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keretében tárgyalja egy
hajlamu fiu megtisztulását

CSERKESZREGENY.
Ifj. Gerritsen rajzaival

Izgalmas cselekvény
nemesszivű, de féktelen
a cserkészeszme által.

lgazi Lincse ifjúsági irodalmunknak.
Minden cserkésznek el kell olvasnia és nemes,

élvezetes olvasmány rninden magyar fiu számára.
A l55 oldalas regény a Magyar CserLész kóny-

vei 43-46. számu füzete.

L?VAGIAssi G.
Bánszky Zoltán cimlapjával és

16 rajzával,

Ára 100 torona
és 20 /u felár.

A ,Magyar Cserkész könyvei" 40-
42. száma gyanánt megjelenlszázolda,
las könyv irányitást ad vezetönek és
cserkésznek egyaránt a nenres lova-
giasság utjára.

,A lovágkor" cimú lejezete étveze-
tesen vezet végig a magyar történelem
ragyogó nagyjainak során. A ,Louagi
erények" cimíí {ejezet a lovagi lélek
remekbe szaboit foglalata. Az "Uj lo-
vag§ág((cimű fejezet l a cserkészek úija.

lfjúsági irodalmunkban páratlan lelki
iránytú

A "MAGYAR cSERKÍisz" KÖNYvEI



:;,. ÉWoLvAM. BUDAPEST, ,r23. FEBRUÁR t. z. szÁnn.

A MAGvAR csrRrÉszszövr:rsÉc HIvATALos LAprA
El6íizctór: Egy'évre . . 400K.
iéléYre ,. 200 K. Negyodévíg 100 K.

Egyes szárn 40 K,

Szerkesztóség : I., Matot,utca 17, lll. 2.
Kiadóhivatal: IV., Váczi-utcr 62. L 15,

Mogjolenik mindon hó 1-én.

Fclclős szetkcszlő l
HERMANN GYÖZÓ

Kiadóvállalatunlr ügye.
Azt hallottuk, hogy voltak, akik a kiadó-

vállalatunkról szóló felhivást úgy értelmezték,
hogy a ,Níagyar Cserkész' és könyvei a
jövőben a szövetségtől különváInak. Kereseti
társaság veszi át. Ellenkezőleg. Minthogy a
kereteivel nem fér többé be, kifejlődésénél
fogva a gazdasági és pénzügyi szakosztá|y
ugyvitelébe, és zászLővivője, e\őharcosa az
egész magyar cserkészmozgalomnak ;mint a
}Iagyar Cserkészhitelszövetkezetnek önálló
szakosztálya fog teljesen önállóan működni.
Elnöke: Gerő László, a szövetségnek is társ-
elnöke. A cél, amiért különvált, az erősebb
l,,kú kiharcolása a ,,Magyar Cserkész" régeb-
:en hangoztatott és mindenfelé helyesléssel
:-.gadott eszméinek.

Ez a terv ma még álomkép, de mozgal:
munk egész kifejlődése és történelmi suiya
íügg mielőbbi megvalósulásától. Olyan cser-
készházta gondolunk, melynek bejáratáná|
:serkészportás fogad és üzlethelyiségeit elfog"
]e-'ák: kiadóhivatalunk könyvesbolttal, a
:..::késznvomda, a Termelő Szövetkezet, a
_-:::li;s::akarék- és hitelszövetkezet, aztárl
:.=; :selkészszál\ó és vendéglőhelyiségekkel
.s :e::e.kez:k. .{ kiadóvállalat vezetősége,
e.s js _ r:ai: a:rlak elnöke, nrindebből mindenek-
előit a,-serkészn1,omdát akarja megvalósítani.

Ehhez az első lópés, hogy önálló kiadóvál-
latot létesítettünk.

Aki azt akarja, hogy lapunkat kibővíthes-
sük, hogy gyakrabban jelenjünk m€g, az
támogassa részjegyzéssel a merész kezdemé-
nyezőket. Nem hangoztatjuk a befektetés
gyümölcsözőségét, habár minden erőnkkel
munkálkodunk rajta, hanem azt mondjuk: a
cserkészvezetők áldozatos munkájának egy
folytatólagos áldozatáről, a fiúk lelkesedésé-
nek további kite rjesztésé r ől v an sző. A, Magyar
Cserkész a legerősebb összekapcsolő tényező
a különböző vidékeken működő magyar csa-
patok között, ós összekapcsolja a legtávolabbi
magyar csapatot a világmozgalom legtávo-
labbi világrészének cserkészetével. Soha nem
volt még olyan szükség az együttes helyt-
állásra, mint most. A szerzők meg az örökös
,,helyszükén" könnyíthetnek. Erős a hitünk,
hogy az erőpróba sikerül, a vidék túlszár-
nyalja Pestet és a mi szakadatlan erőfeszíté-
seink az összes csapatok segítségével élérik
jutalmukat: eszméink győzedelmét.

Bgy-.gy részjegy ára 500 korona, a tőke,
amelyet februárban el kell érnünk: 500,000 K.
Minden jegyzés Gerő László szövetségi társ.
elnök címére (II., Retek.u. 43.) jelentend6 be.

Temesi,
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2. Lací dlma.

_ A kürtös reggeli imára fújt sorakozót.
Pár perc alatt együtt állt a csapat a zászlő
körül. Most jöttek a fürdőből, a völgyi
patak hűs hullámaiból. X'rissek és tiszták
voltak, vidámak és erősek. A reggel kel.
lemesen hüvös volt, de a nap póúpázón
sütött és a pázsiton ragyogott a korai
harmat. A csapatzászló íelrepült az ár.
bócra: megkezdődött az uj nap.

Reggeli Útán a csapat' felderitő utra
melt egy még ismeretlen hegycsúcsra. Az
erdő csakhamar elnyelte vid?m éneküket,
harsány csatakiáltásarkat.

Laciék, mint szolgálatos őrs ottlron ma.
radtak. Sietve rendbehozták a tábort, fel-
seperték a gyülekező teret s Laci árgus-
szemekkel vigyázott, hogy egy szalma-
szá| se maradjon a foldön. Aztán fő-
zéshez láttak. Ptsta a segédtiszt-főszakács,
adott nekik dolgot eleget. Az egyik vizet
hordott, ketten fát apritottak, Laci meg
harmadmagával krumplit hámozott.

- Mesélj va|amit Laci -- kérte Zoli, az
őrs legifjabb tagja, a csapat kényeztetett
kedvence,_ Igy olyan unalmas !_ Igen mesélj! - kérlelték a többiek
is. Laci elgondolkozva hámozott tovább,
aztán íelütötte a feiét.

- Jó, elmondom, hogy mit álmodtam az
éijel. - A fiuk közelebb huzódtak hozzá
és még Pista is felfigyelt.

- Az éjjel sokáig nem tudtam elaludni,
mindig az esti tábortüz járt az eszemben.
Végre elnyomott az áIom s akkor egy-
szerre ugy éreztem, hog} repülök, messze,
íel a magasba. Töméntelen csillag ragyo-
gott mindenfelé, gyors iramban maradtak
él tőlem, de én mindig csak magasabbra
szálltam. Egyszerre csak egy fénylő ezüst
hidhoz értem, mely átboltozta az egész

eget. Megismertefr, . d Hadakútja volt.
Megálltam rajta, nekitámaszkodtam a kar-
fájának és lenéztem a foldre. Magyaror,
szágot láttam, de olyan íurcsán, mint a
>Nem, nent, soha< képeken: négyfelé volt
darabolva. Lent sötét éjszaka volt, csak
itt-ott égtek apró tüzek. A csonka ország-
ban erősen fénylettek, de a levágott része-
ken sápadtan pislogtak, mintha minden
percben ki akartak volna aludni. Nem
iudom miért, iszonyu félelem fogott eI, le
akartam kiáltani, de nem jött ki hang a
torkomon ; áthajoItam a korláton, e}szédül,
tem, de ebben a pillanatban eg}, erős kéz
megragadott. Hátra néztem, egy ezüstpán-
célos ezüstsisakos, kócsagtollas vitéz áUt
előttem, Egyik kezévei egy gyönyörű,
szárnyasparipát tartott ezüst kötőféken,
a másikkal lemutatott a földre, a kialvó
tábortüzek felé,

-_ Fiam ott a te lrelyed, siess mert ki-
alszik a tiz. - Én szOnélki-il íelpattantam
a paripára, kürtszó harsant meg, tárogató
szólt és én elkezdtem vadul száguldani -és...

- És ? és ? kérdezték egyszerre
hárman.

_ É. _ felébredtem _ 6g59lygott ál-
modt-lzva Laci - a kürtszó az ,ébresztő
volt.

- De kár, -- sajnálkozott Kálmán. -Ilven szépeket csak te tudsz álmodni."A töbÜiek kezében megállt a kés,
ugy hallgatták. Pista a szemeit törölgette :

- Bosszantóan füstölög a konyha, ro§sz
ucugja. van. - Azután haragosan kezdett
csapkodni a fazékfedelekkel.

-- Igen, álmodni azt tudunk, - moríon,
dirozoft elkeseredetten, inkább csak ugy
magában. Ezek a gyerekek ugysem értik,

- Körülöttünk ezeí nyomoruság, ron,
gyokban járunk és mi biborruhába álmod-
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ji.d, aagunkat. T.enni bezzeg azt nem
p::nk:

- aci egyszerre - maga sem tudta miért

- nagvon szomoru lett. Minth a ez a
,:einrehányás neki szólna, mintha valami
::s-:zat követeit.volna el, Tenni ! hát mit
:t::etne ő ? Hiszen minden ize nagy, dia-
=-a:ras tettek után szomjuzott, de hol van
;,z az ezüstpáncéIos vitézraki megmutatná
iz útlát | ?

trzótlanul hámozott tovább a.kuktatársa-
ság és csak*akkor élénkültek fel, amikor

Feri egy bohókás ugrássai közöttük ter.
mett. Eddig íát apritott

- Hát ti mit ültök itt, mintha az orrotok
r,ére folyna ? Jé, már nem is hagytatok
nekem krumplit - sopánkodott kómikus
kétségbeeséssel - pedrg van"e a krumpli-
lrámozásnál istenibb foglalkozás !?

Hogyne, az edénymosogatás !

mosoiygott Zoli.

- Hallottátok, ugy-e mindannyian hal-
Iottátok ? Ma különös kegyelembőI Zo|i
fogja elmosni az összes edényeket. Hadd
éIvezzen egyszer ő is szegény | - Zoli
kézze1-1ábbal tiltakozott a megtiszteltetés
ellen. A íiuk kacagtak.

Pista megelégedetten emelgette a sus-
torgó íazékfedeleket : * Az ebéd mindjárt
!Ész, most már akár jöhetnek l

Aiig hogy kimonclotta, kürtszó harsant
:.:g az erdőszélen. Van-e jobb időjelző
a cserkészgyomornál ? A csapat bevonult,
;i;aradtan, kipirultan, farkasétvággyal.

E:él után szétsztlródtak. A terebélyes
i;.k alatt, a puha pázsiton kis csoportok
a,akultak, intim megbeszélések íolytak,
e;_resek sakkoztak, mások leveleket irtatr.
i-a.-: a naplóiát szedte elő.:

. Erzem,'hogy igaza van Pistának,
i,: :s rolvton csak álmodozom. Képzele-
:=:.::f, ninluntalan nagy hőstetteket vi-
:zei ,;ég]:ez, de valójáOan még nem tet-
tei-i: ser.nit, }tindig azzal vigasztaltam
magani. hog1, majd eljön annak az ideje.

De hát nem vagy<lk-e már elég erős ?
hátha ott a túzek kialudnak, ha mi nem
sietünk segitségükre. De hát hogyan, Iste-
nem, hogyan . ..

3. Vendégek a idborban,

Ma ő ment a íaluba a postáért. Kiüritette
a levélszekrényt, rendbehozta a csapat
viharvert kerékpárját, aztán eljelentkezett
a parancsnoknáI. Kapott még egy pár
kisebb megbizást, aztán a parancsnok a
vállára tette a kezét._ Hallottam Pistától, hogy milyen szé-
pet álmodtál az éjjel! - Laci arca vér-
vörös lett. De nemi a parancsnok ur nem
haragszik, a szeme csupa mosolygós sze_
retet. - Ird le nekem, Lacikám, szeret-
ném eltenni !

Laci szótlanul tisztelgett, de a szivét
nagy melegség öntötte eI. Oh, ha ugy
míndent el tudna a parancsnok urnak
szóval mondani, ami a lelkében ég ! Fel-
kapott a kerékpárra. Kálmán még utána
kiáltott:

- A,ztán hozz ám nekem levelet !

. Az ut jő volt, már régen nem esett.
Gyorsan haitott. Egy helyen le kellett
szállnia és tolni a gépet. Tulerős volt a
lejtő, de aztán majdnem egy íél óráig
ment az uL lefelé. Nem fékezett, hagyta
száguldani a ,gépet, mindig gyorsabb és
gyorsabb iramban. A levegő élesen vágta
az arcát, kigombolta az ingét, hagyta,
hogy átjárja egész testét. A gép kavicso-
kon, kerékvágásokon ugrott át, erős kézzel
fogta a kormányt és a szeme acélosan
nézett. A gép rohant. Otyan volt ez a
száguldás mint a fr,atal lelke lobogása.
Szerette volna kitárni két karját, dalolni,
dalolni " . .

A falusi póstáskisasszony egész csomag
levelet adott át nel<i. Sietve áínézte, hátha
nelii is jöttl Nem, neki nem ir senki. Ki
is irna? Fájón szivébe nyilalott nagy árva-
sága.
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, visszafelé nehezen ment az ít. sokat
kellett tolni a gépet, azizzadságnehéz csep-
p§kben c§urgott le homlokáról. A boldog
bizakodó hangulatnak vége volt. .

A parancs4ok , urnak a Szövetségtől
hozott levelet. Kálmánnak az édes anyja
irt. Együtt olvasták ! Kálmán megéreite,
mi fej Lacinak, §zerette volna vele az
örömét megosztani. M"g aztán a levél
neki is szól:

- rMár nagyon várunk, kis fiam, de
aztán hozd ám Llcit_ is magaddal. Legyen
ő is a rni fiunk!. ... - Laci hálásan-§zo-
ritotta meg Kálmán kezét.

Az esti parancs kiosztás ma váratlarl
meglepetést hozott:
' - Fiuk, a Szövctségtől azt az értesitést

kaptam, hogy holnap délelőtt huszonöt né-
met cserkész fogja felkeresni táborunkat
és itt maradrtak három napig. lv[i ugyan
az idei tábort magunkban kivántuk eltöl-
teni, de azért a német testvéreket §zere-
tettel íogadjuk. Mindenki erőltesse meg
német tudományát, hogy vendégeink ottho-
no§an érezzék magukat nálunk. Napiren-
dünkben különben semmi változás nem
lesz. Ptsta, te két cserkésszel hotnap tiz
órakor elibük m.ész az állomásra, mi tOb-
biek itt fogadjuk őke,t. Oszolj !

