
EVFoLYAM ,2, SZAM. í922. DECEMBER ,.

\*
§
\§§
§\

iill ;ll'íi%

--=-_-:-

}\

N\

\\

A MAGvAR csnpr,ÉszszovnTsrc HlvaTALoS LArJA
SZERKESZTI: HERMANN avÓzÓ.



MAGYAR CSERKÉSZ

B;-,, " - , ,, 

,-_,--Bn

Árainkban a forgálmiadórainkban a forgalmiadó bennfoglaltatik.

$!i
i;;',

'!il

il.,

J.|*
.* .,

{,j
B]

*,,

+i,
,l]

]i,
t',
]

'i"l
Bi.i

tr
: ;{j

si
"#í

]],
i.
.{ü]
+]
!],

Még .nem hirdetett cserkészfelszerelési cikkek beszerzés alatt (cserkészbot, kalap
és viharszijak) nagy .részük NémetországbóI utban vannak (solingeni acélkések,
cserkészsipok, iránytük stb.)

Felkérjük összes cserkésztestvéreinket, hogy versenyen felüli áruink kiváló mi-
minőségéról s épen azéft fuaink szo\idságáről személyesen győződjenek meg, mert
a mások által hirdetett olcsóbb 'árak siiányabb minőségben 'és kivitelben lelik

TARTALOM: Szücs ]nore! Harc vagy béke| - Wallisck: Táborczás [n{émctotsZág-

ban. - Dr. L.: Csetkész tegatta, - Hivata7os tés?o - Sterz Isluán: A taÍiia teldol-
gozása, - Kugter Sándor: A'magyat pákász. - Réuész.,Karácsony. (Ver,s.) - (18.)

Cserkészszemmel. - BorbéI1l: A.légjátó,eszközök Látő:zetve" - Skorba: Az etdő. -,
. Krónií<a. : Szetkesztői Bzöletek.

Á.rj:gyzékünk 
, 
csat tájékoztatásul szolgál és a közléskori késlletre vonatkozik.
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Sz€rkesztőség : I., Maro.-utca 17. l|1.2.
Kiadóhivatal: tV., Váczi-utcr 62. I. 15.

Megljelenik minden hó 1-én.

Előfizetél : Egy évre . 400 K.
: jlérre . . 200 K. Negyedéyre 100 K.

Egyes szám 40 K.

Nem látok már tisztán ! Mi lesz hát a jelszó?
El"tr" nevelő, munkára biztató?
Kedves cserkészeim, Jóska, Pista, Jani,
Béla, Karcsi, Laci , . . jertek választani !

Hogyha kétségemre íeleletet várok,
szemetekbe nézek s biztatást találok.
(Megjelenik Lin c§erkész és sotbaállva az asztal

előtt tisztelegnek.)
Egy cserkész:
Hivtál mester minket, ime megjelentünk !

Szerkesztő (dörzsöli sze:neit) :

Álom vagy káprázat? Ur Isten légy velünk!
(Felkel, végignézi s megfogja a fiúkat, majd ujra

leül. * Magában:)
Azt gondoltam, hogy a sok munka megviselt
S képeket lát most a megviselt idegzet t

(Fennhangon :)

I{a tehát ti vagytok, drága gyermekeim,
N{int már sok esetben, segitsetek megin'l
Béke kell vagy a harc ? Ez forog eszembe,
Diadalt melyík hoz a mi törvényünkre ?

1, cserkész (tisztelegve elöre Iép);:Ea az első törvény, a becsület vagyok,
Szivemből gl-űlölök minden hazugságot.
S a hazugság atyja, tagadás szelleme:
Sárán ellen hivok mindenkit fegyvene l
Küzdelem az élet, harc dúl a világon,
Aki győzni akat zász|óm alá álljon !

flobbra áll.)

Felelős szetkesatő z

HERMANN GYŐZŐ

Harc vagy béke ?
(1922. december 23-ra, a mxgyar cserkésztörvény tiz éves jubileumára.)

Szerkesztő (asztalánál ül s kezébe rejti arcát):

Karácson1 napja van.Két-három nap nrulva
Immár tizéves a mag,var cserkészmunka. -
Szálljunk magunkba és nézzünlr a lelkünkbe,
\'árhatjuk.e az ég kegyelmét jövőnkre ?

(Tollát kezébe veszi, irni akar:)

Ázt a szót keresem, mel5, szép kezdet után
Boldogabb és munkás szebb jör,endőt kiván,
Egy szót csupán, amely ha a multra mutat,
,-)ntsön belénk kedvet, jelöljön célt s utat.

(Gondolkozik.)

- H"j, b;zony, tiz éve más volt itt az élet,
A vigság, a jólét azóta hová lett ?

Jijtt a nagy háború s a sok íölfordulás.
}Iindig lejebb csúszunk, solrse lesz javulás1

}Iindezt mi okozta ? Harc, háború, fegyver,
-\íikkei haragjában az ur népeket ver.

(Homlokára üt,)

_\Iegvan a varázssző ! Karácsonynak éje

\ekünk azt }rirdeti, Etlen a szent béke !
(Irni akar, de szeme megakad a naptáron.)

tlh jaj ! Mégse lesz jó ! Isten se akarja t

December huszonn;,.olc Aprószentek napja.
i-erük hullásával ők hirdetik nekünk:
Szenr-edve és küzdve kell Jézust követnünkt
}j:nden nyugalomnak tespedés a vége,
5a tehát elbágyaszt, nem kell nekünk béke !

(Szünet,)
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2. cserkész: (ugyanigy)
Hűség az én ,nevem, legszebb imám a tett,
Kötelességérzet hatja át lelkemet.
Dolgozni szünetlen Istenért, hazáér',
Becsületes munka e honra biz ráfér|,
Ám a jó munkálroz csend kell és nyugalom,
Aki békét akar, legyen a pártomon !

(Balra áll.)

(Következö cserkészek ugyanigy tesznek s egyik
jobbra, a másik balra áll a többiekhez, egyik a
küzdelem, másik a béke mellett foglalván állást.
Csak a tizedik tér el a sorrendtől, ki bzintén a harc' mellett szavaz s továbbra is elől marad.)

3. cserkész:
Szolgálatkészségre intem testvérimet :

Keresd az alkd.mat, hol és kin segithetsz ?

Tagadd meg magadat, tanulj és résen légy !
}íapi ,jótett nélkül sosem leszel cserkész!
{}yőzd le lustaságocl, áldozd fel kényelmed,
Harcot válassz inkább szóra.kozás lrelyett !

(Az első cserkészhez jobbra áll.)
, 4. cserkész:
Megszünik a lrarcban rninclen testvériség,

, ti k ideálja az én szivemben ég.
Kart a karba öltve, egymást hőn szeretve,
Szegezzük szemünket a közös eszményre!
l,Iegértés nélkül nincs cserkésztestvériség,
Gyütölködés helyett hirdetem a békét|.

(Balra áll a 2. cserkészhez.)

5. cserkész:
Az igazi lovag soha sem pilrenhet,
Amig a lelkében nem teremtett rendet.
Önmagunllban lakit< iegfőbb ellenségünk,
Minden hibánk elien szent harcot hirdetünk!

'NIást ,is csak az ért meg, ki magát legyőzte
S nem pihenhet, amig munka áll előtte !

flobbra áll,)
6. cserkész:
Az én tanitásom nem harc, hanem béke,
lLétért való hz.rcnak< prrsztuiás a vége.
Ez a szép természet az Isten temploma,
Itt minden barbárság szentségtörés vrrlna.
Szeresd a világot, a fát s növényt kiméld,
Hogy köztiik megtaláld lelker]nek derüjét.

(Balra áll.)
7. cserkész l
Az Ur e világba rendet is teremtett"
E, rend megkövetel engedelrnességet.
S mivel Ó akarja, tedd ezt jó lélekkel
Akkor is, ha nincsen a parancs inyedre ! -

De rossz terrr észetünk tekintélyt nem tisztel,
A szabadságot hát uivd ki tenerőddel.

fiobbra áll,)

8. cserkész:
Ki Istenben bizik, sosem csalatkozik.
Minden sorscsapásban erőt ad ez a bit,
Aki felruházza az ég madarait,
Rólunk is, testvérelr, mindig gondoskodik.
Derús, jó lélekkel magad nekí add át,
Légy vidám, őrizd meg lelkedn ek nyugalmdt!

(Balra áll.)
9. cserkész:
A világ fiai a Mammon rabjai,
Mely az ő szolgáit kárhozatba dönti.
Akár pénzéhes vagy, akár azt pazarlod,
Jellemednek várát egyaránt rombolod.
Szorgalommal juthatsz íüggetlen életre,
A pénz rabia ne légy, tel a küzdelemre !

flobbra áll.)
I0. cserkész:
A mérleg két karja ide-oda mozog,
Nekem kell most végleg tisztáznom a dolgot
Nézzetek szemembe, acélos erőmre:
Nern vagyok ösztönök hitvány játékszere !

A szép tisztaságban kincset nyer a lélek,
llelyet csak kitartó küzdelem szerezhet !

(A baloldaliakhoz :)

Kedves testvéreim, ti békére vágytok ?

Akik ismeritek ezt a rossz világot ?

Romlást hozott reánk az ősszüIők vétke.
A több élet vágya serkent küzcielemre.
Iv[egváltónk se békét, hanem kardot hozott,
Hogy a gonosz ellen felvegyük a harcot.
A cserkészn:kazért Szt György a védszentje
Hogy minden hibáját lelkében leküzdje !

Hoglha békét akarsz, készülj küzdelemre i

Ez a bölcs közmondás jusson eszetekbe,
Tudja Mefisto is, hogy ő mitől féljen,
Igy szólva: rl-emondás nélkül béke nincsent<
S tudna ez országban egy iíjú pihenni,
Amig a hazának omlanak lrönnyei?
Szerkesztő (felkel s a fiúkhoz lép):
Győzött, fiúk, a harc és vele az eszme !

Bár minden cserkészben ily lelkület élne !
Hogy is születhetett bennem a gondolat,
Hogy a magyar cserkész békére gondolhat ! ?

A, baza vár reánk, Krisztus megy élünkön,
Ivlindenki kOztiltink kardot. köszörüljön !

A l(risztus karcl harca a jellemért folyik,
Küzdjünk jobb lélekért, életért halálig !

A két csoport közé áll, összefogja kezeiket.
Tiz évet megharcolt munkánk tiz törvénye,
indu)junk hát együtt ujabb győzelemre !

(Cserkészinduló. Fiúk fel a fejjel . , ,)

Szücs Imre (74, Törekvés)
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Az első magyar cserkésztáborozás
Németországban.

(Folytatás és vége.)

Elsőizben nyilt alkalom arfa, hogy össze.
lrasonlitsunk magyar cserkészeket németek-
kel és megeiégedéssel állapitottuk me9,
hogy fiaink derekasan megállták helyüket.

Ezzel a megnyugtató és felemelő tudat-
tal íolytattuk utunkat, a székesfehérvári
csoport programm szerint Berlinbe, a többi
csoport Drezda felé.

Célunk voltaképen Szilézia volt, azért
Regensburgtól kezdve sietve íolytattuk
utunkat.

Zwickauban csak egy napig tartózl<odtunli
a derék zr,vickauiak nagy sajnálatára, mert
egész hétre szóló prograrnmal vártak ben-
nünket. E napra vendégszerető családok-
nál helyeztek el bennünket, hol nem kis
érdeklődéssel hallgattuk a városra vonat_
kozó íelvilágositásokat. A város alatt nagy
kiterjedésü értékes széntelepek vannak, me-
lyeket eddig a városra való tekintettel
érintetlenül hagytak. A háboru lulán azon.
ban az ország elvesztette felbecsülhetetlen
értékü rajnavidéki és sziléziai szénbányáit
s most a megélhetés gondja kényszeriti a
németeket a zwickau alatti szenet is kibá-
nyászni. A város alatt igy keletkezíí nagy
üregeket ugyan óriási fáradsággal ismét
betömik, de ez nem lehet tökéletes, a viz
elpárolgásával a tömőanyag is összehuzó-
dik, a kibányászott szén tértogatának kb.20
száza|éka továbbra is üres marad s igy a
jövőben óriási veszély tenyegeti a szép és
szorgalmas iparvárost.

A drezdai pályaudvaron a városi vörös.
kereszt képviselői pompás frissitőve| vár-
tak bennünket. A budapesti csoport itt el-
vált a főcsapattól, hogy programmszerüen
Zittauba menjen táborozni, de mi is még
aznap folytattuk rttunkat táborozási he-
l5 ünkre, Bunzlauba.

Bunzlau alig 20.000 íőnyi lakossal biró
kedves, régies iparváros, Opitz Márton né-

met költőnek szülőhelye. Agyagiparáról
messze földön hires. Alig van-urcája, hol
egy-két >Töpferei<-t ne találnánk.

A derék bunzlauiak két iíjusági otthon.
ban szállásolták el csapatunkat. Az egyik
a városon kivüt, szép erdőben fekszik, a
másik az u. n. Wollerschloss. Ez valamikor
grófi palota volt, a városnak egyik l"g-
szebb épülete, most Bunzlau város ifju-
sági jóléti intézményeinek valóságos é|ő
muzeuma. Ifjusági otthonokhoz nem szokott
flaink nagy csodálkozással nézegették és
hamarosan otthonosan érezték magukat
benne s mi vezetök fájó szivvel gondol.
tunk arra, hogy mily hamar megszünné"
nek hazánk háboru okozta csapásai, ha ily
megértéssel, szeretetlel és áldozatkészség-
gel viselnék gondját a magyar iíjuság_
nak is.

Az első estét német vezetőink s a vá-
ros polgármesterének és nejének társasá-
gában töltöttük. Másnapra Burmanr7 polr-
gármester a Wollerschlossban nagyszabásu
íogadó.estélyt rendezett. A palota első eme-
leti termei megteltek a sok vendéggel. A
magyar vendégeket a városi zenekar já-
téka fogadta, majd Burmann polgármester
a város és összes ifiusági egyesületei nevé-
ben üdvözölte azokat.

