldozással dolgozó egyének kaplak meg, kik a szö-
vet§ég megterenrtéséber,r és felvirágoztatásában ki-
vá|ó errlemeket szereztek. A jeivény elsö péIdányát
a közgyűtés nagy Ielkesedéssel a kornlányzónak
ajánlolta fel, aki elfogadta a diszielvényt és fogadta
a közgyúlés megbizásából megielent küldött§eget:
Eróssy Oszkárt, a Magyar Cserké§zszövetség har-'
madik kerülelének elnökét, Schelken Oszkátt, a
kerület ügyvezető-eInökét, Vargha László üglvezető,
főtitkárt és Krizsán Béla mosonvármegyei fólitkárt,
kik a jelvényt és a hozzávaló diszes oklevelet
átnyújtották.

IX. KERÜLET.
A debrecenl kegyesrendi rk. fögimnízltum

"Erdősi Imre" c§érkészcsapatának ünnepélyes
fogadalomtétele. Páratlanul meleg és családias ünne:
pétynek volt szintere, május '2l-én a kegyesrendi
főgimnázium ciiszterme. Az' intézet Erdösi cserkész,
csápata tartotta első ünnepé|yes fogadalomtélelét,
igen jót sikeíült músor keretében., A csapat_cser,
liészei már napokkal, az ünnepély előtt, vitték szét
a meghivókat á városba; igyeÍ<ez6 fáradozásuknaí<
az leít az eredménye, hogy a diszterenr nlegtelt
érdeklődő elökelö 

-vendégekkel, mint .4dy Lajos
tanker. kir. főigazgató, dt. Lindenberger ]ános pré-
post, Ptítffy Bela ápát stb., a kerület részéröl pedig'tYallisch 

Oszkár főtirkár és Debreczeni Ferenc el]e-
nörző megbizoit volt jelen, A Himnusz éneklésével
kezdódött-2 órakor az ünnepély, n]el,y után Horváth
László lIl. ot. cserkész lépelt a szinpadra, felvirág-
zott cserkészbottal a kezében leikesen, tüzesen csil-
logó szemekkel szavalta el Radvánl,i K. nMagyar
csérkész dalát.' Ezután Kanszky I\1árton parancsnok,
kegyesrendi tanár beszélt a cserkészet céIjáról;
UeizédéUen kiemelte a magyar cserkészet külön-
leges helyzetét, anrely szerini a magyar cserkésznek
egy a k6tetessége, rávésni Európa arcára, újra
Nagy-Magyarországot Majd Mustó Sándor Vlll. ot.
búcjúzóui'az intézettól, zongorán müvészi játékot
adott. Utána a szétlebbenö lüggönyök íellakarlák a
fogadalomra kész Erdösieket, akik feszes állásban,
tisztelegve énekelték a Nenrzeli Hiszelregyet, nlely-
nek végeztéve| iiramer Gyula a, lX. ker. el.nöke
lépett a-szinpadra s buzditó beszédje után kivette
a fogadalmat. Lelkesen, konrolyan mondották a cser-
készek az ,,akarom' és ,,igen" válaszokat, mjníha
az o|lár előtt kötötték volna trigyüket a magyar
hazával, Majd OIeidr Mihály szavalla el hatásosan
Dingha B, : Erdösi c. költeményét. Ezután követ-
kezett Már}us M.: Cserkésztábor c. kedves szin-
játéka. A szereplő cserkészek között fellünt Farkas
Andor lV, ot cserkész, ritka szép hangiával. Az az
ügyesség és é|etrevalóság, amit á szinpadon az
Erdósiek eláru]tak. az élet nehéz küzde]meiben is
bizonyára érvényesülni fog. Amikor hazajötlem az
ünnepélyröl, úgy érezíem, hogy mi magyarok nem
vagyunk szegények egészen, mert most is egy csa-
pat tettrekész fiatal lélekkel gazdagodtunk.