- Hohó ! Ez aztán a szenzáció |,

A fiuk izgatottan tárgyalták. Egyesek
sajnálták táboruk megzavart bensőséges
csendjét, de ezeket lehurrogták. A legtöb-
ben mégis csak örültek, hiszen még soha.
sem ]áttak idegen cserkészt. Megindultak
a találgatások, vajjon milyen ruhá.;uk van,
ugy köszönnek.e, mint mi, megvan-e a tiz
törvényük.

- Hu, csak a német szótáram itt volna !

- sopánkodott Feri. - tgy csak azt tu-
dom nekik mondani, hogy Guten Tag !

- No meg elszavalhatod nekik az Erl-
königet !

Ebből a versből szedett be Feri a mult
évben háromszor. Nagyon savanyú képet
vágott a ro§sz vicchez, amln a fiuk csak
még jobban kacagtak. A tábortüznél a
parancsnok Németországról beszélt nekik,
ahol még a békében töcb§zör megíordult,
a német népről, nérnet szokásokról. A fiuk
nenl fogytak ki a kérdésekből és amikor
a takarodó felhangzott, te'e a holnapi nap
izgatott várakozásával tértek pihenni.

.. . Pista éiénken gesztikulálva magyaráz-
gatott a két fiunak, akik hűséges,rn lépkedtek
nlellette az erdei úton és közbe közbe cs<r-
dálattal néztek Iel rála. Hoglne, mikor
}'tsta már egyetemi ha|lgató és annyi min-
dent tud. Laci különösen bold,,g volt,
hogy épen őket kettőjiiket választotta ki

erre a fontos utra, hiszen, akkor nem ha-
ragszik rája, .._ Bizony mondom nektek, íiuk, ha még
va}ami van, ami megmentheti ezt a nyo-
morult világot, ugy nem a népszövetség
és a diplomaták munkája az, hanem egye-
dül a cserkészet. Uj dradaImas nemzed,ék
támad fel minden országban, mindet egy
magasabb akarat tölti el és testvérkezet
nyu;tanak egymásnak . . .

Olyan hamar beértek az állomáshoz,
hogy észre §em vették. A vonatnak eg;t
kis xésése volt, de most már nem beszél.
gettek, mind a hárman izgatottak voltak.
Végre a kanyarodónál feltünt a vicinális

;
inges
sugta

nehezen törtető masinája, Lihegő dübör.
gését tulharsogó énekszó már messziről
elárulta, hogy cserkészeket hoz. Laci meg-
Ióbálta az őtsi zászlót:

Ott vannak !

leghátsó kocsiból napbarnitottá zöld-
tiuk ugrottak ki. Kálmán meglepetve
oda társainak:

Nézd, egl ihnek sincs kalapja t

A németeknek hosszu fürtjei szabadon
lobogtak, kezükben vashegyü dárdákat
vittek és három zász|őjuk is volt. Gyorsan
sorakoztak, Pista pár szóval üdvözölte
őket,, mindeglikkel kezet fogtak, aztán
megindultak, Laci és Kálmán nrentek elől
a nemzeti szinü őrsi zászlóval, melyet még
Lacinak édes anyja himzett. Utánuk Pista
a német vezetővel, azlán a csapat. Nem
fogytak ki az énekből, melyet két gitáros
kisért, pig csak fel nem tüntek a fák kö.
zöft a tábor, fehér sátrai.

A kürtös már jelezte érkezésüket s a
lRákóczi. fogadásra készen ál|t a zász|ő
körül. A németek 'felvonultalr és ve}ük
szemben megállottak. A szemekben köl-
csijnös érdektődő lriváncsiság tükröződött
és egy pár pillanatig némán néztek íar-
kasszemet, l,ztán a parancsnok ur kezdett
b'eszé|ni. (Folytatjuk,)
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petöfi cserlrész-szemmel.
-{ magyar nemzet száz éves évíordulót

h,repel; de ünnepli az egész müvelt világ
"]§ a magyar géniuszt Petőfi Sándorban,
i; a vrlág öt legnagyobb elméje közé
-e,vezett az irodalom.

§tltor a nagyvilág Petőíi költészetéből
_eginkább szerelmi népdalait, rendithe.
:etien magyar hazaíias verseit tárja élénk,
le;intsünk egy pillantással másfelé s emlé-
lezzünk meg röviden Petőfiről, a termé.
r,észet lelkes dalosáról, a virágot, a madár-
lalt szerető >cserkész< Petőfiről l . . .

Ö maga irja egy levelében: ,. . . En
értem a patak csörgését, a folyam zűgását,
a szellő susogását és a íergeteg üvöltését

- különösen a falevelek zörgését. [,eülök
egy magános fa alatt és órákig hallgatom,
mint zizegnek lombjai, mint suttognak
tülembe tündérregéket, melyektől a lélek
mámoros álomban meghűzza a képzelet
harangját s leharangozza az angyalokat
szivembe, e lris kápolnábal . . .r

Petőíi az élő .természetet szereti, azért
megy oda a városból, hogy

"..Elüzzemaködöt,Amely már oly régen
Borong komor sötéten
Halvány arcom fölött . . ,

s szinte pana§zra kel, ha pusztulást kell
látnia:

Flei, mostan puszta ám igazán a pusztai
Mert az ösz olyan gondatlan, rossz gazda,, ,

Es épen ez az a rokonszenves vonás,,
mely őt hozzánk oly közel hozza Hiszen
a mi célunk is az, hogy kimenjünk a sza-
badba, laz erdőre, a vadvirágos mezőre;
megísmerjük a nagy mindenség gyönyörü
szinpadját; ellessük a virágok, fák, állatok
benső sajátos életét. De Petőfi mélyen érző
lelke élénk hozza a természeti ielenségeket
is. A nap, a hold, a csillagos ég, mind-
mind szebbnél-szebb költeményekre han_
golják a kedélyét; képzelete a csillagos ég
szemléletében más világot, más életet
keres:

... , Szálli, tetkem, óh szállj az égi testek között,
Es piIlants keresztüt rejtekök fátyolán,
Melyet az ístenség titkos ujia szövött, . .

Míly finom érzéssel zengi meg egy má-
sik költeményében a szél különböző erejét
s majd jótékony, lágy szellőként irja le,
mely:
, Ha fáradtan leszáll a kis méh a tehertól,

Melyet oldatán visz, melyböl mézet készit,
Tenyeremre veszem a kicsiny bogarat,
Ugy segitem elö lankadt repüIésit,

majd pedíg vad fuvalommal száguldó vi-
harként s

... Reszket elöttem a bokor, mert fél lölem,
Látja, hogy kezemben kés van, köszörült kés,
S tudja, hogy lombjait azzal lemeléIem,

De mély természettudását legjobban ta-
lán a bámulatos megfigyelései tudják
velünk érzékeltetni, mellyel egy-egy han.
gulatot, képet varázsol mesteri módon
elénk.

Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát !. . .

kiált fel s rögtön fcll-tatva bemutatja ne-
künk a tavasz primadonnáját, a fülemi}ét,
kinek édes dalát a bokorpáholyokban
íigyelve hallgatlák a szerény íbolyák:

És minden hatlgat, és minden figyet,
Es minden a legforróbb érze|em. ..

Petőfi szinte magával ragad, ellenállha-
tatlanul, hogy megmutassa nekünk: igy
kell néznetek nektek is a tavaszt t Magunk
előtt látjuk a kis ibolyákat a bokor tövé-
ben, mintha valóban hallgatnák a fülemilét
s legkőzelebb, ha a közelgő kikelet újra
felszáritja az utakat s'újra kivonszol ben-
nünket tavaszi sétáinkra, kirándulásokra:
ibolyát fogunk keresni, olyat, amely a
fülemilét hallgatja.

S ha sétánk lombos erdőbe visz, vissza-
gondolunk rAz erdei lak<-ra, melynek

Szal mrf öd elét beár ny ékozza húsen
§usogó erdőség rezgö lombozatja,
Min magát a vigan íütyülö rigófaj
Es a búsan búgó vadgalamb ringalja...

Elmerengünk a madárdalon, a méhek
döngicsélésén. hisz még a fa sem rezdül:
elandalogva hallgatják ők is a zenét ! A
kölrő sem akar emlékezni a külvilágra, mert
feledni jött el a magányba.

Máskor hű mezei virágaihoz indul. Oda-
kinn leül melléjük, elbeszélget velük, sőt
még azt is megkérdezi tőlük : szeretik-e őt ?

S költői elábrándozással szeliden tudakolja:
S ki tudia, az illat vajon
Nem a virág beszédje,e?
Csakhogy nem értjük, nem hat át
Testünkön, lelkünk füleibe ;
Szagolja csak s nem hallja meg
A tesl a szellem hangokat...

Maid utána belenyugszik, hogy az illlat
vírágbeszéd, de csak akkor . hallgathatja
azt, ha már a s;rban porlad. Ep ezért kér,
hogy sirjára ültessünk virágokat ! . . . Men-
iünk ki miis tavassza| a virágillatos rétre,
s Petőfi lelkével próbáliuk hallgatní az
illatok beszédét; próbáljuk megérteni azt
a fenséges harmóniát, amit a lágyan susogó
tavaszi szellő a rétről, erdőből összehord !

Azonban Petőfi éles megíigyeléseit s
rajongását legszebben a >Tisza<, ,Alíöld<
és lKis-Kunság< c. költeményeiben juttatta
kifejezésre. - Ott áll a kanyargó Tisza
mellett s körül tekint. Lenyügözi a kép s
Ielkesen kiált fel,

,,Oh természet, oh dicaö természet| l
Mely nyelv merne versenyezni véled ?
Mily nagy vagy te ! Mentül inkább hallgatsz
Annál többet, annál szebbet mondasz l"
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S mi csak folytathatnók ezt a fe]kiáltást
s kérhetnők a természetet, mondjon nekünk
is Petőfi lelkén át sok-sok szépet ; láttassa
a maga ősalakját velünk is úgy, ahogyan
a lánglelkű költő látta, hiszen ezt szeret-
nénk, erre törekszünk, mert a mindenség
szemlélete Istenhea, lelhünk ideális, benső
életéhez visz közelebb ! !

Hiszen ő maga is el-elmegy a hegyek
közé, hogy ott, hol a íelhők szoktak, ő is

lepihenlressen s ott, a természet bámulása,
a íalevelek suttogása közben boldogan
kiált íel:

Istenem, de boldog vagyok
Maid hogy §irva nem fakadok !

Te százéves és mégis iíjútüzű, lángoló
szellemű petőíi! Add örökül csonka hazád
hű ifjainak a .Te Hazád tájainak ideális
szeretetét!!"' 

Dr. Bánlaky ödan
cs. tiszt.

Tél a Bülrlrben,
- Az elsö cserkészsícsapat. - Naplótöredékek a B. K. G. lI. ralának sitáborozásából, -

>Tisztelettel jelentem, esik a hó< -költ fel reggel 5 órakor a szolgálatos cser-
kész, aki a f,aház tűzhelyét állandóan gon-
dozza. >Igazán?< kérdezem s már
kezdem is légtornászati mutatványaimat,
hogy lekerüljek az , emeletes priccsről.
Ahogyan kinyitjuk a barakk ajtóját, a
hüvös szél be-besodor egy-egy szállin-
gózó hópelyhet, amely hamarosan elolvad
á ttizhe|y melegénél.- Kint a karbidlámpa
hófehér fényénél, téli tájkép bontakozik ki
a hópelyhek közül. Hála Istennek, hogy
esik ! - Tegnap délután & őrás gyaloglás
után felérkezve alig találtunk havas helyet,
most pedig minden fehér. Hiába, a cserké-
szeket szeretik Odafönt ! Lesz >slramm<
sielés.

Boldogan fekszem íel a priccsre, még
van idó az ébresztőig. Haligatom a 32
cserkész szabályos lélegzetvételét . s ime
egy uj hang kelti fel figyelmemet, Eletem-
ben most először 'hallom a hópelyhek
esését, amelyek fejemtől mintegy 30 cm.re
a fatetőre rakódnak; csodálatos zene. Néraa
suttogás, amely olyan sokat mond azoknak,
akik meg tudják érteni.

***
Kezdődik a sikiképzés. A fáradhatatlan

Zsembery bácsi íolyton magyaráz, mindent

maga is megmutat, még a potyogást is.
Ez t. i, az első lecke, mindenkinek meg
kell tanulnia helyesen potyoqni. Van neve-
tés. Aki nem jól esett, annak fel kell menni
a lejtőn s ujra csinálni. Néha az ötven si
mintegy erdőt képezve emelkedik fel, majd
engedelmeskedve gazdáik akaratának; sik-
lanak tovább. Egyesek határozott tehetsé-
gek, igy a kis Bomböli valóságos pcltyogó
művész, aki esés közben bukfencet vet,
irarci kiáltást hangoztat, amig egyszer a
szája tele nem lesz porhóval. Közben hull-
hull a sok pehely s úgy érezzük, hogy
eddig nem tudtuk, milyen szép a tél fent
a hegl,ekben, 

*
1*

Kopogtatnak az ajtón, a fiuk felnéznek a
könyvből, mivel épen most kötelező tanu_
lás van. Belép egy Lóczy csapatbeli segéd.
tiszt s elmondja, hogy ma estére várja a
csapat zömének megérkezését a szomszé-
dos vadászházba. Mivel köd van s sötéte_
dik. biztonság okáért járőr megy ama két
pontra, amelyeket, ha jönnek, nem mellőz_
hetnek el. I,Iégegyszer mégvizsgáljuk a
íelszerelésünket; síp, gyufa, gyertya, lám-
pás rendben. Indu}lratunk.' Elhagyjuk a faházat, halkul az otthon-
maradtak beszélgetése s mi félve]lépege-

Tanulás közben, Egy Telemark lendület,
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Szállásunk 850 m, magasan.

tünk, hogy az évszázados faóriások szent
méltóságát ne zavarjak. A ködös-havas
időben minden torzitva látszik. §zerencset
hogv jól .ismerjük az utat. Illegérkezünk
a kijelölt lrelyre és meggyujtjuk acetylén
lámpánkat, A fény küzd a, homállyal,
nehány pillanat mulva győz is - és bevi-
lágitja széles sugárban a környéket.

Egyszerre zajt hallunk. >Lőczy cserkész<

- suttogja Dönci. A Laci már kiabál is:
lÁllj, ki-vagy !?< Semmi vá|asz. Odafordit-
juk a íénysugarat, hát mit látunk ?.,.Egy
szépen kifejlődOtt szarvas áll tőlünk talán
25 méterre, benne a lámpa fénykörében.
Először nem mozdul, maid nehány lépést
tesz felénk, utána megáll, A fiuk lélegzet-
visszafojtva figlelik, ilyet még nem láttak.
A pillanatok hosszunak tünnek fel s a
szarvas még mindig áll és néz. Végre úqy-
látszik meggondolta magát, mert egy oldal-
szökéssel nekivág a heqyoldalnak.