A különböző ifjusági egyesületek s a vá-
rosi zenekar felváltva énekkel, zenével,
tánccal, társasjátékokkal, sziléziai népköl.
tészeti termékekkel szórakoztatták a ven-
dégeket egész éjfélig, mikor a polgárme§-
ter barátságos szavakkal bucsuztatta a
vendégeket. Másnap délelőtt pedig, vo-
natra szállásunk idején, kijött az állomásra
a lJugendring< leányegyesület, virággal
kedveskedett a cserkészfiuknak és német
dalokat énel<elt.

Bunzlau után néhány napig német fiuk-
kal együtt az Óriás-}iegysé§'ben (Riesgn_
gebirge) táboroztunk, ahol a pompás 'fe-
nyőerdők ózondús levegője ügyes szaká-
csunk izletes ételénél is iobbán erősitett
bennünket, Itt csodálhattam meg alíöldi
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gyerekeink szivós hitartását. Azelőtt leg-
többje hegyet sern .látott s ,most könnye-
dén megjarták az Oriáshegység legmaga-
sabb csuc.át. az 16')5 m. magas Schnee-
ktlppet is. Csak az egyik vélte nehany
száz méterrel a cél előtt, hogy nagyon
ritlra már itt a }evegő, nem tanácsos még
tovább oda fel menni.

Hazafelé a rva'clenburgi szénbányát, to-
vábbá Szász,ország, 'l'huringia és Bajoror-
szág legnevezeteseob városait tekintettük,
meg. Drezdában l,ét liapot muzeumok,,!em-
plomok, gyárak látogatásával töltörtünk és
megnéztük a >Deutsche ErJenu ner,ü rend-
hivül gazdag és szép lriállitást. Itt a Szász
Vöröskereszt Egyesület elnöke v. Baentsch
titkos udvari tanácsos fogadott és vendé-
gelt meg bennünket. A kiállrtás ünnepi
csarnokában hosszu asztalt teritettek a
magyar cserkészek számára, a főhelyen v.
Baentsch ur és neje ültek, Az óriás csar-
nok zsufolásig megtelt közönséggel, mely-
nek a kiállitási zenekal vezetője a koncert
megkezdése előtt bejclentette, hogy a ma-
gyar vendégek tiszteletére a zenekar egy
Liszt-rapszódiát fog játszani. Képzelhető,
fiaink iiröme ! Drezdai tartózkodásunk ren-
dezéséért és íáradhatatlan kalauzolásáért
hálásan gondo}unk Wiehr és Dclin urakra.

Leipzigben különösen a Völkerschlacht-
denkmal, a Leipziger Bücherei, a Krema-
tórium és a Rathaus ragadták meg cser-
készeink figyelmét. Iltegéreztük itt már a
szerencsétlen német népet sorvasztó kom-
munizmust is, mely délebbre, Thüringiá-
barr diadalt iilt (das rote Thüringen !/ és
megfertőzte a néntet klasszikusok szent
városát, Weimart is. Itt a Goethe, Schiller
és Liszt.házon kivül megtekintettiik a vá-
rosi muzeumot is, melynek régiséggyüjte-
ménye méltán világhirü.

Egy-"gy napot szenteltünk még Jéná-
nak, Bambergnek és Nürnbergnek, mtnde-
nütt gyüjtve az ismereteket, a tapasztala-
tokat és keresve a kapcsolatot német cser_
késztestvéreinkkel, kik magyar szeretetük-
nek sokszor valóban megható jelét adták,
azalán hajón visszatértünk szép hazánk-
ba. Mikor holdfényes este hajónk befutott
a sok er,er lámpától ragyogó íővárosba,
ugy érezti-ik. lrog,l solr szép várost láttunk,
de Budapesthez hasonlithatót egyet sem
és őszintébben, tisztábban íakadr ,lel-
künkből a könl,örgő ima : Isten áldd meg
a magyart ! Wallisdt Oszkdr.

A borsodnádaadi 103.as cserkóczek
ll . .

,,nagy_yrlag" Járása.
Valóban az vo|t. Nlult évben a szomszé-

dos Hevesvármegyében nagytáboroztunk,
s annak jó sikere buzditott egész iskolai
éven át arra, hogy a nyáron valami szép,
valami igazán nagy dolgot lássunk. Gyár-
telepünk szük vö)gyben íekszik, udvarunk
már liget, határunk őserdő, Eg(sz esztendö
alatt tehát ,,ittkon táborozlunk", a uaderdő-
bgn, nem csoda, ha cserkészeink ]elke eme-
letes lrázak, a Duna, a száguldó villamosok
után vágyott. i\leg aztán úgy gondolruk, ha
Budapest ezer meg ezer cserkésze ilyen
Borsodnáclasd-íéie videket választ nagytá-
borozásra, akkor félszázan megtehetiiik azt
nri is, hogy a fővárosi csapatokat zavarjuk
meg auguszlusvégi csendes otthonukban.

,Utunk 14 napot vett igénybe. Hazulról
gyalog, két napon át Salgótarjánba men-
tünk, ahol megtekintettük a tár"gyártelepet,
a salgói bányánkat és Salgci várat.

Budapestre vasuton mentünk fel s 8
napot töltöttünk ott. Lakást a diákok házá-
ban kaptunk, ellátásunkatbőkézzel, a Rima-
vasművek vezérigazgatósága fedezte, egyéb
költségre pedig telt a megtakaritott pén-
zünkből. Augusztus huszadikán részt vettünk
a Szent István napi körrleneten, a íigyel-
mes rendezőség ki is tüntetett, beosztott a
menetbe, mell,nek élén, a BIK csapat után
haiadtunk. Egl,ébként megnéztük Budapest
nevezetességeit, mind azokat, melyek a vi-
déki cserkészleány és cserkészíiu Ielkét leg-
jobban megragadják. Fővárosi cserkésztisz-
tek és fürge fiuk voltak a vezeJésben segitsé.
günkre, nem csoda, ha minden olyan ked-
vesen ment. Az Andrássy-ut falai sokszor
visszhangozták cserkész énekkarunk hang-
jait, rövidesen egész otthonosan éreztük
magunkat a nagy városban, melynek kö-
zönsége sokszor észrevette és méltányolta
vidéki kis csapatunkat. Egy napot kirándu-
lásra íorditottunk; hajón felmentünk Vise-
grádra, a váitoző időjárás, a >tenger vize
minden örömétl baját végig élveztette
ve|ünk.

Bucsuzásunk<rn a szövetség elnöke és
főtitkára is részt vett. ott tartózkodásunk
alatt mi azt vettük észre, hogy e nyáron
felszentelt uj zászlónknak, cserkészénekka-
runknak s leány és fiucsapatunknak Bu,
dapesten sok bámulója volt.

Benedek Béla

1f'égy rnindenna,p va.larri igtzi jőbl
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§olt ez, különösen ,:iHi,J";;i iffi,ry' {,* i
hogy a táborozók átlag 11_-^1S |fr:......,:;,'.: ', .'.,.l'ii';:,. . _,t'j,.l.-' ,:t--yx{li
évesek.,voltak. Mégis a íérfias iffik*,:,:.,_ ,,;,,_"""*J'".i_";,.":,:]}iu. ]_:i.1l*:l*3=*==.*=r*l
munka nem zavarta. rneg a jó-
!ed_ve1 egy pillanatra sem. 'Iá- ,Lajtosok vizért i Még mindig itt vagytok ?''
borhelyünk a börzsönyi hegyek. 26. Szt |mre ráj, Vámósmiko-ta.
ben egy akácosban volt. húsz
percnytre az u. n. lhatáitól<. Fáió szivvel ez inkább a ió munka jutalLna, a íáradal-
néztünk át áz e|szakitott testvérek szomo- mak kipihenése volt.
ruan integető íairvaira, templomaira. Vai- Hogy a kis csapat idén két táborban is
jon mikoi lesz a miénk ismét: ez a gon- lehetett, hogy a végzett munka jó munka
dolat járta át lelkün'ret, valahányszor a volt, azt fóként a Nyári Kör fáradhatatlan
tábor zász|őjára néztünk, melyre Nasy- parancsnok ának dr. Radvdnyi Kdlmdnnak
Níagyarország képe van himezve. Minden köszönhetiük, ki már az egész iskolaéven
vidám és szomorú nótánk a tábortüz mel. át résen dllva terveit sikeresen }ieresztül-
lett egy-egy §zent igéret a Jövő-Magyar, vitte._ Igy sikerülhetett csak, hogy a
ország megteremtésére. Sz. Imre raj öt hetet töltött két tá..

Háromheti szépen töItött táborozás után borban,
hazatértünk azza\ a reménnyel szivünkben,

ifj. Gerritsen Vilmos (26.)

hogy talán sikerül az idén még a Bala-
tonra eljutnunk. Látogatás a Vlll. G. táborban.

iillel vun. A siófoki vonat nagy liS a reménysugár nem csalt, mert augusz- Ejjel van. A siófoki vonat nagy lihegve
s közepe táián a kis csapat Balaton- megáll és én annak az embernek az érzésé-tus közepe táján a kis csapat Balaton,

szabadira pót_táborba szállt. Első táborunk- vel szállok le, aki nem tudja, hogy hol fog
ban megismerkedtünk azza|, amit tőlünk ma éjjel aludni A csapatomat akartam meg-
tisztátalan kézze| elraboltak; itt abban gyci- látogatni. De a fiúk csak azt irták, hogy
nyörködhettünk, amit méq meghagytak menjek egyenesen, ameddig az ttl vezet, ak,
ne]<ünk, szegény magyaroknak. A Balaton kor térjek le ba|ra, majd fordu)jak jobbra,
szépségei megint csak a hazaszeretetet azután ujra egy hidhoz érek stb. Szóval
mélyitelték cserkészeirtk keblében. Ivlig az majd csak odaérek. A hidig szerencsésen
első tábor kemény erőíeszités volt, addig eljutottam, de azután csak ta|álomra men-

tem. A fák között egyik
irányban egy tündérfény-
ben ragyogő tisztást lát-
tam, de sejtelmem sem
volt, mi lehet ott. Egyszer
csak suttogást hallok a
hátam mögött: Te, ez
biztosan a tábort akarja
megközeliteni. Ezt lekap-
juk, és már fog is
hátulróI két kéz, mig elől-
rő1 egy villanylámpa me-
red a szemembe.

- Ki vagy ? - mordul
rám jaz őr, akinek arcát
nem láthattarn.

- VIIL G. cserkész , . ,

Most jöttem Pestról a tá-
A 26. csapat Szt Imre

Balról a negycdik alak,
raja mosogat Balatonszabadin.
téltérden, Radvanjli parancsnok,
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borba, de hála a pontos
leirástoknak, nem találok
oda.

- Menj csak egyenesen
a lámpa irányába, ott van
a főőrség.Majd ott kapsz
ma éjjelre sátort és reggel
majd a többiről is beszé.
lünk. De alig tettem
meg egypát lépést, az
egyik őr utánam sza|ad:
,,te, a jelszó nimbusz, a
jelhang bambusz, anélkül
magát a főparancsnok urat
sem engedik be." Alig hogy
a tábot közelébe érek, egy
kéz szeliden megfogja a
torkomat és megszólal: Jel-

Ásatás Dunapentelén. B. R, K. I. E.

táborképessé tettük öltözetünket és másfél
őrát pihentünk. Most, a programm szerint
játékok következtek volna. De ezek helyett
a vasárnapi ünnepélyre való tömegpróbákat
tartottunk és ezekkel, valamint az indián-
drámákra való előkészülettel telt el uzson-
náig az idő. Uzsonna után a szabad foglal-
kozás következett, melyet futball és rugby
játékkal töltöttünk eI. A vacsora folytatása-
képen a táborlűz elkészitését vártuk a saját
gyártmányú asztaloknál ülve. A kürtös sora.
kozót fujt és mi leültünk a tábortűzhöz,ahol
kellemes éneklés után egy cserkész elbeszé-
1ését hallgattuk Winettouról.

VIII. G. cserkész

A dunavec§ei cserlrésztábor
Az elmult nyár külföIdön lelolyt cserkészese-

ményei annyira lekötötték a figyelmet, hogy sokan
talán észre sem vették, ami ezalatt itthon történt
Toldi György és Miklós találkozásáról csak akkor.
szoktunk tudomást venni, ha városi és falusi test-
vér találkozása meg nem értő összecsapással vég-
ződik s nem vesszük észre, ha csöndben testvéri
szeretettel nyujtanak egymásnak kezet. Pedig, hogy
ebből a kézfogásból nagy dolgok születhetnek, azt
épen a dunavecsei tábor példája bizonyitja.

A BRKIE vezetösége már a mult nyáron ren-
rlezett próbatáborozáson arra a meggyőzödésre iu-
tott. hogy a vidéki cserkészet kiíeilesziésére egye-
düli ut a személyes érintkezés és a közvetlen ki-
képzés. Akkori tapasztalatai alapján elhatározta,
hogy a szétszórt és a kezdet-kezdetén. áIló vidéki
csapatok támogatására használja lel ezt a tábort,
de alkalmat ad a már régebben müködö vidéki
csapatok cserkészeinek is az egymással és a pesti-
ekkel való megismerkedésre. Hogy erre az alka-
lomra szükség volt, bizonyitja az a 250 cserkész,
aki a vecsei táborba eljótt. Debrecenböl nógy csa-
patt küldött cserkészeket, iöltek Püspökladányból,
Berettyóújfaluból, Hódmezövásárhelyröl, Karcagról,
Kecskemétről, Kabáról, Sárospaíakról, Ott voltak a
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sző ? - Megmondom, mire a kéz visszahú-
zódik anélkül, hogy tulajdonosát láttam volna.
Végre bejutok a táborba. A fák tetején ha-
talmas villamos ivlámpák égnek (a fürdő-
telep jóvoltából) és igy éjjet is szemügyre
vehetem a tájat. Az e percben érkező ügye-
letes tiszt azonban visszahivott az álmokbóI
a valóságba. Miután jól megropogtatta dere-
kamat, előszöt a konyhához vezetett. Ez a
hatalmas fatetős alkotmány gyönyörüen emel-
kedett ki a környezeíből. Áilandóan égett itt
2 |ámpa és igy nappali íényben ülhettünk
le teázni. Az tudniillik szabály volt nálunk,
hogy az egyik hatalmas kemencén állandóan
tea f.ő, és az őrők korlátlan mennyiségeket
fogyaszthatnak belőle. (Egyszer, később az
őrségemen 18 pohár teát ittam két óra alatt.)
Tea után, mint előleget a reggelire 2 hatal-
mas, tejfeles turóval megkent (inkább meg-
rakott) kenyeret dugott a számba és kéré-
semre körülvezetett még lefekvés előtt a
táborban. 23 darub sátor között természete-
sen a legelképzelhetetlenebb tipusuak is meg,
voltak, kezdve a harmincszemélyestől, vé-
gezve az amerikai katonaiaknál, amelyik
egyszerre sátor és hálőzsák Csak egyben
hasonlitottak a sátrak egymáshoz: Mindből
falrengető fürészelésszetú zaj hallatszott. Ha
nem csalódom, horkolás volt . . .

