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HERMANN GYŐZÓ

Dacosanhiszünk...
Mai kettős jubileumi §zámunk minden

sora, minden cikkelye egy,egy katona, aki
harcol az eszméért Amikor íorr, erjed kö-
rülöttünk a világ, eszmék viharzanak és új
csillagok rajzanak, mi átöletjük erősen cser-
készeszménket, amely biztos vezetőnk;
amely a szilárd kristályosodási pont éle-
tünkben. Félre a kuvikokkal és kishitűekkel,
rácsukni a tulipános zabosládát a c§erkészt
mimelő vénasszonyokra, aniíg a harc tart.

Jó a szakadatlan küzdelem, jó, ha a sors
destruáló eszközei marjak a cserkészetet,
vágy cinikusok leszólják, gúnyolják, rágal-
mazzák, kicsinylik aszerint, amint a Nlin-
denható őket izegni-mozogni rendeli. Ez
nern erkölcstelen, csak sajnálatra méltó. A
viz is marja a hegyoldalt. Igy acélosodik,
tisztul, kristályosodik ki a tiszta eszme, ha'
igazán acél, nem sebzi meg semmiféle íog
és mi hiszünk benne, hogy ez az új nem-
zedék útja.

É,s most ezzel a hittel szembeállitunk
egy egészen mindennapi megállapitást. Az
evangéliumnak is folytonos hidetésre van
szüksége, hogy éljen a szivekben, a mi
eszménket is újból és úiból kell beleharso-
náznunk a szivekbe. Ehhez eslköHök kelle"
nek. Legfőb6 eszközünk volt a Magyar
Cserkész, dmely az egész világon hirdeíte

a magyar mozgalom életét és versenyzett
kiállitas, illusztrálás szinvonal tekintetében
minden cserkészlappal.

Az a legfőbb eszkőz moEt veszély-
ben vanl

Nincs annyi tőkénk, hogy biztositani
tudjuk vállalatunkat az áremelkedések táj"
funjaitól, papiros kell hozzá és tőke.

Akinek már jelentett egy sugarat a lel-
kében a Magyar Cserkész, aká szeretné, hogy
legleu, az nyissa ki az erszénvét és jegyez-
zen részjegyet, de sietve, hogy el ne késsen,

Nem történt semmi hiba. Egyszerü a do-
log: ha ma ötvenezer koronát fizetünk egy
számért és eladjuk százezerért, á}litólag
ötvenezer koronát nyerünk. A valóság:
mire új számhoz papiros kell, ehhez már
kevés a százezer korona. Es mi nem ke-
reshetünk hirdetési üzletet, nem adhatjuk
el magunkat megalkuvással: a cserkész-
e§zme csak kristálytisztán érdemli a Cser-
készet nevet.

Mulassálok lneg, hogjl akarjótoh a wa-
ggar jöaőt és szerezzelek *niuden lehetős is.
*nerősötöhlől részj egyést,

Egy-"gy részjegy ára ó00._ korona.
Cim: Gerő Lászlő társelnök, II., Retek-

atca 43-&b, Posta-csekkszámla t 3L428,
Csekklapot a kiadóhivalal azonnal küld.
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- Induljunk is már ! _ ugrott fel Kál-
mán türelmetlenül. Az eső szemetelni kez-
dett és már erősen sötétedett.

Igen, de merre?

- Felfelé l - döntött végre Laci. -Arra nern olyan széles a Duna.
Már majdnem egy órája gyaloqoltak. Itt

is, ott is rábukkantak egy.egy csónakra,
de mind le volt lakatolva és hiánl,zott az
evezője. A más k part mindlobban elve-
szett a szétomló sötétségben. Sehoi egy
ember. Kálmán félni kezdett, de nem rnert
szólni egy szót sem. Egy pillanatra e-szébe
jutott, hogy most rnár otthon lehetne anyja
ölelő karjaiban.

Ej, nem jó arra gondolni !

Laci is mind szótlanabb lett. Egyszerre
a íéIhonrályból egy vizimalom körvonalai
bonta'ioztak ki.

-_ Végre ! - kiáltott fel Laci.
Egy 16 év körüli fiú épen azzal vesző-

dött, hogy a cölöphöz kötött csónakot
eloldja. Egy-két evezőcsapással a parton
terrnett. Lacinak a szive erősen dobogott.

-- Jó estét ! - mondta végre.* Adjon Isten !

A kamasz fiú kiváncsian mérte őket vé-
gig, majd felcsillant a szeme:

.* Maguk cserkészek ?

_ Igen !

- Az én öcsém is az ! - mondta büsz-
kén. - Győrben gimnázista, Most épen
táborban van.

-- Hiszen akkor majdnem testvérek va-
gvunk! - Moso)yogva nyújtotta feléje l1e-
eét. * l{em vinne át bennünket a másik
partra ?

- Tyűh, az nem olyan egyszerű ám ! .

A csehek lőnek !* Níindegy, nekiink mindenképen át kell
menniink. Fontos cserkészügyben !

-- Cserkészügyben l Az más,

fiú elgondolkodott, aztán felütötte a

Tudnak.e úszni?
Hogyne !

A
tejel:

- Hát al<kor megpróbálom, de az apám,
nak nem szabad tudni róla. Ntost ellrüldött
a faluba, egy óra múlva visszalövök, azlán
úgy csinálok, rnintba lefekiidnék. Azalatt
maguk elpihenhetnek ott a }ralászkurryhó-
ban. Aztán ha íütyülök, igy ni.. . , akkor
hamar iö-1.j:nek I

Laci hálásan szoritotta meg újra a kezét.
A molnárfiúr eltünt a sötétségben,

Egvmáshoz simulva ültek az alacsony
fűzfakun5,hóban. Hűvös volt, meg-megre,
rnegtek. 

- A percek dermesztő lassúsággal
múitak, már nem is tudtak maguknak szá-
mot adni az iJőr(l|. Lacit ezer gond gyö-
törte: irátlra nem tartja meg a rnolnárfiú
azigéretét, hátha elalszik, vagy az apjarajta,
csipi. Minden kis neszre íelriadtak, aztán
még jobban összebujtak. Az eső egyhan,
gitán verte a kunyhó fedelét.- Kálnrán íejét Laci váIlára hajtotta s szun,
dikálni kezdett Laci belenézett finomvo-
naiú arcába és egyszerrekinző lelkiismeret,
furdalás rohanta meg. Hogy is vilrette magá,
va| ezt a gyereket, ho$} log az édesanyja
előtt íe]elnr érte ?

- Kálmi, liálmi l - rázta meg gyengé-
den. - irni kellene az édesanyádnak l

Kálmán felijedt:

- Irni ? * nyitotta tágra szemeit.
* Igen, hiszen kétségbeesik, lil mosi

egy hétig nem lrall felőled hirt l-- De hát, ha meg megirom hová me,
gyünk, mégjobban kétségbeesik | - mondta
sirós hangon,

- Iüajd úgy irunk, hogy ne ijedjen meg !

Kálmán engedelmeserr kotort ki lrátizsák,
jábó1 levélpapirt, a zsebéből ceruzát és a
noteszát térdére íektette. Laci zseblámpá"
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,ival világitott neki. Nagy kerek betüivel
_egfelül odakanyaritotta: rDrága jó Szü-
.eim!r aztán kéidőleg nézett tacira. Laci
jiktált 

:

- Bizonyára azt hiszik, hogy most a
balatoni cserkésztáborokat járjuk, pedig mi
Lacival egy sokkal nagyobb tervet hajtunk
végre: elszakitott testvéreinket keressük

fel. Epen most megyünk át a határon, s
azért, ha most pár napig nem hallanak
rólam hirt, ne aggódjanak. Mindent kitü.
nően előkészitettünk és egy hét mulva már
biztosan otthon leszünk | - ltt Laci elhall.
gatott. Kálmán még sietve hozzá|rta: ,EJes
Szüleim, ne haragudjanak ha bánatot okoz-
tam, de a hazáért teszem.< - Ez nagyon
tetszett neki, egészen megkönnyebbült.
Leragasztotta a levelet, ráirta a cimet.
Ebben a pillanatban íelhangzott a füttyjel.

A molnárfiú már izgatottan várta őket:

- Csak gyor§an, mielőtt az édesapám
észrevesz valamit !

Beugrottak az otromba halászcsónakba.
Laci megragadta az első-pár evezőt, a csó-
nak gyorsan távolodott a parttól. Egyiirük
sem szóIt egy szót sem, csak erős lihegé,
sük és az evezők egyenletes csapása hal-
latszott. Kálmán összeborzongva bámult
bele a sebesen iramló vizbe. koromsötét
volt.

Egyszerre csak mintha fákat látott volna
kiemelkedni a vizből. Egy kis sziget volt.

- Yigyázat ! - suttogta, de a molnár-
fiú egyenesen nelriirányazta a csolnakot a
homolipadnak, egyik kezével elkapott egy
vizbehajló ágat és a csónakot a bokrok
közé hrlzta,

- Mr az? - kérdezte Laci izgatottan.

- En már nem mehetek tovább ! Ha a
parton elcsipnek, elkobozzák a csónakot s
aklror az apám agt,onüt. Innen már kiúsz-
hatnak, csak egy pár tempó .. .

Elképedve néztek íá, azláa kérlelték,
hiába.

- FIa nem merik reszkirozni, legfeljebb
visszaviszem magukat !

Ez visszaadta Lacinak a bátorságot.
Hiszen mindaketten jól tudnak úszni és a
part már tényleg nincs messze, idesötétle-
nek a partmenti fák.

- Miveltartozunk? - mondtaazértkissé
nyer§en.-- 

Cserkészektől nem fogadok el pénztl

- Hát akkor köszönöm. Az Isten áldja
meg! - azza| ki|épett a homokpadra.

Kálmán még hamar kezébenyomta a mol-
nárfiúnak a levelet:

- Adja fel kérem, holnap az állomáson !

- Isten veltik. Sok szerencsét !

Egy-két evezőcsapás és a csónak eltünt
a sötétségben,

Egyedül maradtak, körülöttük minde-
nütt viz, fenyegető sötét viz. De jó, hogy
nem értek rá gondcrlkodni! Gyorsan levet-
kőztek, ruháikat begyűrték vizhatlan háti-
zsákjaikba, jól összeszij iazták, aztán erősen
a vállukra kötötték.

- Maradi mindig §zorosan .mellettem l
_ súgta még oda Laci, aztán beleeresz-
kedtek a vizbe.

_ Jui, de hideg ! - rázkődott össze Kál-
mán, de az ár már elkapta őket.

Erőteljes lökésekkel küzdötték magukat
előre, Ott a part, már egészen jól látszik,
csak még egy kis kitartás. A hátizsák húzta
őket ]eíelé. kálmán íuldokolni kezdett:

-- A hátizsákom, a hátizsákom _ tört
ki sikolyszerúen a torkából.

Laci rémülten kapta ki íejét a vizből.
Kálmán hátizsákja leoldódott a válláról, a
viz egy ideig himbálta, aztán elnyelte.

- Csak előre ! - sziszegte Laci a fogai
között.

Még egy-két lökés, egy végso ránditás:
a parton voltak.

A köze]ből siető, cuppogó lépések hallat,
szottak. Epen csak annyi idejük volt, hogy
beszal_adrak a bokrok kőzé. Egy őrjárat
jtitt. I1,gy látszik meghallották Kálmán aiko-
iyát, meg-megálltak, erős villanylámpájuk
íényét végigtáncoltatták a vizen. EgyikUk
találomra belelőtt a folyóba. A dörrenés
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élesen hasitotta végig az éjszakát, A líét
fiú lélekzetfojtva tapadt a nyirkos földhöz,
egész testükben reszkettek.

Lz őrjárat végre tovább ment. Lépteik
zaja már régen elhalt, de ők még mindig
ott foküdtek, mintegy megbénulva, Aztán
felugrottak és elkezdtek futni, be a sötét
éjszakáb a. Megb otl ottak, el csúsztak, de az ér t
íutottak tgvább. Ivleztelen lábukat véresre
sebezték az éles kavicsok, bőrüket íeltép-
ték a bokrok tüskés ágaL Nem mertek
megállni. Egy {asoros útra értek, itt meg-
lassitották lépteiket. Azlán egy vasuti töl-
tés alatt mentek át. Már egy jó fé|órája
szaladtak, egész testüket kiverte a íorróság,
nehezen lihegtek. Végre Kálmán kimerül-
ten vetette magát egy ía alá, a földre:

- Nem birom tovább ! - nyögte.
Lací ledobta rnelléje a hátizsákját, aztán

maga is ledőlt, Minden tagjában kinző íáj-
dalmat érzett, halántékai lüktettek, melle
zihált.

Sokáig íeküdtek igy, Az égen íoszladozni
kezdtek a íelhők, az eső elállt s egy§zerre
csak az egyik felhő mögíil kibukkant a
Hold. Sápadt fénye az arcukba világitott.
Megrémülten néztek egymásra; testüket
egész a combjukig lucskos iszap íedte, lábuk
több sebből vérzett, arcukat piszkos izza,Jt-
ság torzitotta el. NÍég csak most vették
észre, hogy meztelenek. Kálmán önkényte-
lenűl a hátizsákját kereste.

- Istenem, Istenem ! - Keserves sirásra
íakadt.

- Ne sirj Kálmi, nem olyan nagy baj
az, van nálam ruha kettőnk számára is
Keresek valahol vizet, hogy lemossuk'
magunkat, aztán hamar felöltözködünk. Te
addig teritsd magadra a pokrócot !

KáImán megsemmisülten gubbaszkodott
össze. Rettenetesen kezdett íázni, egész
testébea remegett, Laci talált a köze]ben
egy kis patakot. Segitett Kálmánnak is a
mocakodásban és bekötötte apró karcolá-
sait. Aztál kiteritette hátizsákjának tartal-
mát, most már egész gazdagságukat. A viz
alig szivárgott be Fehérnemű akadt bőven,
persze cserkészinge csak egy volt, azt Kál-
mánra húzta fel. Az hagyta, lrogy csináljon
vele amit aker, egészen erőtlennek érezte
magát. Nem is vette észre, hoqy Laci min-
den jó holmiját ráadja, cipójét, nadrágját
és ő maga könnyű sportnadrágjába bujik
és tornacipőit hőzza fel.

S l-acinak Ólyan jól esett Kálmánról gon-
doskoclni. Már tréfálkozott is :

- Látod milyen jó, hogy a táborbap
elcsentem tőled egyet-mást és a saját háti-
zsákomba pakkoltam. Itt a pokrócod, itt
yan a felsőkabátod, húzd csak fel ha-

mar és ne f,ázzá| annyira. Tulajdonképen
nem is veszett el semmid. De mondd csak
hogyan oldódott el a hátizsákod ? Hiszen
olyarr jól megkötöttem !

* Nagyon, nehéz volt - nyöszörögte.
Kálmán - és a szijjak borzasztóan vág-
ták a vá]lamat. Féltem, hogy elmerülök
és megpróbáltam a szijjakat egy kicsit meg-
lazitani. Azlán az ár elkapta é§ mire utána-
kaptam már eltünt !

- Sebaj, ez az e|ső kalandunk, bárcsak
ennél nagyobb baleset soha nem érne ! -nevetett Laci, hogy Kálmánba is kedvet
öntsön. - Most azonban keressünl< valami
száraz íekhelyet, mert már magam is íáradt
vagyok. Itt agyonhűtjük magunkat.

Kálmán nehezen tápászkodott íel. Kele-
ten már lassan világosodni kezdett az ég és
nehéz párák szálltak fel a földből. Valahol
a távolban szekérzörgés hallatszott.

- N,íen|ünk be a szántók közé, mert itt
utóbb felzavarnak.

Lábuk beragadt a, lucskos földbe, Lac
minduntalan elveszitette tornacipőit. Végre
egy földbeásott csőszhunyhó előtt megtor-
pant :

- Itt tábort ütünk ! - monclta vidáman.
Bemásztak. Laci egyik pokrócot leteri-

tette a íöIdre, a másikkal gondosan beta"
karta Kálmánt, Aztán ő is melléje bujt.
Még egymásra mosolyogtak fáradtan s egy
pillanat mulva mindaketten mély álomba
szenderültek ,. . (Folytrtjuk)

cserkészek l vezetők !

tanuljátok a Dr. Za-
menhof-féle Esperanto
nemzetközi segédnyel-
vet, mely már az egész
világon el van terjed-
ve. Felvilágositást ad :

K. Markouits Bl.tdapest,

Esperantistaj skol-
tojI Alighu grand-

nombre al skolta
Esperantista Ligo.
Ghia hungaruja
Agento:

VII. Eleuér-u, I7.,K,
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Legyetelr ti is a jobb jövö elölrészitöi . . .