Egy idő mulva halliuk a másik járőr
qyülekezésre szóló sípját, A Lóczyak nem
jöttek meg. most együtt indulunk hazafe|é
s egyöntetű az a véleménv, hogy a pom_
pás látvány hárorr járőrözéit megért.

***
IJtban vagyunk hazaíelé. Az egy hé'

letelt, haza kell menni. l{,egtanultunk siéln'
megtanultuk a cserkészbajtársi szellemet a
eyakorlatban fokozottan megvalósitani,
Nélküiöztünk kényelmet, puhaságot, s ..lűr-
tük a hideget s mindent ami edzí. NIost
szerencsésen végére értünk, egészségben,
baj nélkül és sorakozunk a holdfénynél a
a barakk előtt éjiel t órakor. Még egy
utolsó bucsú pillantás az erdei blokkházra
s megindul a hosszú menet. Tréíálkazva
nézegettünkvégigmagunkon, olyan groteszk
a holdíénynél a sok vállra vetett sí, mert
sajnos vállunkon kell vinni, ahhoz, hogy
rajtuk menjünk le, már kevés a hó.

Egy hpgygerincen megáll a raj. Pihenő.
Major Dezső 'parancsnok előlép s be-
szélni kezd. Beszélni kezd sztrilích Tamás

Start a sítávversenynél.

cserkésztisztünkről, aki a háborúban elesett
s a mi rajunk kegyeletböl az ő nevét vi,
seli.

Hallgatjuk a parancsnok úr beszédét,
amelyben-a bajtáis, a cserkésztiszttárs állit
emléket cserkészcsapatunk egvik legöre-
gebb tiszljének. Lelktinkbe idézi, ,hogy
most van 

- }rat éve annak,'hogy Valaki
utolsónak maradt, mint szakaszának pa-
rancsnoka a Kárpátokban, a visszavonulást
fedezni. Most van hat éve, hogy valaki a
hideg januári éjszakában szétlőtt térdek,
kel íeküdt a két rajvonal között. Most
van hat éve, hogy Valaki a hideg ianuári
éjszakában megíagyott: ez a valaki Sztri-
lich Tamás tisztünk volt, aki, mivel a haldok-
lók sokat látnak és gondolnak, biztosan
reánk is gondolt, azokra a cserkészekre,
akik az ő nyomába fogunk lépni. Mi min.
denre gondolhatott egy cserkész akkor,
amikor mindenkitől elhagyatva tudja, hogy
nincs mentség . . . A kötelességteljesités
áldozatokat is kiván, hészüljünk fel' az á|-
dozatokra, Szinte rikitóan vi|ágit a hold,
messziről kibontakozik a hófehér Mátra s
hangtalanul, némelyikünk könnyes sz€[l-
mel, indulunk tovább, § úqy érezzük, hogy
§em a hátizsák sem a vállravetett sínk sem
olyan nehéz, mint 

*^no*u, 

eddig éreztük.

A l8. Lóczy r..;o" is.pat (lX. ker, áll. Fáy
fg) trgyanekkor, dec. 27*jan, 4-ig 9 napos télítá-
bort rendezett a Bükkben. Ez volt a c§apat harma-
dik nrozgótábora a Bükkben. Cserkészfeladatok: 17
résztvevö 4 csoportban Peströl külön indul és se-
gédtisztjelöltek gyakorlati próbáia fejében ezek ve-
zetésével önállóan megy a 2J-iki ta|álkozásig; tér-
kép és tájékozódási tanulmányok ésegyéjjeliriadó.
A csapatok mind idó elött és pontosan érkeztek
be, a téli Bükk gyönyörüségei íelejthetetlenek ós
táiékozódási (meg nyomolvasási) alkalom bőven
volt (Hó, köd, sötét, erdö, meg iránytű, óra, térkép )

Az éjjeli riadó 29-én, a Szálláson lolyt le. 15

perc alatt - fútött szobában levetkőzött állapotból,

- künn álltunk leljes felszereléssel.
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A tisztielöltek alighanem iobban vezettek, mint a
pnok, aki kilencedmágával (a cserkészjelöltekkel)
bandukolt Nádasdról - Szilvásváradra. Ezek elbá-
mészkodtak a zuzmatás téli tájakon és 2 óráayi
kerülót csináltak. Ok: a havas hegyotdalon 10 lé-
pésre nyút ugrott áttal az úton - ez pedig rosszát
ielcnt, amióta a világ áll.

Köszönet annak a rr"rá.nrk, amelyikhelyettünk
megielent a trllbuzgóságból felriasztott piaristák-
nak. Köszönet nekik, kik testvéri segítségre oly
készek voltak. 1,1i ezalatt az igazak álmát aludtuk
Péczely bácsi szalajkai erdésztakjábair - pár mé-
terre attól a telefontól, melynek másik vége a Szá-
láson volt - és eszünkbe se vettük, hogy aznap
még íelmenjünk. De meg is bünhódött a tűbuzgó
riasztó. Az éjieli riadónál másnap a cserkészelég-
tétel koboldja eltüntette szegénynek a sapkálát, úgy
hogy iiedtében a papucsát tette a feiére ós azzal
jelentkezett . . . A sapka, per§ze, a hátán volt a
zsákban, de ó okvetlcnül a szénában kivánta meg-
találni. Temesi

,,Adjon Irten egészséget, magyarok
kőzt egyezséget,"

,,Nyelvében éI a nemzel" - szinigazság
ez, amelynek tartalmát lépten,nyomon élve-
zettel értjük meg, ha a magyar irodalom
gyöngyeit csillogtatjuk. Nemzetünk igazi lel,
két a közmondásaink tükröztetik vissza leg-
igazabban. Mély természetszereíet, emberis-
meret, életbölcseség, egyszerű, egyenes lélek
sugárzik a kőzmondások minden gondolatá-
ból. Aköztük való böngészés, cserkészésigazi
gyönyörúséget okoz annak, aki á megfigye-
lés eredeti oldalait élvezni tudja. Különösen
a természet megfigyelése erős a folyton sza-
badban élő magyarnál. Még különösebben az
állatvilágból vett képei, hasonlatai és megfi-
gyelései érdemelnek különösebb figyelmet.
Cserkészszempontból nagyértékűek azok a
közmondások is, melyek az emberre vonat-
koznak. Pompás az az emberismeret, ami a
közmondásainkban megnyilatkozik. Semmi-
féle bölcsészettani elmefuttatás nem állhat
meg a közmondások bölcseleti igazságai
mellett, amelyek rövidségüknél, mélyenjáró
gondolatuknál fogva igazi gyöngyszemei az
élő népléleknek.

Böngésztem-cserkésztem a közmondások.

között, cserkészszemmel láttam s amit ezúttal
találtam - idehozom néktek .. .

t
crerkérzköznondárok :

L. Az,igaz .szeretet fél" az. árulástől.
2. A nyomorúság mutatja meg a jó barátot.
3. Csendesnek csendes a"barátja.
4. Róka rókával hamar összebarátkozik.
5. Ne vess mindennel barátságot.
6. Aki mást becsül, magát becsüli meg.
7. Inkább becsülienek, mint féljenek tőled.
8. Minden lehetsz,ha becsületesen sokáig élsz.
9. Ne menj a vizbe, nem fulsz bele.

10. Egy bográcsba dobálnak (összetartanak).
11. Egy bogrács alá tüzelnek.
12. Ragad a rossz, mint a bojtorján.
13. Bolyongnak, mint a vadludak.
14. Csendes, mint a bükkfaláng.
lb. Olyan a fiatalember, mint a csikó, ha

lejárják is, csak egyszeí lakjék jól, mind-
járt helyén van.

16. Ahol a csóva, ott a tilalmas.
17. Szebb a csúnya íolt, mint a szép lyuk.
18. A jól felkelt tésztát könnyű dagasztani.
19. Ne járj a daraboson, ha nyomott úton

járhatsz.
20. Ne bolygasd a datázsíészket, megszút.
2t, Egy után mennek a darvak,
22. Ha barátodat titkon fedded is, de mások

előtt dícsérd.
23. Meggyűlölteti nragát, ki magát mindíg

dícséri.
24, Ki mint eszik, úgy dolgozik.
2ő. Jő baút drágább az aranyaál,
26. Adjon Isten egészséget, magyarok közt

egyezséget.
27. Tisztaság fél egészség.
28. Mindent egy lábosban akar főzni.
29. Egy rendben van sátorjuk.
30. Bái sáíot alá valók. '

3l. Egy sátoraljiak.
32. Egy tányért nyalnak.
33. Egy útra indulnak.
34 Kilgyenes úton jár, nem téved el.
35. Együtt főzték, együtt egyék.
36. Bizd el magadat, ha szégyent akarsz

vallani.
37. Eleinknek szokásait meg kell bebsülnünk.
38. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék.

(Szentírásban is )
39. Elég az ember, de kevés a magyar.
40. A tűz mellett minden fa elég.
4l. Száraz fa mellett a nyers fa is elég.
42. 

^ 
liszt is elfogv, ha sok markon megy

keresztül,
43. 

^ 
sok gödény a tavat is elhordja.

44. Hordd el a sátorf]ádat.
45. Eljön a hajnal, ha nem kukorékol is a

kakas., Old S .. . !, a V, tagja.
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Lz 1923. évi jubileurni ünnepségelr prograínmja.
Az összes ünnepségek főrendezője a I\[.

l]s. Sz. ünnepségeket rendező bizottsága,
az egyes versenyeket, ünnepélyeliet pedig
e bizottság által kiválasztott cserliészcsa-
:atok készítik elő, rendezik és gondoskod-
::ak a reájuk bízott feladatnak cserkész-
szerű megoldásáról. Minden intézkedésüket
a rendező bizottság előzetes hozzájárulá-
sár,al teszik meg.

Az ünnepségen való részvétel az e|száI-
;ásolás elókészítése végett mielőbb, de leg-
];ésőbb március 20-ig Gerő László társ-
elnöknek a M, Cs. Sz. címére beielentendő.

A lL országos cserkészkiáIlítást a 3. sz,
Regnum csapat rendezi. Megnyítása - a
lusvéti ünnepekre való tekintettel - való-
színüleg március 24.én lesz. A kiállításra
szánt tárgyak a rendező 3. sz. Regnum
csapathoz (Budapest, VII., Damianich-utca
..0.) küldendők be legkésőbb március 15-ig.

1923 április 2_án_(Husvét hétfő) 10 óra:
l*\

Csapatszemle a Vérmezőn. Fogadalom.
megújitás a főcserkész előtt.

12 óra: Hódoló felvonulás a fővédnök elé.
Rendezi Arky Zoltán és a 33, sz. Chol-
noky csapat.

D. u. 4 őra: Futóuersen!a Margit-szigeten.
Rendezi a 7t. sz. Bocskay csapat.

l-i. u. 7 óra: Cserké§.zgn_qpp.qlv.. Rendezi a
13. sz. Lóczy csapat.

E,,.ie 9 óra : Ismerkedési est. Rendezi a
székesfővárosi községi cserkészcsapatok
; arancsnoksága.

' ]l:] ánrili§_,,l. 8 óra 15 perc: Dr. Fodor
:;renc: Honismeret és a táborozások.

- * Y óra: Dr. Borsiczky Sándor: Cser.
:_:!ziI és az erdő-mezőrendőrj törvények.

- : ]ü óra; Kirándulás a mintatáborba.
l.:_:. ebéd. Molnár László előadása a
:; :: r:,zásról. Rendezi az 1. sz. Brkie.

- ,:, * óra: Uszóuersen!. Rendezi a2|l,sz.
Sn. Imre csapat.

- " ,:" l óra: Cserh,éga*r4tis9. Rendezi a
: :z Bsg, csapat.

-:-: .:-._s í. 9 óra: Karácsonv Sándor:
.:=].:,:.z:t éS falU.

_ : ]_ :i:. : Dr. Radványi Kálmán. Cser-
::ii3i .S :SkC]a,

D. u.3 őra: Viuóuerseny RendeziatL,sz,
Bocskay csapat.

D. u, 6 óru_§sg§É§éÉ§I&Rendezi a 23,
sz. Fehérsas csapat,

A M. Cs. §z. országos cross.country, v€rrenye.
L Versenlkií.rás,

1. A verseny időpontja 1923 április 2-án,
d. u. 4 óra.

2. A verseny távja körülbelül 4 km. a
Margitszigeten.

3. A verseny két részből áll: 1. egyéni és
2. csapatversenyből ötös csapatok ré-
szére.

4" A versenyzőkkét osztáIyba soroltatnak :

I. Külön versenyeznek a 15-17 évesek
és a II. külön a 17 éven felüliek.

5. Indulhatnak a M. Cs. Sz. által tg22
december 31-ig leigazolt cserkészek és
csapatok.

6. A versenyre nézve a Magyar Atlétikai
Szövetség szabályai írányadók.

7. A csapatversenynél a pontozás a be"
futás sorrendjében történik. Gvőztes a
legkisebb pontszámot elérő csapat.

8. Dijazás. 1. Az egyéni versenyben, a lI.
kategóriában a győztes Magyarország
1923. évi cserkész mezei futóbajnoka
cimet és a lehetőség szerint tisztelet-
dijat, a 2,, 3., 4. és 5 ik helyezett
éremdi,jazást nyer. 2, Az egyéni ver-
seny I. kategóriájában a győztes és a
helyezettek éremdijazásban részesülnek.
3. A csapatversenyben a győztes csa-
pat a lehetőség szerint tiszteletdijat,
mint vándordijat és ezenkivül a csapat

' minden tagja épugy, mint a helyezett
csapatok tagjai érmet nyernek. A 4. dü
20, az ötödik 30 indulO esetében ada-
tik ki,

9. A nevezések a Magyar Cserkész Szö-
vetségbe Gerő László társelnök cimére
küldendők a nevezési dijakkal együtt.

10. Nevezési dij személyenként 70 korona.
tl. Nevezési zárlat 1923 március 24-én d.

u. 6 óra.
12. Elkésve, valamint tét nélkül érkező

nevezések nem vétetnek figyelembe.

II. Előkészílés.

Hogy a verseny sikerét előmozdítsuk, a
következő szempontokat fogiuk szem előtt
tartani.

[ierő László: Cserkészet és
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1. A verseny cserkészjellegének kidom-
borítását a sport lehetőség lratárain belül.