***

- Ide azt a kulacsot t - hallom a sátor
előtt, és megijedve, hogy az én kedves ügye-
letes tisztem beváltja fenyegetését, lassan
felemelkedem. Első programmpont a mosdás
volt. Elóg rosszúl kezdődik, gondolám. Le-
mentünk a Balatonhoz, ahol némelyek nya-
kig, némelyek térÖig merültek az isza§ba,
és igy lelkileg és testileg megtisztulva tértek
vissza a táborba.

Engem, mint friss táborozőt különös gond-
jaikba vettek és igy módomban volt a finom
Balaton vizét is_megkóstolni. Ebéd után ismét
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budapesti Bethlen Gábor és Levente, s az erzsé-
bettalvai Turul csapat cserkészei és természetesen
az egész dunavecsei csoport. Söt a táborozás vége
felé váratlanul még 22 német c§erké§z i§ ér-
kezett.

A közvetlen megismerkedést és érintkezést eIő-
segitette az a körülmény, hogy a különbözö he_
lyekröl és csapatoktól való cserkészek a BRK{E
cserkészei között leltek elhelyezést s az ö révüköil
könnyüszerrel érhették el a táborozás nrásik cél-
ját: a tanulást.

Csakis ilyen megértő, testvéri lélekkel teheteít
elérni azt a harrnadik célt, amelynek sikeres elérése
ma már a kulturtörténet lapjain is helyet biztosit
a nagyar eserkészmozgalomnak. A ,Magyar Cser-
kész" hasábjain került először a nyilvánosság elé
a cserkész_ásatások gondolata. Zsinka Ferenc dr.
és Oroszlrin Zoltdn d,r. voltak ennek a gondo!atnak
fö képviselői és cserkészeink beigazolták a beléjük
vetett hit alapos voltát. A Magyar Nemzeti Muzeunt
megbizásából végezték az ásatásokat a tábortól
mintegy két órányira fekvö Dunapentele mellett, az
egykori Intercisa római telep temetőjében. Napon-
ként más-más raj végezte a munkát minden fárad-
ságot meghaIadó lelkesedéssel., Csodálatos volt,
hogy néha egészen kis íiuk is hogy keresték az
alkalmat, hogy ebben a munkában minél többször

Sirbontás Dunapentelén. BRKIE.

résztvehessenek s utána lelkesedéss'eI számolhas-
sanak be a munka eredrnényeiről.- A dunapentelei
leletek tudornányos jelentőségeről egyébként októ-
ber 28-án számolt be Oroszlán dr. a Történelmi
Társulat ülésén,

Remé|jük, hogy a dunavecsei táborozás ered-
ményei a magyar cserkészmozgalom fejlödésében
teljes mértékben érezhetők lesznek és igazoliák azt
a íáradhatatlan munkásságot, melyet a juIius 5-töl
3l"ig tartó táborozás szervezöje és parancsnoka,
Molntír Ltiszló kiíeltelt.

Cserkész regatta.
- Riport a Magyar

1925 aug.20,
Már több mint egy hete, hogy Sir Ró-

bert Baden-Poveil, a világ főcserkésze
európai körutjában Magyarországon tar-
tózkodik, A meleghangír meghivásnak ele-
get téve, a magyar mozgalom megismeré-
sére is szentelt egy-két hetét s megláto-
gatva az ország nagyobb cserkésztáborait,
a legnagyobb megelégedéssel nyilatkozott
a mozgalom haladásáról. Tegnap a íő-
városba érkezett, hogy a mai nagy, arszá-
gos cserkész-evezős versenyt megtekintse,
mert a táborokban tapasztalt fejlett vizi.
élet felkeltette érdeklődését vizicserkésze-
tünk iránt.

Felmutatjuk meghivónkat s a két tisz-
telgő cserkész között a nemrég íelszentelt
hatalmas, emelete§, tornyos cserkész-csol-
nakház hidjára lépünk. Az ajtónal a klub-
ház gazdájával s áliandó lakójával talál-
kozunk, aki szivesen mond el egyet.mást
a csolnakház megszületéséről.

- Hosszu ideig -. meséli szana-
széjjel voltak kénytelenek az egyes csapa-
tok csolnakjaikat elhelyezni, ki a lágymá-
nyosi, ki az óbudai uagy az ujpesti kikö.
tóben, ahol éppen hely akadt, amig végül
a usirály<-csapat kezdeményezésére moz-

Cserkész számára, -
galom indult meg egy közös, nagy csol.
nakház épitésére. A csolnaktulaidonos
csapatok leikesen állottak az íigy szolgá-
Iatába s nemes vetélkedésük iredrnénye
ime e gyönyörű csolnakpalota.

Bemeg.yünk. Kedves kisérőnk körülvezet
a csolnakház földszintjén. Az egész egy
hatalmas 1bX24 m. nagy és 3 m. magas
terem, közepén a, Duna-vize csillog, kélol-
dalt a széles járdán állván1,ok.

- Ezek a könyebb, kiemelhető csolna-
kok számára valók. Mindkét oldalon 3_3' állvány, mindegyikre felfér egymás fölött
2)(4, vagyis B csolnak, összesen tehát 48.
A nehezebb csolnakokat a középen a viz-
ből ,csigán lehet felhuzni, összesen 1S:at,
a nagy, sulyos csolnakok pedig a vizen ,

maradnak. Ezekból elfér szintén 10, vagyis
összesen mintegy 70 csolnak számára tu.-
dunk szállást biztositani - élelmezés nél-
kül - teszi hozzá mosolyogva. - A ju.
vitást minden csapat maga végzi, mert. a
jóI felszerelt mtihely minden csapat ren-
delkezésére ál]. A íalakon helvezhetők , el
az evezők, mindegyikben a 'csapat mo-
nogrammja, soh'se h!ányzik innen §emmi,
nincs itt kérem veszekedés, nemhiába cser-
készek járnak ide.
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Most nincs itt egy sem, kinn vannak
a vizen s várják a verseny kezcletét.. 

"A 3 nagy széttolható kapun keresztül a
két, egyenként 50 m2.e§ tutajra látunk,
ahol a cserkészek szoktak sütkérezni, az-
után az öltőző mellett elmenve felsétálunk
a cserkészek soríala között az ünnepélyes
alkalommal gazdagon feldiszitett, széles
lépcsőn az emeletre. A lépcsőházhalljáből
balra 6f9 m. nag}, bőrkarosszékekkel,
könytárral, asztalokkal, zongorával kényel-
mesen berendezett s virágokkal, cserkész-
képekkel diszitett társalgóterembe lépünk
s vezetőtn meglepődésemet látva, moso-
lyogva magyaráz:

- Ez a kedves, intim terem szokott a
tiszti megbeszélések helye lenni. A csol-
nakház t. i. egyuttal cserkésztiszti ka.
szinó is.

Most az elnökség körében Magyaror.
szág főcserkésze várja benne a magas
vendégek érkezését. Nagy üvegajtő vezet
a ház délkeleti részén lévő 160 ma nagy
terraszra, mely már tele van meghívótt
vendégekkel. A tisztikaszinó terme s a
csapatok ruhatára s az értékesebb szerel-
vényük raktárául szolgáló helységek vé-
dik a terraszt az északi és nyugati szél.
től, a 3 m._re kinyuló tető peóig kelle-
mes árnyékot vet a terrasz nyugoti
részére.

A nagyteremből csigalépcső vezet az
északkeleti részén elhelyezett toronvba,
melyet a II. emelet rriagasságáb 

^n" ^,északi és keleti oldalon erkély övez, Ezen
helyezkedett el a zsüri, (a cél t. i. a csol-
nakház vonalában van,) itt kapnak helyet
az ujságirók is. A toronynak 12 m. ma_
gasságban lévő, korláttal övezett teteiéről
gyönyörű kilátás nvilik végig a Dunán, a
pesti partra s a budai hegyekre. Iippen
elmerülök a festői panorámában s a pont-
ként, alig látható cserkész.csolnakok s}em-
lélésében, mikor a hidbejáratánál diszjel
harsan s Magyarország kormányzőja a ma-
gyar és a világ íőcserkészének társaságában
kiszáll autójából. Láthatóan tetszik nekik az
impozáns rnéretű csolnakház s csodálko-
zásuk fokozódik, mikor bevezetik őket
a házba s elhelyezkednek a terraszon.

A verseny rnegkezdődik. Egymásután
peregnek le a verseny számok. Elsőnek a
közönséges íolyami halászcsolnakok, a
könnyű cserkész csajkák indulnak. Azután
vitor]ás"csolnakok siklanak el előttünk a
kedvező északi szellőben duzzad,ó vitor-
lákkal, óvatosan lavirozva.

Majd laposíenekű sétacsolnakok íutnak
be, regattacsolnakokhaz méltó sebesség-
gel. Végül nagyobb turacsolnakok zárjak
be a versenyt.

A csapatok szép eredményeket érnek
el, a fiuk igyekeztek kitenni magukért
Magyarország kormányzőja és a világ fó-
cserkésze előtt, s a végén a győztes csa-
patok lobogója íelrepül a 17 m. maga§
zászlórudra.

Festői felvonulása következik most a
csapatlobogóikkal feldiszitett csolnakoknak"
Különösen feltünést kelt a >Sirályl csapat
egészen ujszerü cs. túracsolnakja, s a ma-
gas vendégek elragadtatással szemlélik az
alattuk elvonuló, tisztelgő flottát.

Egymásután kötnek ki a csolnakok a
tutajoknál s az előkelő vendégek érdek-
lődve nézik, mint szereli a csolnak
legénysége csolnakját, mint veszi ki s
rakja fel a legnagyobb könnyüséggel az
állványra - alig nehány perc alatt. A
kormányzó, Sir Robert Baden_Povel|, Ma-
gvarország főcserkésze s az elnökség most
a szövetségi uj motorcsolnakba száll §

egy kis sétát tesz a vizen, A terraszon
ezalatt vacsorához teritenek. s amint a
szövetségi , motorcsolnak visszatér s a
Kormányzó legnagyobb megelégedését és
tetszését íejezve ki a látottakon, a győz-
tes versenyzők tisztelgő soríala között
eltávozik, megkezdődik a vac§ora! mely-
nek minden egyes fogását cserkészkezek
készitették s cserkészkezek szolgálják íel.
A már a táborokban megösmert izletes
magyar ételek különösen izlenek a íőcser-
késznek, a szakácsok ugyancsak kitettek
magukért.

Kedélyes társalgás indul meg, s aktu-
ális, országos cserkésztémák kerülnek meg-
vitatásra Baden.povell értékes hazzásző-
lásaival.

A beálló sötétségben egyszerre a lam-
pionok szines sokasága gyulad ki s terieszt
kedves-misztikus világosságot. A Dunán
hatalmas haiók suhannak el teljes kivilági-
tásban. Eg5,szerre a földszinten körülíutó
erkélyről íelhangzik a cserkészzenekar
szerenádja s az angol Chieí Scout gyö-
nyörködve hallgatja a bús.bánatos kuruc-
dalokat s a szebbnél-szebb magyar nó-
tákat " .. Dr, I:.
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A I§y. Cs. §z, f. évi ápriiis hó 29-érr tar-
tott közgi,iilésének határozatából diszjet-
vényt alapított, rnel5,ngk alapitólevele rész-
letesen szabáls,ozza annak ttldnivalóit, -Alább szószerint lrözöllük a diszjeivón3l
adományozásáról szó]ó közgyülési hatá-
rozatot :

,,A Ny. Cs, Sz. közgitilése a jirzje}vény
legelsií példánl,át a m,agvar cserkészmoz-
galorn fővédrrö]iének. Oiilméitósága vttéz
nagybányai Horthy Milt]ós úrnak, Nlagyar-
ország korrnáni zójánal< ajánlotta íel, rnit
Ö|őmeltósaga szeretettel kegl,ébe fogad-
ván, f. évi máius i9-én a Nr,. Cs, Sz, kiil-
tJiittrége lródolattal át is nyúitott,

A megadonránvozotiall további névsora ;
2. némeiujr,,ái-i Batthyány Ludovika grófnő,
3. h{ikes .lános zrőí, 4. Kapy tséia püspök,
5, Dsida Ottó, 6. Sík Sándor cir, 7. Papp
G_vula dr,, 8. Schelken Osz|<ár, 9. Vass
Béia, 10. S,rrlay Lajos dr,, 11. Náray Szabó
Lászlii dr.. t2 Kiss Zo|tán 13, Simoníly
Jenő, 1.'+. Aimássy László Iide, 15. I{,eleti-|ózsef, 

16. Farkas Ferenc. 17. Friedrich
Vikterr, 18. Pásztor Inrre, 19. Krizsárr B3la,
20, Sárossv Lászió dr., 21". I)ancsecs Imre,
22 \,-argha Lászlti,23 Szász Géza,24,.Ká,
rlár Tituqz, 2ó. Kovács Albert, 26. t\lechle
Józseí, 27 HorvátlTDetre, 28. Galarrlbos
Károly 29 Nt]Llwirt Ján<,i.^, 30, lt{agy l,ajo,,
31. Szücs lrnre, 32. Fischer Feretlc, 33"

[anzsó Ferenc dr. és 34 Polgár Ferene.<

Szombathely, t§22. október 18-án.
cqe rk észüdvözle t tel

Vargha I dszló s, k. Erdssy Oszktir s. k,
ker. fótitkár ker. elnök

,d Központi Cserkészbecriületbiróság EInö-
kének 37 l1922sz, közleménye ésfelhivása,

' ACserkészbecstiletbiróságok Szeri,ezési
és Ellarasi Szabályzatának (kaphatci a Köz-
ponti Titkári Hiv"talban) 1-4. § ai sz-erint
a csapatsz ervező testület c,cerkÉ,.zcsapat-
becsiiletbiróságot, a hell i bizottság hell i
cserkészbecstiletbirtj,ságot és a lieriilet
kerüIeti cserkészbtcsiiietbiróságot krjteles
aiakitani. E,zen iegalái,b 3-3 tagból áiló
biróságo1< einölreit s biró ta9jait az illető
testiilet, illető]eg bizottság választja, Elncjk
ne;rl cseri<észtiszt (vagy véncserl<ész) is le-
het, biróul azonban csak cserkésztiszt r a 1y
vétlcserkész vá]asztható. A cseriiészcsip tt-
és a heiyi becsiiletbrróság einökét és tag-
j,ait az ,lrszágos irrtézőbiz-ottsáe eriisiti rleg.
A lrivatkozótt szabályzat 47. §-a szerlnt
}iéi kerület vagy 2-3 hei"l,r bizottság

_tz igazolt erai atok folytatólagos
számsot,rendje ;

_,,d.,.Damjanícll" SzolnoIii íőgirrlnázitrm.
_!7. "Merlrur" Ker. Alkm, Ker, és 'lisztv.