"Hosszú ideig tartó, nagy előkészületekkel
,.rró iskolai munkának végső mozzanatai pe-
regnek itt most le t. vendégeink előtt . .
Elhatároztuk, hogy kiegészitjük a tornaver,
senyek intézményét a tanulrnányi aersenjt
intézményével. Szükség van a lélek minden,
nél nemesebb kultuszára." Lélekemelő ün-
nepséget. a magyar tudomány ünnepét vezet-
ték be Pintér Jenö bpssti tanker. főigazga-
tónak ezek a szavai április 7-én a piaristák
disztermében. Ünnepi disz, ünnepi arcok, a
tudomány és társadalom jelesei jelen,_a kar,
zaton zenekart és énekkart vezénye| Lwkács
József kegyesr. tanár: mindez a gyöatesek,
neh szől. A magyar
tudomány fája kivi-
rágzott, is erős bi-
za|om sugárzik a
szemekből: gyü-
mölcs és érik rajta.

Madzsar Iwre
főig. e|őadő minden
részletében lelkesitő
jelentést közöl: négy
verseny volt, me-
lyen 31 középiskola
37l tanulóval vett
részt. Latin 89, ma-
gyar 118,történelem
í02, mennyiségtan
62 résztvevővel, de
a jövőben önkénte-
sek nélkül intézeten-
ként csak 2-2 hi-
vatalos képviselő ve-
het részt. Versenyen-
ként 10 jutalom volt,
a 40 oklevelet (me-
lyeket rajztar,ár lrak
tervezése után szin-
tén fiúk rajzoltak)
34 fiu és 3 leány
nyerte el, 3 fiű 2-2
jutalmat nyert Ezek 18 intézet tanulói, tehát
13 intézet ezúLía| a vert mezőnyben maradt.
Legtöbbet nyert a budapesti kegyesrendi fg.,
mely 8 jutalmat és kiilön okleuelet nyert (4
tört., 3 lat, l magy.). Itt lel szemléletes ma,
gyatázatot az, hogy mily közeli kapcsolata
van a cserkészmozgalomnak a tudományos
versennyel. A n1olc nyertesből hat cscrkész|.
Az inIézet számára a külön oklevelet is
Schlueng Lórání, a 2. B. K. G. csapat idei
vezetőtisztese veszi át. A nyertes tanulók a
többi intézetben is il_y arányban cserkészek,
de a tanáraik is szép számban cserkésztisz-
tek (Sík Sándor, Neuhauser Frigyes, Samu
János stb.) Csak a VIII. osztályba járó cser-
készek és a VIII, oszt.-ban tanitó tanárok

jönnek figyelembe. A Kat. Egy. Fg. és az
Evangelikus fg. 5-5, a Werbőczy fg. 3 ju-
talmat nyert.

Minden verseny egy-egy kiváló dolgozatát
szerzője felolvasta, a mi ily diszes közönség
előtt valóban szép pálma. Egy tanuló a ver-
senyeket mege\őző ,,csendes drukk"-on mu-
latgatott, egy másik a győztesekhez irt,
pályanyertes, lendületes ódájával aratott tet-
szést. Mindmegannyi bizonyság, mennyi finom
érzékkel és szeretettel állitotta össze pinlór
íőigazgatő úr a programmot. Az oklevelek
közül egy szépen sikerültet bemutatunk.

Az eredeti gondolat ezen a gondolatkeltő
ünnepélyen teljes
diadalt aratott. A jó,
a szép felé való ön-
szetlen törekvés ülte
diadalát. A nemes
sziv, a lelki finom,
ság, a csiszolt ész
ünnepét együtt ün-
nepeljük a rende-
zőkke|. A görög
olimpiai versenye-
ken a futás, ugrás,
diszkoszvetés, bir-
kózás és dárdahaji-
tás pentatlan verse-
nyéhez csakhamar
hozzákapcsolták a
lant és fuvola ver,
senyét. Igy lett a test
és lélek harmonikus
versenyévé - a He-
rakles szent olajfája
leveleiből f<lnt ko-
szoruért. Meleg sze.
retettel érzünk egyet
azok|,r.al, akik a tör-
hetetlen idealizmus
versenyeit segitenek
életrekelteni, - űli

tudjuk legjobban, mennyire ugyanaz a cser,
készet vágánya.

A gondolat tovább épül. Május Zl-én a
budapesti győztesek a uidék- legiobbjaiaal
mérkőznek. 12 vidéki iskola 35 tanulója
mérkőzik a fővárosi 37 tanulóval. itt mitt,
den versenvnek I., Il. és IlI. helyezettje lesz.
IMég fr.rntosabb a következő tanév| terv. De,
cember első felében az ország összes isko-
láiban házi versenyen döntik eI a 2 legjob,
bat. December 20, 2|, és 22,.én lesz a ver-
seny : első napon magyar és latin, másodikon
történelem és matematika, harmadikon 3örög
és földrajz. Tehát 2 új versenyág, melyek-
ből különösen a fölCrajz felvétele dicsérendő,
mert a tantervben elhanyagolt nagyhasznú
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tárgy fontosságát emeli ki. Á magyarból és
történelemből a rövid szabad tételen kivül
lesz egy másik is, a melynek körét már most
megjelölik. Magyarból: Vörösmarty Mihály
összes munkái és a rávonatkozó irodalom,
történelemből: a római császárság kora.
Földrajzból - ezeket az adatokai mind
Madzsar szakfelügyelő úr szivességéből kö-
zöljük -. a tétel tárgya vagy íöldrajzi egy-
ség lesz (pl. Fertő-tó, Izland) vagy politikai
terület (pl. Bihar vármegye, Peru). ltt a váz-
latos rajzok és történelmi mozzanatok is
fontosak.

PintérJenő szavaiva|végezzik: ,,Az a diák,
aki csak azért lanul, hogy valami kényelmes
állásba jusson, s megmenekülhessen mind-
attól, ami a mult, jelen és jövő problémái-
nak megoldására vonatkozik: az ilyen kicsiny-
hitü emberi sarj silányul élt. - Legyetek ti
is a jobb jöuő előkészilői.lo Csetkészek: rajta !

Temesi

T avaszí ének.
Tavasz van és a f<ild alOl
élő csiták kibainak,
tavasz van és mad& őalol
dicsétő dalt az urnak.

Tavasz van, nótás, ébtedő , , .
A vérünk harca harsog,
izmokbaa ég most friss cró
s pitosak mind az atcok.

Tavasz van. Lelkünk szűzíehét
és s?ent túz most a tázunk,
Aa istcntrónig most feíér
Lönyörgó szent íohászunk,

S mig szátnyalják kétő szavak
az ég fényes magasát1
&ezzdrk, hogy még él a nagy
ötőkgyőző lgazság.

Ételzük, hogy hajnalia lesz
ily tavasz egy tavas?nak,
míí<or diaőalsugatak
csak mlnket sugataznak,

s .ászló ílk , mlt bűszkén hajt a széL,
Kárpátoí< otmán lészen
s az Isten szőtt áléott tegyél
derélr magyat csetkészem|

Skorka Kdroly,

Rovering To Succe§§.
(Folytatás.)

Az ifiu íelesleges idejét ne ]éha szőra-
kozásokkal töltse, hanem igaz sporttal vagy
kézügyességgel. Pénzét ne fogadásokkál
keresse meg, lranem nézzen válami íog-
lalkozás után, esetleg kézügyességévél
kapcsblatosan és legyen takaiekos. -Örö-
mét és szórakozását §em ilyenekben ta.
lálja, hanem abban, hogy másoknak és
másokon segit.

A hivatás helyes megválasztása bizto.
sitja azt is, hogy az ember felesleges ide-
jével mindig tud'mit csiná]ni. -

lBor< cime alatt tárgyalja Ie nrindazokat
a kérdéseket, melyek egy fiatalemberre az
önkielégités vágya és a kisértés folytán
előállhatnak. Azon az állásponton van, hogy
az alkoholizmus, dohányzás stb. csaknem
kivétel nélkül a rossz példa és a társaság
er_edménye annak íolytán, hogy az ifjú
felnőttnek akar látszani az által,trogy ezek-
nek a szokásoknak hódol. Viszoni -azálta|,

hogy..ellen tud áll_an!, iellemét szilárditja,
neveli önuralom által és ezze| az élet ma.
gasabb rendű élvezetében lesz része. Ha
nem teszi, könnyen megtörténhetik, hogy
az önkielégités vágyával szemben oly ké
véssé lesz ellenálló, hogy az mindéníéle
alakban urrá lesz rajta, pl. túlevés, túl-
alvás vagy túldolgozás alakjában.

Az alkoholt nem itéli el teljesen, mert
azt mondja: <szeretek egy pohár jó bort
illatáért, szinéért és frissitő hatásáéit. Még
egy második pohárt is meg tudok érteni,
bár abban ezek a tulajdonságok már ke-
vésbbé vannak meg - de a harmadik
pohárról mát azt is tudja az okos ember,
hogy az méreg<. A dohányzással kapcso-
latosan valaki megkérdezte, hogy miért
tilos a cserkészeknek a donányzás? amire
azt íeleli, hogy ily tilalom nincsen, azon-
ban minden cserkész tudja, hogy az a firi,
aki dohányzik, bolond és a cserkészmoz_
galomban _van egy hallgatólagos megálla- z
podás, mely szerint a cserkészek nem bo-
londok. Céloz pedig természetesen a nico.
tin káros behatására az iíjú szervezetére,
melyről minden cserkész tud.

Dohányzásban is csak a pipát érti meg.
>Cigaretták véleményem szerint. a nyugta_
lan, ideges emberek dohánya, mig a pipa
azé az egyéné, aki nyugodtan szivja és
megfontoltan gondolkodik.<

Mindenképen jellemző, amit a trildolgo_
zásról saját személyével kapesolatban
mond. Történetesen egy angol hirlap kör-
kérdést intézett olvasóihoz, hogy vélemé-
nyük szerint ki a legelfoglaltabb három

lb
,|[
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ember Angliában és igen csodálkozott
azon, midőn hallotta, hogy a walesi herceg
és Mr. Lloyd George mellett ő róla álla.
pitottak meg ezt.

>Igaz, hogy ezeket a sorokat negyed
hatkgr reggel irom egy szomorú téli reg-
gelen, de ha egész életemben nem keltem
volna íel korán, nem értem volna rá ebből
az életből csak fele annyi örömet hozni
ki, mint amennyit igy kaptam. Gondold
meg, hogy ha naponkint csak egy órát
veszünl<, ez évenként 365 órát, vagy há.
rom teljes hetet tesz ki ébrenléti többlet-
ben átlag szomszédodhoz viszonyitva. Sze-
mélyemre ezá|ta| t3 hetet számitok éven-
ként. Sokan a nap másik végéhez füzik
ezt az időt. mikor testük és lelkük már
fáradt, pedig a kora reggeli munkánál
nincsen jobb.u

Mindezek elkerülésére az önuralom fej-
lesztését ajánlja §s hozzá íizi, hoqy ön-
uralom folytán lesz emberből uriember,
>qentlenanr. A.z ígazi íérfi udvarias, azaz
alázatosságot, emberi rokonszenvet és ren-
dithetetlen jó kedvet mutat. Ez teszi
gentlemanné és igen helyesen jegyezte
meg valaki, hogy >ugyanolyan nehéz a
hercegnek, mint a téglavetőnek gentleman-
nek lenni.<

A gentlemanségnek egy másik oldala
van megvilágitva a nőkről sző|ő tejezet-
ben, melybeo az összes veszélyeket abból
eredőnek látja, hogy az erhber kisértésbe
jön, hogy nőkkel §zemben a kötelező lo-
vagiasságot elfelejtse. Ennek a lovagias-

e,,í1g -aró tüJ;í"e}"'1trlatis Kálmán nlza, (126. Vesz1r(n.)

A l26. Szt. Imre csapatá lapunk februáriusi számának 42. olCalán közölt ,Éiféliörségen"
cinrű jóizü Mátis-ralzot levelezölapnak is kiadta. Ára darabonként t0 korona.

ságnak és a íérfias, védelmező erónek íej-
lesztésében látja a kisértés legyőzésének
módját és eszközét, E tátggyal kapcsola-
tosan tárgyalia le az egész nemi témát,
mely a fejlődő ifjúra oly nagy mértékben
fontos. Kitér nemi betegségekre és önfer-
tőzésekreegyaránt. Szokatlanul részletesen
és sokoldalúlag foglalkozik ezzel a szerinte
legnagyobb veszéllyel és legfontosabb
tárggval (a 240 oldalas könyvnek mintegy
20 oldalát szánja rá), miután ő is azt az
álláspontot képviseli, hogy a kellő felvilá-
gositás a legjobb ellenszer és ehhez a
maga részéről is ho.zzá akar járulni ebben
a könyvben.

Kapcsolatosan tárgya|ja az egészségnek
témáját általánosságban és annak megőr-
zésére ő is a testgyakorlást ajánlja, d szá-
bad levegőben való rnozgást. Itt emliti
meg, hogy egy alkalommal megkérdeztet-
vén magas átlású közoktatásügyi tisztviselő
ál.tal, vaj,ion minden városban építendő
sporttelepek építésére szánt milliókat köz-
egészségügvi szempontból hasznos beíek-
tetésnek tartja-e, azt válaszolta, hogy a két
legerősebb és legegészségesebb íaj, mely-
lye'l megismerkednie alkalma volt, a zuluk
és a Himaláiában lakó bhutani parasztok,
de ezek hazájában sohasem volt alkalma
sporttelepet látni, azonban Isten szabad
levegőjébőI van elég és napi munkáiukban
is volt elég alkalmuk járni, szaladni és
mászkálni, ő pedig azt hiszi, hogy ez e|ég
lehet bárkinek.

lA fiú elóször íülig szerelmes valakibe,
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akiről csak azt tudja, hogy szép, azonban
vannak nők és vannak babák. Ne kisérts,
mert sohasem szabad elíelejtened, hogy az
is valakinek a nővére lehet és gondolj
arra, hogy te sem szeretnéd, ha nővéredet
csábitanák. Korábban, vagy később el fog
|önni az igazi|eány. Boci szerelmed el fog
tünni és fogsz találni egy leányt, akinek
jellemét csodálod és tiszteled, akinek izlése
a tiedhez hasonló és akinek barátságáért
epedsz. Nemcsak a személye, hanem a
személyisége is vonz. Kivánni fogod, hogy
tisztán és ártatlanul jőjjön hozzád. Kiván-
hatsz tőle olyat, amit te nem nyujthatsz
neki? Ne kezdd el házas éIetedet hazugság-
gal, mert különben folyton fogsz hazudni
és vége lesz a kölcsönös bizalomnak. A
házasság sulyos terheket is ró az apára,
miután a gyermekek első sorban szüleik
példáján tanulnak. Gondolj arra, hogy apád
mily sokat vagy mily keveset tett érted és
tegyéI többet a fiadért. Azza| boldogabb
leszel. De van-e valamely gyakorlatod
gyermekeknevelésében és felnevelésében ?<

B. P. itt tehát utal az ifjúnak családatyai
kötelességeire épp ugy, mint az előbbiek.
ben utalt a hivatásbeli kötelességekre való
nevelésre és a következőkben az állam-
polgári kötelességekre. Ezekre való neve-
lésben reJl6 veszélyeket tárgyalja a követ-
kező fqezetben, mely a rKakukokrólr szól.
A természetben ugyanis ez a mq,dár az,
mely akaratát a többi madarakra kénysze-
riti, toiásait a más fészkébe rakja és annak
kiköltését másra bizza. Az emberek között
is akad ilyen fajta, aki felsőrendű lénynek
tartja magát, egy szempontból néz minden
kérdést és más álláspontját elvből nem
ismeri el helyesnek, viszont a saiát állás-
pontja többnyire önző és tulzó. Kettős a
veszély. Az egyik az, hogy ezek a tulzók
követőikké tesznek, a másik, hogy magad
lesze| azzá. Vannak többek kbzOtThtozóiai,
politikai stb. tulzók, akik emellett agitáto-
rok is és tömegszuggesztiójukkal hatnak
és kábitanak. Mindegyiknek megvan a
maga különös célja azzal, hogy remény.
teljes fiatal embereket csőditsen táborába.
Gyakran veszélytelenek ezek a célok, de
még gyakrabban valami íondorlat van
bennük. Sem az államnak, sem polgárainak
nem szabad tulzásokba ragadtatni magukat.
Talán a legjellemzőbb példa a Szovjet,
vagyis a népuralom Oroszországban, mely
elt a szerencsétlen országot oly nyomoru-
ságba sodorta. A'helyes középuton haladva,
egészséges humorral állapítva meg a tulzók
gyOngéit, legkönnyebb őket leszerelni.
Minden kommunista zavarba jön, ha egy
közös íorgkefét és rradrágtartót ajánlunk
fel neki ! Tanulás, művelődés, olvasás, uta-

zás és főleg gondolkodó hallgatás azok az
ellenszerek, melyeket ezekkel a veszélyek-
kel szemben alkalmazhatunk, Többnyire a
hallgató enrberek cselekszenek.