2. Minél nagyobb számú nevezés bizto-
3ítását.

3. Nagynevű védnökök megnyerése stb.
Amennyiben lehetséges a közönség a

Nl,. A. C. pályájának tribünjein lesz e}he-
lyezve, ellenkező esetben a.start a margit.
szigeti alsó sétányon lesz. Oltözés a [í. A.
C. öltözőiben. Kedvező idő esetén a l<özön_
ség szórakoztatására esetlgg más játékokat
és atlétikai számokat is rendezünk.

Föl kell hivni úgy a budapesti, mint a
vidéki csapatok figyelmét, hogy a verseny
csak úgy ]ehet sikeres, ha az indulók szárna .

minél nagyobb lesz (minimum 50-100), ezért
minden erejükből készüljenek elő és nagy
számmal vegyenek részt a versenyen, in.
dítsanak több csapatot, mert egy ilyen
sikeres versenynek jelentősége a propa-
ganda szempontjából is óriási fontossággal
bir az egész cserkészmozgalomra.

A rendezőség és a versenybiróság tag-
jaiul oly sportférfiakat íogunk felkérni,
kiknek neve és személye garancia arua,
hogy a verseny teljesen sportszerűen és
teljes pártatlansággal fog leíolyni,

A verseny rendezését a It. sz, Bocskay
cserkészc§apat vállalja.

Cserkészúszóverreny kiírás 1923. ápr, 3-ra
Összeállította a 25, Szent-Imre csapat,

Gyermekve'rsenyek :

1. 40 m. mellúszás.
2. 40 m. hátúszás.
3. 40 m. gyorsúszás.

Főversenyben nem indulók :

4. 60 m. mellúszás.
5. 60 m. hátúszás.

" 6. 60 nr. gyorsúszás.
Főversenyek :

7. 100 m. mellúszás.
8. 100 m. hátúszás,
9. 100 m. gyorsúszás.

10. 400 m. g5lorsúszás.
Staíéták :
11. 3X40 m. gyermekstaféta (tetszés-

szerinti úszás).
12. 3X40 m. vegyes staíéta (mell, hát,

gyors).
13. 6X40 m, gyors úszóstaféta.
14. Yizipőlő mérkőzés: 7.es csapatok

részére.
Versenlfeltételek,

t. Verseny helye: a budai Rudas-fürdő
20 m. riszómedencéje..

2. Verseny ideje: 1923. ápriiis hó 3-án
délután négy óra.

3. Nevezési feltételek : a) A versenyben

benevezhet minden 1923 január hó l.ig
leigazolt cserkész. b) A neiezési határidó
1923, március §hó 20 , este ti őra. c) A
verseny sorrendje a következől. 4, b,6,I,
2, 3, B, 9,7, 10, !l, l2,, 13. szám. .PL 4,b,
6, 13. számokban csak azok indulhatnak,
akik 1923. dec. 31,ig 15-ik életévüket be
nem töltötték. d) Nevezési díj a főverse-
nyekben egyénenkint 30 K, minden más
egyéni versenyben 15 t<. Staíétákban csa-
patonkint 4.0 K. Vizipólóban csapatonkint
50 K. A nevezéselr a nerlezési díjjal és a
versenyszám pontos megjeIölósével a }{.
Cs. Szöv. Váci-u. 62, I, I5, Gerő László
társelnök címre l<üldendők.

A tét nélkül vagy későn érkezett neve-
zések nem vétetnek íigyelembe.

4. Versenyszabályok: A versenyen a
Magyar Uszó Szövetség szabályai a mérv-
adók,

5. Pontverseny: Az összes számok, a
14. szám kivételével pontversenyt alkotnak.
Az első hely 5, a második 3, a harmadik
1 pontot hoz.

A M. es. Sz. országos cserkész vivóver-
seny tervezete.

1. Egyéni minősített tőrverseny 15-ik évet
mé§ be nem töltöttek részére, - a leg-
jobban rninősített lesz a győztes.

2, Egyéni mínősítő tiírverseny 1ó évet
betöitöttek részére 18 évig bezárólag, -a legiobban minősített lesz a győztes.

3. Egyéni tőrbajnokság (korhatár néikül;.
4. Kardbajnokság (korhatár nélkül).
5. Tőr-csapatbajnokság (hármas csapa-

tok részére).
6. Kard-csapatbajnokság (hármas csa-

patok részér.e.
7. A nevezéseket a ,,Magyar Cserkész-

szövetség(-hez Gerő Lász|ő társelnök
cimére kell beküldeni. Nevezési határidő:
1923, március 20.

Egyének nevezési drju 70 kor., csapa-
toké 170 kor., amely a nevezéssel együtt
küldendő be a szövetségbe.

A minősítésnél mindenki két-két ember-
rel vív és a támadásai és védései szabá-
lyosságának arányában éltékelik a ,vívást
12 pontig. Az elérhető legjobb minősítés
12 pont. Győztes a legtöbb pontot'elért ,

egyén lesz.
Az előmérkőzések és a döntő színhelyét 'l

a nevezések beküldése után íogjuk közölni.
Felkérjük a cserkészcsapatokat, hogy az

előmérkőzésre rendellrezésre álló rövid
időre való tekintetteI, nrár előzőlegvégez-
zék el a kiselejtezést úgy, hogy csak a
legjobbak mérkőzzenek a versenyen,

Reirdező csapat r 11. Bocskay.
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Igazolt csapatolr.
207, sz. Somogyi,,Turul" Sornogybánya-

:ciepi Turul Egyesület.
208. sz, ,,Szent László" VII. ker. Gomb-

,,:tcai községi elemi fiúiskola.
209. sz, ,,Botond" V. ker. m, kir. áll. íőreál.

Csorliósztiszti vizsgtit tett tisztok,
2ó2, Alíöldy Lajos. 270. t\{olnár Józseí.
]53, Rohonczy Níór. 2iI. LászIő Bé|a.
],li.. Haluska Gyula. 272. Papp István"
]5ó. Tomcsányi Attila. 273. Orbán Ferenc.
2ó6. Knapp ]ános. 274. Yizsy Pál,
257. Kovács Kalliszt. 27ó. Szentpéteri Gy.
2;8. Horváth Nándor" 276. Rubaóslra Fer.

260. AchzehnÖr József 27B. Dr. }Iarcell Á.
261, Ifj Gerritsen V. 2i9. Yaranics Józseí.
262, Nagy'László. 2B0. Eggenhofer B.
j,_]3. Kiss Márton. 28t. Kerschbaum-
]6{. Dr. IIarkó Gy. mayer Ottó.
j6ó, \'entura Lász|ő. 282, Zaláni Bé|a.
266. Ecsy ŐaOrr. 2B3" Kreutzer Ágost.
]67. Klárics György. 2B4, Kugler Sándor.
268, Gönczy |ános. 28b. Ifj, Máthé Tam.
269, Császár Gyula.

kímutatás
azon csapatokról, amelyek edid.ószerint
még nem előfizető}r: 6" Erő. 23. Fehér-
sas, 19. Bükk, 24. Akarat, 30. N{unkácsy,
31. Kossuth, 33. Cliolnoky. 35. Daru, 38.
Horrvéd, 39. Rákóczi, 4L. V. M. G, /t6,

Sárbogárd, 69. Baross Gábor, Bt. Pásztó,
:i. Berzsenyi, 86. Báthory, 96. Sólyom,,l1, Fehér Sirály, 99. Mátra, Gyöngyös,
ii,t2. Tolnatamási, 100. Bükkös, 105. Duna-
:_idvár, 109" Apponyi, 108, Baksay I., 110.
i. P. J. E., 113. Református egyház
_',tonor, 115 Kispest, 118. Turán, I43,
Közpcnti, 145. Sirály, 74B, I49, 150. Tab,
1ö.3. lvtátra, l63. Turtrl, 173. VI. ker. főreál,
1!0. Kárpát, lg!!. Széchenyi istván, 198.
?á]. 200. Szent László, tr52. Szittya, í70,.
.Kőszáli Sasok", 1B8. Turul Bicske, 186.
Zrinyi GödöiIő, 179" Rákóczy, Bonyhád,
.:2, Uhu, Nagykálló.

Igazolták etöfizetésüket: a 169. ujpesti,
a :. erzsébetfalvaiés a 15t. csapatok; tehát
::-,-=sen szerepeltek mu]t kimutatásunkban.

példány, 118. Twrán cserkészcsapat B pél-
dány, 40. Szekszd.rd,i cserkészek i példány,
E1. cserkészcsaqlal Pásltő 7 példány.

A jövő számban hozzuk,azon csapatok
jegyzékét, amelyek ebben az évben fizetnek
elő legtöbb péIdányban.

I. KERÜLET.
Az I. kerület ltiuatalos óráit ünnepnap

kivételévei minden héttő, szerda és pénte-
ken d. u.4-7 óráig tartjuk meg. Az elnök-
ség és a heriileti ellenőrző-ulegbizotl minden
pénteken délután tartanakj hivatalos órát.

Az űj tisztivizsga-szabályzat értelmében
alakult tisztivizsga-bizottság a uizsgázlatást
minden hó utolsó péntekjén tartja meg,
mikorra az időközben jelentkezett vezető-
ket irásban hivia meg.

Az L922, évi jelentésre vonatkozó utasi.
tások és a <Jeientésl nyomtatvány már
valamennyi csapatnak meglrüldetett és a
beküldés végső határideje február 15. -Felkérjük míndazon csapatok parancsnok,
ságait, amelyek a fentemlített utasitásokat
és nyomtatványt ezideig még nem kapták
kézhez, hogy megbizottukat a kerületi tit-
kári hivatalltoz az átvétel céljából minél
előbb küIdlék be. ^ Keriileti Főtitkárság

KüLFöL; HIREK.
Az tii éu alkalmábó| üdvözölték a n]a-

gyar cóerkésJeket : Ausztria, EgyesüLt ál-
Ümok, Esztonia, Franciaország, Graz,Len-
gyelország, Németország 3 szövetsége,
Portugália cserkészei, mely üdr,öz]eteket
viszonoztuk.

F. hó 2 án Budapesten járt Paallnan
Hrgó elzt cserkésztiszt, aki szövetségét
Párisban is képviselte és itt átadla szö-
vetsóge üdvözleteit, cserkészindulójuk kot-
tájának tiszteletpéldányát és megbeszélte
a n1 ári cseretáborozást. Sajnos, kimenete.
liink ki:tségesnek látszik, miután a kétheti
út köliségei íejenkint 50-70,000 koronára
rugnának.

Külföldi tóborozásra jelentkezett ; 2. BL g.,
3. R. M., 7. Erőss Gusztáv, lX. kerület,
(De!recen), 18. Lóczy Lajos, Tatai piarista,
82. Zrinyi,98. Előre, 110, kecskeméti és
szekszárdi csapatokból összesen kb. 250
cserkész.

<Tke Boy>, az angol fóisko]ai cserkész,
csapatok hivatalos lapja vezércikkében
kőz|i azt az óriási jelentőségű tervet, hogy
az angol cserkészetet a középiskolai csa-
patokra kell alapítani. NIag5,arázatul szol,
gáljon, hogy eddig az angol cserkészek
elenyésző csekély része volt csak közép-
iskolás.

t
|.,
:-

t?

:
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A német cserkésziroclalom. A német ifjusági
mozgalom, a német cserkészet is, szétszakadozott,
mint a birodalom. A mult egészen összetört : egé-
szen ujat kell alkotni. Ezt a német cserkészvezelók,
ugylátszik, mélyebben érezték át, mint mi, Percig
sem haboztak, múnkához láttak: alapoznak, Több
idö kell hozzá, hogy lcndületbe és vágányra jöjjön
a mozgalom, több a szenvedésük is, mint nekünk:
nincs sem állami, sen társadalmi támogatásuk.
Azok a hangok, amik cserkészirodalmi termékeikböl
feltörnek, tisztán mutatják, hogy a vezetők elszán-
ták magukat teljesen uj.út törésére. Az uj nemzedék
gondolkozósdí akarják átformálni az ösztönszerűen
érzett, közeledö uj küzdelmek megnyeré§ére. Ezek
a rettenetes erőfeszitések testvéri viszonyban van-
nak a mi harcunkkal. De mi nem tudjuk még btz-
tosan, hogy a ,régi" cserkészetünket folytatjuk-e,
vagy ujat csinálunk-e. Nagyon könnyü bizonyitani,
hogy alapvető általános felfogásunk még nem ala-
kult ki, elég két szót ideirnunk: zsidókérdés, ískolai-
cserkészet. Figyeljünk tehát e német hangokra,
alighanem hasznunkra lesz.
. Nem igen érthetjük nleg e német irodalmat, ha
nem íogadjuk el tárgyilagosan itélkezéslinkig a ki.
indulópontot : egészen uj életösvényeket kell keresni,
a régiek muzeumba kerűltek. Ezl egy természeti
példával lehet könnyen megvilágitani, mely mutatja,
hogy mint az emberi életben, a természetben sincs
abszolut célelérés, csak megközelités, a létharc
szakadatlanul kiujul, a tartós megnyugvás hirdetése
a lusták, gyávák vagy harcképtelenek takarója vagy
önámitása. A példa: a Déli-Kárpátok (Páring, Re-
tyezát, Godia) és a Máramarosi havasok könnyen
járható, széleshátú hegységek, ha az ember pere.
müket kb.2000 m. magasságban elérte. Olyanok, mint
a maidnem sikká lecsiszolt peneplén (közelsik), De
Martonne francia geológus magyatázata: a vidék,
mely most átlag 2000 m. magasságban van, valami-
mikor egy síkban volt a környezettel. A természet
eröinek feladata volt az egyenlőtlenségeket (hegy-
völgy)-kiegyenliteni. Mikor már majdnen elérte, a
vid,ék megérett és egy katasztrófa kiemelte környe-
zetéből, feltolta és egy uj korszak kezdődött. A régi
lolyók hiába volfak jól kivájt medrekben, a medrek
sutba kerültek, egészen uj folyók egészen uj med-
reketvájtak...

A német §§erké§zíroalalom egyes termékeivel jövö
számunkban foglalkozunk. Temesí,

Pintér Jenő-§aJó §ándor: Hazádnak ren-
dületlenül .. . §zavalásra alkalmas költemények
napjaink hazafias költészetének terméséböl, a ma-
gyar ifjúság számára. A Magyar Középiskolai Ta-
nárok Nemzeti SzöveJségének tulajdona. - Buda-
pest, l923.