Orsz, Szöv,
-_rS. 

,,Pálu Rál<ospalotai rcí. Egyház.
199. ,,tr,[adáchu Barcsai trtcai íőgimn.
J00. ,,Szent Lász]ó" Veszprémi áli. íelsij-

keresk ed elnl i.

301. ,,Szent LászlóL' Szegedi lI. Ker, áll.
polg. tiuiskola,

:]02. "Örv.nlkő" AIi.ltolózi m. ]iir. áil. fóre ál.
203.,,Bocskay( Kisuiszáltási relf főginln.
204. ,uSzent László" Veszprémi áll íelsc,-

kereskedeinli isk.
20ő. ,,Zrilyi .líilrltis" Bpesti I. ker, Felrér-

sas-téri közs. polg. isli.
206. ,,Csokonai Vitéz" Csirrgói lrel_vibiz.
68. ,,Klauzál Gábor" I\losoní ipartls ta-

nonciskola
1ó[, szírmu cserkészcsapat nei;e ,,Turul'.

Intéző Bizottsági lratározatoli :

I. A cserkészsegécltiszteket vizsgázott
cserkésztisztek is vizsqáztatharják. A tiszri
korlratár eiérésekor bizottság előtt tartoz,
nalr u jra'tiszti vizsgát tenni, A szüliséges
ürlapok íelterjesztendők,

II. A cserkésztiszti vizsga módjait en-,
nek íeido'gozásár,al nregilizottak a jOvő
számban íog!ák köz;-'jrri

IlI. Az országos teljes Intéző Bizr.-rttság,
november hó 1B. és ig. én tartcltt iilésérr
ellralározta, 1rogy a szövetség 10 óves
íenná]lásának emlékiinnepét i923 év irus-
vétlán togja megtartani. Az iinnepség
rész!etes tárgysorozatát az illető b zottság
közöini fogj l.

I Az országos közeyíilés lratározata ér,
telnében felkéreIn nrir;dazokat, akik a 1Z
éven alulialiat ítlgiailioziató mlzgalonr el-
nevezésével megbizattak, javaslataikat sür-
gősen terjesszék fel végleges döniés vé-
getr. Eddig beérkezett javaslatok apród,
kiscserkész és farkaskölyök,

1I. Tisztelettel íelhivom á parancsnokok
figyelmét, lrogy a jövő évi nyári nagytá-
borolr előké..zltő munkálatait ,már most
ejtsélt meg, m€rt a táborba szállás e]ő|t
lega)ább egy lrónappal bekérjük a pontos
táborhelyei< cimeit, a nagytáborozások or-
szágos ádminisztrativ és gazdilsági előké-
szitésének meglrönnl-itése végett. FŐtitkcír"
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egyiitt is szervez'het egy-egy heiyi biró-
ságot, ha cserkésztisziek hiányában a be,
csúletbiróságot külön megszervezni nem
képesek.

A cserkészbecsületbiróságok elnökeinek,
tanácselnökeinek és tagiainak névjegyzékét
s az ebben bekövetkezett változásokat a
hivatkozott szabályzat ó. §-u szerint a hi,
vatalos lapban (>Magyar Cserkészu) közzé
kell tenni s ezen célbó1 hivatalosan közö]ni
kell a Központi Cserkészbecsületbiróság
elnöl<ével, aLri a közzététel iránt intézkedik.

Ezidöszerint a Központi Cserkészbecsü-
letbiróság tagjai a következők:

Eklöía., Dr. Gabona Lajos (l. Budapest,
I., Attila.utca "13, i. 6) aki egyuttal a lV.
fiogegységi és adminisztráló) tanács el-
nöke is.

Tauácselnöhöh: f)r. Korpády Zo|tán: L

tanács, Karácsony Sándor: II. tanács és
Arky Zoltán: a III. tanácr elnöke.

Az I. tauács birái: ifi. Brém Glörgy és
Ispánovics Sándor.

A iL tanács birái: Nlolnár Lásziő és dr.
Vlctor Ágoston.

A ILI. taná,cs birái : X{ajor Dezső és
sztrilich pál,

A IV. tanács birái: dr. Fodor Ferenc
és dr. Papp Gyula.

A IV. (iogegységi és adminisztráló) ta-
nácsnak tagjai a tanácselnökök is.

Közuád.ló: (Főügyész) dr. Borsiczky Sándor
országos ellenőrző megbizott.

A Központi Cserkészbecsületbiróság el-
nöke kéri az összes csapatszervező testü-
leteket, helyi bizottságokat és kerületi in.
téző bizottságokat : sziveskedjenek a becsü-
letbiróságokat mielőbb megszervezni s e
biróságok elnökeinek és biráinak névjegy-
zékét az illető biróság székhelyének s
hatásköre területének (pl. kecskeméti helyi
bizottság teriilete, VItI és lX, kerület terü-
lete), valamint az elnök lakhe}yének meg-
jelölésével, vele mielőbb, de legkésőbb
1923, évi február hó l-ig közölni.

Budapest, 7922. évi november hó 9.én,

d,r. Gabona Laios s, h.
eInök.

Külföldi cseretáborozások 1923 ban. .

Az idei nyár folyamán a nemzetközi
cserkészéletbe való szorosabb kapcsolódás
ujabb tépése gyanánt ,megindultak a küi,
rótai csertesztáborozások, melyqknek min,
deníelé kiható előnyei közismeretesek, Kül,
ügyi munkálkodásrrnk egyik íőcélja az,hogy
kóicsönös tapasztalatok révén is mélyitse
a megértést, melyre külföldOn annyira
sziikségtink van. A külföld, midőn egy jól
fegyelmezett, tetőtől talpig cserkésziesen
vi§éltredO magyar cserkészcsapatot lát,
ebben a mag}€r nemzet képviseiőjét látja
és annak viselkedéséből messzehiitó követ-
keztetéseket von .te belső viszonyainkról,
müveltségünkróI és kuituráIis fejlettségtink-
ről. Kü}föidi testvéreink pedig, midőn or-
szágunk, városaink, cserkészcsapatai látoga-
tásából térnek hazájukba.)isszal éiő szóval
tesznek tanuságot ezek meliett. Et:hez
azonban szükséges, hogy azok akil< kimen-
nek és azok, akik liülfö}dieket itthon íogad-
nak, méltón képvi'seljék a magyar cserlré-
szetet.

A mondottak figyelembevételével a kül-
ügyi hivatal a jövő nyárr folyamán a
lelretőségekhez képest szélesebb lrörű csere-
táborozást óha_j t rnegszervezni, melynek
lebonyolitására az előmunkálatokat már
meg is kezdte. Ahhoz, hogy érdemlegeseb-
ben foglalk ozzon a cseretáborozás ügyével
egyelőre legalább is nagyjából szüksége
van adatokra.

Ez uton kérem fel a csapatok parancs-
nokságait, hogy legkésőbb l923..január 1-ig
a K,-H -al közöIni sziveskecljenek, hoqy kb.
hányan és mikor óhajtanak csapatjukból
külföldi táborba menni és hggy az előre-
láthatólag nagyobb számban érkező külföldi
testvéreink közüI kb. mikor, hánvat és mely
nernzet fiait óhajtaná fogadni.

A testvérszövetségekkel vaió megeg,v ezés
alapján nem szószerint vett táborozásrőI
van sző, hanern inkább tanulmányutról,
amennyiben kölcsönösen több tábor és az
utba eső nagyobb városok megtekintése
van tervbe véve.

A K.-H.-nak lénlegesen megkönnyiti
rnunkáját, hogy több csapatnak van kül-
földi összeköttetése, sőt már folytatott nem

Cserkésznek legsgebb és legolcgóbb karácsonyi aiándéh a

Magyar Cserkész lll. évfolyama
Kaphaíó 200 koronáérí a ktadóhívaíalban.
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hivata|os előtárgyalásokat a jövő évi tábo-
rozásokta vonatkozólag. !érem a válaszban
ezeket megjelolni az esetleges tárgyalások
állásának közlése és annak figyelembevétele
mellett, hogy hivatalosan csak a K.-H. van
jogositva iiy irányú tárgyalásokat folytatni,
azonban ily nen hivatalos tárgyalásokra,
figl,elemnrel van és azokat köszönettel
ve§zl,

Sajnos oly szoinoruak valutáris viszo-
nyaink és azok lényeges javulására sincsen
kilátás, hogy egész c§apatok hü]íö!di
utai kizártnak ]átszanak, annyival is inkább,
mivel az utak a csapatok költségén le."znek
legnagyobbrészt eszközlendők, a Szövetség
nem rendelkezvén a szükséges an5agi
íedczetteI.

kiiiíö]di táborozásra ,sorrend szerint á
következő országok iönnek figyelernbe:
Ausztria,' Német-, Lerrgyel_ C))aszország,
esetleg az északi államok touábbá Anglia.

Ktillöldi ú'ra indulni szándél<ozók figyel-
mét külön felhivom arra, hogy a következő
6 hónapot íokozott mérté]rben használják
fel nyelvtanulásra, mivel az ezze| járó
fáradságot sokszorosan felülmulja az az
élvezeti többlet, melyet külfóldi útjuk a]kal-
mával igy maguirnak szereznek.

d.r, kaposi Molná,r Frigles

_külügyi 
titlrár.

A Bund Deutscher Neupfadfinder az
összes hatóságoknak, csapatoknak és ma.
qánszemélyeknek ezuton fejezi ki leghálá-
sabb köszönetét azért a meleg és barátsá-
gos fogadtatásért melyben tagjai a mult
nyár íolyamán rnagyaro rszági tartózkodásulr
alatt részesültek.

A világ íőcserkésze és az angol cserkész
szövetség ánnak tiszteletbeli érdemérméveI
(Honorary Medal o,i N{erit) tüntette ki dr.
Hermann Győzőt, O az első mag),ar cser-
kész, aki angol cserkészkitüntetést kapolt.

A Magyar .Cserkész I. óvíolyamának 2. és
II. évfolyamának t, és 2. számait példá.
nyonként ó0 koronájával vlsszavásárolja a

l<iadólrivatal.

Bizományosainhhoz !

X,[indazokat a bizományosainkat, ahik a
szept, 20_án kelt G. H. 40411922 sz. íel-
szólitásnak eleget nem tettek, vag5is ed-
dig velünk el nem számoltak, értesitjük,
lrogy. bizománl,i számlájukat a íenti felszó-
]itás érte]mében kiadványainknak szeptem-
ber és oktOUÖri számokban közölt ínaga-
sabb árával terheltük meg.

UjóIag kérjük ezeket a bizomán],osain-
kat, hogy elszámolásaikat december hó
l5-ig annál is inkább küldjék b", meít
december 15-ike után, ha el +rem szátnol-
nak, az egész bizornányi összeg után a
november l. óta bevezetett 20 oio felárral
is kénytelenek ]eszünk megterhelni szám-
lájukat.

Azokkal a bizományosokkal, akik de"
cember végéig el nem számolnak, jantrár
1-től kezdve a bizományi összeköttetést
megszakitjuk,

A kiadóhivatal

t lll. tsurh0sIltutülOlhili glfitinlíinhnglt

íg linnínyosninhnh.
Tudatiuk, hogy a szombathelyi ít,Iugyo,

Cserlrész Irodával eddigi megállapodásun-
kat kölcsönös rnegegyezéssel felbontottuk.
Ennek l<övetkeztében úgy a lappéldányokat,
mint egyéb kiadványainkat a lll. ]<er. eIő-
fizetőinek és bizomán1,osainak is közvetle-
nül mikü]diük azokra a cimekre, amelyeket
velünk a M. Cs. I közöIt.

A III. kerülerbeli bizományosainknak
ugyanolyan példányszámban küldjük a la-
pot, mint amilyenben edciig kapták. Ameny-
nyiben januártól kezdve röbbet vagy keve-
sebbet kivánnak, kérrük velünk közölni

Kérjük a III. kerüIethez tartoző bizomá-
nyosainkat is, hogy a bizomán5,osainkhoz
intézett fethivásunkat olvassák el s annak
magukra vonatkozólag is sziveskedjenek
eleget tenni, mert a A,,[. Cs, I velünk kö_
zölni fogja volt b;zomán5 osainak megter-
heléseit s közös megegyezésünk szerint
arra kérjük a lII. ker. bizományos:lit, hogy
mostantól kezdve ne a I\{. Cs. l.,val, hanem
velünk számoljanak el.

JkrácsOnlra
A legolcsóbb és

mínden cserhész szerezze be új soro4aíu le-
velezőiapunhaí: A mi törvényünk,et, Ara 6 K

és múvészi kiállitásu-legkedvesebb 
karácsonyi aiándék

íaIiltópümke í
l Ára 20 horona

Előkésziíés alaíí:
Oveges őőzseí cs, íiszíz

Nem kel!,"többé
zsebóraíüűhaíítnffis ís idűiúilfrs.
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Előflzetési felhivás.
Decémber elejével új előfizetést hirde-

tünk. Az előfizetési dijnak utt,lsó ármeg-
állapitása .óta történt ár emelkedések figye-
lembevételéve| az új előtizetési feltételek a
következők:

Negl,edévre ___ 100 K
Félévre 200 K
Háromnegyedévre 300 K
Egész évre ___ 400 K
Egyes szám ára 40 K

Előfizetést azonban csak 1923. szeptem-
ber 1.ig fogadunk el. Azok az e|őfrzetők,
akiknek előfizetése decernber 3[-én jár le,
kivételesen 1923. október 3[-ig előfizetlret-
nek, mivel a 3f n év akkor telik le.