Az állampolgári kötelességek szolgálatok-
ból állanak. Arra, hogy azokat jól, méItóan
és hazánk javára végezhessük, kell nevelni
magunkat. A haza közösség, melynek
mindnyájan tagjai vagyunk, tehát korán
kell nevelnünk magunkat a közös szolgá-
latok elvégzésére. Tágabb értelemben pe-
dig, miután összes embertársaink testvé-
reink, tul kell helyezkednünk a szük,
nacionalista érzelmeken, annyival is inkább,
mivel épp a nagy háború mutatta m€g a
világnak azt, amit eddig csaknem egészen
figyelmen kivül hagytak, t. i. hogy minden
ország és nép szoro§an a másikra van
utalva legíőképpen kereskedelmi és ipari
kapcsolatai révén. Ligák és Szövetségek
alakultak, azonban ezek nem érnek sokat,
ha nem átI mögöttük a népek szive és
támogatása. Tehát majdnem kötelessége
minden állam polgárának, hogy más állam-
beliekket baráti kapcsolatot teremtsen, hogy
ezá|ta| is előmozditsa a nemzetek kapcso-
latát és megakadályozzon jövendő hábo-
rúkat.

Ez aB, P. féle itrternacionalizmus alapja.
Még a vallástalanságnak szentel egy

feiezetet, mely tulajdonképpen kapcsolatos
az előbbivel. Ennek kisértéseivel szemben
a legkézenfekvőbbet, a természetnek, Isten
nagy művének tanulmányozását ajánlja.
Ezt oly behatóan teszi, hogy egy helyütt
iónak látia megjegyezni: lRemélem, nem
értenck íélre. A természet tanulmányozását
nem mint istentiszteletet, vagy a vallás
pótlására szánt tanu]mányt ajánlom, hanem,
igenis ajánlom bizonyos esetekben a ter-
mészet megértését, mint lépést a vallásos-
ság elnyerése és a vallásos meggyőződés
mélyüIése íelér. A természet örök kérdései
tárgyalásában sorra veszi az emberi és
állati szervezet, a növényi szervezet, a
mikroskop és teleskop csodáit és kizártnak
tartja azt, hogy bárki azok tanulmányozása
után ne hulljon a porba a Teremtő nagy-
sága előtt.

Mi cserkészek mindezeket az itt felsorolt
dolgokat, veszélyeket és azok ellenszereit
ismerjük, azonban nem csodálkozhatunk,
midőn e feiezet végén a nem cserkész
olvasója részére közli, hogy a következők-
ben gyakorlati módszerét íogja bemutatni
annak, miként lehet a szükséges önnevelést
elvégezni és az előbbi fejezetekben leirt

'ideálokat és elméleteket miként lehet el-
érni, illetve gyakorlatba átvinni.

(Folytetjuk.)
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Kíaltas Ztinyihez.
Irta l SÍK sÁNpon.
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Hci, magr at Déííalő Kőtorcny-v'úéze,
tíét-otstág,ttép kazt íejjel őtiás l

Balíátumú kor termett őt,magyataak

S balcsillag oktőL vészes éjszakáján

Megtötetett, máttit Magyarországod
Most batasa mul lőézi arcoőat,

Tégeő hőéz,ar.k, Lesetü nagyút,

Mcrt a magyat jaj nékeő ismerós,

Mínil a hegyes t&1 amely most minket ölr

N"gy sziveően is áta|szaggatott,

Te lettaő a foldonfutó magyart

L"np.rrg"" bltidi sapaőt as.szolyáual,

M"gy.r- foídról, magyarabb tíj íelé,

T.lattaő túlnan a ínagyat Mútán

Lz ellenség mohó farkasszemét

És haIlottad a pogány cslzmák zuhogtát

A magyar,kéz,vette vátak kaíalán,

Csáí<totnya tcrmeín őobogva jáúál

És clbolfongott üstöt<ös szemed

Pogányoktóí per,,eszla roncs hazádon

ÜttCt . zengő putpitcs eíótt

Szigettól irván döng ő éleket,
De-akí<or ls lehéz magyaf te,ezed

A í<atd ftején vinaszt,ott szüntelen

És vártad, váttaő a magyat napot,

Kiáltás voltál, tettnek bombit&la,

hz áíllumtől tántotgó magyamak

Óngytlí<os nyugtát katdőa| vefied el,

Melemctted vezétl homíot<od

S hadakat nemzett a vétes magyat fOíd

i r.r.r.'' melléból viltak tornyosodtak,

De iejt vétméhű íellegek kozott

Mát irva volt az átok lszonyatja,

Parancs lan, kitépteí< í<ardodat, ,

Iőegen láb tipotta keúelé

F, ";" ,"k"it hang azt í<átogta.: Nem t

S míg elzúgtáí t<ivctt ínagyaí bika

Az Űetőőkbe megcsúíolt eúdde(,

Már víllogott a pokol rengetegból

Feléő a fátum agyata,

Íeged iőezllnk támasztÓ magyaí

T{geő hivunk a ínagyű éiszakán,

Égy Ztidyi volt, t<i máttit húsa koncán

ták tta jő| a sátkány éh-fogát

a-;"g"; tcsttcl totnyolta e! Szlgetlél

Nyogat kamráit és kuesztjelt,

Átoí.í."í terhes jai, ma ís e íold

És mcgvátt ásta máttit vétte szomlas l

Hol vagytok Ztlnylekl I

Egy Ztinyi vott, kí íelpetzselt honáétt

Átmadiak szemébe stót cmelt

§ nyakat vetett az örötr bárd alá,

A. úgi bátd a négy hat& íelől
Emelve most ís éhes élivet

De iaj, hol a t<emény ínagyaí nyakak l
Hot vagytok Ztinyiekl

És voít egy Ztlnyi, ttindOí<tO nagyass?ony

Kí st<ofígmmal hires asszonyvállán
Egymaga hotdta íérf'iváll hiján
A dOlni roppanó magyar tetót,

A ház íejönkte most ís toskadoz

Sa íéÁiak szét,százíeíé ínoíogva
Ütcs pohátba dohogják a jajt,

De hol vannat< az etős asszonyok !

Hol vagytok Ztilylek?
Hot vagy nagyút, jaj, hol vagy Ztinyi út

Most, iost cmeíd tání< bástya-mcltedct,

Mcrt a magyar- mclí horpaőt és beteg,

Ragyogd elénk temétdek homlot<od,

Meit a magyal íei íalőíelé konyult
Aszú szcmünk fOlnéaní szomjazik,

Jöjj, iöji hamar nagyságos íétíi&,_

\iett íétíi, íél/ti, téúí Lell nektiní<

Etasszonyult, megrugdosott magyamak;

Égnek kémérrylő f,étíiú,getin.c

És Krísztas -tűtztő| tazelő Ztilyi,szea
Mozdito hít, mely holtat<at kcítet

És tétetó ors?ágos akatat,
Mely cgy Legyeln.el úi hőőt tercmt,

Kelj Ztinyi úr, megsziletett a perc2

Melyból kettőt az Istel nem ád,

.Hátomszáz év az alvásba| elt,g

Sok volt az alvás nekeő és nckünk,

Most, most a, lsten az égből tereéz

És ezreőekte h itéletet,

Emcld aI égte máttfu-ujjaid
És est<rldi helyettünt< Ztinyi út,

Hogy ami most van, ötdögök csaíásal

Ezen a fOldOn lgazság Te vagy

S égszakadáson és fOldinduláson

Es mlndcn Uőag,tagaőáson át ls

Magyat |csz a fragyar.
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A l0 éves magyar cserlrésztörvény ünnepét ültülr . . .

A Magyar Cserkérzazővetség
jubiláris ünnepségeinek sorrendj e volt:
1923 aprilis 2, délelőttlf ,9 őrakor: Közös

Istentiszteletek.
D. e, 1/rt0 órakor: Gyülekezés a Vér-

mezón.
D. e, 10 órak lr: Csapatszémle és

fogadalo nú;irá_s a Vérmezón.
l. u.-+ órakor: Úszóyerseny a Rudas.

fürdőben.
D. u 6 cirakor: Cserkész-matiné. Ren-

dezte a 2. sz. BKG. caapat.
8 órakor: Ismerkedó-est, rend;zte a

fővárosi községi cserkészcsrpatok
parancsnoksága a közpcnti város-
háza étkezötermeiben.

1923 április 3, d. e 8 órakor: Dr. Fodor
X'er:nc : Honismeret és táborozások.

D. e. 10 órakor: Gyülekezés a nagy-
rákosi gyakorIótéren, A rákosi gyu-
korlótéren ttrbcr-minta bemutatás.
Faragó Ede előadása a táb rro.
zásról. - Ugyanitt a Kereskedelmi
Minisztérium légiíorgalmi szakosz-
táIya és a MrgyarAero Szöv. ren-
dezett a cserkészek részére propaga-
tiv előadást repülőgépbemutatással.

D. u, 4 órakor: Mezei íutóverseny a
Margitszigeten.

D. u. 7 órakor: Cserkészünnepély,
Rendezte a 18. Lóczy csapat.

I923 április 4 én előadások a Sándor-utcai'régi képviselőbázban :

D. e. 8 órakor: Dr. Borsiczky Sándor:
cserkészet és az erdő-mezőrendőri
törvények.

D. e. 9 órakor: Di,. Koszterszitz Jő-
zseí: cserkészet és falu.

D. e. 10 órakor: Dr. Radványi Kál.
mán: cserkészet és iskola.

D. e 11 órakor: Gerő László: Cser-
készet és katonaság.

D. u. 3 órakor: Vivóverseny (a B. B.
T. E, vivóhelyiségében Attila.u, 2 )

Fog"d.Io*tétel
ée crapatszemle a Vérmezőn.

Április 2-án, hu;vét hétíőjén kora reggel
minden iránybói megindultak a csapatok
BuCa íelé, ahol regqel íé1 9 órakor a koro-
náző főtemplomban, a bécsi kapu-téri ág ev,
ternplomban és a dunaparti ref. templomban
min§enel<előtt eleget tettek , vallásos köteles-
ségüknek. I(ilenc óra tájban azután egymás-
után ereszkedtek le a cserkészekezreiavát-
bástya töúénelmi emlékekkel szentelt falán,
le a vérmezőre. A yérmezőn már ott várt a
szemlét rendező 33. sa, Cholnoky csapat, a

tér körül kordont vont, járőrökkel megtiszti-
totta a teret és mentő szo|gálatot szervezett.
Az egymásután beérkező csapatokat azonnal
eligazitják. Megjönnek a 18, sz, Lóczy csa-
pat és a 2. sz. Regnum Marianum csapatok
zeaekarai, az osztrák cserkésztestvérek, a
leánycserkészek. A csapatok 5 hatalmas arc-
vonalba helyezkedtek el. Számszerint ott
voltak a következő csapatok: l, 2,5,7,1l,
13, l5, 16, l8, 21,23, 27,28, 32,33, 40,
4I,74,86,89,9l, 95, 97, 98, l03, l11,
tl4, 11ő,122, t23, t28, l32,133,135, l38,
l40, 155, l58, l60, 16l, 164, 169, 170,
l72, l74, I82, l83 18ú 187, l90, 191,
196, 197, l98, 201, 208,210, összesen meg-
jelent tehát 56 csapat 98 tiszttel, 29 segéd-
tiszttel, 2203 cserkésszel és 23 kiscserkésszel,
valamint a Szövetség tisztikara, a kerületek
küldöttei. l0 órakor befut a sulyosan beteg
főcserkészt képviselő szövetségi elnök autója, a
a kürtszón ,,vigyázz" harsan fel, a csrpatok
rendbeszedik magukat. Pontosan 10 órakor
megjelenik Jőzs:{t<iratyi herceg Ófensége és
Jőzseí Ferenc Ofensége. A szövetségi elnök
röviden üdvözli, a mire Ofensége rövid vá-
laszában kifejti, hogy mennyire tudatában
van a mozgalom rendkivüli jelentőségének.
Háromszoros kürtszó vigyénz, a Lőczy-zene-
kar a Himnuszt játssza, a kir. hercegek ki.
séretükkel ellépnek a csapatok arcvonala
e\őtt. Zászlők meghajtva, fiata| túztőL lobogő
kemény szempáro|r szegeződnek bele a fen.
ség férfiasan komoly, szemlélő tekintetébe.
Át§at a próbát, a tiszta cserkészlélek nyilt
tekintete nem rebben meg, nem kell a földre
szegezni tekintetét. Az 5 hosizú arcvonal
végigjárása után a fenség az arcvonalak elé
megy, a hol a vendégsereg élén foglal helyet.
A vendégek között ott van a honvédelmi
miniszter úr képviseletében viiéz Rajcs ezr ,
a közoktatásügyi miniszter úr képviseletében
S c hr ő d.e r E r u in á|lamtitkár, továbbá N á d o s sjl
Iru.re dr. országos főkapitány stb.

Faragó Ed.e szövetségi főtitkár üdvözli a
föcserkész személyét képviselő elnököt, reá-
mutat aíra a kemény jövőre, a mely ma itt
áll rendüIetlenül a Yérmezőn. Dr. Witz Béla
szövetségi elnök válasza után Fodor Ferenc
dr,, a főcserkész összekötő tisztje ,,fogada-
lom".hozt vezényel, a zenekaron felhangzik a
nemzetí Hiszekegy, s száz kclmoly férfi
mondja utána a tiszti fogadalmat, nem egy
szemben könny csillan meg .

A fogadalomujitás után kemény, fegyelme-
zett, valóban cserkészi elvonulás a fenség
előtt. Feledhetetlen kép 'vo\t. Az egységes
nagy Magyar Cserkészszövetség, ami után
oly sok nemzet hasztalanul törekszik, való-

B
tt

ban ünnepet ült husvét hétfójén. F, F,
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Diszmenet a Vérmezön a szemle után József iöherceg és az elnökség elött. IV. 2.

Uszóverseny.
A Magyar Cserkészszövetség jubileumi ün-

nepségeivel kapcsolatos úszóversenyt április
2 án d. u. a Rudas-fürdőben tartottuk meg.
A versenyre l3 csapat nevezett be 102 cser-
késszel. Az e\őkelő közönség előtt lefolyt
mérkőzések eredtnénye a következő : a gyer-
mekversenyt Zsoldos luore 2ő. (mell, gyors)
és Róna Zoltáu 21. (hát) nyertés. A 60 m,
űszás nvertesei Bartóll, László l 1; (meli),
Reiner Dezső 2l. (hát) és Ghillánli Antal
1l. (gyors) cserkészek lettek, 4r]0 m. gyors-
úszásban Lituai Istuón 2ő, nyerte az e|ső
dijat. A gyermek, vegyes és gyors úszósta-
fétákban elsőnek a 25. Szt. Imrre csapat ér-
kezett be A pontverseny eredrnénye z L 25,
Szent-Imre 47 ponttaI, Il. 11. Bocskay 27
ponttal, III.'l2l. VIII. G. 22 ponttal. Mivelez
az úszóverseny egyutta| az 1922. évi baj,
nokverseny volt, a csapatbajnokságot a 2ő.
Szent-Imre csapat, a mell- (Bartók) és gyors-
úszóbajnokságot (Ghillányi) a ll. Bocskay
csapat, a hátúszőbajnokságot (Reiner) a 21.
VIII. G. csapat vitte el. A vándordijak a
helyszinen kiosztattak, a többi dijat (érnrek,
oklevelek) a M. Cs. Sz. fogja a nyertesekhez
juttatni,

A2.B.K.G.
o rszágoa cserkészünnepélye.

Április 2-án, hétfőn d. u. 6 órakor szép
közönség gyüit egybe a német,utcai polg.
iskola tórnatermébe. A termet a polg. iskola
csapata izlésesen feldiszitette és sátorlapok-
ból szinpadot épitett. Sik Sánd,or tiszteleti
tag, a 2. B, R. G, főparancsnoka lépett do-
bogóra és szárnyalő szavakka| köszöntve a
vendógeket, ragyogő beszédben tett hitet a
cserkéizhivatás mellett. Jawbrekoaick László
elszavalta a mai számunkban közöll ,Kiáltás

Zrinyihez" c. verset, mellyel mély hatást
tett. Az ,,Erdő mellett nem jó lakni" és ,,A
két arabus" c. vigjátékok pompás előadását
néhány szava|at egészitette ki.

A rzéIresfővárosi cserkész-
parancsnokság ismerkedési estje.