Ez az a könyv, melynek fajtájából nem lehet md
e|eget megjeleí|tetni és terjeszteni. Azt hi§zem, ma

már megállapítható, hogy a nagy megalázás óla
soha nem észlelt lendületet vett az ifjúsági (a leg-
felelösségteljesebb) írodalom, melynek egységes
célja : féltö gonddal kialakítani a magyar ifjúság
acélos jeIlemét a közeledö rettenetes küzdelmekre.
A ,,Magyar Cserkész" testvéri örömmel üdvözöl
minden rokon hangot, amely segítség nagy közös
feladatunkban, hogy az egyet€mes magyar ifjúságot
át és átjárja történeti elhivatottságának tudata.
Cserkészek, hallgassátok meg az,,Előszó" szavait:

- Minden hazafias költészet főkép a nemzeti
szenvedésből táplálkozik. Nincs gazdagabb ha-
zafias költészet a nragyarnál, mert nincs bősége-
sebb költöi forrás a sokszázados magyar szen-
vedésnél.
A könyv 22 köItő 28 versét hozza, ezek közül

cserkésztisztek: Sík Sándor (tiszteleti tagunk), Bo-
dor Aladár és Radványi Kálmán, kiken kivül mun-
katársaink: Havas István és Gyökössy Endre. Bolti
ára l50 korona.

May Károly : 'Wlnnetou. 3 kötet. Fordították
Faragó László és Túróczy József, Hajnal Testvérek
kiadása.

Örömmel hallottam, hogy May Károly egyik leg-
kedvesebb művét, az annyira keresett Winnetout
magyar nyelven újra kiadták. Winnetou a t5-20
éve megielent Szekrényi-féle íordításban már eddig
is közkézen forgott és az ifjúság egyik legkedvel-
tebb olvasmánya volt.

Amikor a fordítást kezembe vettem, csalódnom
kellett, mert egy silány átdolgozást láttam magam
elött. A német eredeti: 3 kötet, nagyobb lapokkal,
mint a magyar, kitesz közel 1600 oldalt. .Ami for-
ditásunk 2I5+l27+142:681 oldal. Tehát már lap-
számra is egyharmada az eredetinek ! Látjuk, hogy
az átdolgozásnak egy olyan faiával van dolgunk,
mely, sajnos, gyakori a magyar, különösen az ifjú-
sági irodalomban. Gondoljunk csak az eddigi May,
Sienkiewicz, Dickens stb. fordítások legtöbbjére. -
Egy feltűnő kihagyást emlithetek. A IU. kötet végén
egy l28 oldalas fejezetet teljesen ethagy. Ugyan-
csak a lll. kötetben a 8. fejezetet (23 oldal) 8 ol-
dalon, a II. kötetben a 438-452-ig terjedő 14 ol-
dalt 2 oldalon fordítja, ugyanebben a t5-22, 27_
36 stb. részletek egészen kimaradnak.

Összegezve a mondottakat: A forditás gya,tra

átdolgozás, mely ifjúság kezébe nem való. Egy jó
ifjúsági könyvnek nem az a cél!a, hogy pár óráiga
íantáziát foglalkoztassa, hanem feltétlenül nyújtson
erkölcsi tanulságot is. Erre May könyvei különösen
cserkészszempontból nagyon alkalmasák, de a jelen

fordítás nem.
Csodálom azonban, hogy nem adiák ki Szekré-

nyinek hü és magyatos Winnetou fordítását még-
egy§zer. Az ő forditásában May Károlyt szükséges
minden cserkésznek ismernie. KunJalvi R. (24.)
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Szövetségünk f. é.julius havában hosszabb
tanulmányútra Angliába küldött, mely alka-
lommal részt vettem a 35-ik Gillwell_parki
(Chingford, Essex) cserkésztisztképző tan-
folyamon. Rövidesen szeretném vázolní a
a taníolyamon szerzett lapasztalataimat,
naplóm alapján.

Julius 24 én, amíkor a chíngfordi állomás-
tól a park felé igyekeztem, nagy fehér
táblát pillantottam meg: ,,Gillwell park, szi-
goruan magántulajdon. Csak cserkészek
részére."

Délután 5 órakor gyülekeztek a tanfolyam
résztvevői : ki gyalogosan, ki automobilon v.
motorbiciklin érkezelt, - A tábor két helyet-
tes parancsnoka Dr. Petterson és Mr.
Chapman néhány szőval megemlitették a
Gillwell Park történetét, melyek szerint a
park már a rómaiak korában Londinium
város játszőtelepe volt, majd mikor Erzsébet
angol királyné 1519-ben Essex grófságát
meglátogatta, mivel tiszteleletére uclvarmes,
tere iVIc. Laren a park területén fényes ün-
nepélyt rendezett, a parkot neki ajándékozta,
Mc. Laren gróf l9l9-ben a parkot kas-
télyo stul az ango| cserkészekn ek ajándékozta.
Hálából, aki ott tanfolyamot végzett, aláirása
után a Mc. Laren csaiád jelét használja: S

A kastély ebédlőjében meguzsonnázva,
végig vezettek bennünket a tábor egész
területén. - A kastélytól jobbra vezető uton
érjük el a tisztképző tábort, hol egy íaházcjn
kivül 6 hatalmas duplatetős körsátor, 2 in-
dián sátor és egy barakk (szerelvény részére')
állanak körben, középen a tábortűz helye.
A tisztitábort sövénykerités választja e| a
cserkészfiuk táborátől, kiklminden szombaton
csapatostul iderándulnak a fővárosból és va-
sárnap estig kinnmaradnak, néha 35*40
csapat egyszerre. A fiuk tábora körülbelül
5-6-szor nagyobb a lisztekénél és csapatok
szerint parcellázva van. Ennek keleti szegle-
tén van a hatalmas tábortűzhely, mely mö-
gött a "Totem" á|l.Ez az angol cserkészet-
ben szokásos indián jelvény azt ábrázolja,

hogy a sátán hiába iparkodik
készek tiszta liliomát.

Visszaérkezve táborhelyünkre, feIolvasták
a Észtvevők névsorát és örsökbe osztottak
bennünket. Összesen 32-en voltunk (ideális
száma egy csapatnak) és négy őrsbe osztot-
tak be. A négy őrc vezetője a nyolc őrsi
tag alfabetikus névjegyzókének elsó embere,
a segédőrsvezető a névsorban utána követ.
kező, egy nap este héttől másnap este hét
óráig. Ekkor az előző napi segéáőrsvezető
lesz az őrs vezetője és,helyettese a névsor-
ban következó. Uj beosztásunk után őrsön-

Altanfolyam külföldiürésztvevói (fönlról kezdve bal.
ról jóbbra) z Zanzibár, Egyiptom, Lengyelország.
Aranypaít, Cyprus, India, Kanada, Ausztrália, Ma-
gyarország, Angol§ gyarmatok, Burma és Ceylon

kiküldöttei.

kénttÍgytilekeztünk sátrainkban, ahól már
hideg vacsora várt bennünket. Vacsora után
9 óra tájban táborLűzi gyülekezet volt,
arirelyen mindannyian (mind a 32 cserkész-
tiszt ott volt) elvesztettük rangunkat a tábor
egész tartamára s ennek jeléül kötelesek
voltunk az ott kapott cserkésznyakkendővel
felcserélni nyakkendőinket, sőt mindennemű
rangfokozatot és jelvényt!le kellett raknunk.
Történt ez pedig azért, hogy - Br. Baden
Powell, a világ főcserkészének szavai szerint

,rtap aszta\atokat szer ezzünk a cserkészet
világraszőlő jelentőségéről a cserkészfiu
szemüvegén keresztül."
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A csapat beosztása eszerint a következő
volt : Eppingforestikerület : 1. számaL Gillwell
csapal Tiszteletbeli cserkésztiszt: Sir Robert
Baden-Povell Bart. Cserkésztiszt és tábor-
parancsnok : F. Gidney kapitány. Segédtiszt:
Mr. Chapnlan. Előadó: Dr. Patterson, He-
lyettesei: Mr. Moore, Mr. Potter.

Örsök: Bagoly, Kakuk, Vadgalamb, Har-
kály, mindegyik 8 cserkésszel. Ugyanakkor
lediktálták a nap beosztását, melyet ott kapott
jegyzőkönyvünkbe - melybe minden történ-
tet be kellett vezetnünk - beirtunk : 7 h reg-
gel : Ebresztő, Testedzés, a ,,Scouting fór
Boys" és nThe Wolf Cubs Handbookn
alapján. - Mosakodás, reggeli (breakfast)
9.30h reggel: Sátorvizsgálat, Tisztelgés a
zász|ő elótt, ima, 9.4ó h reggel: Első elő
adás, 10.45h Szünet. 11h d. e. Második
elődás. 12h dél Szünet. í2,15h d. u. S-ik
elóadás. l 30 h d. u. Pihenő, hideg ebéd
(lunch). Ezalatt a szünet alatt min-
denki köteles naplójába a napi ceruza-
vázlatot elkesziteni. 4h d. u. Tea, 4.30h d. u.
4-ik előadás, 5.30 h Szünet, Meleg vacsora
elkészitése. 7.30h este : Vacsora (Dinner)
9 h este Tábortüz - a taníolyam minden
résztvevője köteles a tanfolyam tartama alalt
legalább egyszer előadással, énekkel, vagy
verssel szerepelni. - Naplók összegyüjtetnek,
hogy másnap felülvizsgálva és a|áirva vissza-
adassanak.

Ezenkivül kihirdették, hogy a főzést min-
den őrsból, naponként és őrsönként külön-
külön, két-két kijelölt szakács végzi. Minden
nap más őrs a szolgálatos, ki a tábor és a
mosdóház takaritását, kürtölést és a lobogó
fel- és bevonását látja el. Az ébresztő és a
takarodó a főcserkész által zuluktól zsák-
mányolt "Kudu" kürttel történik.

Első éjjel nagyon jól aludtunk, sátrunk
,bejáratát sosem volt szabad becsukni s igy
a csipős angol éji levegő át meg átjárta azt.
Iúásnap egy 42 éves ur fogadalomtéteie
következett. A jelölt ur őrsvezetőjével a
lobogó mellé állt, a helyettes parancsnokok-
kal szemben, kik közül az egytk a jelöIt
botját és kalapját fogja. Ekkor Mr. Chapman
megkérdi: ,Tudod, hogy mi a becsületed ?"
A jelölt feleli : ,, lgen , azt jelenti, hogy ben-
nem komolyan bizhattok". ,,Tudod a törvé-
nyeket?" - ,,Igen." - ,,Becsületedre biz-
hatom, hogy

1. Megteszed kötelességed Istennek és
királyodnak ?

2. Mindenkor segitesz másokon ?

3. Nlegtarlod a cserkésztörvényeket ?"
A jelölt tiszteleg, - ugyszintén az egész
csapat - és mondja: ,,Becsületemre fogadom,
hogy". . . stb.

Mr. Chapman: ,,Becsületedre bizom e

fogadalom megtartását. Most a cserkészet
világtestvériségének tagja lettél !"

A segédtiszt az ujonc botját kezébe adja,
ka|apját fejére teszi és mindketten balkezet
szoritanak vele. Az uj cserkész tiszteleg a
obogó előtt. A csapat - adott jelre - ma-

gasra emelt bottal háromszoros ,,Hip t hip l

hurrahl"-al fogadja r"rj testvérét.
(Folytatj uk.)

Az észt c§erké§zetröl.
A világtestvériség eszméle a cserkészetben erösen

tért hódit. Mi magyarok is mind nagyobb érdeklö,
déssel fordulunk a külföld cserkészete felé, De kü-

tönös örömmel fogadtuk H. Paalman észt cserkész-
isztet, ki az uj év első napjaiban járt nálunk, hogy

egy észt-magyar cseretáborozást készitsen elö.

(Közbeiktatjuk itt Faíagó Ede orsz. f(]titkár ismertetését,

mely a témához simul. Szerk,)

A szövetség neve: Eesti Skondide Maleva
Vanem. Az elnökük egy középiskolai igaz-
gató: Dir Nicolai Kann. _ Szövetségük. öt
éves. Kb, háromezer cserkészük van, ebbe
beleértendők a leánycserkészelr és kis,
cserkészek is. Esztorsáágban ezen a szövet,
ségen kivüi még két észt szövetség is van,
ezék valószinüleg a közel |övőben tartandó
közgyülésen egyesülni fognak. Van ezeken
kivüi- még egy 

-orosz 
és német szövetségük

is. Az elmult év őszén alakultak meg a
vizi cserkészek, csónakjaik azonban még
nincsenek. Minden csapat élén egy idősebb
vezető áll, aki főleg szellemi irányitást ad,
a tényleges csaIatvezetést a íiatalabb
helyettesek végzik. Meglett korú vezető
igen kevés van. A csapatok hetenként egy-
szer csapat összejövetelt tartanak, egyszer
pedig az egy városban levő összes .csapatok
iOnnét össze közös nagy összejövetelre.

Otthonaik nincsenek. Osszejöveteli cé,
lokra az Y. M. K, A. helyiségeit kapják
köIcsön, mert ennek minden:városban van
egy háia. Minden évnek december elsején,
minden városban az összes csapatok köz,
remü.ködésével ünnepélyt rendeznek, ezt
>Muttertah<-nak nevezik és megfelel a mi

1r:
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közös karácsony estjeinknek. Ilyenkor a
szülőket is meghivják. Al ünnepi számökat
ugv állitják össze, hogy a szülők a cserkész
elétet megismerh'essék. Az észteknéI a
cserkészmúnkában a vallásos jelleg mellett
még a,nemzeti domborodik ki erősen, de
> azért nem soviniszták<,

Figyelemre méltó a törekvése ennek a
kis nemzetnek t, i. hogy elég fiatal még a
mozgalmuk és az elmult nyáron a párisi
és cambridgei koníerencián mégis kiküIdött-
jiik jelent meg, A nyár folyamán még csak
három vagy négy csapatuk táborozott
30-50 résztvevővel. Faragó-

Csapataik íőleg iskolák keretein belül alakultak,
de van egy szépen müködö tanonc cserkészcsapat
Revalban. Az eszt cserkészek ruházala az általános
formától nem tér el: kalap, khaki ing, ke4dő-nyak-
kendö, sötétkék térdnadrág. Parancsnokok és tisz-
tek a háromszöglelű cserkészjelvényt a kalapon
nenr elül, hanem bal oldalon hordják, s ezek nyak,
kendője fehér szinü, íekete csikkal vagy szegéllyel,
Felszerelésük legnagyobb részét az amerikaiaktól
kapták, csekéty áron. Mult évi nyárt táborozásukhoz
szükséges harminc személyes sátrakat a franciák
kölcsönözték nekik. Használiáx a náIunk is elterjedt
tizenkét személyes harangsátrakat is. Táborhelyeiket
a tengerparthoz közel, folyók mentén helyezik el,

de a táborozás férfi nevelö, lélek épitö hatását még
nem'igen fogták íel. Amerikai mintára, már elöre
megépittetik táboraikat. Télen sí versenyeket ren-
deznek, s gyakran egy nálunk ismeretlen szerkezetü
hókerékpárral mennek kirándulni. Nem egy csapat-
nak van műhelye, különösen az asztalos és
könyvkötö munkákat kedvelik. Van csinos kiillitású
cserkészlapjuk is. Cserkészdalaik azonban még
nincsenek, indulójuknak még nincs szövege.