N{indazok, aiiik előfizetési dijaikat még
december havábln beküldik, azon kedvez-
ményben részesülnek, l-,ogy 4OO korona
helyett 360 koronával, illetőleg 1B0
vagy 90 koronával fizethetnek elő egész-,
féI, vagy,negyedévre.

Iúindazon előfizetőknek, akiknek előfize-
tése december végén lejár, decemberi lap-
számuk mellé c§ekklapot mellékelünk.

A Níagyar Cserkész régebbi számai az
eredeti árakon kaphatók.

A kiadóhivatal

Kimutatás azokról a cserkészcsapa,

tokról, amelyek ezídőszerint nem előfi-
zetők : 8, 1 l, 23, Zi, 3l, 3+, 36, 93, 94,

99, 100, 105, 109,. LIl, 723, í43, 14B. I49,
150, 151, 162, 163, 1í39, I73, Ii6, t77, I7B,

1B0,183, 187. 189, 190,193, 19'+, l98, 199,

200, zOL,203. Összesen 39 csapat.

A rafia feldolgozása.
A nyár elmult és ítt az ősz, a tél. Ujra

az ottlronunkba és mühelyünkbe szorulunk.
Szeretném, hogy ha téli munkálkodástokba
íelvennétek a rafia íeldolgozását is. Oly
egyszerü és kedves dolog. hog,v a leg"i-
sebb cserkész is fogialkozhatik vele. Pár
heti szorgalmas munka után már ott disze-
leg a plrancsnoki asztalon a rafiából ké_
szitett irattartó stb.

A rafia, ha száraz, összesodródik és igy
a fonásra nem alkalmas. Azért vizbe kell
mártani és az összesodróclott szálakat ki
kell simitani. A munkához először vázat
szükséges fából vagy drótból csinálni.
Hogy milyen legyer' a váz, azt már a cser-
kész leleménl.ességére lehet bizni. A leg-

egyszerübb dobozváz az
t. ábtán ]átható, Etrnek
a váznak oldalait a 2-ík
ábrán Iátható sima fo-
nással befonjuk. l,likor
ez megvan, lrogy a tárgy
csinosa'bb és tetszető-
sebb legyen, egy vagy
több festett rafia szálát
hűzzuk a szövés közé, a
hogl,an a 3- ..ábra mu-
tatja. Vagy azsurozni is
lehet az oldalakat a 4.
ábra szerint. Ez már tel-
jesen a cserkész iziésé.

ffi f '.:i"'"á,",o";":".'n Tia;
-- r. to . a következőképen készit-'lclPl6Y, 

jük el i a dob'oz aljához
illő, létrához hasonló vázat készitünk, az-
után hosszában úgy fonluk át, hogy az
első szállal a ]étra első íok'a alatt, majd a
második íoka felett megyünk keresztül és
igy tovább, A másodix szállal már a má-
sodik fo]r alatt és az elsőn fölül megyünk
és igy tovább. Aztán egypár szöggel oda-
illesztjük az első vázhoz. I\Iost már csak a
doboz tetejének az e|készitése van hátra.
Fzt az előbbiekhez hascnló módon íonjuk
meg, megfele]ő csinositással. ló munkát !

Slerz Istuán, örsv. (15B )

K arácsonyi ajándékul megjelenő uj kiadványaink:

A ,Magyar Csetkészn Lönyvei 43-46. szám'.

Farkas Gyulc:.FORRONGÓ LELKEK
Csetkésztegétty. }\,ta ó0 korona.
A cserí<észirodalom eseményeI

Iíj Gerritsen képeivel,

A ,,Magyar Csetké,z" kőayve!, 4d-42. szán.

Szöllősy lstvdn: LOVAGIASSÁG.
A magyar csetkész Iovagí iskolája.

Lta 6O korona,
setn a vezetőr sem á csetkészlen néíkúlőzhel|.
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A R. M. 3. Öreg Fecskéi - l913-ban
történt alakulásunk óta >megöregedtünk<

- annál a kötelességnél fogva, hogy hasz-
nossá tegyék magukat a magyar cserkészet
érdekében, a következő munka elvégzését
tüzték maguk elé : a magyar cserkészet-
nek eddig még rendszerbe nem foglalt
testvérhajtását, a vizicserkészetet rendezi
a csapatoktatás céljaira >Magyar Pákászat<
neve alatt.

Mi az a pákászat ?

Meg kell magyaráznunk e szót, mert ta-
lán még idegenszerüen lrangzik - külö-
nösen pesti íiuk előtt. Magyaráznunk kell
e régi magyar pákászat-nevet, mert e szó
a köztudatból kikerült, feledésbe ment, A
pákászat: ósmagyar halászati foglalkozás.
A pákászoknak ma is él még néhány kép-
viselője a Kis-Balaton, a Nagyberek, a
Velencei-, a Fertő-tó s a Tisza kiöntései-
nek nádasaiban. Azok a cserkésztestvére-
ink, akík odavalók vagy arra jártak, bizo-
nyára ismerik is őket.

Ezt a régí magyar szót elevenitjük fet
vizicserkész-mozgalmunk megjelölésére s
megtöltjük uj jelentéssel, uj tartalommal,
Amint a lcserkész< szóval, a vadászqt
köréből vett kiíejezéssel jelöitek egy uj
férfi-ideált, - ugy ezen halászkifejezéssel
akarjuk ielölni a vizicserkészt s ezze| akar-
juk kifejezésre juttatni azt, hogy a páká-
lzat a mi elg<rndolásunkban még bizonyos
többletet jelent a cserkészet felett; s a
pákász név mögött olyan magyar fiutipust
akarunk kialakitani, amely méltó testvére
Iegyen a magyar cserkésznek.

Es mennyiben áll ennek az eszmének
szolgálatában épen a pákász-rnozgalom ?

A fiuk kialakuló jellerne kis gyakorlati
dolgokból tevődik össze. A cserkészet bár-
mely kis praktikus munkájának az a nagy
jelentősége, hogy általuk a fiu olyan lelhi
tulajdonságokra tesz szert, amelyekkel ké-

s.őbb íéríiasan megállja helyét az életben.
Es van-e valami, ami jobban fejleszti a
bátorságot és határozottságot, mint a vizi
élet ? Micsoda lelki erőt jelent egy kis
fiunak, ha e]őször úszik mély vizen át !

Hogy megtanul bátornak lenni, ha egy
szál deszkán kell átkelnie a folyón ! Meny-
nyi határozottságot és ügyességet fejleszt
valakiben, ha az alattomos, ide oda kup-
kodó szélben a vitorlákat igazgat ja, a
csapkodó hullámok között a csónak kor-
mányát tartja kezében. Es ha igy szert
tett a viz feJett l]zikai bátorságra, - fér-
íikorában tele lesz bátorsággal és határo-
zottsággal.

Miben áll most a pákász.programm gya_
korlati kivitele ? Mi voltakép a pákász?
Nehéz volna egyszeriben megmondani.
Amiben különbözik a vadász, katona, tu_
rista és sportsman a cserkésztől: az
a különbség l-ralász, hajós, vizisportot űző

- és pákász között. Amint a cserkész
mindaz - és még valami, - a pákász is
mindez, de ennél mégis sokkal több: a
halászat, haiózás és vizisportok mínden
ágának ismeretét íoglalia egybe a cser.
késztörvénynek külön világnézetet, egy ne-
mesebb életet jelentő levegőjében.

Miért nem csináltunk >vizicserkészeíeí< ?
F,bben a küiiöldi példák járt csapáson ve-
zettek volna benniinket. A tengermeiléki
iílúság >Seascout< mozgalma kész pé|da
lett volna. Készen a ]emásolásra. De mi
nem akartunk másolni, Eglrészt a mükö-
dési tervünk is más : tengerünket elvették
s mig vissza nem vesszük, a mi vizicser.
készetiink par exce]lence belvizi cserké-
szet. Másrészt - és íőként - nem akar-
tunk idegen virágot átültetni hazai talajba.
A pákászat-ideált a nemzeti irányba íeilő-
dött magyar cserkészetből, hazai földből,
népies tradicióból, magyar gondolatból
akar;uk kifejleszteni. Ezért is választottuk
a magyar >cserkész< szónak vizi ana.
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,66 MAGYAR CSERKÉSZ

Az ujpesti,4{ és.a munkácsi u. fg. csapat táborában.

logonját, a >pákászt< mozgalmunk meg-
jelölésére.

Ezirányban már történtek más kisérletek
is. Sok c§apat foglalkozik vizicserkészettel.
A ,Magyar Cserkészí ez évi első számá_
ban jelent meg egy cikk, amely cikk a
vizicserkész-lrépzéssel íoglalkozik s ame-
lyet §ok tekintetben mi is alapul vettünk.
De mindezen kisérletelr a, vizicserkészet
kérdését csak mintegy különpróbaként ke-
zelik. A mi gondolatunk szerint nem olyan
cserkészkedésre van szükség, amely néha
a vjzre száll, hanem az öndlló vizícserké-
szetnek még ki nem taposott utjdt kell
megalapoiznunk, - a vizicserkészetet, mint
önálló egészet, mint testvérhajtást kell a
cserkészmozgalom mellé ál}itanunk s na-
gyobb szempontok alá helyeznünk. Ez volt
a gondolata vezetőnknek, Achtzehner Jó-
zsefnek, a R. M. örökös tb. főtisztjének,
anrikor irányt, nevet és tartalmat adott
mozgalmunknak.

A pákász kirándulásait, táborozásait a
vizen vagy viz mellett végzi.

lár a szárazíöldön is, mászik hegyet,
gyaloqol országuton, de főelemé mégis a
viz. Csónakra száll és végigjárjaazoiszág
összes hajőzható íolyóit.-Dé Ósónakázásá
nem csupán sport: megfigyeli, hol a viz
sodra, hol vannak örvényei, - megfigyeli,
milyen a viz hőmérséklete, sebessége, tiszta-
sága, milyen a vizek élete. Tanu|rnányozza

alakulását, a viznek és partvidéknek nö-
vény- és állatvilágát, megíigyeli a szeleket
és viharokat, eligazodik a föléje boruló
csillagos égen. A pákász-kirándulás való.
ságos kis expedició. Nem akar épen pon-
tos tudományos méréseket végezni - ez
nem cserkészfeladat, de sokszor pri-
mitiv eszközeivel is - megfigyeli a kör-
nyező világot, vannak szempontjai, tudia,
mit kell látnia és bogyan kell nézni. De
nemc-§ak megfigyeli a vizeket, nemcsak
halászik, - hanem csónakázik, evez és
úszik: űr a vizek felett.

A pákászat speciális tagozótiása és §zer-
vezete többé nem az őrs. Egy csoport
(2 -1O) fiu jár mindig ugyanazon a csóna-
kon, ezek dolgoznak és élnek együtt a leg-
szorosabb közösségben. Igy a páká§zegy-
ség a csónak, iiletve a hajó.

A, pákászásnak inkább megíelel a mozgő
táborozás. Ha ráborul az éjszaka, sátrat
ver a parton, de hajnalban tovább evez.
Es igy lassanként bejarja az összes vize_
ket. Megismeri folyóinkat, a Balatont, -de soha nem felejti, hogy volt egyszer -és ujra lesz még - tengerünk is. Ugy jár
a vizeken, mintlra hajósnép fia volna -és érzi, ápolja egyre a vágyat a magyar
tenger után.

Ezek azok a gondolatok, amelyek ben-
nünket a pákász-mozgalom meginditásánál
vezettek, Kugler Sdndor.

MEG.l

A
ELENT HABMADíK levelezölapunk:

rrri tÖrvé'nyÜnk,
A t0 törvény kétszínnyomatú múvészi iervezetét, ifi.
Gerritsen Vitmos készítette. - Ára darabia,K 6.-,
l00 darabnál 100/0, 1000 darabnál 20olo engcdmény
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WSVJSZEMMEL
vdrosi madatak éle-

téből. (Zbigni ev Trocki
megfig5,elése 'Warsza-

vában,) Nagy lár-
rnára lett figyelmes-
sé; a búbos pacsir-
ták veszekedtek az
utcán. A veszeke-
désnek oka az volt,
hogy mindenikőiük
első akart lenni
egy beteg, nehezen
mozgó, vak társuk
etetésénél. Mind-
egyik vitt neki va-
Iami ennivalót. Fa-

gyos téli napon történt. Etetés után fel-
szálltak vele egy szomszéd ház tetejére
nagy ' csiripelés közepette. Ezt a jótettet
Z, T. később többször megfigyelte. (Az
lOgnisko< : tábortúz lengyel cserkészlap-
ból íorditotta dr. Borsitzky Sándor )

{.

A kardcsony itt lévén, mi azonkivül, hogy
békességes, megtisztulásos karácsonyt kivá-
nunk, örömmel adjuk közre, hogy minden
neheziíő körülmény ellenére az idén is
íelvonulunk néhány karácsonyi íüzettel.
Talán a naptár rij riadasa is sikertil.

Farkas Gyula, a magyar nyelv berlini
egyetemi lectora, németbirodalmi képvise-
lőnk lForrongó lelkek< cimü cserkészre.
génye a M. Cs. könyvei 43-46. száma.
Egy ifjú botlását és a cserkészeszme által
való megtisztulását tálgyazza, lL ives,
illusztrált, a|ándéknak alkalmas, nemesve-
retű iíiúsági könyv.

Szőllősy ]stvdn oLovagiasÖág<-át olvasó_
ink félig már ismerik. Engedtünk a sürge-
téseknek és idő előtt kihozzuk könyvalak.
ban, ezze| további közlése lapunkban feles-
legessé vált; azért mai számunkkal meg-
szakitjuk azt. Szőllősy iskoláját és mód-
szerét adja a cserkész-lovagias kiképzés-
nek és gondolatokat kelt a magyar cserkész
ideál|ának kialakitására. (M. Cs. K, 40-42.)