Husvéthétfőn d. u. 8 órakor a központi
városház étkezőjében összegyültek a tisztek,
a grázi vendégek és a vidéki segédtisztek,
hogy vacsora keretében gondolataikat kicse-
réljék. A székesfővárosi parancsnokság ré-
széről gr. Festetich Pál prnok és Vasan,iís
Gyu.la gazd, eIőadó jelentek meg. A rende-
zőség kiteít magáért. Kellemes estet szerzett,
amelyen gr. Festetich mint házigazda, szi-
vélyes szavakkal köszöntötte az idegen és a
magyar vendégeket. A grázi prnok rögtön
és igen talpraesetten válaszolt, hangsúlyozva
a testvériséget. Később Witz dr. orsz. elnök
és Papp dr, orsz. ü. v. elnök szólaltak fet
és fejtegették a jubileum mély jelentőségét.
Már éjfél felé járt az idő, amikor a társaság
eloszlott. Meg kell állapitanunk örömmel,
hogy ime ilyen kedélyesen vacsorázhatott
férfitársaság - szesz nélkül. A magyar cser-
készmozgalom őszinte háláiát keli kifejez-
nünk a székesfőv. prnokságnak a cserkész-
szerű rendezésért és a mérsékelt árakért.

Fodor dr. elöadása ápr. 3-án:

Honismertetés és táborozás.
A cserkésznevelés 3-as célja: erkölcsi.

testi - á.llawpolgá,ri,.
A kazaf,as , nevelés még nem állampol.

gári. A hazafias nevelés érzelrmi, az áIlam.
polgári - értelmi nevelés.

Az állampolgári nevelés csak reáliákon
át lehetséges. A cserkésznek a tudatos ha,
zaszeretethez szükséges a viszonvt meg-
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éreznie: a trlaza íöldjéhez köze uan. Tudnia
kell, mit ad-a íöld, mit nem adhat,

Az iskolák szerepe az á||ampolgári neve-
lésben inkább érzelmi: római hősöket lát,
római költőket, művészeket, de hogy a
hazai földhöz köze van, alig ismeri meg.
A készülö tantervi reform talán segit.

Mit teket ebben az irányban a cserkészet?
Többet, mint az ist ola. A célunk: vissza-
vezetni az ifiut a haza földjéhez, a termé_
szethez, az Isten legnagyszerűbb ren:eké-
hez, a természet lovagjaivá avatni. A Főld
és az ember viszonya igen sokféle lehet :

még vallási is (természeti vallások), eszte.
tikai (természeti költemények), felíoghatja
mint teret (matematilra és geometria), de
a reális viszony csak földrajzi, és pedig
gazdasági íöldrajzi lehet. A cserkésznek
meg kell értenie, hogy a nemzet élete a
föidhöz van kötve. Tudnia kell arról a nagy
életközösségről, amit táj és a faj együtt él.
Speciálisan a mag)/ar cserkésznek kell csak
ezze| a viszonnyal tisztában lennie.

Az angol cserkészt egy világgazdaság
tartja el, minket ez a kis darab föld. Az
angol cserkész a természeti jelenségeket
figyeli, a megfigyelésért magáért, megfigye-
léséből esztetikai, erkölcsi, sőt vallási tar-
talmat is merit, nekünk elsősorban gazda-
sdgl okulást kell meritenünk. Nekünk a
természetet nem szabad csak magáért kul-
tiválni, lranem a magyar cserkésznek a ter-
mészetben való bolyongásában mindig
tudnia, éreznie kell, hogy a íöldjét, ahazai
földet praktikusan megfigyelő honpolgár-
nak készül.

A Föld és az ember viszonyának minden
megnyilvánulásában az okozati kapcsolato-
kat kell kutatnia. A hogyaru mellett a miért
legyen a következő kérdés. Ezért merem
előadásomat és gondolataimat nem geoq.
raíus cserkésztisztek elé is tárni: nem szak.
tudás, nem geografiai készség kell ide, ha-
nem gondolkodni tudás.

A cserkésznevelés eddig is sokat tett a
honismertetés érdekében. Többet mjnt az
iskola! Eddigi próbapontok:

I-I[. oszt. próba : rájékozódás a szabad-
ban, környékismeret, térképismeret, szabad-
ban való bec.lések. ,Vlg. földrajza.

]víindennél többet tehet a táborozás.
A táborozásban közvetlenül érzi a cser-

kész a közte és a táj közötti viszonyt. A
széItől védett. száraz talatú erdős, patak-
ban, íorrásban, ivóvizben, 9yümölcsben,
tejU'en, zöldségféIéxben bóvelkédo, 1o ma_
gyaros vendégszerető lakosságú helyekre
törekszik a cserkésztábor. Legyen jó a
közlekedés, közel legyenek a íalvak, árviz
el ne öntse, lapos, mocsaras, szunyogfész.

kes ne legyen, igen jó, ha történelmi levegő
szenteli meg a tájat, Iegyenek szabadon
járható rétjei, ligetjei. Posta, táviró ne le_
gyen két mérföldre. Ime, mind olyan felté-
tel, arnely az ember és a íöld viszonyából
fakad, olyan íeltétel, ahol a cserkésztábor
közvetlenül kapcsolódik be ebbe a vi-
szonyba. Már a tábor előkészitésénél ezek
a dolgok mind szóba kerülhetnek, amint a
táborhelyek között válogatunk, cserké-
szeinkkel tárgyalva, tervezgetve, a miértet
kell előttünk állandóan megvilágitani. Ha
azután egy helyet kiválasztunk, annak ösz.
szes geograíiai tényezőit a maguk szinte-
tikus együttesében állitsuk, be a csapat
előtt.

Fel kell csigáznunk érdeklődésühet, ne-
kik várniok kell azt, amit majd köevetle-
nül is megismernek. Azután beállitani a tá_
borhelyet az egész tájba, kapcsolatait, sze-
repét a táj életében megvilágitani.

A következő lépés a térképek lanulmá-
njlozása, Leolvastatni a térkepről a tábor
egész környezetét. 75 ezres, 200 ezres,
megyei és Mg. térképe az otlhonban ki-
íüggesztendő. Mindent leolvasni.

Bevinni a tudatba, hogy a csapat álla-
mot alapit azon a fötdtin pár hétre. Az áL-
lam jóléte nemcsak a csapattól, de a íöld.
től is függ.

Sokaseln leiró, hanem yal:ggarázó leg5,en
a tábor honának ismerete. Neln angag,ha-
nem %egrtg)elésikészsée gyüjtendő. Az ér-
deklődés felkeltéséveI öntevékenységre
buzdul a csapat; összehordatni mindent,
ami az uj hazára vonatkozik.

Nemcsak qualitatíu, hanem quantitativ le_
gyen az előkészitő munka: mérni, szá.
mo]ni. Mennyi lehet a táborhely határának
terménye, mit fogyasztunk mí el abból,
mennyi lehet a tejtermelés; vajjon a lege-
lők kiterjedése elégséges-e sok ál]at ellá.
tására. Rá kell vezetni a csapatot, hogy ne
csak oktalanul várjon mindent a táborlrely-
től, hanem reálisan számol1'on a lehetősé-
gekkel. Ebből megtanulja majd, hogy az
élet minden körülményei között számoljon
a hazai földdel, hogy az egész nemzet
élete is a hazai fo]dre van alapozva. Mind-
ezzel nem mondottam ujjat, nrindez eddig
is megtörtént a csapatok vezetőségében

most csak azt kivánom, hogy ezek
ben a meggondolásokban az egész csa-
pat is vegyen részt.

A hazai föld megismertetése valójában
csak a táborban kezdődhet meg, amikor a
táborhely viszonyát a cserkész minden nap
rnegérzi: vasutra, táviróra, teleíonra van
szüksége, a faluval állandó összeköttetést
tart fenn, a fürdő, az ivóviz kell, a te;et
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witz elnök beszél. Vérmező

maga szállitja, a főzeléket, hust talán mesz_
sziről hordja.

Az első gondolat, amellyel a tábort be
kell vezetnünk a környezetbe az legyen,
hogy most egy'miniatür államot alkotunk,
saiát törvényekkel, saiát gazdasági veze-
téssel, egy körülhatárolt szük íö]ddarabon.
Az élet csak ugy ]esz kellemes, ha a tábor
minden mozzanatában alkalmazkodik a le-
hetőségekhez, amit számára a környezet
nyujthat. (Analogia az egész nemzetre és
az egész hazára.) Nem szabad tehát tulkö-
vetelőnek lenni a tájjal szemben. Az em-
ber, a cserkész alkalmazkodik a tájhoz, de
ahol lehet, a tájat is alkalmazza, alakitja
magához. Az előbbi nagyobb, az utóbbi
kisebb méretű lehet,

A tábor alkalmazkodik a tájhoz: széltő|
mentes helyet megkeresi, azon helyen épit-
kezik, ahol a legalkalmasabb a mező és
erdő kőzötti viszony, ahol viz is van. Meg-
magyarázhatjuk, hogy ugyanig,v tett az
ország lakossaga, mikor falvaií telepitette.
Oda épitünk, ahol tüzelőanyag is van, de
szalma is van a íekvőbelyhez, ahol kö is
kerül a konyha építéséhez, de azért nem-
csak kő, de gyümölcs, zöldség stb. is elő,
kerül. Igy épitkeztek az ország legfonto-
sabb'települései a különböző gazdasági tá-
jak érintkező vonalába. Tömérdek anyagot
gyüjthetünk igy a hazai föld és a nemzet
viszonyának meg értéséhez.

De a cserkész eszes lény, tehát aki nem-
csak másokon, hanem magán is segit, a
természet mostohaságain tehát eröt vesz,
ahol lehet magához, a maga kis állama
céljaihoz alakitja azt: utat javit, íürdő he-
lyet készit, frrrrást kitisztit, táborkeritést
von a legelő állat, a betolakodó idegen el-
len, vizet levezető árkot ás stb.

Igy csinált az egész nemzet, amely egy
ősvadonba jött ide, erdőt irtott, mocsarat
szántott, utat. hidat épitett, honát nemcsak
a honalapitáskor, hanem a tatárjárás, a tö.

lV.2. A Regnum új zenekara.

rök dulás után ujból és ujból el kellett
foglalnia az ősvadontól. Amint a cserkész
kulturát teremt kis állama körül, ottltouóuá
teszi azt, épen ugy tette az egész nagy
nemzet a maga otthonává a hazai földet.
A cserkésztábornak védekeznie kell az
idegenek, betolakodók, tolvajok ellen, védí
a maga kis kulturáját, ugy vedte a nem.
zet is hazai íöldjét, otthonát.

A tábor élete örökös küzdelem a ter-
mészet erőivel : széllel, esővel, hőséggel
szemben, harc a megélhetésért, amiből
mind tömérdek reflexiót lehet vonni a nem-
zet életére. Ha azatán a tábor megtelepe-
dett. a maga kis kulturmunkáját beíejezte,
rendje megszilárdult, akkor jöhetnek a
nyugodt szemlélődések.

Elsősorban a tóbor közuetlen hörnllezetét
kell szemügyre venni, összehasonlitva
eIőbbi táborhellükkel szemben.

Megfigyeljük tehát az id(liárást Nem sok,
műszer kelr|hozzá: egy hőmérő, es} aneroid
a szélvitorla, az esőmérőt a csapat maga
ís elkészitheti. A tábori nreteorologus az
észlelt adatokat pontosan íeljegyzi, graíi-
kont rajzo|. A napi időjárás tömérdek
megbeszélésre ad aikalmat, és igen kedvelt
téma. A gyakori szélirány nyomát, okoza-
tá{ megtaláljuk a lakosság építkezésében,
a fák elhajlásában, meg a mezőgazdasági
művelésben is. Ha táborhelyünkön más a
mezőgazdaság íőterménye, mint a tavalyi
tábor helyén, keressük meg az okát az
éghajlat különböző voltában. A csapadék
bősége, az erdők milyensége, a táj íelszi_
nének formáival hozható kapcsolatba, tőle
íügg a patakok vízbősége, stb.

Az időiárás után leginkább érdekli a
cserkészt a táborkörnyék topografrája. Tér-
képezés.

Azután jön a szomszédos község. Tö-
mérdek geográfiai megfigyelés anyaga !

Nem kell hozzá geográfiai tudás, csak jó
szem és helyes ítélet. Minden község a kör.
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nyezet szülötte, elhelyezkedésében, építési
módjában, foglalkozásában stb. Talán sem-
miben sem érezteti a táj a maga faktorait
olyan erősen, mint a község emberföld-
rajzi vonásaiban.

Kezdjük a háznáI,,. a ház anyaga, tető-
zete, berendezése, a telkén való elhelyez-
kedése mind a geografiai tényezők ered-
ménye. A tető alakja, anyaga .nemcsak a
rendelkezésre álló anyagnak, hanem az ég-
hajlati jelenségeknek is függvénye: íaház,
íöldház, téglabáz,kőház. A telek beosztása 1

egy földmúves, bányász, iparos, kereskedó
házának összehasonlitása.

A bekerités módja, a kerités anyaga:
fa, kő, sár, tüske.

A fallt fekvése (völgyben, hegyoldalon,
út mellett, folyó mellett, útkeresztezésben).
A falu neve. A íalu alaprajzának idomu_
lása a terephez, utcák iránya, utcák ke-
resztezése, a íaluból kivezető utvonalak,
a főtér helye, a templom, középüIetek
helye. Malmok milyensége. Községkapu
(milyen a falu határának művelése ?). A
{alu viszonya az ivóvizhez, a csapadékviz
utja. Kutak. A falu viszonya az erdőhöz,
szántóhoz, legelőhöz.

A katár alakja, domborzata, dülőnevek,
tanyatelepülés, dülőutak, talaj, terménvek
megoszlása, ezek viszonya az időjáráshoz,
Terméseredmények, a határ művelési ágak
szerint való megoszlása, művelési rend-
szerek (vet és forgó), kertek, gyümölcsösök,
szőIlők, erdőirtások.

Terményszükséglet, mi jut kivitelre.
Az állatí.enyésztés lehetősége, íüggése a

tereptől, milyen állatfaj a legalkalmasabb.
A pásztorkodás módja. Takarmányterme-
lés mértéke és az istállózás.

A lakosság eredete, néprajzos, foglalko-
zás és a gazdasági erőlr, l<ulturális feltéte_
lek, ipari íeltételek. Bányászat feltételei.

Közleked.és, Utak iránya, a szomszédos
községek, a iárási székhelyhez való viszony,
miért fejlett a legközelebbi város ? Közle-
kedési eszközök. A kocsiút, vasút íorgal_
mának szerepe a község feilődésében.

A lalu bekapcsolása a tájba, a tájnah az
országába.

X'áradság nélkül lehetséges minden. Ebéd
utárri megbeszélés. Mindenki elmondja meg-
figyeléseit. A parancsnok vitákat rendez,
problémákat vet fel. példa: A táborhelyről
kilatas a határ szántóira. Távbecslés két
irányban, területszámítás. A terület hány
száza|é|<a bűza, vagy kukorica. Mennyit
terem egy ho'd. Mennyi az összes termés?
Mennyi az összes lakosság ? Mennyit fo-
gyaszt, mennyi a falu termelési többlete az
ország nem őstermelői javára ?

Igy tudjuk megbecsülni az anyaföld át.
dásait, a föld termő erejét, a nép rnunká-
ját értékelni.

Felvethelünk ilyen témákat : hogyan szerzi
meg a nép élelmét, milyen kellemetlen ter-
mészeti erők ellen kell védekeznie és hogyan
védekezik, milyen kényelmi berendezései
vannak ?

A csapat szívesen és állandóan szokott
a faluba kéredzkedni. Ilyen feladatokkal
megbizva engedjük útnak 2-3 megbizható
fiút együtt. A ruegfiglelésneh ennéI pom-
pásabb iskoláját el sem tudom képzelni,
Tapasz_talat szerint a cserkész mindig sze-
retne valami önállót alkotni, ami tőle s.zár-
mazik, kalandos vágyót, megtigyelőkész-
ségét kiválóan lehet igy kamatoztatni.

Ezután jön a tábor környékeinek gyüj-
tése : virágos, erdei fái, rovarvilága, kőzetei,
ásványai, esetleg néprajzi tárgyai, legalább
is fényképekben.

A fényképezls szenvedélyét a legszebben
be lehet állítani a honismeret szolgálatába.
Ne engedjünk minden cserkészt elül-hátul,
kétoldalt, ébren és alva megörökíteni, ha-
nem a tájra jellemző motivumokat, a dorn-
borzat, a vizrajz, a klimatikus hatások kö-
vetkezményeit, a flóra, a íalu épitkezésé-
nek, néprajzának jellemző motivumait, a
műve}és módját stb. Ezeken a képeken
azután kivánatos, hogv eg}-egy cserkész
is rajta legyen, bizonyitékául annak, hogy
ezek a tudományra mindig értékes íelvé-
telek, a cserkészmunka eredményei.

A cserkésztábor, úgy az álló, mint a -

mozgő, a térképiavitás terén is rendkivüli
szolgálatokat tehet nemcsak a tudomány-
nak, de a honvédelemnek is. Sohase feled-
kezzünk meg a táborban erről sem. A
fiúk valódi szenvedéll5,el íognak a térkép-
hibákra vadászni és gyakran valódi hiá-
nyokra jönnelr reá.