Már az elmult esziendóben szét mentek az észl
cserkészek a legkülönbözöbb országokba, hogy
megfigyeljék más nemzetek c§erkészetét. Fóleg
Német-, és Eranciaorgzágot járták be tanúlmányozva,
kutatva; mert érzik maguk ie, hogy cserkészetük
még nem forrott ki. Az idei eszt-magyar cseretábo-
rozás tapasztalataival és tanulságaival akarják ki_
tölteni azokat a hézagokat, rnelyek cserkészetükben
még mutatkoznak. Tólünk akarnak megtanulni tábo-
rozni. Magyar cserkész,szivünk egész melegségével
segitségükre kell mennünk, s öket szeretettel íel-
karolva igyekeznünk kell iösszébb füzni azokat a
szá|akat, melyek másíél évezred elótt az ázsiai pusz-
tákon elszakadtak.

(Magyar és eszt cserkészek közt német nyelven
levelezést, továbbá bélyeg és fénykép cserét gzivesen

közvetit: Hugo Paalman, W. Karja 12. T; Tallinn
(Reval) Eesti,)

\chwerth Árpdd
3, sz. R. M. cserkész

M ,,alholúil" lnttltilíla íllíah.
A leánymozgalom ügye a Szövetség

részéröl hatalmas lépésben,] tervszerúen
lralad előre,

l922 novemberi számunkban tudattuk az
első nagyielentőségü lépést. S most az rrj
év kezdetén örvendezve adhatjuk hirül a
másodikat : az ,,alkolók" ruunkdba léptek !

A Magyar Cserkészszövetség vezetősége
hosszu időn keresztül igen komolyán fog-
lalkozott a leányok ügyével. Elérkezettnek
látta az időt arra, hogy komoly rnegfonto-
tolással a leányok ügyét is a fiuk ügyéhez
hasonlatosan oldja meg. S mihelyt más ha.
laszthatatlan munkáját elvégezte, kötelbs-
ségszerüen e íeladat megoldásához látott.

Most a Magyar Cserkész szövetség ve-
zetősége öszintén érezte azt, hogy a rna-
gyar leányoknak épp oll nag1 lelki rene-
szánsz kell, wint amilyet a cserkészet oly
d.iadahn asan ered.tnénj,tezetl a fiukban.

A Magyar Cserkészszövétség vezetőinek
ez: a leányokkal való ily foglalkozás, a
fiukhoz hasonlatos felemelés volt a céljuk.

S amikor a Magyar Cserkészszövetség
vezetősége igen komolyan és igen hosszu
rnegfontolásokban ezzel foglalkozott, akkor
érezte és belátta: hogy itt ualami ujat,

a tiuk cserkészeléhez hasonlatosal kell' tercu,t.
teni. A vezetőség előtt a fiukhoz hasonla-
tosan mint elérendő cél az a leány ideál
lebegett ; arnelg hulturájában a mai kor
magas ku.ltu.ráján á.ll ; lelkébell. lnélységesen
uallásos, de lnindenkor és mindig magyar és
leóuj,

S amikor a vezetőség ennek a célnak
a módját és eszközét kereste, akkor arra
a megqyőződésre jutott, hogy erre a íiuk
cserkészete nem alkalmas, hogy ehez ha-
sonlatost, de a leányok természetének meg-
felelően mégis speciálisan uj valamit kell
teremteni, amely a leányok természetének
megfelelóen biztosan elvezet ahhoz a cél_
hoz. A Magyar Cserkészszövetség vezelő-
ségénelr a §zeme előtt, bár csak homályo-
san, részleteiben ki nem alakulva a telje-
sen önálló uj, a fiukétól természetszerüleg
nagyon is különböző nog!, cleaen, iileális
mozgalwat látotl.

S amikor a mozgalom konkrét megol-
dását, a módját és speciális.eszkőzét keresi
az ember akkor természetszerüleg arra a
megállapitásra kell iutnia, hogy a leány
lélek.igényeit és vágyait igazi valóságuk_
ban megérezni a nő, nem pedig a féríi
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van hivatva. lgy csak a nő képes megta-
lálni azt, .ami a leánynak igazán jó és
ami a leánynak valóban kell.

Ezért a leánlok wozgalmát netn lerelnt-
h,etik weg férfiak, azt a uőkneh uagukuak
kell we§teremleni, A Magyar Cserkész-
szövetség vezetösége itt nem tehet mást,
minthogy meginditsa, segitse. és támo-
ga§sa a leányokat.

Ezek voltak azok az elözmények,
amelyeknek, első meggondolt lépése volt
az én sok helyt félreértett cihkem
Annak a cikknek célia euneh a mun-
h,ának megindítása uolt. Debogy akarn az
a leányok mozgalmát megszüntetni l Az a
cikk íel akarta rázli a leányokat, elevenebb
életet akart közöttük kélteni. Annak a
cikknek két jól megíontolt és a leánymoz-
galomra nagyjelentőségü ténye volt.

{.z egyik az, hogy habozás nélkül meg-
szüntette azt a feltünt loány rcserkészetet<
amely minden komolyabb cél nélküli, a
fiuk cserkészetének öntudatlan puszta
utánzása- volt. A,zt a lleánycserkészetet<,
amely fejlódésképtelen munka volt, amely
-,nem spolgálta a leányok igazi ügyét. Be-
szüntettük azt azért, mert az csak ártal-
má,ra aolt a leánlok koruoljl mozgalmának
és beszüntettük azért, hogg a kelytelen
iránytól a helyes iránlba tereljüh az
alkolni akarókat.

A cikknek másik nagy célja az
vo}t, hogy életrehivja az ralkotókat<, a
leány munk a azon önzetlen és elhivatott
vezetőit, akik széles ez országban ismeret-

lenül is eaen tnllnha megkezdésén' dolgoz-
nak.

Iis m", az uj év elején, örömhirként
rudathatjuk második cikkül, azöknak, alrik
a leányok mozgalmát agqódva lesték,
hogy: az alkotók *nunkába léptek,

A Magyar Cserkész szöúetség vezetősége
első cikkének tervszerü második lépéseként
1922. november 19-én összehivta a leány
vezetőketl hogy egyesüljenek a közös
munkára, hogy igy önálló szervként el,
kezdlék a nagy teremtő munkát. A leány
vezetők megértették a Szövetség szándékát
és örvendö önzetlen lelkesedéssel megal-
kották a leányok Intéző Bizotrságát amely,
nek kezébe ezze| a Magyar Cserkész szö-
uetség teljes szabadsággal és tcljes felelős,
séggel lelette a león1 munka megtercmtésénck
ügyét.

Es most, amikor itt ezeket a nagy rlyil-
vánosságra hozom, akkor itt nyilvánosan
is arra kérem a Magyar Cserkészszövet-
ség nevében az ralkotóknak. ezen nagy
munkára induló seregét, nogy ök is ön,
zetlen, ideális, kitartó lelkesedéssel és egy-
mást szerető megértéssel dolgozzanak,
amellyel a fiuk vezelői dolgoztak egykor,
hogy igy valóban a példát követve meg-
tudják teremteni azt.

A leányoktól pedig, azrrktól akik az
első cikkemre félve megremegtek, azt ké-
rem, hogy ezze| a íé|ő és vágyó lelkese-
déssel sorakozzanak most ezen áldozatos
vezetők köré' 

Witz Béta

§lféli örségen, Rájzolta ; Mátis Kálmán'(126. Veszprém).
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Diapozitivok kégzitéee rajzolrból,
A cserkészünnepélyeket igen változato-

zatosakká tehetjük ázál.tal, ho_g} 1 .csapat
lOliáiér.t elóaáasat vetitótt képekkeI ki,
.eiiti|. N.* sok íáradsággat járó diapozi-
;;:ü.;i a ;ódszeremmet-íovid időn belül

nr' Oovtlrti vetitóképeket készithetnek rajzailr
iian a csapatok müvészei.-'V;ÜŰ;?i"k ki poétáirok költtményei-
U"n--á'-i"gjobb jeieneteket s készitse.tek
áiőUn", raiJokat. Á tollrajzokat]ussal,. hó,
i.-rré.- p"pii""on készitsétéX el, Nagyságuk
teoalaÉb'háromszor akkora legyen, mint a

ke'szitendő diapozitivé. Pl. 9 X 12 1agy'-
.an" ai"po zitiviez 2i X36 nagyságú ra;z
XeTt. AzonUan minél nagyobb íaJzot keszl,
tetek. annáI vastagabb ÍÓnalakat használ-
i;;;kl §;i;;zni míg nem kell, A kész toll,
'.rir.L",-i"i"i" i"1l'"pokra fehér kopirpa_

"i'...."r 
gondosan, jOi kihegrezett kemény

Öe.uzávaimásoliátoi{ ]e Fehcr kopirpapirost
uev készithet,eú *agatoknak, hogy vékony

,iiir*-r".-n, p"o.)papiros) !s}rk oldalát
iJ"-i.ár*tr 

-lietavát 
vagy fehér ironnal

tekenitetr-s azután a felesleges krétaport
ieio5átor. .Otu. A lemásolt iajzokat stirü

fehéifestekes, egyes számú ecsettel ponto,
;;iiúú;r;k. Vfryaznunk kell, me,rt munka
ü;ú;;- ; :topii..íza, könnyen elmosódik,

iJ, rr" X""iink alá pap,rlapót teszünk,_Az
iev elUészitett rajzok a >negativc,oB, r,ze,

il?t *o., íeszitséitk ki táblára, íalra vag1"

;;.Ú;;'s egy ió lencséjii, lehetőleg ket-

tős kihuzattaÍUriO íényképezőgéppel . sor-

iái"" rrogrníáljátok' le" Ha 9 X t2 es

i.ágv.ag,, &'i"poiitiuot akartok, akkor a

iiX'tZ--". lemézre íényképezzétek le a ne,

nátiŰ. t," 6 \ 9 es iiapozitivot akartok,
iXi,or 

''O 
X 9,".' le*e,re'stb, A lemezeket

i""á"."n'.iolgozzátok ki; ez_ a lpozitiv(
lep, ÓsY",,al-a diapozitiv is, Száradás után

a "kíieket toiáJfehérj e lazrrr,festékkel
irenukáot.r",l szaktizlÖtekben kapható)
i;;;É,;Íti-."ep"". De ezzel ne siessetek
n?gron, mert a fe|duzzadt lemezréteg
iiOiÍ,y"l, megsérüihet. Célszerü, ha. több

i;;;á szinez-tek egyszerre lgyári módon<,

vasvis mindegyiken elvégzitek a festést
nl.-'niros szinnel, azatán sorban sárga
irinriel. maid zötddel stb. Ha ezzel e]ké_

szültetek, téajetetr Ue a lemezek réleges
oid"lat .gé.r"r, tiszta s hibátlan ugyanak,
t oi" tiu"lt"ppal. Ennek a célnak m.és.job,
Ü"" ,n"ej.lÖlnek régi lemezek, melyek_nek
zselatiniétegét meleg vizben Iekapartuk az

úvesről. Ai O.szeillesztett két lemez szé-

i"ii?ue"*."atok le köröskörül vékony. fe,

L"i" |7p;..zd,aggal- Ezen fehér íestékL,el

mee ' lÖhet si{mazni a díapozitivokat,
mefveket ezután dobozokban helyezhettek
;i. Á ,negativokat{ gondosan .őrizzétek
;;;. merT eltörött vagy megsérült dia,
ptáiir.X helyébe ezeEiol ujákat készit-
hettek.

Remélem, hogy kis cikkem alkalmat
ad tObb cráputnik. hogy előadásukon szép

vetitőkép-sorozattal lephessék meg közön,
ségüket. Rajra, fiuk, ne sajnáljátok azt a
kií fáradsagot, melyltek árán p_onto_s lrlvl-
iáLti diapo)irivokai készithettek ! . I\Iagam

p.d,g kivant.k nektek : jó munkát !

Mátis Kábrrár,
126. Szt. Imre rajvezető stj,

Hogyan kérzithetünk ió atuklrlabdót ?

Számos cserkészjátéknál szükségünk.van
labdára. A mostanr labdák qzonban igen
á.a"ar és amellett az a nagy,hátrányuk
,^.] t,"gy - m.ivel ros,z fonállal vannak
összevarrva - lgen könnyen .szétszakad,

"át,-r"re, 
táraásággal, éó anri.3 leg{őbb,

ingyen, igen erős-labdát. készithetünk az

"iiüu 
úortslt módszer szerint.

Először a burkolatot készitjük 
_ 
el,_ Kivá,

gunk ió erős posztóból nyolc oly ftlrrrlát,

Ír;;;' á; 
-i. 

aúan látható, tetszés szerinti
nagyságban.

Ntikc,r ez megvan, iisszefcgunk a.,kivá,
c,()tt háromszöeék ktizül ketiőt,kettőt, A
i. áU.a, A-val-ielzett helyen beszúrjuk a
Iá,,-á*"rvúe előiőleg erős, y, n,.könyvkötő
iály t-,aii fonalat tűZtunk és a két három,

mÜnEN
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szöget B-ig összevarrjuk. Most megforditjuk
a tűt és B-től A,ig varrjuk össze a három-
szögeket az előző varrás mentén. Igy u
íonál két vége összeér, ezeket két-három
csomóval összekötjük, a íölösleges marad-
ványt pedig levágjuk. (3. ábra.)

A nyolc háromszöget páronkint össze-
varrva, a párokat varrluk össze. Kiteritünk
magunk elé két egymásra fektetett három-
szöspárt a varrásával kifelé. Aztán a 4.
abrEir látható A-B és B-C. oldalakat a
fent leirt módon, azaz kétszeresen össze-
varrjuk. Igy egy félgömböt kapunk s ez
lesz- a laodánk egyik fele. A másik íeiét
éperr igy készitjük el. Mikor már mindkét
télgOmb m€gvan, összevarrjuk, csupán egy
akkora nyilast hagyunk ra;ta, amelyen át
_ majd később - a tölteléket alkotó ron-
gyot éstkócot egy fapáIcával könnyűszer-
iét uetomltix. Majd xiforditjuk az, egész
gömbtit és kész a burkolat.

Most következik a tömés. Sok rongyot
ós kócot gyüitünk össze és ezeket a nyi,
láson át a labdába tömjük. Mikor már ke-
mény, a nyilást erősen bevarriuk.

Már csak a bekötözés.van hátra. E cél,
ból lemérünk 2-3 méter hgsszú erős cu-
korspárgát. Áthurkoljuk véle a labdát,
aztán íordítunk egyet a spárgán és más
irányban hurkoljuk át (b. ábra ) Ezt az
eliárást négyszer ismételjük, miáltal labdánk
oly gömbhőz lesz hasonlóvá, melyen csak
a hosszusági körök vannak meg (6. ábra).