Teljesen elJogyvdn, új kiadások jelennek
meg három íüzetből: a 3. és a 4. számú
III. kiadását éri meg, az 5-6. számú a
uMérés és becslós. résszel bövitve, Il-ilr
kiadását. Ezek az új fotolito eljárással ké-
szülnek, amellről alkalmilag cikket közlünk.

Idetartozik még új, 3. sorozatú leuclezö-
lapunk is, mely az előző kettő példájára,
reklám nélkül, máris veszedelmesen fogy.
Témája: A mi törvényünk.

Előkészület alatt két könyvünk van : a
>Természetismeret< teljes próbaanyaga és

Oveges József kegyesrendi tanár, cserkész-
tiszt igazi cserkészies rnunkája: >Időhatá.
rozás es időjóslás., melytől minden cser_
kész egy csapásra megtépdesheii a ]eveli
béka minden babérját.

*

Azoknak á csapatokn ak szdmdt, melyek
e§y példányban sem járatják lapunkat, a
hivatalos reszben höröljük. |anuárban tel-
jes cimmel, néwel közöl;ük a még fenma-
radókat. 

*

A cserkészhtiz gondolata mind szé]esebb
körben terjed, az adományok is gyüinek.
Fogjuk derékon? I{álás szivvel nyugtatjuk
ujabban a debreceni 112, csapat adomá-
nyát. (150C K)

FéltI< a füzeteink kelendöségétöl, L"g-
ujabban a Daloskönyv íogyott- ki, de te1-
jesen. Uj kiadásnál egv íljzet elóállitása
ma többe kerül, mint ahogy mi árusitot-
lllk az I. kiadást. Tehát a befolyt pénz, az
u. n. >haszon<-nal együtt nem elég egy
újabb kiadásra.Ez tragikus őrlődés, 

"*.lY.lyel majd megbirkózunk; de hol itt a haszon\

3. törvényl Két esztendei erőfeszitéssel
nemcsak elértük, de íelül is multuk tObb
szempontból a külföldi cserkészirodalmat.
Nem állhatunk itt meg, áll a harc tovább
a íriss lelkti új nemzedékért, a Kárpát ma-
gunkhoz öleléséért. Hol segithettek? Előfi-
zetőket szerezzetek, ne várjatok jutalmat
ezért tőlünk, hanem lelketektől. Megdlltis
nincs; vagy előre vagy hátra. Mi előre
akarunk - segitsetek ! (1B)

Karácsony.
Karácsony estén í<ínn az utcán
Bolyongtam Iassan, céltalan.
Kézeníogtak tégi emlékek
s mentcm utánuk szőtalal,
Szivemte szátlott égi béke,
Fehét (elkek íehét teménye,
Uram .'. . karácsony este van!

A foídon íehét puha szőnyeg;
Az égen lélyes csílíagok.
Minden. mint egykot ftgen régen,. ,
Es tinfeledten hallgatok.
Mcgíepte szivemet a béke,
Fehét lelkek íeh& teménye1
Utam . . . karácsony este van !

r.,,§Í:íí? #:ZT,,". 
",,
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,_ - A légjáró eszközök látószerve.'
Irta: BoRBÉLY KÁROLY.

lII, A légi fényképezögép Ezerepe;
. felhasználása.

A különböző fényképezőkészülékekkel a
háború felderitő repülői fontos munkát vé-
geztek. A kamara lencséje szem volt,
mellyel az ellenség boszorkánykonyhájába
hitratlanul is bekulrkantottak. hogy meglás-
sák, mit főznek ott. Lövészárkok labrrintjei,
tüpérségi állások, hadtápvonalak forga}ma
lett általa megrögzitve, de megörökitette
a hárcvonaltól távolabb fekvő vasuti állo-
mások, raktárak, katonai épületek, ipari
telepek helyét, nagyságát is, hogy holdvi-
lágos éjiel a boffiblaelő repülőgép raj elölt
az értékes céIok pontosan felismerhetők
legyenek-

A légifénykép tulajdonsága, hogy a te-
repnek a térképen fel nem tüntetett vagy
az időnkint váItozó pontjait is szemléltet-
hetővé teszi (ha íelhővel, árnyékkal elfödve
nincs), a tűzérségneá póto,hatatlan. A könnyü
kezelés végett megnagyitják akként, hogy
a negativot az ugyanazon vidék katonai
térképére beá!litják, meIy utóbbit azután
másolópapirral helyettesitik és ekként
katonai térkép léptékével biró katonai fény-
képnagyitást nyernek. E képek alapján
egy- két belövés után hatásos eredményt
érnek eI.

Tapasztalatok után az á|:ázott védelmi
állások, ütegek helyeit is íelismerik.

Megkönnyitette a tüzérség munkáját a
stereofénlkép, mely ugy készül, lrogy egyfor-
ma magasságbóI függélyesen vagy egyenlő
hlilásszöggel kb. 100-300 méterre egy-
mástól ugyanazon tereprészt vették le. Az
ily fénykép stereo nézőo megfigyelve oly
plasztikus, tökéletesen felismerhető képet
nyújt, mintha távcsövön át néznénk az
eredetijét. E készüték alkalmazását l907-
ben. kezdte meg a írancia Boulade, hi lég-
gömbön hosszu a|apzat két végére erősitett
két ,kamarát, melyeket egy§zerre exponált.
A hosszu testü Zeppelinek különösen al-
kalmasak voltak e módszerhez.

.!r ui.zirepii,lők mint ellenőrző és jelentés-
tételi bizonyitékot használták az aeróíény-
képező gépet. Partok kiépitését és megerő-

\\t
vsróiy t,

sitését, kikötőzárak alakját, tengeralattjárók
elleni hálok terjedelmét, hajórajok csopor-
to§itását stb. vették fel. Támadások sikeres
el§tását' is tulajdonitottak neki.

Külön e célra szolgáló lemezre a viz
tükre alatt még 3 méter méIyen levő tár-
gyak (akna) fényképezése is lehetséges.

A háborúban a légi fényképezé§ terén
Németország lépett áő, Őig'a, entente
hatalmak me§§ze mögötte maradtak.

Elsőrangu vegyi, optikai ipara és a szük-
séges műszerek kitünósége biztositotta a
vezetését.

A németek a háboru elején naponként
400, 1917-ben 1500 és 1918 ban már,4000
íelvételt készitettek. A háboru vége felé
hetenkint 24000 m9 nagyságű €s az egész
háboru alatt hatszor akkora területet mint
birodalmuk fényképeztek le.

Háborus íelvételek voltak az előíutárjai
a mai tudományos iránvú aeró-fotogra-
íiának. Bár nem akadályozza most az em-
beriszem ]átókörét a drótakadályok korri-
dorja, de a természeti akadályok miatt sok
rész van a Földön, hova még nem láthatunk
be. I!ía a légi fényképező készülék részben
ezt a cé|t, részben gazdasági iránl,ú célo-
kat szolgál főképen.

Fet uitn kutatott uidéhrőI gjloréan készit-
hetiink terepfeluétell. Hirek szerint Venezu-
elában van ilyen íolyamatban. Néhány hét
alatt végeznek avval a területtel , mely az
eddig eszközölt munkával három évig is
taítana és egy angol négyzetmérföld csak
3 ícntba kerül, mig az eddigi munka 76
fontba kerüIt.

Régi térhépel jauitanak ki uele. Tengerpart_
vidékekről eddig nem volt megbizható tér-
kép, most hydroplánokkal eszközöInek uj
felméréseket.

Helfiség épitósnél áttekinthető íénykép
alapján megfelelőbben kihasználhatjuk a
terepet, Kihötö, csatorna és aizruüuek épité-
té§énél szinte nélkülözhetetlen. Az angolok a
Nilus különbőző vizállásakor készitett képek
után végzik a partvédelmi_ és vizmüvel<
munkálatait.

Egy mocsáron keresztül vezető csatorna
épitéséoél igy óriási munkát takaritottak
meg; mert észrevették, hogy egész folyam,
rendszer vezet keresztül,a nehezen bejár,
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A budai vár látképc 100J nr. magr,sságbói

hatri rnocsárvidéken. li iolyarnot épitették
ki a csatorna *gI részéneli,

A iógi ién1llepezés 543,akoliati órtéIie nil"
vekszix azáltlrl. ilLlgy rör,ir] ideig feltiinő
tárgyakat is rne[rögzit]retiink segÉl,r,cvel"
ill.u!: a\l<a|m:ival ar sziik:É,ges tntlttliaillok
kereszt,ülvitelét ezr.rtiirr irán.r,itiratitiir ós az
iiradás okLlzta kár"ok rilegtirökitlretőli"

Ertltiág,ls kiprrhatoJására .Amerikában
egész repüió!rajokat tartarrak, tl,rei.veli a tiiz
lie[3lét lefényképezik és további terjedésó"
nek gáiat velhetneli"

Cctl,asógc,k, J'ölJl:irtrfi1.ole kal;rszteri 1iil-
mérésénéi netncsali antrak határait nrl.itat"]a
meg, hanern feiosztását, gazdasági beren"
iJezé.seit, utak. árl;clk, fák s niir,én1 eir ile-
lyét is. A far-rncll< és várilsok krjziltti vad,
ieri-ileteit gazdaságli nlegmiivelúsérrek ielle-
tősége is nijvekszik"

A légi férryképenés által lleg_yek. r,i)1-
qyek lruzódása, nör.énvell }iiterjedósérrelt
iratára áilapitható meg, iie a tölrirajzon
kiviil a többi trrdomiin1,ok is lrag5, ]rasznát
r-e sz ik"

'fársaság<li; aialruInaii, nre]l-el, ii:lel,i i:él t,a
használják iei a teir,éteielret. [,ehetőr.é lesz
rrlinclet:lii i"észórtl 32 i_l, }rirs}, birttikátn trrá-

záí, gl,át,át a nlagasbó1 leíénl képeztesse
s rendelkez[lsére álijon a száraz tervrajzon
kil,iil egl, ntiir,észiesl eredeti íénl,kép is iOia.

A saltó íeilraszrlálja egye§ moezanatoli,
eserirénl,ek megi!röliitésére, A Lludapesti
repiiltli rueetir;g repíiIiigépriil ircszitett rnozi-
feIvétel rér,én látlratrl lett azok részére is,
kik ott nem lehettek,

F] lclhaszlrállisi ieIretiiséEelr n-rtttalják,
hogy a férryképezőgépn..li a ]ég"iiárómiive-
lteri ,;alti alka]mazása áItal az av}atii{a sze-
repköre na91,obb iett. Sziikséges tényezii
-sok tudorrránv rilr_rnliájának niegl;önril,ité*
sére és a, repülé_srlelr a rriinderrrrapi éie-
tijrrkberr r,aió fe]haszrlálásiin aii tiletiir égeit
gi,a,rapitoitit.,{, 1rez,.iet irehózségeit,t átita"
Jadr,a, ir 1tábotu1,-.an rilltaitros;in 1ejlődi,e, bli-
lnében az L.il]berjség lrrirrrlen rétege jólété-
tleii a ie}ieti,rségét igi,elrszik &?. aviatiiia
szo]gálrri. Az aertríényki:pezés is egv rrró<1

enn clr bizorll,it.'Lsára.

i.Iern olvastad mdg a ,,Sasok" izgalrnas kalanóiai.t a ,oPeacemaí<et" buvárhaión )

A ..Mindent a hazá.étt" 8 il,es cserkésuegé.ny áta Iúzve 4ü, í<otve 50 korona,
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mogalás. ellenében. Igy sikerült megrendelni a,Ma-
gyar Cser}észt, igy került pénz egy kis lrönytár-
szekrény, beszerzésére.

Május 2l-én tartottuk mcg ,a fogadalmi ünnepsé-
get. Délelőtt folyamán szentelte fel a csapat áz r.
k. tempmlomban a csapatzászlót s nyitottá meg az
ez alkalomra rendezett impozáns rajz és kézimun-
kakiállitást. Délulán vo|t a',fosadalmi ünneosés. Ez
ez alkalomra rendezett impozáns rajz és kézifrrun-
kakiállitást. Délulán vo|t a ,fogadalkakiállitást. Délulán vo|t a ,fogadalmi ünnepség. Ez
alkalommal impozáns cserkészmulatványok és éne-
kes botgyakorlatok szórakozíatták a veirdégeket.

Az igy szerzett pénzból Görgeteg és BesenyóAz igy szerzétt pénzból Görgeteg
,zött a ..Bubostó" erdöséeben 1erdöségben táboroztunk .8között a ,,

A 27. sz, br, Eötvös József cserkészcsapat
(tV. h. fr.) a 3L sz. Kosguth (IX. k. ker.) csapáttal
tes_tvértáborozást rendezett a Gerecse he-gysé§ gyö-
nyörú erdeiében a Király kutnál. HaiminÖhatan
v_eltüpk részt julius 6.tól 29.ig tartó táborozásban
Schoket Odön parnok vezetésével. A számos tanul-
ságos kirándulás, a közeli Hérec közsés néoének
vendégszeretetéböl rendezett gyÜmötcssiüreiek, a
malacólés., a iátékofi, a tábortüi körü]i élet feldit-
hetetlertné tettek idei táborozásunkat. Élelnrezésüirk
elsörangu volt, az egészségi állapot szintén, az idő-
járás is elég kedvezö volt, Szárnos vendép kereste
tel táborunkat a környékböl; Budapestről ls, bár a
legközelebbi állomás három órányÍra fekszi'k, igen
sok érdeklödó szütő és hozzátartozó jött osztoini
örömünkben. A napsütötte, egészséges, barnapiros
mosolygl arcok, az általános vidám hangulat, iókedv
látogatóinkban a legteIjesebb megnyugvást keitették.
M{szali csapataink a sátrak felverésén kivül meg-
épitették a három tüzhelves konvhát. eqv fö,dúe
épitett éléstárt készitettek, tiárom Iátrinát é§'esv v,z-
levezető csatornát ástak, a. malac számára pedig
.egy csinos ólat állitottak fel ,az erdö salvaibbt. Á
legnagyobb pontossággal teljesitették ai éijeli szol-
gálatot, derüs kedéllyel sürögtek a konyháit, általá-
ban a legfegyelmezettebben viselték ma!ukat, Dere_
kasan kivettük a részünket négv alkalommal is a
Héreg községet fenyegető tüzvesZédelem elleni küz-
delemböl, midón a szivattyuknál és a vizhordó
ködit dolgoztunk minden erónkkel.'Táborozásunkat
szüleink áldozatkészsége és ,a, ezékesföváros Taná-
csa tették lehetővé. Hálás szivvel és becsületes
munkával fogjuk megköszönni !

napig.
Az uj iskolai év kezdetével folytatjuk a c§apal-

képzést, ielenles van 23 fosadalmatteti cserkészünk.képzést, jelenleg van 23 fogadalmafteti cserkészÜnk,
4 J<is cserkészlink, 17 uioncunk. Szeptember óta
ui'csapafalakulatunk is van P. Kovács K. Kalliszt
hitoktató ur vezetése alatt. esv ielenles 20 főbólhitoktató ur vezetése alatt, egy jelenleg 20 főból
álló kiscserkészek raia.