Tichi BéIa örsv.
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HISZEI( ECY ISlENBEN,
IIISZEK EGY HAZÁBAI.1,
HISzEK EGy tsrptlI önöx IGAzSÁGBAN,
HISZEK MAGYARORSZÁG FnlrÁltaoÁsÁneN.
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Öveoes fötitkár úr, Szeged. Hálás köszönettel vet-
tük. Á'iáték a szeptemoeii számban, az ldöhatáro-
ias tut"<in füzetberi is jön - ugyancsak szeptember-
Úén. Metee kézszoritás. * Kanszky parancsnok úr,
Debrecen. § nótát még hamar besoroltuk a dalos-
ttinuune - nlár meE-is jelent - a beszámoló most
iön'(esészen!). a kirándulás szeptemberben, - Cza),
"SzoniUitt ely. ' Elkésett ; mit még lehetett, beszori,
tottuk. a tórténeteket szeptemberre hagytuk, a hire-
ket szives engedelmével másutt használtuk fel,

A KIADÓHIVATAL ÜZENETE.
A nvomdai és szállitási köItségek nagymérvű

emelkeáése arra kényszeriti a kiadóhivatalt, hogy
iúlius elsejétöl a Magyar Cserkész előfizetési diiát,'az egyes példányszámok árátés egyes kiadványaink
árát mérsékelíen f elemelje.

.lúlius elsejétöI az évi előfizetési dij l50 kor.,
az ésves lappéldánvok ára 15 kor,

A-'t<iaauáiyok árában elóforduló változások a
hirdetési oldaion vannak, Mai számunkra a 15 ko_
ronára emelés még nem vonatkozik.

A Magyar Cserkész 1922. .évi naplárának árát,
különös téi<intettet arra, hogy láborozó cserkészeink-
nek okvetlenül szükségük van íá, de amugy is sok
költségük van, leszálútjuk 20 koronáta, de ezen
árváltozás csak az úi rende|ésekre érvényes.,

A fent jelzett áiváltozásokra való tekintettel
nagvon kériük bizományosainkat, hogy még birto-
kuÉ"Oan levÓ, eddig el nem kelt kiadványaink jegy,
zékét sürgösen küliljék be a kiadóhivatalnak, nehogy
kényte|enék legyünk az egészbizománynak magasabb
árával megterhelni számlájukat.

Elöfizetöinket figyelmeztetiük, hogy ha elöíize-
tésük lejárt, azonnal ujitsák meg, küIönben nagy
&öltségeink miait a jövöben nem küldhetjük a lapot,

cserkészüdvözlettel 
a .kiadóhivatat.

Kézi, atok"t
.636 gdgp|3 virlza.

HIVATALoS BÉSZ.
, ,,T'igyolmeztetés l Előfordult esetből ki-
folyólag a Központi Cserkészbecsületbiróság
elnöke figyelmezteti az összes cserkédztiszte-
ket, hogy becsületügyí panaszaik megtételé-
nél óvatosan járjanak el, mert a ,,Becsület-
biróságok Szerv ezeti és Eljárási Szabály zatá-
nak" 2ő. §-a értelmében az alaptalanul vádas-
kodó ellen, a panaszlott kérelmére becsület-
ügyi eljárás inditandó.. (192ll22, Kp, Csb.
E. sz.)"

Az összetorlódott munkára valő tekintettel
hivatalos órákat julius hó 15-20-ig: csak
délután a-6-ig§ tartunk. Kérem a csapato-
,l<at a hivatalos idő pontos betaríására.

Faragó Ede,
or§z. §zöv. főtitkár.

ís rnegesz:d a babot a iáborban, de feltét-
lenül szükséged van a most megjelent három
új könyvre is :

1. A magyar cserkész könyvei 38. száma:
Cserkészfzika és hémia (dr. Mócsy János),
mely tábori öltözéked mindeníaita pecsétjének
kitisztítására tanit.

2. A 39. száma: Táborozás (Kiss József),
mellyei tábor ozáso d egész statiszlikáj át össze-
áltithatod (vezetők az igyvezetés összes min-
táit megkapják benne).

3. A nagy esemény :34-3ő.szám: Amagjlar
cserhész d,aloshöruyue. A daloskönvv több mint
l00 legszebb, jőrészt eredeti cserkésznótát
foglal magában. Tartalm az számos cserkész-
indulót, közli a legjobb, legfrissebb menete-
iőket, amelyekre valóságos öröm lépni. Min-
den tábortűznéI fel fognak csendülni szép
dalai és hallgatő nótái, de nem hiányzik
belőle a humor sem, mert húsznál több vig
cserkésznót a teszi váIlozatossá a gyüjteményt.
Órsi órán, kirándulásokon, táborban és ünne-
pélyeken nélkülözhetetien.