Most megíogjuk a spárgát és a 7. ábrán
látható A-pontból kiindulva áthurkoljuk a
másik sarok feté (7.), ahol a spárgát
megerősitjük és levágjuk.

Ha a labdánk nem volna eset]eg pon-
tosan qömb alakít, erős nyomogalással azzá
tehettük.

Mikor azlán a legközelebbi kiránduláson
rnétát vagy körberótát játszunk, örömmelr
tapasztaljuk, hogy a mi labdánk jobban
repül, mint a íarkas örsé, pedig azok két,
százötven koronát adtak érte.. .

Hell Albert,2. B. K.-G.

első jegyzési ive az alapitás módozataira és
az éIs6 vezetőség kinevezésére vonatkozó

összes jogok fentartásával.

Bakonyi Gusztáv-_- 20000.*-
Dr. BÓrsiczky Sándor .-_ 10000,-
l. sz. B. R. K. I. E. véncserkészek

cserkészcsapata___ 10000--
Dr. Papp Gyula egy évig havi__. 1000.-
Karácsóny Sándor--- 10000.-
Gerő Láiz|ő ___ 10000.-
Faragó Ede ___ 3000.-
Horv7th Oszkár --- 3000.-
Kiss József (mint O. J. B. tag) ___ 2000.-
Sztrilich Pál 2000.-
Schrank Endre 5000.-
Szőllősy István 1000.-
Velősy Béla _-- 1000.-
Iianitzlstván_'_ 10000.-
Dr. Hermann Győző (t8. Lóczy cs,) 10000.-
|8, Lóczy Lajos cserkészcsapat 12000.-
Ispánovits (23, sz. Fehérsas) 2ó00.-
Ispánovits saját részére ___ 2500.-
FÓrnvald József saját nevére 2000.-

,, n 4L. sz. cserkészcs. 6000.*
Dr. Jaschik Sánclor 500.-
Fodor Alajos___ 500.-
Ifj. Brém György 1000.-
Dr; Neumann József _-_ 3000.-
Wéber Lajos 1l4. sz. cs. I(ispest 500,_.
F'aber Gusztáv ___ 500.-
R. M. 3. ,,Öreg fecskék' 500.-

Megjegyezzük, hogy a szövetség, a kiadó,
vállalatnak részjegl,gilg cseréli át"eddigi -egymiiliónát többet kitevő - befektetését is,
Hosszabb eljárást igényel, de a közel jövő-
ben megtörténik a Termeiő-Szövetkezet és a
Hitelszövetkezet nagyobb jegyzése is.

A íenti jegyzők egytől-egyig cserkészek és
budapestiek. Kérjük vicléki testvéreinket, áll,
janak mellénk és segítsenek még februárban
teljesen összehozni az 500.000 koronát.

Csekkszámlánkra befolyt még dr. Bánlaky
öa<;ntot (4. Bik ) l2500. - és ide fektettük
'be a |72, Erő csapat cserkészházra külclött
(külön e célra fenn is tartancló) l500. - K-ját.

. Végösszeg 145 500.- K jantlár hó 21,én,
és 13730.- K, mint eddigi cserkészházalap.
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kiadóvállalatunk tisz-
telt olvasóinknak kedves,
kedik a mai számunkhoz
csatolt luíimelléklettel, a
m e|y B a d e n - P o ll ell vi|ágf ő -
cserkésznek karácsonykor,
kérelmünkre, |apunk szá.
mára küidött és dedikált
íényképének művészi má-
solata. Nagy sajnálatunk-
ra a magyar főcserkész

alá költöztek. Telefonszáma: József 95-85. _ D_r.l
Vígyázó János.

116. Réval. Decemberben ünnepély keretében
avattuk fel csapatunk harmadik raját. Dr, Boros
Alán győri főgimn. igazgaló lélekemelö beszéde
után Varanics József parancsnokunk néhány lelke-
sítö szó kiséretében felavatta a ielölteket. Az ünne-
'pély további számaiban a íögimn. és a cserkész
énekkar, szavalat, zenekari számok, monológus.
ielenet és szindarab váltakoztak. Kitartó és fárad_
hatatlan cserkészmunkánk eredménye a nagy er_
kölcsi és anyagi siker, mellyel az ünnepély vég.
ződött. Heinrich József Ylll. o. t., stj.

A székesfehérvárl lV. kerü.|et ügyvezetésé-
ben beállott változások : Dr, tríüller Lipót éddigi
ell. mb. ügyv. elnök lett, mig Manger Emil, az ed_
digi ü. v. elnök ker. elIenórzö megbizott lett,

A IS6. Szt lmre (Veszprém) hróntkáJóbóI.
Nagytábori záróünnepélyünket csak dec. hó 2-án
taítottuk meg. A parancsnok beszélt a cserkészet.
ről. Előadtuk Darkó J. : ..Táborozni rnegyünk" cimű
víg monológját és Erzbrucker A.: ,Erdó mellett
nem ió lakni vagy a Bakony haramiájag c. l felv.
cserkészvigjátékát. A kedves humorral és végtelen
finomsággal megírt darab öszinte tetszést váltott ki
a közönségben. Szerepelt énekkarunk ég a zenekar
is. - Dec. l7-én karácsonyi ünnepélyét tartotta a
csapat, melyen szép számmal jelent meg a tanári
kar és a cserkészszülök is, Alkalmi énekszámok,
íelolvasás, ünnepi beszéd, zenedarab és szavalat
tették bensöségessé az ünnepélyí. Ennek végén a
csapat minden cserkészét egy egy értékes aiándék_
kal lepte meg. Ezután a szines villanykörtékkel
megvilágított, csillogó karácsonyfa alatt levö süte-
ményeket, édességeket osztották szét, * A kará-
csonyi szünidö alatt a munka részben .rün.Tl}r,..

A 2. BKG. csapat karácsonykor igen jól sike-
rült, megismételt elöadást rendezett, nelynek föér-
dekessége §i& Sándor parancsnok beszámolóján
kivül Harangi Lász|ó új cserkészvígiátéka volt,
Címe: A két arabus,

A Törekvésünk, a székesfehérvári lV. cser-
készkerület hivatalos lapia újra megjelent a mult
karácsonyra. A lll. évf, l. számot ielzö lap új kön-
tösbe öltözött; kézirásos, litografált sokszorosítás-
ban jelenik meg. Idöszaki lappá alakult át, szer-
kesztöje nincsen feltüntetve. A 16 oldalas szám ára
t0 koiona. .'|artalmából kiemeljük Mtitrai Rudolf
ker. eInök "Üzenet"-ét, 

melyben programmot ad és
a 98, és 85, csapat nyári németországi táborozá-
sáról szóló naplót.

A l51. sz. Turul cserkészgsapat 1921. dec.
havában alakult meg Geszíi Agoston tornatanár
parancsnoksága alatt. A kevés, de lelkes fiúkból
álló csapat siépen rnűködött, s lépést tartolt a régi
29. és 84. sz. helyi csapatokkaI. 1922. szeptember-
ben a csapatot SzélI Fbrenc cserkészliszt vetie át.
A c§apat létszáma most 25 fö. Van otthonunk, fel-
szelelésünk, c§ak, sajnos, sátraink nincsenek. A
íiúk mind letették a jelöltpróhát és a másodosztá-
lyú próba néhány ponliát. Különpróbájuk is van:
irentö, jelzö és túzoltó. Kirándulásokat és gyakor,
latokat tartunk a helyi csapatokkal. Az iskola által
rendezett ünnepélyeken résztveszünk és elmond-
hatjuk, hogy mindenhol becsületet szereztünk a
l5l-es Turul névnek.

A 187 sz. Zrlnyl iVltklós csapat(I. ker. polg.
fiúiskola) jan t3.án a városmajor-utcai elemiben
ta,rtolta Óseikészünnepélyét, amelyen Almásy ]őzsef
parancsnoh beszélt. A músor többi részében ének,
zene, szava|at, jelenet, éIőképszámokkal értek el
nagy sikert,

őkegyelmessége betegsége lehetetlenné tette,
hogy egyidőben lássuk el az otthonokat az
ő képével is. Ezt, amint lehet, pótoljuk,

Külföldi cserkészekkel levelezó magyar c§eí,
késztestvéreinket kéri .leneyLászló 3. R. M, cserkész,
hogy még a bélyegcseiéröi stb, szóló leveleikben
is irianali mindig egy-két szót a magyar ügyről!
Hazánk állapotát, reményeinket szőjjek be és cá-
folni kell a ránk szórt rágalmakat alkaltnilag erös
érvekkel, adatokkal, igazságokkal. - Nemcsak csat-
lakozunk teljes szívvel e figyelmeztetéshez, hanem
hozzátesszik, hogy kötelességünk minden levelün-
kön a hungarista záróbélyegek használata, vagy
melléklése - lehetóleg levelezólapok meIléklésével
is. Ez felér a napi jótettel !

A budapesti ág. h. ev. fögtrnnázlum cser-
készcsapata január 2t-én elöadást' rendezett, me-
lyen Barcza Imre a csákszegi erdei táborról olva-
sott fel, majd szavalatok, ének- és zeneszámok
következtek.
A szolnokl Verseghy fógimnázium 196. sz.

Damjanich csapata 192l. dec. l3-án alakult meg
dr. Tóth Tivadar tanár vezetése aIatt l8 jelölttel.

A tél folyamán 3 órsben az úioncpróoa anyagán
kívül asztalos és esztergályos munkákkal foglalkoz-
tunk. Az újoncpróba a-nyágával elkészülve, l922,
június 4-én, pünkösdkor ünnepélyes fogadalmat tet-
tünk, me]yen ielen volt Faragó Ede főtitkár a szö;
vetség és" vörbs lózseí tanár" kerületünk megbizá-
sából, - Az isj<olaí év ulán öt napra táborba
szálltunk. Táborunk (Szolnoktól 8 kilométernyire)
a Tisza egyik holt ágánál volt, erdővel körülvéve.
A sátrakhóz szükséges ponyvákat egy helybeli bú-
zakereskedő cégtöl-kapiuk, m-,lyekböl , nehezen és
csak cserkészfúrfangga| tudIunk megfelelö és he,
lyes sátrakat készíteni Elelmezésünk, atejet kivéve,
otthonról történt. - Az úi 1anév elején tizennégy
jelöltet vettünk fel s így harminckettőre felszapo-
rodván, négy örsre oszolva, ismét ,megkezdtük a
munkát, lelénleg a II. oszt. és az újoncpróba anya-
gának a ieldolgózárával foglalkozunk. A fölszerelé-
sünk pedig folyamatban van , Csolltik Za7os s. Őrsv.

CÍmváltozás. A Nlagyar Turista Szövetség és a
Turistaság és Alpiniióus irodái m. é. december
óta Il, Hu'nyadi Jááos-út 8 alól lV, Szerb.u, 2, l1-7
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A,40, szekszárdi cserkészek és a 8. sz. szekszáídi leánycser-
készek csapata Pedlow kapitánnyal. X Éri Emil parancsnok,

XX Szörényi Jánosné, a leánycserkészek parancsnoka.

cserkészek l0 tagú csapatának mükö-
déséiöl a napilapok elismeröleg nyilat.
kozlak. Szept. hóban" c§apatunk veze-
tését i§mét Takdcs Gyula parancsnok
vette át. Fotytattuk á melkezdett II.
osztályrl próba tanfolyamát, ezenkivül
készültünk a telefon és tüzoltó külön-
próbákra.

Dl. KörmöcztlEmil: Mikép nyújt_
sunk 

"EIsö segitséget' rosszulléteknél
és sebesüléseknél c. ala{t adta ki a
cserkészmentőtanfolyamon taltott elö-
adásait, A kimeritö és ügyes. összeál-
lítású könyv a Néptaniiók Lapiának
különlenyomata és Lampelnél jelent
meg.,

Görentle §eelen (Forrongó lelkek)
a címe a Farkas Gyula regénye né-
met kiadásának, melyet a szérz6 maga
fordított és a Der Weisse Ritler váli-a.
lat adott ki .Elbeszélés a magyar ifjú-
aág életébölu alcímmel. 136 oldalon.
A csinos kiáIlítású könyv a kiadónát,
Berlin, C 19 cimen rendelhetö neg.

ker. tisztívizsgálóbizottság tagjai:Lz l.

!-!
!

,Dor Zupfgolgenhansl'a címe a német ván-
dorló ifjúság-énékcskönyvének A Zupfgeige vagy
Ktampfe az a 6 húros pengetös hangszer, amelyet
gitárnak szoktunk (iobb név hiián) nevezni. Ezzel
kigérik a német firlk éneküket, ezéít legalább min-
den második íirl nyakában ott lóg gyalogutazás
közben. A könyv kb. 270 dalt hözöl a XV. század-,
tót a legúiabbakig 240 oldalon. Hatását jellemzi,
hogy l922-ben a 722,kiadása jelent meg: 684-688
ez€rig ! Mi mindent me§él ez a szám l

Á 4. sz. BlK. csapat - régi szokásához híven

- az idén is megünnopelte immár tizedik karácso-
nvát. December 23-án rendeztük zárlkörű háziün-
népünket rövid müsorraí, melynek egyes számait a
raiok meglepetésként adták elő egymásnak az ott-
honunkban felállitolt szinpadon.,A bensőséges ösz-
szejövetelt különösen érdekessé ésemlékezetessé
az tette, hogy a rajok egymást a M. Cs. hasznos
és értékes kiadványaival eiándékozták meg; a tiszti-
kar pedig a csapat négy,,legigazibb" cserkészének
adott emlékül szép és tartalmas könyvet, ill. felsze-
relési tárgyat. Az elöadást szeretetuzgonna követtg
mely után késó estig beszétgettünk, játszottunk
együtt. Dr. B. O.

Evelyn O'Connor, a Boys Life-nek, a világ
legnagyobb ifirtsági lapjának, egyszersmind az ame-
rikai cserkészszövetség hivatalos lapiának külföldi
rovatvezetöie ió karácsonyt és boldog újévet kivánt
minden magyar cserkésznek.

Á tapolcal ?5. sz, Bacsányl csapat t8 tag-
ból álló tűzoltó szakasza már több izben tanujelét
adta a tűzoltásbanv aló jártasságának A mult évben
5 esetben mrlködött szép eredménnyel, ugy hogy a
város vezetósége ottholul a mozgószinház mel|etti
hglyiséget bocsátoíta réndelkezésükre. Legutóbb a
ian 8-iki tűzeset alkalmával pedig Tseppen Jenö
ny. tábIabiró úr 1000 koronát adományozott a-tüz-
oításban tanusított lelkiismeretes és"fegyelmezett
mupkájukért.