Sziesztapárti a kibicekkel.
Közli a 2?. Eötviis cs. ,királykuti táborából.

A 155. sz. nagyatádt POtgart Flulsholal
cserké§zc§apat l92l októberében alakult meg Knapp
ldnos po|g. isk. tanár vezeté§ével.

_Az elsó nehézségeken ugy §egit magán a c§a_
pat, hogy meghivók széthordását, takarékpénztári
váltók behajtását stb, vállalja el szerény anyagi tá-

A ,borbéIy( (Schoket parancsnok) müködik a
27. Eötvös táborban.

A 95. sz, wekerletclepi ,,Ez Eró" bár még
egy éve sincs, hogy fennáll, szépen dolgozott és
részt vett a kiállitáson és hadijátékon. Az elmult
hónapokban iöbb sikeres szinielóadást taltott,saját
szinpadján. A nyarat egy jól megszervezelt és fel-
épitett táborban töItötte Alsóörs és Almádi között
a Balaton partján, Ez nagy eredméítynek mondható.
A táborozáe alatt nyilvános tabortüzek mellelt ün-
nepélyeken szóíakozlalta a falunépét. Most serény
munka folyik, készülnek a fiuk a csapat megalaku.
lásának évfordulóián tartandó ünnepélyre.

A 'l3. sz, Ezermester cserkészcsaDat november
t9-én, vasárnap délután müsoros' propaganda
előadást rendezett, amelynek keretében - tradici-
óhoz hiven - l3 számot adtak eló, amelyek leg-
nqcy9.bb tészét az Ezermesterek maguk irtak. Az
elöadáson megjelentek: a M. Cs. Sz,, lII.-cs. ker., több
budaperti csapat, Ujpest, Kispest, Hatvan stb. kép-
viseletei. A megjelentek ugy a technikai felkészül(-
ségröl, mint magáról az elóadásról elisrneröleg
nyilatkoztak.

A, 92. sz. oCsanád" csapat nagytáborát a l)una.
íöldvár,feleth Felsöszigeten tarlotia julius hó 29-tö|
augusztus hó l4 ig. Táborozási létszám 27 cserkész
és 3 vendég: 30 tó. A tábor alatt 3 örsünk egész
napos kirándulást lett a szomszédos Paks, BöIcske
_és,Dunavecse községekbe.

Az iskolai év elején 16 jelölttel kezdtük meg az
.uioncképzés!. Két raiunk van,4 örssel._. , ,.
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Tű.zvé,sz. Szentendrén. Most, mikor inár rég
mult a dolog, nem annyira a havi krónika. mini
inkább a csérkésztörténeiem számára mi is'meg-
entlékezünk az augusztus 23.i szentendrei tüzr6'l.
mert igen érdekes cserkészvonatkozása van. A 2.
B.. F, q. ilsztjei segitettek az éjfélkor kitört tüzet
eloltani. A sztara.vodai menházból. ahol táboroitak,
gssrkészrnenetben tették meg a 7 km.-t a tüzig,
Fényképüket, melyet a visszáérkezés pillanatábai
vettek fel, melIékelten közöliük. A Nép'akkori be.
számo|ójából kitünik, hogy:-.,Az üezliös serendák
halmaza kőzött a lángolÓ- szénapadláson -dolgozó
csertésztisztek egyike,-§zí r ilich P ál orvosíanhati-gató
alatt aa üszkös menyezet beszakadt és csat a-kö-
zelben álló Jagosich'György lüzoltótiszthelvetes lé-
lekjelenlétének köszönhetÖl aki a vizsugarát rögtön
a kritikus helyre irányitotta, hogy nagy"obb baieset
nem történt.

Három órai megfeszitett munka után, amelvben a
Szentendrén állomásozó tatonaság is tevékeny
részt vett, sikerült a tüzet lokalizáInT,

A . lángok még . reggeli öt órakor fel-feltörtek,
azonban a ré§en átló

emelö ünnepély, amelyben az összes szegedi cser-
készcsapatok képvisetve vo}tak, a cserÜ-észittduló

. _Pltiz P_Qnes úrnak, a Brkie_tiszljének szívesség-
böl közöltük nov.-i számunk 23t. btdatán |áthaió
erdei tábort, mely az ö eredeti felvétele.. Arnikor ezt
pótlóJag. közöljük, elsö törvényünk értelmében meg-
állapiíjuk, hogy q klisé eledeíije valahol a cinlo!-
ralra es a nyomda között elkallódott volt. és -a
szerkesztö.úgy közölte a képet,hogy számitoít gaz-
dájának jelentkezésére. A sieikeűö szivesen -óe-
lsmeri hibtls volt(ít, d,e idegenkedéssel háritia el a
helyesbitésnek itt követett módiát. arnelv i saiíó-
bizottságtól és nem a szerkegztöségiOl terrle i{zéiiO
megnevezését.

A Tapolczán rendezett balatont vándor-
ktállitáson lg22, aug, 18-22. a 73. sz, Bacsánvi-
cserkészcsapat is részi vett és a kiállitás vezetö§é-
gétől elismerö oklevelet nvert, aruber károlv cser-késztiszt.pedig ezüst éímeÍ. R kiállilá§ Üliama
alatt cserkészeink te|jegitetíek_szolgálalot.

tüzoltók és cserké-
szek vizes fecsken-
dökkel ujra.és ujra

vi sszavonulásra
kényszeritetíék a

túzvégz utolsó ma -

radványait."
Á 9 sz. O.R, E.

augusztus hó l4.én
avatta fel seük kör_
ben a saiát készit-
ményü O. R. E. í.
csónakját. A csónak
félesztendei munka
után készült el s
teliesen a fiuk mun-
kája A legkitatlób-
bak voltak: Schlegl
Ede órsvezetö-,laká.
tostanonc, Tar Sáa-
dor segéd örsvezetö
lV. v. polgárista.

Nov. 15 én az
óbudai ref.temnlom-
ban valtásos eitétvt
rendeztünk a csó-
port ujraalakulásá-
nak 3 éves évfor.
dulóján.

Az 5. sz. Keg.
cserkész csapat
November hó 5-én
tartotta évi beszámo-
lóját ünnepélyes ke-
retek között szülők
és vendéeek ielen-
létében. -lanaik rc-
zsef főpárancsnók.
Cerő László szöv.
lár§elnök és vetősv
Be|a parancsnolma'-, ga§§:záfnyatásu:'be.

" 1 §zédét'ill, beszámo-
lóját szavalat. ének
és hegedü számok
tették változatossá.A vendégek soraiközött láttuk dr.
Eampel Anlal nv.
álIamtitkárt a Ifi.
Cserkészszövetsé s I.
ker.elnökétés Use7lu
Ferenc nemzetwü--
lési képviselöt,Ü a
beszámoló vésezté-vel lelkes és-tiles-
hrtott szavakkal töi-
mácsolta elismérését
és §zéretetét-

A.2. B. K. G. tüzoltói.
A lrépen lévők balról jobbra,.á 11 ó s o r: Zsoldos Behó,
Schweng Loránt, dr. Sik Sá dor, dr. .Nlolná Frigyes,
Sztrllich Pál, Bátori József. Ü l ó s o r: Hesz István, iiss-

József, Spilenberg György, Major Dezső,

_^A szegeill _8!. sz., Zttny| cserkészcsapat
otthonának felavatása. lnipozáns tinnepély és
fogadalomtétet keretében tartorÜ,nóe o[tóúii Ís- en
: _=:q,.d i 82. .sz, ^Zri 

ny.i cserkészcsa-pat uj 
-ÓitrrÖna- 

.nak telavatasát. Az otího_n felszentelését hetog Jö-'zsel,_a szegedi városi tOgir""aii"m-lsárŰ'óá e,
h ázf ó ntike,-az i ntézöbizott3ág ráe];- uéE."iJ'"ii t.r-
:i9li!lés" után dr, fe,ftay lj:uí'föpa"rancsnok, aleruIet úgyvezetö eInöke méltatta az otthonavátás
nagysz:rü jel.entöségét. Beszédében kiemelte, hogy
eze,n egyszerü, §zerény, de a szeretet vilását'ielenTÓ
otthonból kell minden cserkésznek kiindul"lnia; hogya cserkészet magasztos hivatását UetOrtiÓ"é's'esz-
ményi töre]<véseit megvalósitsa. Az orthoni a Ósapat
1wfb9n Miladinov Albin rajvezetö, VlIl.. o. t. vetre& es köszönte mep,
_ .Butal az ünne§ély a gimnázium disztermében
lo;yta_tódott hol az összegyült, szépszámu közönség
.*111ba. t.gj elent d r. §ő ry.g s l i S2 i t v e szt e r,- §iége&rlí}§ p}lgármestere, a kerület elnöke is.
_ _ü,ána kóvetkezett a fogadalom!étgt. A diszcsapat
íe,á.trotr az avatandók mógé és'Íkö;ÓJ-i;;dóág
._1á"_ i cserkeszielöltek leiették a tosaaitmái- zr]Écrrq ftzseJ, föparancsnok kezé6e. A lélek-

. _Cserkészmunk a.Örsvereíő. volt, az V .et végelte.l92l nyarán.inpen qz országkdzepéníeit uégiiitiOr,
Szegedröl, *erült Dobsinara, 'tr<it cserkéJz'munt át
vegzett. Az izzó magyarlelkü fiukat magához vonti§ három heti szakadatlan elökészüIet-után iuliui
?! -éy,. . vas.árnap, az, üldözöti *ayáiÖt'' uirri,ivurt
te§zkeben hét cserkésztestvért szÚLóik ielenlétébenazujoncanyagbótlevizsgiztatott.'------:--:-"
. A Veni Sancte visszászótitcitta á.Tisza sz6ke hab.iai mellé. Az__lsten ugy akarta, trogy utol1áii-Uarirl-
lon. bele a. télbe,.melyböl öneki nem faliadt'kikelet.
A qoD§lnalak szamaía nem akkor halt mes ámikora koporsó fedele ráborult, Erték-- maúái.;lili;
tengertenék kagylója, mely gyöngyöt rejt a t'ebléten.
net magyaíjal cserkészfia, kikrrek lelk'ét széppé s
harmcnikussá tetteaz o lelkiszépsége s narmóáilla,
igazi értékét akkor mutatta meg,"amikoi ái--ÉÍeí
rájuk tette a kezét, amikor leéeeiÍ az otitronut.ei
meghallották, hogy meghalt a vezérük. Egvszerre
tanultak gyászolni és vesziteni. Könnyes §áemmel
neztel( a messzeszálló szikrákat. a felkavart hamu-
l"!.t 9!,. mely délfelé tartott, mag}ar- Uinitot-siit a
lelnokoe § azután összeadvb zseb,pénzük€t (tfi)O
Kor.) hozzám kül dték, hógy Eo áóid'nizii' ir\rer<e
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megőrizzem, De megörzöm az emlékét a rozsnyói, A tatai 146. ,Révai' cs. csapat két hétig.tá-
késpárki s pczsonyi magyar csapatba olvadt d-ob_ borozolt a Császár melletti Karpatus pusztánál 30
sinai cserké-szeknek is. - főnyi létszámmal. A táborhelyüuk nagyon szép és

tlr. Csaba V, ker: e. m. igaLán ideális volt. , :; __,_._ -A csapatnak ez az elgő táborozása jól sikerült., A szegedt óllamt fóglmnáztum t83. t
xinl,ii.i-sóifue;;lq"r4r i mult rronapran ti,llill #il'1ffi"1l'Ti,B á,fi,'r",ilrlTil3-1[1t;;áÍ,ü?t

ií_liffii:-:,"üllEö:l"fi:!{i;Ei:!iiiiif,'ö í*",ll,*g;"íd;k-:1z""Tr*J/f;;ii§il,";trancsnoka Mayer Antal állami {ögimnáziumi tenár. ;i;c;ili*y;ffi"n[i,to?ótt mágá*] esy-í(i§ liiztet,
lt t87. sz.' ,,Zrlnyi ]Vllklós{t csapat ez év már- cukrot, 7sirt s nrás efféléket Azonkivül MÓrról

- cius hó. folyamán alakult ]rneg az l,--kerl.i szkfv.-i egyik cserkészünk szülei egy ürüt küldtek s ezze|
Attila-ütcai polgári fiuiskolában Almdsy József r. k. az élelmezést ryegkönnyiteték.
hittanár és Eorvdth Nándor tanár vezeiésével. JuIi_ A,táborozás után lelkileg-testileg megerősödve jöt-
usban rövid 8 napos próba láborozást is tartottirnk, tünk haza.