Eddig az álIó táborról beszéltünk. A
,nolgó táborban még közvetlenebbül érzi a
cserkész a közte és a föld közötti viszonyt.
A vidék folytonos változása, újszerüsége
esztétikailag, érzelmileg íoglalkoztatja, de
rendkivül fontos a hazai föld közvetlen
megismerésének olyan tényező,ie. amit az
iskola sohasem produká}hat. Allandó ösz-
szehasonlitás, folytonos megfigyelés, a le-
táborozás, vizszervezés, az. útkeresés foly-
tonosan kapcsolatban tartja a talja|. (Cser-
késznapló !)

Ha a mozgótáborokat tervszerűleg ren-
dezzik be, a cserkész megismeri a haza
1öldiét közuetl en tapasztalásból,

És *o.t kapcsoliuk be a cserhészkiáIl.i.
tások kérdését is a honismeretbe. A tábor_
ban gyüjtött honismereti anyag valóban
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A leánycserkészek csoportia
a vérmezói szemlén. lV. 2.

cserhészm.egfiglelés eredruégye ! Komoly mun-
kát produkáltunk itt, mellette azulán a tisz-
tán kézügyességi és a művészi anyag is
megfér.

Összeíoglalu" "" J-ondottakat, amit itt
vázoItam, ebből minden latkus cserkésztiszt
is igen sokat valósithat meg, ha arra az
álláspontra helyezkedik, h,lgy nern anya§ot
kell közölnie, de a megfrgyelésre kell ve-
zetnie a cserkészt, nyonaot követtetnie vele.
}tegfigyelés, nyom, kör,etés ! Lehet-e meg-
figyelésünknek égetőbben sürgős tárgya,
nemesebb feladata, mint a kaza és népének
ui,szowya?

Tudásra, tapasztalásra kell építenünk a
haza íöldjének rajongó imádatát. Igy ne-
velünk cserkészeinkből tudatos állantpol-
gároka!, amire a hazai irodalmon és hazai
történelmen kivül a legnagyobb jelentő.
ségű a honismeret z a haza jelen áilapotá.
nak ismerete. Ehez a célhoz kivánok cser-
késztestvéreimnek jó munkát !

A rálrosi repülötéren ...
A rákosi repülőtér már korán reggel

cserkészfiúktól tarkállott. A Kőbánya-Felső_
pályaudvar felőli sarokban ott állctí az 1,

sz. B. R. K. I. E. cserkészcsapattól készí-
tett mintatábor, melyen a serény cserkész-
kezek az utolsó percig dolgoztak, javit-
gattak.

10 óra 45 perckor a 18. sz. Lóczy csa-
pat zenekara megkezdte az ünnepséget.
Először a Kereskedelmi Minisztérium légi-
forgalmi szakosztálya és a Magyar Aero
Szövetség rendezett a cserkészek részére
propagativ előadást.

Ott láttuk a magyar aviatikának legko-
molyabb munkásait és vezetőit: Petróczyl
lstvánt a Kereskedelmi Minisztérium légr-

A vivóverseny gyöztesei.
Balra a piaristák, jobbra a Bocskay győztes csapata.

íorgalmi szakosztályának főnökét, Krisz-
tinkoatclt Dezsőt, az Aero Szövetség alel-
nökét, Larnpiclt. Arpád sz. mérnököt, az
első vitorlázó repiilőgép szerkesztőjét stb.

Petróczg István légiforgalmi igazgatő a
repülés jelentőségét i§mertette a sz-épszámú
cserkészközönség előtt. Hangsúlyozta, hogy
mily íontos az aviatika nemzetünk fejlő_
désében, talpraállásában. Mélyen a lelktinkbe
véste, hogy kötelességünk a mágyar avia-
tikának meggyőződéses közcserkészeivé
válnunk és terjeszteni mindenütt a magyar
repülés eszméjét. Kérte a cserl<észelr segít-
ségét és kiíejezte hitét : ha a cserkészek a
magyar repülés szolgálatába szegődnek,
űgy az mindenen diadalmaskodni íog !

A lelkes szavakat Gerő Lász,ló társelnök
köszönte meg és kijelentette, hogy nem a
pusztában elhangzott szavak voltak, amiket
hallottunk, mert mi cserkészek elvisszük
őket magunkkal és dolgozunk a megvaló-
sitásukon !

Ezután Lalnpick mérnök mutatott be
repülőgépmodelleket és magyarázta azok
szerkezetét. t

11 óra 45 perckor feltünt az első ,igazí"
repülőgép, melyet nyomon követett még
másik kettő. Ezek a Mátyásfoidi repülőgép
gyárából iöttek, magukkal hozván a máso_
dik gépen dr. Fodor Ferenc cserkésztisztet.'A repülőgépeket a cserkészfiuk élénken
megéljenezték. A !árom repiilőgép szer-
kezetét ismerteti a Magyar Cserkész ápri-
lisi száma. Egy holland rFokker<, egynémet
lfunkers< és egy francia ,Spad< gép jött,
melyeket a helyszinen ismertették Pál légi-
íorgalmi igazgatő, Bárczay és Szilber dr.
aviatikusok. A megjelent cserkészfiúk és
tisztek igen nagy érdeklődéssel hallgatták.

Az ismertetés után a három repülőgép
visszatért a MátyásfOldi telepre, magukkal
vivén négy cserkésztisztet (köztük szer,
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kesztőnket is !), lrik közül Sztrilich Pál a
levegőben fényképfelvételeket is készitett.
(Hogy ki ne fúrja senki oldalát a kíván.
csiság - a másik két tiszt Gerely Jolán
és Molnár László volt. Szerk.) M L.

,$

A jubileumi cserkészhét husvét keddjén
került elsőizben eldöntésre a cserkészcsapa_
tok cross.country vpr§enye, azaz

Magyarorrzág ceerkérz mezei futó.
bajnokrága.

A rendező 1l. Bocskay csapat tagjai már
a délelőtti órákban ott sürögnek az indulás
helyén.

D. u. 4 óra. A verseny résztvevői már
öltözőikben lesik izgatottan az indulás pil_
lanatát. Mindnyája érdeklődik: ,Mikor lesz
már a start?< Egy drukkoló íelsóbajt: lCsak
vége volna már !<

Megérkezik a cserkészzenekar (l8. Lóczy)
s pár perc mulva a cserkészcsapatok sor-
fala között vidám induló hangjai mellett
vonulnak fel a versenyzők. Jelentkezés,
mindenki megkapja startszámát, felállás
kétsorba, lövés, és máris me§sze íut mind
a 46 cserkész.

Alig pár perc mult csak el és nráris
felhangzik a sétány végén elhelyezett kör-
tös ,vigyázzu jele. Jönnek ... jönnek ...
elől a l 1. sz, Bocskay csapat három futója
szinte egy sorban, mire a célba érnek íel.
tűnik mögöttük a többi kipirultarcú íutó.
Mind élénk biztatások közt ér a célba. Mig
megállapítják a helyezést, zeneszámok és
cserkészjátékok szórakoztatják a közön-
séget.

Az eredmény a következő:
Magyarország 1923. évi cserkész mezei

futóbajnoka: Bejczy Lajos 11. Bocskay.
II. Kovács Béla (11), III. Ghyllány Antal (11).

A l7 éven felühek 5-ös csapatversenyé-
ben I. a It. sz. Bocskay csapat (Beiczy,
Kovács, Ghyllány, Henter, Vince), a BKG.
és a 2á. Szt. Imre csapatai előtt.

A t7 éven aluliak versenyében I. a bálassa-
gyarmati Szondy csapat (Rutzen, Szalóky,
Jorcsik, RoPotka, Bauman) A dijakat Gerö
Lász|ő, a M. Cs. Sz.'társelnöke, mint az
ünnepélyrendező bizottság elnöke osztja
szét.' 

. !.oynlerg Istuán,
l l. Bocskay segédtiszt.

A Lóczy.csapat országor ünnepélye.
Április 3._án, kedden hétkor a.régi kép-

viselőházban, A liözönségben a vidéki cser-
készek képviselete erős., Az ünnepély ve-
zetőgondolata, hogy a nóta, zene és a
játékok ünnepélye legyen. A íúvószenekar
csapatindulója után (lMég a zászlón csak

fehér galamb száll.. .< szövege Bodor
Aladár csapattiszttől) a parancsnok az ang-
liai táborozás cserkész.érdekességei mellett
a Lóczy;g5apatnak azt a tradicióját emliti,
hogy Lóczy szelleméhez hiven kutatni óbajt
az egész földkerekségen, hogy aztán min-
den tudását a magyar rögnelr áldozza. Cs.
Kiss Ernő 18. öregcserkész tilinkószólója
után a csapat egy csomó új szobajáték
közt a glufaskatuQa-jóükot is bemutatta.
Menete: Két vagy több 6-12 tagú csapat
sorakozik. Az első üres gyufaskatulyás do-
bozl tart fel. Füttyre az orrára illeszti s
ettől kezdve már csak orral fogható. Az
első orráról átadatik a második orrára és
igy tovább, mig az utolsó a játélrvezető-
höz nem hozza ki - az orrán. Ha kiejti,
csah orral uekeli fel a faldről. Nyertes az
a csapat, amelynek doboza előbb iut a
vezető kezébe. A vonószenekar Haydn
szimfóniája után a 12 éves kisdobos sza-
valt, az őreg cs. c§. zenekara talpalá va-
lókat nyiszogatott, mig a csapat egy tré.
lás számával és a fúvós-zenekar egyvele_
gével az ünnepség véget ért.

Borriczlry dr. elöadára; A crerkérzet
él az erdö-mez6rend6ri törvények.

(Ápr. 4-én 8-9_ig.)
Az előadő az összes törvényeket ismer-

tette, ami oly bó anyag, hogy még mai ki-
bővitett terjedelmünk mellett sem közölhettük.
Ezért a nagyértékű előadás kivonatát jövő
számunkban hozzuk.
Koszterszitz dr' elöadása'.A, 

f"lo crerlrélzete.
Az Alfölü a magyar falu üdvözletét hozom.

Két éve vagyok a falu papja. Ismerem a
falut, mint mindenki, aki ott él, de ismerem
mélyebben is, úgy, ahogy a katolikus papon
kívül senki sem ismerheti. Gyóntatószékem-
ben megfordul a falu minden korú és rangú
lakósa s ott én a lelkükbe látok; igazán
mondhatom, hogy kezemet a falu ütőerén
tartom.

Lelkipásztori működésemben, egy nagy célt
kerestem: az egységes magyar tátsadalom
megteremtését, a falunak értékeihez mért
belekapcsolódását a társadalmi életbe, s a
város és falu magyarjaínak összekapcsolását.
Sokat láttam. Meggyőződtem, hogy a hábo-
rúba belefáradt, céltudatos gonosz munkával
félrevezetett s részben az élet nyomorával
kúzdő, részben a hirtelen meggazdagodástól
kábúlt, megzav?iít felnóttekkel nem sokra
megyünk ; ezért a tiszta, erős gyermekvilágot
kerestem és a gyermekeken át el is jutottam
a szülőkhöz, mert a gyermek a szivek kulcsa.
Ismerem az összes régi és újabb gyermek-
mozgalmakat s közülük egyedül a cserké,
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A csapatok a Vérmezön IV. 2,

Jobbra elől a grázi vendégek.

szetet talá|tam elég tartalmasnak, mélynek és
erősnek a világépító új generáció felneve-
lésére. A cserkészrnozgalmat dolgoztam tehát
át a magyar fálu lelkének megfelelően s ma
két év elteltével, részletesen kidolgozva fek-
szik előttem a falusi cserkészet terve, mely-
nek minden pontját a falumban tényleg ki-
próbáltam és meg is valósitottam. Néhány
vezérgondolatomat közlöm.

A cserkészet komoly életprogramm ; ideálja
az, emberebb ember, a talpig férfi. Ebben egy
az egész világon, az összes nemzeteknél
városban, falun egyaránt; egységesek a vezér-
eszméi is, amelyekke|ezt,a programmot meg.
valósítja. De már a második lépésnél, amint
az ideált szétbontom és szinezem, változik
a kép: az amerikai ,,egészséges, ió 6út",
az angol ,használható fiút", a német kemény
katonát, a magyar "emberebb embert és
magyarabb magyart" keres, aszerint, amint
nrinden nemzet másképen dolgozza ki aférfi-
ideálját. Es épen úgy, mint az egységes világ-
cserkészetben beszélhetek amerikai, angol,
német, magyar cserkészideálról, épúgy ez a
magyar cserkészideáI is máskép szineződik,
ha diákokról, mint ha munkás. vagy föld-
ntívesgyermekekről van szó. Az ,,emberebb
ember" egészen máskép íest az ekénél s a
kalászos íöldeken, mint az irodában vagy ,

laboratóriumban, avagy a zakatolő gépek
között. A falu 

"talpig 
embere" egészen más

részlettökéletességekből tevődik össze, mint
a munkás vagy az intelligens ember. A falu-
nak tehát más cserkészideál kell, mint a
városnak vagy a bányák és gyfuak világá-
nak; és ennek a cserkészideálnak a falu
lelkéből kell fakadnia; az egységes cserkész-
gondolatot a magyar falu lelkével kell átitat-
nunk, mert hisz a cserkészet, a fiú és a férfi
fejlődését, éIetét szabályoző életprogramm
egészen más részletcélokat kell, hogy állitson
a falusi, mint a városi gyerek elé. A diák-
lélek kövételményei alapján kidolgozott cser-
készelveket eddigi kidolgozásukban nem húz-
hatcrm rá egyszerüen az egész más légkör-

ben, más világban élő íalusi fiúra, mint ahogy
nem nyomok cowboykatapot a csiznrás kis
parasztgyerek fejébe, mett mindenki kika-
cagná, még a kutyák is lehúznák, Tehát
közös a cserkészeszmény, a cserkészlélek s
a nevelés vezérgondolatai, de már az esz-
mény kidolgozása más a falun, mint a város-
ban; és ez ad a falugi cserkészetnek bizo-
nyos speciális szinezetet.

Röviden rámutatok néhány eltérésre, me-
lyeket a falu igényei követeinek. A törvé-
nyekben, melyek lényegileg a világcserkészet
törvényeive7 azonosak, a vallásosság és a
hazaszeretet parancsa erősebben érvényre jut 

;

az öníegyelnrezés törvényénél nyilt parancs-
ként kapcsolódik a 18 éves korig terjedő
nikotin_ és alkoholtilalom (aki a falu népével
foglalkozik, az tudja, hogy miért). Az alap-
vizsga, de főleg a II. és L osztályú vizsga
(ezek korhoz kötöttek) súIypontja a szellemi
művelődés, további önművelés; mert a magyaí
falu átka a négy elemi után következő tel-
jesen állati, vegetativ élet. A különpróbák,
melyek a diákcserk észből értékes, ügyes
táborozót csinálnak, falun elsőrendű jelentő-
ségűek, mert a fiút többetérő falusi emberré
teszik; a szellemi és kézügyességi külön-
próbák mellett igen íontosak a gazdaságiak
(gazdász, kertész, méhész, selyemtermelő,
állat-, háziny ú1-, galamb-, baromfi tenyésztő,
gyógynövénygyüjtő stb), melyeknél a gyerek
egy kijelöIt szakkönyvből levizsgázik és be-
mutatja praktikus,munkáját, eredményeit vagy
átadja édesapjától aláirt pontos munka-
naplóját. A táborozás helyére itt a különböző
városokba rendeze ndő tanulmányút lép ; be-
kapcsolható 1-l közelfekvő cserkészíábor
meglátogatása. A falu fia itt közvetlen össze.
köttetésbe lép a városi diákcserkésszel, akivel
azonban levelezés, Látcsgatások, közös ünne-

A modellkészilök isnrertetik repülőgépeiket.i§
Az ismertetést modellverseny követle, mely
különösen a vidéki cserkészeket elégitette ki.
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pélyek révén küIönben is állandó kapcsolat-
ban van, N{inden falusi cserkésznek van egy
diákcserkész levelező-barátja s minden falusi
csapatnak egy városi testvércsapatja. A fiuk
szeretete a szülőket is közel hozza egymás-
hoz s az úr é§ paraszt közt tátongő szaka-
dékot átfogja a szeretet aranyhíclja. E téren
gyönyörű erednrényeim vannak. A íalusi
cserkészet fanatikusan, kenrényen, izzóan
magyar; elzárkózik minden nerrrzetköziség
elől; nern kinál fel testvériséget és nem kér
vállveregető szeretetet olyan nemzelek cser-
készflaitól, melyek aző nemzetébe csak bele-
rúgni tudnak. Szinte brutális magyarságáva{
állandó biztositó, erőtadó fenQksúlya lesz a
magyar cserkészet hajójának. Eles, erős ten-
denciája a falunak ítj vezető társadalmat
nevelni iskolázott, képzett parasztgazdákból,
akik közép- vagy felsőiskolák elvégzése után
hazatérnek a magyaí röghöz és élik a ma-
gyar föld,rríves egyszerű életét, de az intel.
ligens osztály tudásával, szellemi igényeivel,
nivójával, szellemi életével. A fárasztó napi
szántás vagy aratás után otthon a saját
könyvtárában \'Iadáchotvagy Harsányi,, Ellák "-
ját olvasó magyar gazdal (n. b. kis elemista
cserkészeim már mind saját könyvtárral ren-
delkeznek 15-80 kötetig; a csapatkönyvtár
300 kötetes). A firik közül, akit csak lehet,
iskolába küldünk. Igy osztódik azután meg
a falusi cserkészvezetőkeze alatt levő érdekes
anyag, melyet én 3 csoportra osztok: I. 7-10
évig: elemisták (uri, iparos és parasztfiúrk).
Programm: lélekébresztés. II. 10-14 évig.
A fiúk nagy része középiskolába kerül; az
úrri fiúrl<at s az iparosfiírk egy Észét íelrszívja,
a város; a többiek átmenetileg a megíelelő
városi cserkészcsapatban nevelődnek s csak
vakációra jönnek haza az ő vezetőjúkhöz,
akinek kezén korban tehát csak azok marad-
nak, akik középiskolára nem kerülnek. Pro-
gramm: erőteljes gazdasági és szellemi kép-
zés. ]I. 14 évtőI felfelé: az otthon mara-
dottakhoz a 4 középosztály után hazatérők
csatlakoznak. Programm : a falusi cserkész
férfiideálja.