Á 84. kaposvári Berzsenyi csapatban 1921
okt. 8_án volt az elsö újoncozá§, amikor kb. 70 fiú
ielentkezett felvételre. Az l. raj ünnepélyes fogada.
lomtétele 1922. márc. l5-én volt. Az iskolai év vé-
geztével a IV. osztályt végzett s az iskolából és a
csapat kötelékéből kilépett cserkészeket szép ünne-
pély keretében bucsuztattuk. A iúlius és augusztus
hónapokra csapatunk vezetését Taky Ferenc. a 29.
Széchenyi csapat s. tisztje vette át.Azigali lűzvész
(lgal közaég, §omogy m ) alkalmával a kaposvári

Hivatalból ; Neutnann József társelnök, dr.
Borsiczh1l Sáudor oísz. ell. megbizott és
Schrank Endre főtitkár. Kérdező tagok: dr,
Heruaun Győző, dr, Jaschik Sánitor. -ldő: minden hó utolsó péntekje (február 23,
március 23, április 27, május 25).

IIt. Lerület. A III. ker. ü. elnöke, SchelkcnOsz-
\4, l, yi év eleje óta.B.udapesten tartózkodik, Ügy.
körével kapcsolatos elvi ügyeket onnan intézi, míg
egyéb kerületi ügyekben Vargha László ü. v. főtit-
kár helyettesíti.

Az Országos lnt. Biz. ülésében a lll. kerületet
Schelken ü. elnök személyesen fogia képviselni.

v. KERÜLET.
l50. batton3,ai Gellért c§apat. Czibultis László

parnok és Misurda János tiszt vezetésével 14 napot
töltött sátorban husz fiu József fhg bánkúti birto-
kán levö,,nagy erdöben. Baross József felügyelö úr
mindennel ellátott bennünket, teljesen ingyen, úgy
hogy ez a tábor nem került többe, mint az uli-
költségbe.

Ellátásunk mindenben a legkitünöbb volt. Hust
minden nap kaptunk s ebédünk mindig 4 fogásos
volt, s ió volt. (Hogy a föszakácsunk is meg legyen
elégedve.) A méltó§ágo§ úr pedig ezen felül minclen
nap hozott ki 20-22 dinnyét, amit a íiuk a táboro.
zás koronájának tekintettek. Minden munkát iátszva
csináltak, minden perc szórakozás volt.

Bánkútról gyalog Elekre mentünk egy propaganda
célu ünnepélyt rendezni, mely úgy erkölcsi, mint
anyagi szempontból íényesen sikerült. l2,000 korona
tiszta bevéteIünk volt. Egyes számainkat háromszor
is megismételtették.

A tanév megkezdésével uj tagokat vettünk fel, s
most négy örsünk, s hat kiscserkészünk van.

A szegedi 82. számu Zrtnytcserkészcsapat
kulturacztala. Dr. Kerkay József parancsnok ál-
dozatkészsége gyönyötü kulturáliseszmének a meg-
valósitását telte lehetövé. Cazdag könyvtárának egy
tészét a csapat rendelkezésére bocsátotta és az
izlésesen berendezelt otthonban kullurasztatt létesi-
tett, antelynek rendeltetése az, hogy a cserkégzek
ismereteit gyarapilsa és hasznog szórakozást nyujt-
son. A szemlélö valóságos élvezettel és jólesö ér-



vrÁovei CstnrEsz 4,,7t ':

!É. gvönyörködik .a l kultur.asztalbán, amelyén
T,mm;rn;-os, történe]mi, szépirodatmi mÜvek, opérai,
únrrr?:]k. e§ztétikai, sporl és cserltészfolvóiiatok
üF-r]tlo€n-fo,glalnak helyet. A kÖnyveket csak az
mthl-ban szabad olvasni, ' i

§rcrkészakadémia. A cserkészet mélvitése- és.,..
rusa:a]mi hállér alkotása céljából Kerkay ]ózseífrrarancsnok vezetése ,alatt megalakult a siegedi
J§_ s:amú Zrinyi csetkészcsapat "Prónai Anlal.
;serheszakadémiája. A cserkészakadémia c§lia az,
!,:g_. a közönséget belevonja a c;erkészrtrunk{bai
r::réieményt teremtsen és alkalmat nyujtson a
:serkészeknek az önképzésre. A közönség is fel_ '

gne]heti szavát és véleményt nyilvánilhát egyes
:serkészdolgokban. lrréde_nta dolgozatok, szavaIatok,
,sneretterjesztő ''és tnulattató eíőadások és zene-
ximok.{rerülnek ntúsorra..A miísorban állandó ro_
T:lient szerepel .Mi ,ujság a c§erkészelben ?" cimü
:'óadás, amely állandóan , értesiti a közönséget az
5sszes hazai és külföldi cserkészeseményekről. A
.sapat minden lrónapban tartjd akadéniiai gyií:
',*eit.

.{ csapat elsö akadémiai ünnepéIyét, lg22. novem-
ber 26-án, $élután fél négy órakor tartotta. , . ,

, , .lx. KERÜLET.
Á 43. sz. ,lllunka" csapat dec. l9-én kará-

csonvfa iinnepélyr rendezett az intézetiVörös Kereszt
Eqvesülettel, A fiuk jóelöée kiváiasztottak nraguk-
nái< egy-egy szegény gyereket § számára maguk
készitettek papir-, fa iátékot (összesen kb. 50 dtb).
A szépe,n, fetdiszitett karácsonyfa mellett kedves
innepély keretében osztották ki a kis Jézus aján.
dékát s az ünnepély végén saját főzésü gulyáson
kivúl kaláccsal, süteménnyel vendégelték meg az
örvendó gyerek§efeget.,

Á 1?l.,§z. ,,Ertlősi' csapat is megünnepelte a
karácsonv szent ünnepét dec. l9-én. Tarkdnyi Fe-
renc kegye§rendi íanát halásos ünnepi beszédén
kivül a müsor föbb pontjai voltak: Némelh I.: Kö-
szöntő'ének. Huszár K.: A koldusdiák karácsonya.
Szücs l.: H,áboru vagy béke. LendvaiI.: Könyörgés
Betlehembe. Lingauer: A cserkész, ahol tud, segit.
A csapat '16 tagja szerepelt nagy odaadással, A
leskiválóbb volt Olejdr lI. sikeríílt szavalatával,
üe}es játékával és tr'arkas Andor ritka: szép
sápránlával. (Nérnetorszásban is sok tapsot kapott
a nv,áron !) A iövedelmet a csapat szegénysorsú
cseikészeinek a felruházására forditották.

A 190. sz ,Eqyetértés" egyre nagyobb lendü_
lettel dolgozik. Karácsony estjén ök is élesztgették
a szeretet rnelegét a debreceni vaggongyári telepen.
Mintegy 40'szegérryebb munkásgyereknek ekkor
osztották ki a masuk gyártotta fa- és vas játékokat
sütemény és cukorka ráadással, melyet a fiaik tö-
rekvóseit nregórtö cserkészmamák késziteltek ltt is
volt ének és szavalat is. A cserkészinduló hangjai :

mellett oszlottak szét a megaiándékozottak s a
jelenlevők úgy érezték. hogy a csapat - melynek
nagv és fontos a missziója - hittel és bizaiornmal
énekelheti: ,,Amerre járunk, megterem a győze]em !"

^ 
162. sz. "Irinyi" és a hajduszoboszlói

polg isk. iqazdlás alatt ievő aönczy Pdl cs. csapat
ian.,7-én H.-szoboszlón szegénysorsú tagjai felsze-
relésére szépen sikerült nrüsoros táncnrulatságot ,

rendezett.

, eaoníca Jfíagyarorszdg - nem oiszág.:
. Egébz'"filíagEarbrslzág'- menngor.§zig ! .

HlszEK, EGt IS1 ENBEN,
HtszEr pct, tlAZÁBAN,
LIISzEK EGy I§TENI öRöK toazsÁcsaN,
HISZEK A,IAG!ARoRsZÁG i,ELTÁMADÁSÁBAN

' Kézira tot
ncm adunk vi,

.K. P. §zékesíekórvár. Ha rendelést vasv bármi.
nem.ü kiadőhiualali , ügyben irását a szer-kesziöség
cimére mélróztatik (az ismételt figyelmeztetés elle]
nére). ,külde.ni, az JégaIább 2 napős, esetleg még
több késést jelen_l. Ugyanígy vagyunk az utaliányon
történö pénzküldeményekkél, vagy szellemi ügy6ena kiadóhtvatalhoz való fordulással. _ B. É-..27.
Sajnos, már elvesztette idógzerúségét. - M. K.
Yeszprém. Hiredben a darab ajánlását azért hagytuk
ki, mert megostromoltak volná.érte, holott natátot
111adt a ké3irat, ezért nem jelenhetett eddig meg.
Kérjük sürgősen vissza. Kérjúk cimedet és §zenr6.
|yi adataidat is (kor stb.). A kép kérésed szetint
jön, a xlisét tiszteletdíjul' megttitOliit<; irásodhoz,
qnnat< csinos, ügyes megjelenéséhez üdvözlünk.
Cinklenrezt a szövetkezet nem szerezhet. lrd meg
pontosan, mire van szükséged és saját cinkografi-
ank talán'segithet. - B. c§. l(aposvái. A cserkész-
próbázásnál nincs szokásban az' osztályozás. Nincs
jeles vagy jó próbázás szokásban. Leh-et, hosy he-
lyenkint az iskolai elbírálás analogiájára jó -ÍÍaíás-

sal van,.de he|yesnek nem tartiuk.- _ ,,Füzfási",
Ime az üzenet: kegyetlenség volt ezt a sok verse-
nrényt megirni, nagyobb kegyetlenség nekünk eI._
kűldeni, de a legnagyobb ke§yetlenség a paksamé-
tát télvlz ideién viss,,akérni. Hát a szérkesztö min-
dig csak íázlék,? rrrivel fútsünk akkor? Hidd meg
azért, hogy az, ilyen takaros csomagbeküldésefeléi
egy napi jótettel, melyet ezennel köszönettel elis-
merünk, - ,,Budapest; és G.v, l. Akisbserkésznév
oly spontán terjedt, hogy az l. B. elfoqadásával
csak elismert egy adott helyzetet, Akkor-tavasszal
csak_ farkaskölyök és apród közül állottak a iobb
mellé. Mi a szó íartalmrinak, a kiképzé.:nek szábá-
lyozását már teljesen előkészítettük most egy éve
cikkscrozalunkkal. Minden vezeiő vélerrtérive. az
összes felnteríilt rendszerek is, irásban összegi,űj'vejavaslat készitése céljábói lVitz dr. moslani'orsz.
elnök úrhoz kerültek. Erezzükvelelek, hogv a sza-
bályzatra nrár nagy szükség van. de a iávaslatcit
ntindnyájunknak be kell várnunk 2. Maid m9:kéí-
d_ezzük hozzávetöleges időpontiát. - S. i Budapesi.
Kedves Fista ! Ha én zöngernényed 2-ik strófáját
leközölném, egész Magyarország rajtad mulatna és
§) éyes korodban i.s égnek állnaahajad szálatőle.
A többi meg egy híján húsz. Szeqény ,.szászló* (a

ryií-1! irod), mive! érdemelt ilyen v-erset r Maradj
régibb térnáidnál, azok iók voltát<, - N. A T. Nem
hozhatjuk, bármi, iók. is a m_aguk nenrében. Vég-
eredményben, rnúnyelven mégis csak szimpla ira_
vesztiák. Rendelkezésére á]Inak. - S, .B, Budap€gt,
Ajánlhatót, nagy sainálatunkra, nem ismerünk. Elő-
adásra rnai számunk hoz példát Petöfiröl.

Kiadj a : A M agyat Cs etkész s z őv etsé g Kiad óválíalata
, Nyomta : Fráteí.és Társa &őnyvayomdáia

yezetésétl teleíősz Ftátet Dáaiel
Budapest, VII., ALácía_atca 13,TeL Jőzset 106_20
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línrynr Bsnlílffilt Tlrmilü Íl ÍrÍÍng§il0 tlliuglHüilí[
Tclefon: 38-71. Budapert IV. Váci-utca 46. Telefon: 38-7l

Atiegyzék.
Cserkészing (legfinomabb khaki

tennisz flanell) ___ _-_ 
'2000-2350

Inganyag (khaki flanell) métere 760.-
Ruhaanyag (khaki vászon) ,, l500.-
Térdnadrág (kék vászon) drbja 1500.-

" (erős khaki vászon)

darabja 24C0.-, 2600.:, 2800.:
Cserkészkatap __. 1200-1450
Cserkésztiszti kalap ___ 1600.-
Nyakkendő.A zöld szinben (szegett) 2í5.-
Sip -_- 50.- 80.- l00.- 400.-
Sipzsinor (zöld) 60.-

,, (arany) ___ 100,-
Pohár lapos 60.- összecsukható l70-200
Kulacs --_ 200.-
Hátizsák (egy zsebbel, bőrszegély -

lyel, bőrhordszijjal) ___ 2800.-
Hátizsák (két zsebbel, bőrszegély -

lyel, bőrhordszijjal) ___ ___

Hátizsák (három zsebbel, bőrsze-
géllyel, bőrhordszijjal)

Tornaing (kötött, fehér, rövid ujjal)

3200._

4500.-
800.-

,, (kötött, fehér, fekete sze-

gély, rövid ujj) 800.-
Alsó trikóing (hosszu, hosszu ujjal) l4@.-
Tornanadrág (fehér vászon, zsebbel 1400.-

,, (fehér, kötött,zsebbel) 1000.-
Termosz -,- --_ t 15O.- 1620.- 1800.-
Aluminiurrlkanál, villa, darabja 50.-
Acélkés, villa darabja -^- 7ő.-
Cserkészkalapszij_,_ 85.-
Viharszij 80.-
Tiszti kalapszij 200.-
Bot, 180 cm. hosszú __- 200.-
Tiszti bot, vastag, szöges véggel 590 -

I<ötött Lábszárvédő 58ó, 1800, 2500.--
Kenyérzsák ___ 480.-
Pokróc, rendes nagyságban, meleg 2800,-
Nadrágszij

Korcsolyaszij

180.-
100.-

Fózőüst, aluminium, íedővel

3800.--, 44gO.-, 5550.-, 6580.-
Cserkészkés (solingeni ácél) da-

. rabja 22ő -, 4?a.-, 750.-, 3500.-

Árainkbán a forgalmiadó bennfoglaltatik._,-é

Felkérjük összes cserkésztestvéreinket, hogy ver5enyen felüli áruink kiváló

minőségéről s épen dzéft áraink szolidságáról szernélyesen győződjenek meg, mert

a mások által hirdetett olcsóbb árak silányabb minőségben és kivitelben lelit<

magyarázatukat.

Árje8yzéktink csak tájókoztatásul szolgál és a közléskori készletre 'vonatkozik.

l
Frótor ór Tórea Budrport,