Flóberí -Iegyvereheí
és hozzáva|ő lőszerI
jutányosan szállit

knébl Ferenc
puskaműves

Budapest, Baross-utca 1 7.

cX

Javitásokat elvállalok.

Kladótltíaiőoa,os l A Magyat Csetkészszővetség.
B'elelős kladó l Hernranq Győző.

Nyomta l Ftáttet és iíátsa Lőnyvayomdája
Yezeíégéú íeíe7őgl Frálet Dáale(.

Bodapest, VII- Akácía-utca t3,Tet. Jőzsel t06-20



Ajdnlok elsörendü viharerös és vizhatlan
anyagból teljesen előirds szerint készült

Gserkész lca[apokaí
viharszijj al elldtva darabonként

320 korondárf. "l^\.-/
Elsőrendü jó munkdért felelösséget vdllalok.
9zitles megrendelést kérve maradok tisztelettel z

Iíj. OSROVICS FERENCZ kalaposrrtester
több cserkészcsapat kalapsztillttója

Hódmezóvúsárhely,

Mindennemü

cserkész felszerelós

jó minőségben

kapható

t|l[§[E[t l§Tllail
sportüzletében

Budapest
trV, Váci,utca 9;

Telefon l 79,04.

t Mntan ü§EBltÍffi ll§iltil§l.
Eddis nregie|ent számai:
í. MÁRKUS: CserLésztábot. í0.-
2. SCt{RANK: A hatcs?eti

(II. bOvitett kiaéás) . .20.-
3. SZTRILICH és MOCSY: A

csetkészsegitségnyuitás kls
káté!a. II. kiadas. í0._

4, Kiképzési szabáIyzat II. ktad. í0. _
5_6. GERO: A tétkep. í5._
7_s. MAGYARoRSZAG FÖLD_

RA]ZA. Itta őt.Fodot Ferenc
€9y. m, tanát, csetkésztiszt.
[,_osat. ptóbaanyag, ,,. .l5.-

9-r3. oRsvEzEToK KoNYvE
A M.Cs.Sz. hivatalos kalauza
őtsvezetők munkáia tész&e 40,-

í4-r8. MINDENT A HAZÁERT
Ametikai csetkésztegény.
Angol etedeübal {orá.l
Schtank Endre . 45,-

,9-23.TÁBoRoZNAK A
PALOTAI CSERKÉSZEK
Et edetl m agy at csetkészt egény,
Irta; Gyöí<össy Endre . 45.-

24-25 csERKEszszINPAD
lrta: Lingauet László és
Noszíopy Aba Tíhamét. .25.-

26,22. MAGYA.B. csERKÉsz
Ii{APTARA B22 .2a,_

30. A MI TÖRVÉNYÜNK 4.-
3r-33. TÁBoRI MUNKÁK

ítták: Szttílich Pá| és
dr. Mócsy János . 30.-

MEGJELENT
A

Ára 25 r<or. leánycserkészet
útmutatója

Összeállitotta a leánycserkész intézőbizottsága.

Cserkészlralapolr készletben

Csapatolrnalr engedmény.

Kérdezze meg a kivánt cikk
mert árjegyzéli nincg.

ffnn|tilí, ffiailúhiualnlunhlan lll. lliili-ulrn 6l. l. I§.

Megietentek a Magyar Caerkész gűvészí

FALIKÉPEI, MuI-aP rAI ÉS
.LEVELEZÖ-LAPI AI
őt szio.bel1 kattonta nyomya.

}ilatalmas eóvel!.fuőetít a magyar csetkész-
ao?gaíorr- e gy ségét és i'azaíias csetekvő

ieílem,ét.
A íalikép áta 27|42 crn. oagyságban, az

otthon győnyótű őísze1 drb.-Lént K 20.-
A aűlap *a, a Magyar Csetkész nagy-

zágábao, . .K 10.-
A levelezőtapok áta darabonLánt K 2.50
í00 dtb, 200.- tot,, 1000 drb., K 2000.-
Megjelell eddig két sororat leve(ezőíap.

MEGJ ELENT
A

Magyar
Gserkészvezetók
Könyve.
Ezerkeszleííe : SIK SÁNDOR.

356 oldal.
Ára a kiadóhivaíalban 220 korona, a íor-
galomban 500 korona, fameníes papiroson

karíonbori{éhkal 400 korona.

F'ráter ée Társa Budapest