Általában ez a falusi cserkészvezető mun-
kája; nehéz, sok önállóságot ós folytonos
önképzést kivánó pedagógusmunka. Közben
egyre küzd a kezdetben mindenüttfelhangző
vádakkal: ,,játszik csak a gyerekekkel" -,,katonát csinál belőlük" - és a legsúlyo-
sabb: "urat nevel belőlükn - és ugyancsak
keményen kell állnia a talpán, amig mind-
ezeket tettel megcáfolnia sikerül. De végre
győz; a falu meghailik előtte és szivébe
fogadja és akkor már övé a jövő.

Nlindezt, amit itt sürítve nagy vonásol<ban
adtam, önálló vezérkönyvben részletesen ki-
dolgozom. Nagyon §zivesen venném, ha a

hozzáér tők gondolataika t, nehézsége i ket eljut,
tatnák hozzám; ezáltal sok minden tisztá-
zódnék.
Radványi Kálmán dr. e|öadása:

A ceerkéezet ós az iskola.
Tiz évvel ezelőtt, amikor a magyar cser_

készet megindult, egy vezető pedagógus
igy nyilatkozolt: ,,Nem kell cserkészet l A
íiu az iskolában megkap mindent, amire
szüksége van A tornatanár gondla a test-
neve|é:; - A hittan, a történelem, a ma-
gyar órák a valiásos, a jó hazafi nevelé-
sére igen alkalmassak. A reális ismereteket
megkapja a íiu a természetraizi, íöldrajzi,
fizlkai órákon. A sport, a turisztika, a
lövőgyakorlatok, a kötelező kirándulások
az iskola tanulmányi életét kielégítve teljes
emberré nevelik a diákot anélkül, lrogy
szöges bottal böködnék a padlót s kormos
katlanokat cipelnének a Zug|igetbe. Az
egyenruha, a kalap, a íölszerelés, az a
sok hű-hó csak árt a diáknalr, megzavarja
a fejét.>

Amit ez a jónevií pedagógus mondott,
az a gondolat egyidőben közkeletii volt
nálunk. Sőt most, a cserkészet tizedik évé-
ben is igen sok tanár van, aki nem ismeri
a cserkészetet, nem is sejti, hogy cserkész-
tanitványai milyen célok szerint rendezik
életüket, milyen törvények szerint élnek,
mit szeretnek, mit tartanak kötelességük-
nek. A tanárok, padagógusok egy része
nem használja ki azt a sok glőnyt, amit a
cserkészet adhat a kezébe diákiai nevelé-
sével. Néhány bónappat ezelőtt egy vidéki
gimnázium tanára igy nvilatkozott előt-
tem] <A cserkészet csirkefogókat, kalan-
dorokat nevel. Ne kóboroljanak a fiuk,
hanem tanulianak!, Pedig abban a gim_
náziumban kilenc év óta van cserkészet,

Kérdés, van.e szükség cserkészetre az
iskola mellett ? s ha a cserkészet nem
fölösleges, akkor milyen szerepe van az
iskolával kapcsolatban ?

Elég-e az iskola ahhoz, hogy iíju vágyun-
kat a jövő nagy íöladataira nevelje ? Ad-e
a cserkészet valami plust az iskolai mun.
kához ?

Mielőtt ezekre a kérdésekre íelelnék, sze.
retném megkeresni a probléma gyökerét.

A lényeq pedig ez: A cserhészct uj fiw-
tipttst állitott a uilágba, Minden .nemzet
megteremtette a maga cserkészideálját,
vagyis uj fiutipusát s ez különbözik az
eddig ismert diáktipusoktól. A cserkészet
tehát nem az iskola kiegészítője, nem a
sport, turisztika megnemesítése, nem test-
nevelés, nem jellemneveJés; vagyis nem
részleges munka és nem a pedagógia meg-
foltozása, hanem élelrendeaés. A, íiu egésr

|,
h\" |t
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életét rendezi, az egész fiat veszi kézbe
minden hibájával és erényével, minden
testi és lelki előnyével együtt; -- § ezért,
a cserkészet világa olyan gazdag, mint
maga az elelen elet. A történelem minden
nagy íordulata, az embe riség s egyes nen:-
zetek minden renaissancea, azza\ kezdődött,
hogy uj embertipus állt bele a v lágba.
Az ui embertipus mint megvalósitandó
ideál magaslott ki a tömegek sötétsógéből.
Beszélünk górög emberideálról, római
emberideálr(l, keresztény középkori lovag-
emberideálról, renaissance-ernbertipusról.
Minden kor megszüli a maga emberideálját.

A modern kor annyiban rnutat haladást,
hogy elsősorban az líjuságra számit. Igaz,
hogy minden szellemi és társadalmi moz-
galom, mely az emberiség javitását céIozta,
számit az iíjuságra. Az iíjuság nyers már-
ványából minden világnézet kifaraghatja a
maga szoborművét s igy eleven formába
öntheti gondolatait. Sokszor hangoztatott
igazság, hogy: akié a gyermek, azé a
jövő; akié az ifiuság, az bátran szá-
míthat a győzelemre, mert az ő gondolatai
fognak a jövő társadalmában éIetté válni.
Ezt mindig tudták és hangoztatták, de
soha nem jutottak el annyira, mint a leg-
ujabb pedagógiai irányzat, a cserkészet,
awely a jöaendő férfi.t a fiubau fogja uteg,
A cserkészet minden nemzet számára meg-
teremtette az uj íiutipust, akiből uj ember"
tipus fog kialakulni.

S mi, akik uj magyar jOvőt akarunk,
akik nagy, gazdag művelt Nlagyarország-
ról álmodunk, érezzik, lrogy ezt az ui,
életrevaló íiutipust szeretnünk kell. El kell
halmoznunk a szeretet minden aiándéká,
va| s netn szabad, uitalhoznunk létjogosu,lt-
ságáról, Megszületett, itt van köztünk s az
élet nyersanyagát mohó akaraterővel ren,
dezi a rnaga számára, Az ui fiutipust, a
magyar cserkészfiut meg kell érteni és sze-
retni kell. Az iskolának is kell szolgáluia
ezt az uj fiutipust.

A cserkészideál nem minden íiuban ölt
testet, csak azokban, akiket a hivatás szent
ihlete alkalmassá tesz arra, hogy úttörők,
vezetők, elülmenők, a nemzet gondját vál-
lakon hordozó jellemek legyenek. Igazán
ió cserkész csak az lehet, aki nem elégszik
meg ^, 

egyéni élet kiegészítésével, hanem
,nemzetének az életét is éli. A cserkész is
így 1ár iskolába, mint a többi diák, de
benne a tanult gondolatok jelentősége más.

Hogy az űj magyar íiutipusnak milyen a
lelke,-mik az alaptulajdonságai, eléggé is,
meretes. A Vezetők könyvében részletes
raizát adtuk a külföldi és a magyar cser-
késztipusoknak, MegáIlapitottuk, hogy az

A repülögép ismertetése. IV. 3. Rákosmező.

amerikai cserkészide áI az öuntagát élö, test-
ben és lélekben egészséges jó fiu, - az an-
gol cserkészideát a használkató fiw, akrnek
a jelleme: cselekednt és cselekvés lrözben
használva a köznek. A német cserkész
hazájának a hatou:ája s a magyar cserkész
honuédő turti,ni kis-magyar. Honvédő, mert
a történeimi teljes Magyarország visszaálli-
tására és védelmére liészül s benne lalrik
a turáni népek ős ösztöne, az állarnalkotó
erő, mely különböző népfajol<at szent egy-
ségbe, a magyar szent kcrona egységébe
tud összefogni.

Ezt a fiutlpust kell viszonyba ál]itanunk
az iskolávar. 

*

Mindenfajra pedagógiai munkának: a csa-
ládi, iskolai, cserkész nevelésnek is minden
tevékenysége egy célra összpontosul most:
a fiuban rejlő összes energiákat kifejleszteni
és az elérkető legmagasabb fokra emelni.
Nemzeti létünk eg;letlen alapja és biztosí-
téka a §yeru,lek.

A gyermek a nri nemzeti kincsünk: a
szivében, vérének, agyánal< atómjaiban la-
kik a mi területi integritásunk. A gyermek
jelenti számunkra a visszaszállt örómet, a
boldog békét. Ime, ezért fontos, hogy a
íiubóI milyen íérfit siherül előhívnia a pe-
dagógiának ! A fiukkal szemben új kOteles-
ségeink, irj föladataink vannak, ameiyeknek
a megoldására kevés a tanév és kevés az,
amit az ,,iskola" sző takar. A vérbeli pe-
dagógus most jut igazán szcrepéhez, ami-
kor ilyen világosan érezzűk, hogy minden
tia ueru.zeti kiucs, nagyobb mint a kör-
möci arany vagy a Kárpátok természeti
csodái.

Ezért most nem elég a tananyagot elő-
adni, hanem minden eszköszt és minden
alkalmat föl kell használnunk, hogy a nem-
zet eleven kincseit erősekké és prakti-
kusakká neveljük. A családnak, az iskolá-
nak s a cserkészeknek a legteljesebb har-
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móniában kell működniök a gyermek fej-
lesztésének kényes és nagy -felelOsseggól
járó munkájában-, Mind,en neru siherülí fiw
nenlzeti szerencséllenség; - ezze| a szent
meggyőzödéssel ál|jon a pedagógus a fiu
elé.

Minden tanárnak bizonyos íokig jó cser.
késznek kell lennie - a tanitványai miatt.
Az iskola alakuljon át úgy, hogy legven
benne a dísztermen, a tornatermen, szer-
tárakon, laboratóriumon kívül cserké:jzott-
hon is, mert a cserkészotthon a legszen-
tebb laboratórium, melyben a jellemképzés
művészi munkája folyik. Mindig problé- '
mája volt a cserkészet vezető embereinek,
hogy iskolán kívül szervezzenek-e csapa-
tokat vagy az iskolában. Azt hisszük, erre
ez a fe'lelet: mindenütt, ahol olyan íiuk
vannak, akik cserkészek akarnak lenni.
Legyenek csapatok az iskolákban, gyárak-
ban, bányateiepeken, falvakban, tanyákon,
kongregációs otthonokban, egyházközsé-
gekkel kapcsolatban. Legyen a cserkészet
gazdag virágzás, árassza el az ország tele.
vény talaját mindenütt s hozzon minden
virága egészséges gyümölcsöt.

Mi az a plusz, amit a cserkészet az is-
kola munkájához ad? Más szóval: mik
azok a pedagógiai problémák, amelyeket
az iskola nem tud megoldani, a cserké-
szet pedig megold ? Csak a legjellemzőb-
bekre akarok rámutatni,

1. A diák élete két részből áll: az egyik
a tanulmányi idő, a másik a vakáció. Az
iskola csak a tanulmányi időt tölti ki tar-
talommal, a vakációt nem tudja rendezni,
nincs módjában. A cserkészet minthogy
az egész fiuval, annak egész életével törő-
dik, - kitölti tartalommal a szüneteket is.
Sőt akkor jut igazán szerepéhez.

2, A cserkészek korszakalkotó jelentő-
sége abban van, hogy a fiu a cserkészet
körén belül önhént ad,ia át magát a peda-
gógusnak, hogy az formálja ki belóle a
íéríiut. A cserkészet élni és cseleked.ui en-
gedni a fiut, atat nyit a gyermek legne-
mesebb ösztönei számára s alapul a gyer.
mek természetét igényeit veszi.

A cserkészetnek tehát második igen nagy
értéke az elméletek iskolája mellett, hogy
fölismerte a cselekvés igazi értékét s a
tetteket Öntudatosan, tervszerüen a neve-
lés szolgálatába állitotta. Etég utalni a napi
jótett parancsára.

3. A cserkészet lovábbi előnye, amellyel
az iskolai munkát 'támÖgatja, "a'praktiius
neuelés. Egy tilozófusunk tiz évvel ezelőtti
panaszát idézem: <Iíjaink impraktikusak.
De ennél az impraktikusságnál sokkal na.
gyobb baj, hogy nem látnak meg sernmit

sem az utcán, sem a természetben, sern a
társadalomban és hogy nem kiváncsiak a
valóságra! A,z iskolaban kapott intellek-
tuális képzettség nem jelenti még a lélek
műveltségét és az életrevalóságot,t Ezt az
érdekes nyilatkózatot kiegészitr Wlassich
Gyula, aki miniszterkorában panaszkodott,
hogy a íia érettségi után vasuti jegyet se
tudott váltani. Ma már több mint tizenöt-
ezer igazán praktikus cserkész jár-ke| az
országban.

4. Az jskola nem ad elég táplálékot a
frl fautáziójának. A fantázia a fiu lug-
gyönyörübb kincse: ennek jó és egészsé-
táplálékot kell adnunk, különben a sze-
méttel is beéri. A tudományokon kiéhezett
mohó diákfantáziának a cserkészet friss,
egészséges táplálékot ad.

5. Azt sem szabad elfelednünk, hogy
minden fiuban van több-kevesebb rejtetl
teketség, amit a tanév nem hozhat fölszinre.
Az iskola kénytelen az e|őirt skatulyába
gyömöszölni a íejlődő iíju lelket, kénytelen
témák szerint dolgozni. A cserkészet mó-
dot ad arra, hogy a sejtett tehetség ki
tudjon bontakozni. A tehetségek szerint
való önképzés ezerté|e motivumát szolgál-
tatja a cserkészet.

6. Az iskola a diáklélektan számára soha-
sem tudja szolgáltatni az adatoknak olyan
bőségét, amit a cserkészet. A cserkész ön-
ként adja szivének a kulcsát vezetője ke-
zébe. S ránk nézve igen fontos, hogy a
diákpsichológiát és a diákmorált kiépitsük.
Inkább kevesebbet íoglalkozzunk a rend-
szerekkel, módszerekkel, rendeletekkel: -de annál többet foglalkozzunk, az eleven
fiuval, a fiu lelkével. lappang,i energiáival,
f antáziájáv a1. cselek e d et ein ek' a moti mu va i-
val. A cserkészet praxisa a diáklélektan
értékes adatainak egész törnegeit szolgál-
tatja az iskolának.

7. Még néhány olyan nevelési problé-
mát érintek röviden, amelyeket a cserké-
szet megoldott s ezzel az iskolai nevelésnek
is szolgálatot tett. A cserkészet összeneveli
a különböző társadalmi osztályok gyerme-
keit. A cserkészcsapat, de különösen a tá-
bor szociális szempontból a legideálisabb
társadalom.

A cserkészet a fáradt, petyhüdt idegzetü
ember visszavezeti a természetbe s meg-
tanitja a vele valrj együttevésre. Végig
életi a fiukkal a lovagiasság praxisát. Min-
den íiu sszületett lovag. Megtanitja a fiu-
kat az együttműködésre: hogyan lehet
közös erővel véglrez vinni rrlyasmit, amire
egymagában képtelen az ember.'Ime 

néhány adat abból a pluszból, amit
a cserkészet jelent. Az iskola a tantárgy,

U d
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a könyv intézménye. A cserkészet az é|et
intézménye. Beíejezésül Baden-Povellt idé-
zem. Amikor az angol cserkészet atyja
visszament Délaírikából a szigetorszá§ba
és látta a megváltozott viszonyokat, a ném-
zeti dekadenciát, igy szólt:

.N"gy baj, hogy a drótné]küli távirót
nem angol ember találta föl. Nugy b"j,
hogy az első röpülőgép konstruktora nern
angol ember volt. És szomoru jelenség,
hogy templomaink üresebbek, mint valá-
mikor voltak. Kevesebb a jókedv, az öröm,
az idealizmus. Romlik az angol faj ! Ezen
kell segiteni !l

S Baden-Povell megteremtette az ango|
cserkészeiet, hogy a bajon segitsen: vagyis,
hogy az ujabb találmányck angol agyból
pattanjanak ki; hogy a templomok ne le-
gyenek üresek; hogy több légyen az an-
gol földön az öröm, a jőkedv, az idealiz-
mu§; s hogy az angol faj ne legyen
romlott.