Sikerült a csapatot a legszükségesebb fetszere- Rieger Mihtily Vll. o, t. cserkész.
léssel ,is. ellá{nun!. A csapat ielenleg 28 fogadalnras,' . rr 

'rppiir p1.

iJ,"J?J'"lluodT,§f"'i.'"-"a'o:i"]i t,'i3'".T!ó'it,?Xlt . .A 1lr. n .npi","lu'ii"'#n.,yi Erón cser-
igtotái iánirrO, i giÚ],áii.Ű,',t'i:ÓÜ'ióríéi)_'.i.i |§,szg;apa! .ez évi nagy táborát aug,7-2l:ig far,

A váci !9g-resrc,ndt Föglmnázlumban az rn.rr"ii; ,erji".tio.i,rő zi-Óseikésr, ikitr 'toznt il
1_9.1 .t/.4 ,tané.vben alakitott,elöször csapatot..l9aris ióúCs, iitetve résaógei-sógélyezésuen rész'esült.

f,í'f Jffit,* ,l';3J;"[ii:lu;::;;^í1l!i".&,i,.,i .o o95..."..o"i,"* n. "!. *.,.u.,1 11sJp"á;
. szépeí'kivette a részéí á heooru§ Ji.ieiétr"'o1gáiu: zium l8&. ..sz. ,,Csaba" cserkész 

"..^1P"t1,_itokbrn. lassanként feloszlott. A mult tanév v?pén fogadalmat ünnepélyes keretek között l922. málus
ErzbruLker Áuaar piárÍJti tanai, cje.r.eiiiÉt'"Brté 25-én 42 cserkésztctíe le_

l<ezéiró a srerveiés i"úiitájail kúi"i-Eaí;ii;;-c;;i; . ra9glllt. volt:_5 cserkész^ és. parancsnok Tahi
bittanár, a ietenregi páianÖiáor<segiteii. Á" o uóiól ban (diákrábol)i Q clurte.zPákán(Zala-m.) a sze-

, tésük aíatt hat vaöi iiu vóii.éirt-á tuáipurii'iii- ged.i.cserkészekkel; Dunavecsén_a ,Btkie" cserké-
iiJticJápál,Áegúivisiia a úiro-Árriiós-;ag;áá;.ril;i szekkel; 2 Pusztavacson az .Erö" cserkészekkel.
tábgroz4son. A táborozásról visszatérve buzgón 'i Ix. KE RüLET.

l3il'i:1*o1,T,ffj","ul':É,:i1:iiit'J*rJ,!ItÖil.:i u.ilr"í 3íJ;|á""í,,:,;;it í,-rJ,.ff|.-rf 
,ibll.,ál3fi:

melynek felszerelése most is.sz,{pen_ halad^előra, 

';je; 
#ÚÜ'rrivátar§J rat"g.M.ar;'k"iúiei ezét(.Szeptember. eleién a csapat létszáma 32-re egé- í"r"i"'-ij.ti""enben.

''uXl|:. 
u' 9 a fiukban megvan a törekvés a jó rnün' "i";öí;i"ngyetertes 

cserkészcsaplt_ {"1;
, Csapatunkat a].,Szövetség okt. 6_án 192. sz. a1att n9P!|ve9_ fogadalomtgtel9. $ kerÜlet el§Ö iliú
iga"ó-fi-Á"örso ióiááaro,fitetelt okt. ls-en tarioiiifi múntai.csa.patá_- .mely tisztán ipa.ros tanulókból
a-gimnazium úováfin-s"ép sii.u kö;öftéc Üi;;: ill.;. jól sikerült ,ünnépély keretében, okt,29-én
létEben és iót sikerült tinriepély tóréterón-,-'ainir.Ór tar^totta.fogadalomté|elét. _ii ái Óriór<'*ai'?ÍÜoir.-iiáti'vó"uiiáii-ia.t;l: ._é műsdrt a műhely .,Egyetér.tés" énnekl<araa

, yl?:frfi1*11,tit:,,"á::*m ^í 
rá,iga zűőriL. friíilx,3?xoá,[:ilÍ{[:.ffi-lfi:iitá,tíó:'&1,,:Í

Vitia Vilmos i,^r!v, 
i""T:i.Jffi[-,üT"",tliJ,"Hi:Tili:,§l,tl3'u.u,',,1',1

_ Sno|!1.Espeienttst.n.!lso, .Hungaruja,Fako; iei,i,ii,Ji"'iirlii'.r.]r,"s, irió 1nig!a, Érléire vattO
Jan. l-.töl^havijárulékot kel] lizetni. Ajánlok 15-20 eroioaián.n 

-ii*eitette'u 
aapái"nyorq éves szép

koronát. A tagok válaszát kérem. multját s egy erdéIyországi nagytáborozását,melyet
Mi devas sciigi la membroj, ke S. E. L. intencas ,közvÖttentil-'a háóorú -t<itOrÖÍe elött rendezték.

aranghi Internacian Tendaron en Belgio prok§iman §zünni nem akaró tapssal honorálták kedves, kÖz.
soméron. Bedaure ni ne povas chiÜj cÉeesti; mi vetlen elöadását. Az[án Wallísch Oszkár ker Jötit-
§uge§tas, ke chiuj membrÖj donu dbnacojn 'por kár vette ki hatalmas beszéd kiséretében a foga-
seúdi unu, au pli Deligitojn. dalmat.
__{!i1l,_n_",l9nge,mid_issendis la rnembrokartojn. A r90. sz. Egyetértés csapat otthona. Igen
Espereble ekricevis chiui membroj. ; eredeii es uaritiágos otitront r'endeztek be a oéb_

Iirtesitem]mindazokat a szombathelyi cserkésze. ÖÓ.i'irui-gg"i,?váii:Ói";k&;;t. xéi r,Ű.iúreti ie-
ket, akik az eszperanló nyelv iránt éideklödnek és herkocsit?litÖitak egymás mellé: az egyik olvasó
meg akarják tanulni, hogy számukra lg23. január és társalkodó,a másik-mühely. Kerttel vették körül,
elején tanfolyam kezdődii<. Jelentkezni ;leh-et dr. kideszkázták, befestették, bevezetíék a vil|anyt s a
Eglnldgyi G. urrál, Paragvári.u. 18. A tanfolyam müh.elyi órák után itt gyülnek össze s a gyalupad
dijtalan. - 

és ülló mellett dolgozn-ák. Gyártiák a pompás bot
. Korain salutoin d,e K, Markoviís hungruj Agento. végek9t, kulacstartókaí, bot összefogó csÖveke|.hogY

. S. E. l, vit,,:etöméiu. rz. árüsitás_ukkal (már több csap-at-teti megrendelésl) a

*i :"lty,t.í:!9Pl , TTtT|:sy"sület választ- ;BirÍ"lr-§'-1§rifi,i. 
nyári táborukra meg§zefez-

mánya hálá§. kö_szönetét küldi azon önmagát meg . ....,.......,,.......,,..;,......,..!.rrrrlrirl!.!rr.]rr..rtrrrrrrrrrrrrlirrrirrrrrrrrrrrrrrrrrrnem nevező úrnak, aki'Brrdapesten átvonuló cser- ;; ;::; :; ^ 1

tré,s]"c;ipáiát lööö't.iöb-r.oii'"il;-f';g;;dáékü;. Ktadótalajdonog t A Magyat Caetkéezazővetség,
únj; h;í-üjráT- ''- FbIeIős &íadó l Dr. Papp Gyula

, Á,t 50. sz, ]Hunvadl csooort (szombathelvi ,Nyomta t Ftálet és,Tátsa tónyvnyomdáia ,,

pr.9m-fg.),csapatának-sajtóügyi intézöjÖ Nagy Jánős Yezetégéú Íelelősr Ftáter Dániel.
lett. Bodapest, VII., Atácfa.gtca !3,Tel, Józseí 106-20



MAGYAR CSERKÉSZ 26B

íeleti Józset tollából megielent a volt Nyugat-
* .._,. Cserkészszövetség csapatainak rövid története.
'. ::s nódunkban e rendkivül érdekes összetogla-
:-: telies egészében közölni, de néhány adatát, i tanrrlságul kőzzétesszük:
],;rr társadalmi és politikai vezetökörök kény-

:,::e. hanem az ifjusá§ban rejlő sürgető kivánság
! :iitotta meg Moson-, Sopron-, Vas_ és Zalavár-
-:3l,ék területén a cserkészmozgalom nyilvános,,.,atalos letéteményét, a Ny. Cs. Sz.-et. Az első
:liálozott szó nyomán, mely Schelken Oszktir szá-
.:ll elhangzott egy-kettóre gomba-alaku cserkész-
.::.apok apró viselői, csapatok ternrettek a sem-

, :bő l,
A szombathelyi felsökereskedelmi iskola 19. Ber-

-lenl,i csapata Vargha László tanár parancsnoksága
a.ati'elsónek teszi le a fogadalmat t920. évi junius
.:o 3-án.

Legrégibb rnultja a 66 Báthori csapatnak van
Eledetét l912.-re vezetheti vi§sza.

]linden szenrpontból kitünó eredményt mutat fel
a szonrbathelyi 49. Rákóczy csapat.

.\ 80, számu Csányi csapat l92l. évi március hó
l-én alakult meg Zalaegerszegen.

Ujabb a rnagyaróvári 69. Baross Gábor csa-
lat. Kíizsány Béla tanár vezetésével alakult 192l.
erj október 9-én.

A mosoni 68. Klauzál Gábor csapat l92l. évi
;rrvember hó 6-án alakult, paranc§nokuk Buszek
Jenó.

A kőszegi 53, .|urisich csapat magva a bencésfő-
gintnázium "Balatoni Tábor"-ában rejlik, mely név
alatt 19l8. évi szeptember hó elején az akkori lV.
osztály csapata törnörült Kadtir Tltusz bencéstanár
vezetésével. A csapat kitünő felszerelését pedig
fökép álmassy Lszlónak köszönheti.

Testvércsapat a soproni 64. Turul d,r, Horutith
Detre bencéstanár vezetésével l920. februárjában
alakult s nrájus hó 20-án tett fogadalmat.

A szombathe)yi 50. Hunyadit 1920. évi junius hó
12-én szervezte meg a premontrei főgimnáziumban
Szász (jéza parancsnok.

A zalai iskolai csapatok közül legrégibb a 72.
Bocskay csapat, mely 1920. évi julius hó l8-án
alakult meg Ncutvirth János lanár veze!ésével.

A zalaegerszegi fógimnázium 7l. Zrinyi csapata
1920. évi szeptember hó 8_án tette le a íogadalmat
Huhn Gyula parancsnoksága alatt,

A balatonfüredi polgári iskola 78 Vak Bottyán
csapata t92l, évi máius hó 22_én tett fogadalmat.

A süntegi főreáliskola 76. Kisfaludy csapala t921.
évi május hó t6 án teít Fischer Ferenc tanár pa_
rancsnoksága aIatt fogadalmat.

A kesztheIvi 79. Festetich Gyötgy csapat a pre-
nrontrei fógimnáziurnban dt. .fanzsd Ferenc tanár
parancsnoksága alatt l92l. junius hó t9.én tette Ie
a logadalmat.

Magánkrónikás, Tehát ird l a nm. fócserkész
úr ebben a,.nrinóségében két izben szerepelt anyil-
vánosság előtt. Legelőször ez év jul. l7-én, amii<or
az.Ang|iába induló l8. Lóczy csapatot bucsuztatta.
Másodszor szept, 17-én a Rudaifüraőben, a cser-
készúszóversenyen. - Hivatalos ? Dehogy, Lapunk
a mozgalom harcos katonája, szeJlemileg iiggeilen t

miként megirluk. A falusi -cs..rő] 
szOtó Öikk§ úgy,

mint a . nra.i pákászcikkünk lervezet. Ugy fogO rá,
hogy mi szivesen teret adunk minden pűOál[ozás-
nak, nrely alkalmas a mozgalom erősbitésére. La-
punk a közvéleményt képviseli, a fiuké és minden-
kinek nyitva áll. De hogy nindebből mi lesz ,,sza-
bályzqt",,.rendelet_''_ stb. az nrár a szövetség áolga
és nálunk legfeJjebb a,,hivalalos rész''-be"n szere,
pel, esetleg a -. hirdetések közt. - Tudósitó. Az
angolok ,,bádn.paul''-nak ejtikés ő nraga a Pove]I-t
egyszerü v-vel irja, - F. I.'. F. Ez á négy vers
ne_m ^ütL meg a mértéket. Jön onnan job6 is -.W. O. Debreczen. T, T, íir átdolgozáiát a vers
szer.zője_- tekintet nélkül értékére- - nem tartja
közlendőnek abból a szempontból, melyet nov.-í
vezércíkkiink fejtett ki. M. L. Tapolca.-A kép -sajnos - klisére nem volt alkalmas. S?. J. I85.
kinizsi. Tiszteletrenréltó érzés szii]ötte és családi
körben jó szolgálatot tesz. De közlésre nern va]ó
,,utánzön,ge", nem - erecl,eti. \ ádsip, nem vasmarok,
kard és harsona. - T. L. Erzsébetfalva. Mér-
tékünket - sajnálatunkra - nem üii meg, - Gy. L.
§zombatlrel}'. 1. Nemes érzés, meleg szeretet; de
hol az er,ó? "Döcög ide, döcög oda, rózsabimbó,
tulipán , . ." DO Lacikám a prózÁd a jobbik. Témád
az éjjeli órtáIlás:,,gyönyörü szép olvankoratermé-
szet; akár végtelen csend és sötétség, akár a fel-
kelő nap eiső sugarai és a pacsirta-adnak bozzá
keretet.' Ebben n,egegyezink. - 2. Nem elnök, l7
éves, . derék lru és meqbizottja a Ligonak. 3, VlL,
Elemér-utca 17. 4. Máskor ryját cirnedei is légy
szives neved aIá írni. - B. E.Budapest Jó dol-
gokat mindig szivesen közlünk. Legyen szeíeilcsénk.
§. K. Szekesfelrérvár. Az egyiliet rgy lehetett
felhasználni, a vacsoránálr témtiirlnril lógva nem
alkalmas -- ma még, Iiyen erkölcsi fogyatkozás,
mint punctum saliens, ezt nem lehef. A kézirat ren-
delkezésére áll. - M. J. §zombathely. Megbizó-
levél rendben. A tudósilásért hálás köszönet, de
elfelejtetted megirni az ünnepelt főparancsnok-ne-
vét l Enélkül nem közölhettük.

Forrío§,}"-H'J3',B'"Tí§:fi 
*,í:'#:]',n,i','"'J"r:'","-#;

i'§"fJff";'3:::ffiffí"í:l,T#á,Ji- í m g
karácsonyi aiándékban fogia részesiíeni. Erre vona

ene§
zó s a tész-

leíekre kííeriedő körlevelünke{ a cserkészkerüleíi parancsnoksá-
goknah aiánlás célíából december íO.ike előíf meg fogiuk hüideni.
Cserkész testvéreink ! Támogassáíoh saiáí bol{oíokaf, merí
ezzel a segélyezeííek számáí növeliíek, Mieiőíí valan:rít vennéíeh,
forduljaíok bizalommal a szöveíhezeí \lezeíőségéhez, 8 & 8
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