S mi magyarok is megteremtettük a
speciálisan magyar cserkészetet, hogy le.
gyenek nagy föltaláldlink, jó katonáink,
kötelességtudó hivatalnokaink, becsületes
kereskedőink, ügyes mesterembereink, s
hogy templomaink ne legyenek üresek.
MegteremtettüIr a magyar cserkészetet,
hogy Magyarország nagy legyen !

Ger6 Lárzló társelnök elöadása :

Cserkészet és lratonaság.
Az előadő részletes indokolással kifeitette,

hogy a kettő egy kalap alá foglalása téves
és mindkét tényezőre, a cserkészetre úgy,
mint a katonaságra ártalmas. Ezért kéri a
tiszta cserkésztörvény alapján való állásíog-
lalást, a melynek eredménye külíöIdön ép-
úgy, mint nálunk, hogy a cserkészetnek
vánnak rokonvonásai i-katonasággal, dé
nem az. A cserkészet az ifjú lélek önkéntes
mozgalma,

Orrzágos bajnoki vivóverreny.
Ápr. 4-én rend,ezte a szövetség első orszá,

gos bajnoki vivóversenyét, mely a siker je-
gyében folyt le. A verseny a Budai (Buda-
pesti) Torna Egylet attila-utcai tornatermében
folyt le, melyet az Egylet választmánya bo,
csájtott minden ellenszolgáltatás nélkül a Szö-
vetség rendelkezésére. A küzdelem az ifju-
sági cserkész vivósport nagy fejlettségéről
tett tanulságot és osztatlan érdeklődést kel-
tett úgy a társadalom minden rétegében, mint
a vivókörökben.

Verseny közben a 18. sz. Lőczy csapat
zenekara dr. Hermann Győző par. vezetésé-

vel szórakoztatta a közönséget. A viadal vé-
geztével dr. Witz Béla, a M. Cs. Sz. elnöke
buzditó beszéd kiséretében osztotta ki a
dijakat.

A verseny részletes eredménye:
I. tőr minősit. verseny l5 éven aluliaknak:

1. Dobó Ferenc 41. V. M. G. 47 pont.
2. Stark Andor 32. Levente 46 ,
3. Mader Béla 11. Bocskay 46 ,

II. Tőrverseny l5-18 évesek számára
l. Dunay András 1l. Bocskay
2. Spiegl Andor 2l. VIiI. G.
3. Martinovics Béla 1l. Bocskay.

III. Tőrbajnokság (korhatár nélkül) :

1. Dunay András 1l. Bocskay.
2, Lőránt Henrik 4l, V. M. G.
3. Benkovich G. 7. Erőss Gusztáv.
4. Jakab Árpád l1. Bocskay.

IV. Kardbajnokság (korhatár nélkül) :

1. Fényes Iván ll. Bocskay.
2. v. Horthy István l l. Bocskay.
3. Leidenberger Z, 4. B. I. K.

V. Kardcsapatverseny:
l. l l. Bocskay csapat (Fényes, Horthy,

Török L,) 6 :3 arányban.
2. 7. Erőss Gusztáv csapat (Benkovich,

Csemitzky, Schranz).
VI. Tőrcsapatverseny.
l. 2. l}. K. G. (Lovrich, Fináczy, Bene-

dict) 5: 4 arányban.
2. 11. Bocskay csapat (Dunay, Jakab,

Martinovich).
Pontverseny:
1) ll. Bocskay 44 pont, 2) 2, B, K. G.

l5 pont, 3) 7. Erőss Gusztáv l0 pont.
Megragadjuk az alkalmat, hogy ezen úton

is kifejezzük köszönetünket a B. B. T. E,
választmányának, mely ismert áldozatkész-
ségével bocsájtotta rendelkezésünkre az Egy-
let tornatermét; kitüntető közreműködésü-
kér| Dunay Aud,rás, Bertjl Lószló, Dénes
Kóroly, ifj. Hesszluan Károly, Bogen Al-
bei,t, Uktgarih Jenő, Streck Ede, d,r, Mih,lós
Kálmán uraknak, kik mint a versenybiróság
elnökei, illetve tagjai voltak segitségünkre
szaktudásukkal és megértő szeretetükkel. A
rendezésért köszönettel tartozunk Gerő
Lászlónah, a N{. Cs. Sz, társelnökének és
d.r. Girsi.h Gézának, a Bocskay cserkésze1
parancsnokának. Utoljára, noha elsőnek kel_
lett volna emlitenünk, köszönjük a Magyar
kir. Folyam. és Tengerhajőzási R, T. igaz-
gatóságának nagylelkű anyagi támogatását,
mely a verseny megrendezését számunkra
lehetővé tette.

A rendezö ll. Bocskay csapat nevében:

Mad,er Marcell st.
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HIVATALoS RESZ.
A Magya" Cr""k;.zrzövetség

ruházati és felszerelési szabályzata
1. §.

A magyar cserkészegyenruha a magyar
cserkésztevélrenység munkaöltön y e. Az egyen-
ruhl minden egyes jogosult viselőjéért; ha-
zánk tötvérlyei szerint aIakult, állami ellen-
őrzés alatt á|lő Magyar Cserkészszövetség
vállal felelősséget. Fogadalomtétel rrtán min- ,

den cserkész viselhet cserkészegyenruhát és
felszerelést.

2. §.
A cserl<észruházat áll: 1. öltözet darabok-

ből, 2 jelvényekből, 3 feiszerelési cikkek-
ből, 4 vrselési jogosultságot tanusitó arcké-
pes igazolványból.

3. §.
A cserkészöltözet darabjai : 1. cserkész-

kalap, 2. cserkészkabát, 3. cserkésznadrág,
4. cserkészing,5. cserkésznyakkendő, 6 cser-
készöv, 7. |ábszárvédő, 8. cipő, 9, cserkész-
körgallér vagy cserkészfelöltő, l0, sweater,
l t. tábori cserkészsapka. Ezel<ből köte|ező:
a kalap, az ing, a nyakkendő és az őv.

1. Cserhészkalap. 6 -:-8 cm. széles, vonal.
egyenes karimáju szürkészöldesbarna szinü,
vizhatlan nemezkalap. Teteje nég1,oldalról
csucsosra horp:sztvá. A kaiapszalag()t al a
cserkészeknél 1-2 cm. széIes, viaszosvászon
sza\ag blrna szinben; b) őrsvezetőknél és
öregcserkészeknél 1. cm. széles,barna szinü,
csattos bőrszijj ; c) tiszteknél és véncserké-
szeknél 3 cm. széles, csattos barna bőrsziji
hetyettesiti; d) szövetségi tisztviselőknél, rnint
tiszteknél.

A viaszosvászon szalag összeerősitése és
a szijjak csattja balold rlra (a ftil fölé) kerül.

A cserkészkalapot 0.8 cm, széles, szabá-
lyozható hosszuságu barnaszinü bőrszijj (vi-
harszijj) rögziti meg.

2. Cser|césztisz'ih,abát. Szürkészöldesbarna
szinü, erős, tarlós gyapjulodenből készült
kishajtókás, állig begombolható egysoros -sacco - kabát 3 gombbal. A|ja zárt - neln
bekeritett, - két külső alsó zsebe fedeles,
két belső felső - mell zsebje begom-
bolható

3, Cserhész- és cserkészliszti uadrág. a)
szürkészö]desbarna szinü, erős, tartós gyapju-
loCeaből készült, elől két vizszintes nyilásu
nadrág- és egy Órazsebbel eltátott hosszu-
szárú bricsesz, egy hátsózsebbel, kivül négy,

- öt - övszijjtartó pánttal, belül 3 pár
nadrágtartó gorrrbbal. A nadrág szabása a
térd szabad mozgását biztositja, b) kivételes
használatra tiszteknek és szövetségi tisztvi-

selőknek nreg van engedve alrrl visszahajtott
szélú, bricsesz anyagból készült szalounad,-
rág (panta|ló) viselete is. c) Cserkésztérd-
nadrág. Anyaga mint a cserkésznadrágé. Két
nagy és erős oldalsó és egy hátsózsebbel
ellátott, szabad mozgást biztositó, de nem
tul bő tétdnadrág, melynek szátai térden
felül érnek s a clerekán az öv felerősitésére
3 v. 5 posztófülecske szolgál'

4. Cserkészing. Sárgászöldesbarna szinü,
puha flanellből készült, lehajtott és felgom-
bolható vagy a nyakkerrdő alatf tüvel össze-
fogott galléru ingbluz, két fedeles mellzseb"
bel. Az ing vállára a jobb és baloldalon
2.ő-3 cm széles, vá||nál bevarrott gailér
a|á gombolható hajtóka, vállpánt kerül. Az
ing kéze|őjét egy vagy két gomb zárja. A
gombok az ing anyagáva| egyező szinüek,
Szabása tetszetős, de nem szúk.

ő, Cserhészngahkendő. Almazöld szin;j sza-
tin vagv clott, esetleg sportflanellből készült
kendő 60 cm nag.vságban. Öreg. és vén-
cserkészeknéI barna szinü a nyakkendő.

6. Cserhészöu. T(ét kulcskarikával háronl
részre osztott 5 cm. széles, barna szinü,
erős, de puha szijjít bőröv, közepén csattal.
Az öv baloldait egv kis bőrtolóka a|á fogva
végzőőik. A kulcskarikákra egy egy karabi-
ner kerül jobb és baloldalon. Az övön csak
a legszül<ségesebb felszerelés viselhető (sip,
kés, irattáska).

7. ]_ábszáruédö. Cserkészruhával egyező
szinü, kötött g.yapju harisnyaszár, térd alatt
négy ujjnyira lehajtva, nrinden disz néikül.

8 Ciqlő. Füzős, magasszáru, békanveives,
vizhatlan cipő, erós, tartós, de puha bőrbő1.

9. Cserhész és cserltésztiszti hörgallér, Szür-
készöldesbarna szinü, erős, tartós, esőálló
gyapjulodenből készül, térden alul érő, bő
csuklyás körgallér, lrat gombbal. Gallérja
álló, melyet két kapocs és egy makk zár.

Cserltész és cserhéqztiszli íelöUő. Tér.
den felül érő kis hajtókás, állig begombol-
ható, kihajtott gallérú, kétsoros, alu| zárt,
sima hátú felöltő, melyen két fedeles külső
zseb és két belső, begombolható zseb van.
Szabása tetszetős, de nem tulzottan szük.

l0. Sweater. í(ihajtható galiérr,r, de állig
begombolható, szürke szinü gyapju sweater.

l 1. Cserhész tábori sapha. Barnászöld
szinü vászon Bocskay.sapka. A cserkészjel-
vényt homlokrészen helyezzik el; baloldalára
a csapatszámot.

A cserhészfelszerelés részei: 1, cserkész-
bot, 2. cserkészkég 3. cserkészsip, 4. kulacs.
5. pohár, 6. iránytii, 7. íérkép, B. mentő-
'késziet, 9. varrókész|et, 10. hátizsák, ,l 1. óra.
Ezekbő| kötelező a bot és a sip. A cserkész-
felszerelés egyszerü és erős, tartós, célszerü.
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|. a) Cserkészbot, l50 cm. hosszu, 3 cm.
vastag, sötétbarna szinü, természetes héjú,
laposvasheggyel; b) cserkésztiszti bot, 92
cm. hosszu, 2'5cm. vastag sötétbarna szinü,
természetes héjú, görbefogantyus mogyoró-
rud kupos vasheggyel.

2. Cserkészkés. Hat_tiz cm. hosszu, erős
pengéjü, csukott karabinerre erősithető acél-
kés, l pengehosszuságú csomóbontó hegy.
gyel. A kés a baloldali karabinerén lóg.

3. C§erkészsip. 7, cm. hosszu, kettős
hangu, tömör sárgaréz jeIzősip, mely a nya.
kat körülvevő sipzsinóron függ. Es a jobb-
oldali öv karabinerére van csatolva. Sipzsi-
nór szine I. o. vizsgát tett cserkészeknél
szürke, őrsvezetőknél és öregcserkészeknéL
zöld, véncseikészeknél fehér, tiszteknél barna.

4, Kulacs. t/9 l -es al. kulacs posztóhu-
zattal.

5. Pohár. l/a l.-es al. vagy zománcozotí
vasbádog

6. Iránytii, 4 cm. átmérőjü, állitható
tűvel.

7. Térkép. 1 : 75000 méretü, katonai.
8. Mentőkészlel. Tiszta kötszerből, jód-

tincturából, ammoniákból, csiptetőből, külön-
féle biztositótűből áll,

9. Varrókészlet. Yarrő- és biztositótűkből,
patentgombokból, különtéle cérnákból és né-
hány tartalékgombból áll, ügyes vászonzacs-
kóban,

lO. Hátizsá,ú. Meglelelő nagyságű, erős és
tartós, külső és belső zsebekkel ellátott, ké-
nyelmes, széles hordszijju, feltétlenül vizhat-
lan zsák.

lt. Óra. Pontos, megbizható, tökéletes
zárődő feóelü.

1, A I47, sz. cserkészcsapat a ,,Medven
név helyébe a ,Petőfi," nevet vette fel.

2. Igazolt csapatok:
2l7. sz. Ker. Munkásifjak cs csapata Pécs. ,
2í8. sz. Ker. lfjusági Egyesület Mezőtur.
2I9, sz. Orvénykő cs. cs. Miskolc.

3, Vizsgázott tisztek és segédtisztek:
286. Csomor János l92. sz. cs. cs.
287. Stumpf lmre 25. n ,, ,,
288. Laubenberger János 143. ,, ,, u

300. Csorba Ernő
30l. Demjén lstván
302. Schwert Arpád
303. Barta lstván
304 Dr. Vásárhelyi Miklós
305. Puky Pál

773, sz. cs. cs.

- ö̂rrrl
l 18. ,, ,, ,,
o9!p. ,, ,, ,l

19. ,, ,, ,,

289. Varga Jenő
290. Madarász Kálmán
291. Madarász Aladár
292. Satz Ernő
293. Schmidt Béla
29+. ifJ. Gombás Lajos
29ö. Kirschbauer Elemér
296. Kemény ÖdOn
297. Csupor Lajos
298. Sebók Miklós

,, ,, ,,

l43. ,, ,, ,,

143. , ,, ,,
26. ,, , ,,

90, , ,, ,,

51, n ,, ,
174. n ,, ,,
l74. ,, ,, ,,
t74.,, ,, ,

Felhivom a cs. parancsnokok figyelmét a
,,Magyar Cserkész" áprilisi számának hiva-
talos részében közölt táborozási jelentés
beadására,

kérem a fővarosi]s a vidéki városok
csapatait, hogy mindazoknak a kereskedők-
nek a cimét, akik bármilyen alaku cserkész-
jelvényt árusitanak, a titkári hivatalnak küld-
jék meg. Orsz, Fötitkár.

KüIfölati c§erkóBztóborozások 1923 ban. III.
A küIföldi útra jelentkezett csapatok figyel-

mét ez uton ismételten óhajtjuk arra a kö_
rülményre felhivni, hogy a résztvevő fiukat
ne azok vagyoni helyzete szerint nevezzék
fr€g, hanem igenis helyezzenek súlyt arra,
hogy anyagilag kevésbbé előnyös helyzetben
levó, jó cserkészeket is vigyenek, akiknek
költségeit a csapat vagyonából, táborozási
alapból, vagy amennyiben ez nem volna
elegendő, a csapat áLta| rendezendő ünnepé-
lyek, vállalandó külön munkák jövedelméből
viselik, miután ennek ellenkezője nem felel-
het meg az igazi cserkész szellemnek. A K.
H. fenntartja magának azt a jogot, hogy oly
csapatokat, akiknél nem ennek megfelelő
bejelentéseket tapasztal, szükség esetén egé-
szen kizárjon az utazásből. A második do-
log, amire figyelmeztetnünk kell, az, hogy
jövőre és azután is lesz külföldi út, tehát
azok, akikazidén nem jelentkezhetnek vagy
utazhatnak, jövőre még mindig megtehetik
ezt, épp úgy, mint azok, akik az idén men,
nek, jövőre ismét mehetnek esetleg
másfelé.

A m. kir. Külügyminiszterium kérésünkre
kilátásba helyezte, hogy viszonosság alapján
az uIlev é||áttamozás k edvezmény ét me gszerzi,
illetve kieszközli mindazon utazások részére,
melyeket a K, H. bejelent. K. H.

Dr. Papp Gyula: ,Cse_rkészfiúk könyve"
ára 5O korora és még néhány darab Dalos-
könyv kapható a Magyar Cserkészszövetség
titkári hivatalában.

A hónapközben beérkező lapmegrendelése-
ket csak a kó (-e és 15-e körüI bonyolitjuk
le (tehát kéthetenkint|)

A Kiad.óh,iuatal,
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Folhivás!
A Magyar Cserkészszövetség központi tá-

borozási bizottsága miheztartás végett a csa-
patokkal a következőket közli:

l. A kellő gonddal, a Yezetők könyve
szellemében és utasitásai szerint, minden
csapat nl,aga készitse elő táborozását (tábor-
hely kiszemelése, a helybeli illetékesekkel
való tárgyalás, az élelmezés és szállitás meg-
szervezése, edényekről, szerszámokról és sáü
rakról való gondoskoclás).

2. Táborozási segélyehre - a Szövetség
részérőI - ez idén egyáltalán nem lehet
számitani.

3. A táborozási bizottság kiuételesen, kel\ő
indokolás mellett segit egyes fiatalabb csa-
patoknak: a) a táborhely megszerzésében,
b) egy-két sátor kölcsönadásában. Zsir, cu-
kor kedvezményes áron való beszerzésére
egyelőre nincs kilátás.

Ismételten felhivja a bizottság a csapatok
figyelmét a Magyar Cserkész áprilisi számá,
ban kőzzétett hirdetésére, mely a lábororási
engedé|l feltétlen és sürgős megszerzésérő!
intézkedik.

_T 
áb or o zdsi b izott s á g.

A M. Cs. Sz. ItI. kerületének nyilvántar-
tási osztálya részint kilépés, részint elévülés
folytán a következő szárnu igazolványokat
törölte :

1-3,5_7,9_-11, 13, 17, 19_25, 28,
29, 3l, 33_45, 47-4g, ől,ő2,55, 57-59,
61_65, 67 _7o, 72, 75, 77, 78, 80-82,
86_105, 107, 10B, 1 10, 1 l 1, 1 l 3, ll4,717
119, l2l, l22, 124, 126-128, 131, 134,
136, l38, 139, l41, l42, 144-1'46, 148,
15l, l64, 155, 159_16l, l63, ]6-1, l69,
l74, 176_180, 182, l84, 186_ 193, 195 -
l97, 203-206, 208_2|l, 213_220, 226--
233, 237_239, 241_243, 24ő_247, 2ől,
253 _2ő6, 2őg, 26l, 263-26ó, 28ő, 2B8, 289,
298, 299,308, 311-3l3, 316, 3l8, 324_
327, 334, 33ő, 337, 340, 342, 343, 345_
347, 349, 356_358, 366, 368-370, 37ő,
377, 379, 381, 383, 385-408, 4í2_4Lb,
4l9, 422, 423, 4Zr), 426, 428--432, 434-
437, 44I, 44&, 45t-453, 458, 463, 464,
47o, 472, 474, 48L_52t, 527, 530, 535,
540, 54+, ő47, 5őo, ő53, 554, 558_563,
577-578, 580, 582, 5B3, 585, 589, 594,
595, 597-599, 601,_604, 608, 609, 612-
614, 6t8, 621-.624, 626, 628, 629, 632,
633, 637, 646, 648, 738,743, ?44,750,
757, 758, 76i;, 77l, 773, ?74,780, 781,.803,
804, 8l8, 82o, B22,826_828, 832.

Azok a cserkészek, akiknek tulajdonában
olyan számu igazolvány van, mely a fenti
számok között előfordul, azok a szolgálati'
út betartásával kérjenek új igazolványt,

t ilillanilus nlnniíuíny iulnlnnlollini.
A Prinz Hendrih d,er Neederland.en ala-

pitványi bizottság f. é. április 16-án tar-
tott ülésén 77 pályázó közül a következők-
nek rendelte el kiosztani az öt egyenként
K 6.900.- jutalomdíjat:
Utry Sándor őrsvezető a 2. sz. csapatban,
Bezsák Miklós cserkész , 18. o ,,
Gyurcsó János , n 20. ,, u
Dreven Géza , n 14. ,, ,,

Kardos György , ,, 92, ,, ,,

mig a Magyar Cserkészszövetség által ki-
tűzött öt, egyenként K 6.900.- jutalom-
dijat a következők kapták:
Győrfi Mózes cserkész a 3, sz. csapatban,
BáIint József őrsvezető , t4. ,i ,,
Bonami Adolí , ,23,, D

Horváth Bálint ,, ,, 15. ,, ,,
F'ridrichGyula , n53,n ,,

I\íivel ezen tiz jutalmazotton felül még
szánros olyan kérelmező maradt, kiknek
kérését meg nem hallgatni képtelenek vo}-
tunk, C. Clinge Fledderu,s hollandi főkon-
za| űr őexellenciája, Magyar Cserkészek
Termelő és Ertékesitő szövetkezetének
igazgatósága, Magyar Cserkészek Takarék
és Hitelszövetkezetének igazgatósága, Ba-
konyi Gusztáv orsz, gazdasági és pénzügyi
főtitkár úr, egyenként K 10.000.- adomá-
nyát a következőknek nyolc, egyenként
5.000 koronás jtrtalomdijként kiosztani ren-
deltük el:
Waginger NIihály őrsvezető a25, sz. cs.-ban
Szikszay Jenő , ,, 47' ,, ,,

Zsoldos Lászlő rajvezető , 49. n n
Horváth János cserkész ,79, n ,,
Deák Béla ,, a 118. ,, ,,
Boros Sándor rajvezető , 142, ,, u

Erdős Zo|tán cserkész ,, 158. ,, ,,

Molnár Rózsi segédvez. ,, ZlLeány n

valamint Hampe} Antal ny. á]lamtitkár úr
őméltósága és gyűjtése által felaiánlott ado-
mányából tizenkét, egyenként 4.000 koro-
nás jutalomként:
Csapodi Etele őrsvezető a 2. sz. cs-ban
Fáczán Győrgy cserkész u 13. ,, ,,

Ságody József őrsvezető , 18, ,, ,l
Hegedűs István cserkész , 18. ,l ,
Csiltag Gyula ,, ,, 18. , ,
Auer Győző rajvezető , 49. ,, ,,

Kádár István cserkész , 74. ,, n
Németh Albert rajvezető , 76. ,, n
Marton Lajos cserkész , 79. ,, ,,

Nagy Sandor rajvezető ,, I22. ,, n
Weigel Endre cserkész ,, 187. ,, ,
Klárics György segédtiszt ,, 206. ,, ,,

A fenti jutalomdijaknak kiosztása ünne-
pélyes keretben április 29,-én a Szaniszló
réten történt meg. Bahongi Gusztáu

gazdasági és pénzügyi íőtitkát

- _ - , t .l a||||||| ll llliilil || l !|h
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Hol vannalr, még leánycserlrészelr ?
A'leánycserkészet terén, mint általában a

cserkészet terén, az angol nemzeté a kezde-
ményezés. Azonban csákhamar, részben an-
gol hatásra, részben eredeti indittatástól, több
országban alakultak leánycserkészcsapatok,
amelyek vezetői sok esetben, mint tapásztal-
tabbakhoz, az angol vezetőkhöz rorauttak
irányitásért és tanácsért, Ezért több angol
leánycserkészvezető alakitott egy nemzetközi
tanácsot, amelynek minden egyes tagja kap-
csolatban van valamely más- nemzÖÚeli le-
ánycserkészmozgalommal. Ez a nemzetközí

mozgalom egy-egy tag-ja beszámolt a saját
mozgalma munkájáról,
eredményeiről és ne-
hézségeiről.

E jelentések nyomán
kitűnik, hogy legna,
gyobbszerú és legjob-
ban kiépitett Nugy-
Britannia és az Eszak-
amerikai Egyesült Al-
lamok mozgalma. An.
gliában 1919.ben közel
94,000 leánycserkész
volt. Az angol mozga-
lom nemcsak l2- l8
éves leányokkat fog-
lalkozik, hanem alko-
tott csoportokat 1 2éven
aluli (Browny) és 18
éven felüli (Rangers)
leányok részére is.Van-
nak ezenkivül oly cso-
portjai, melyek vezető-
ket képeznek ki, és
van oly csoportja, 2
mely az eg_vedülálló

leánycserkészeket
egyesiti. Csoportszer-
vező testületeik a leg-

L" Baden_povell, a világ leánycserkészetének f eje. 
[T:iffí,"j|*.'1;iffi:

cserkés.zet még nem volt megszervezve, ma..
gyar kiküldött nem lehetett jiten. A máso-
dik ilyen konferenciát 1922.-juniusában tar-
totta a nemzetközi tanács Cambridgeban. Itt
már a mi kicsiny mozgalmunknak- a kikül-
döttje is megjelent kedves elnöknőnk sze-
méIyében. 40 nemzeti mozgalom 125 dele-
gátusa e gyűlésen a leánycsérkészet sok fon.
tos problémájával foglalkozatt előadások és
megbeszélések keretében. Legtanulságosab-
bak lehetteí< azonban azok ajélentéseÉ, me-
lyekben minden egyes képviselt nőnlzetitanács természetesen

nem gyakorolhat és
nem is akar gyakorolni
határozott befolyást az
egyes mozgalmak mun-
kájára, mert hiszen
minden egyes nemzeti
mozgalornnak megvan
a maga sajátos jellege
és szükséglete. Ez a
nemzetközi tanács csak
összekötő kapocs a
föld minden részében
munkálkodó leánt,cser-
készek közötí, éi meg
akarja adni az esvütt-
működés lehetdúsét
Eddig 33 nemzet"le-
ánycserkészeivel jutott
összéköttetésbe ez a
nemzetközi tanács. A
mi képviselőnk benne
The Hon. Mrs. Sckoln-
berg Byng, akit elnök-
nőnk nagyon jóI ismer,
s akivel levél utján ál.
landó összeköttetésben
vagyunk. Nagyon sze-
reti a magyarts23
nyelv mellett a mi nvel-
vünket is érti, Sájat
elbeszélése szerint a
magyaí nemzet iránt
az.,kelte_tte fel a figyelmét, hogy azt tapasz-talta, hogy nyelvtink minOei"altala iimert
nyelvtől elüt. Elkezdte tanulmányozni törté-
nelmünket, s azt öly érdekesnek Ülálta, hogy
annak a kedvéért megtanult magyarul. e mi
mozgalmunkon kivtii az osztrák és a finn
leánycserkészeket is képviseli a nemzetközi
tanácsban" A nemzetközi tanács elnöke a
föld főleánycserkésze : Lady Bad.en.Pouell,
akinek_ a képét e számban t<Ozr;tltit<. A nem-
zetközi tanács t920. juliusában rendezett
egy konferenciát Oxfordban, amelyre 14
nemzeti mozgalom küldött képviselőt. Ezen
a konfeíencián, mivel ekkor a magyar leány-

iskolának van r.a"uig.lÍiÍi':."§"Í;;.'1
Az angolok gyarmatáikon is igyekezte"k meg-
honositanl a leánycserkészetet.- Délafrikábar1,
Ausztráliában, a keletindiai szigeteken, C"y-
l_on o_1,, Indi ában, Malayán, Uj- Foun dlan dban,
St. Helenán már mindenüti vannak leány-
cserkészcsoportok, A gyarmatokon fotyó
munkának két főnehézsége van, Az egy:ik
az,.hogy némely_ gyarmaton a lakosság--oly
gyér, hogy nem lehet a leányokat hete;kin't
közös munkára összehozni. Ezen úgy segi.
tenek. hogy megalkották az egyedilált,ó teany-
cserkészek csoportját, amelynek tagjai szinte
csak levél rrtján állnak összeköttetéiben egy.
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mással.s vezetőjükkel. A másik nehézség a
nemzeti és taji ellentétekben rejlik, melyek
kiilönösen Indiában oly erősek, hogy az- in-
dus leányok külön csoportokban dolgoznak
egy.egy indus vagy ango| vezetőve|, mig az
angol és anglo_indus leán_yok szintén kúlön
csoportban dolgoznak, Történtek ugyan ntár
kisérletek aría nézve, hogy kevert csoporto.
kat létesitsenek, de e kisérletek eddi§ nem
sok eredménnyel jártak. - Hatalmas fejlő-
désben van a canadai leánycserkészmozga-
lo_m, amelynek több mint 19,000 tagja köZtil
6000 csak a mult évben tett fogádatmat.
Nlunkája már népszerüvé vált, a-mit az,is
bizonyit, hogy kiadványaikat a nyilvános
könyvtárak megszerzill Sok nemzeti és egyéb
ünnepélyen kivül rendeznek ugynevézett
,anya és leány" ünnepélyeket.

A. brii leánycserkészetí mellett legíeilettebb
az Eszakamerikai Egyesült Áttamot leány-
cserkész mozgalma. 1920.ban 40,000 volt
tagjainak száma, lg2Z-ben már 114,000. Az
Egyesült Államok területének megfelelően
óriási szer.vezet kell, hogy igazgassá a moz-
galmat. Erdekes az is, hogy vidékenkint
mennyire változó eszközőkkel kell dolgoznia,
Vannak pl. nehezen megközelithető vidékek,
ahol a 18. század elején odakerült telepitvé-
nyesek utódjai a világtól elzárva, a kulturá-
nak még ugydnazon vagy alacsonyabb fokán
állanak, nrint őseik. Gyirmekeik á közismert
játékokat nem ismerik, nem tudnak vidám
dalokat. I{a il.yen helyen megkezdődik a
cserkészmunka, képzelhetjük, mekk ora alka-
lomra talál. Csak külső eszkőzei primitivek.
Nlinden gyerek cserkész akar lennl, de sok-
nak egy évig kell keményen dolgozni, amig
megtakaritja a cserkészkalaphoz szükséges
pénzt. Más vidéken megint egy nap aÍatt
felépül az a faház, amit a helység lakosai
adnak otthonul leánycserkészcsoportjuknak,
vagy 100-nál több cserkészt befogadó tábort
kap ajándékba a mozgalom.

Európa kontinensén legnagyobb a lengyel
mozgalom. Tagjainak száma majdnem l7.ÓÓO.
A szervezés első kisérlete 19ll-ben történt,
de mai formájában a lengyel leánycserkészet
l9l2. őta áll fenn, 'Iörvényük abban külön-
bözik a mienktől, hogy a]dohán.ytóI és az
alkoholtól való szigorú tartózkodást is meg-
kivánja. l920-ban megzavarta a munkáját a
bolseviki betörés, de azóta ismét renclesen
íolyik a munka. Ugyancsak rendkivül íejlett
a német leánycserkészet is, amelyrő| azon-
ban nem tudunk közelebbi adatokat, nlert a
cambridgei konferencián nem vett részt.

Az eddigiekben röviden megemlékeztem a
legrégibb és legnagyobb mozgalmakról, de
hol vannak mégatöbbiek? Ausztria, Argen-
tina, Belgium, Braziltia, China, Csehország,
Dánia, Egiptom, Estonia, F'innország, I.'ran-

ciaország, Hollandia, Litvánja, Luxemburg,
Norvégia, Orcsszország, Svédország, Svájc
leánycserkészei ? Róluk is sok érdekeset I-e-

het megtudni a cambridgei konferencia jelen-
téseiből. \{inden egyes nemzeti mozgalom-
lak megvan a maga sajátos, nenrzeti jellege.
Es ez szükséges is, mert a nemzetközi egye-
sülés akkor ideális, ha a beletartozó minden
egyes nemzeti nrozgalom sajátos értékeit
viszi bele a legteljesebb mértékben, hogy
azok együtt egy nagyobb harnróniába olvad-
janak össze. S ha a harnrónia még nem tel-
jes, az csak azért van, mert ezek az értékek
még nem tiszták, mert még össze vannak
keverve sok előitélettel és önzéssel. Ezeknek
a kiküszöbölése céljából igen nagy jelentő-
ségük van a nenlzetközi konferenciáknak. A
konlerenciák azonban nem érnek semmit, ha
minden egyes nemzeti mozgalom nem igyek-
szik kilejleszteni leánycserkészeiben azt a
lelkületet, amelyből egyedül fakadhat a n]eg-
órtés és a mások iránti gyöngéclség : a krisz-
tusi szeretet lelkületét. - Örvendjünk, hogy
szerte e földön mindenütt vannak testvére-
ink, akik ugyanezt látják és óhajtják meg-
valósitani; fogjunk kezet velük ésvégezzűnk
velük jó munkát. Victor Zsófia

A sótot,uizsgálal a
táborban szokásos, de
valahogy nem oly in-

tézményes nálunk,
minl az angoloknál.
A táb rrozási elő-
előhangok közt hadcl
szerepeljen az is,
hogy a napirendnél
ajánljuk nrindenütt
intézményes megva-
lósitását, mindjárt
reggeli után, De az-
zal, a csattanóval,
amely a helyes ver.
sengést éleszti. A

nyertes (legtisztább és legcsinosabb, egy-
szersmind legtisztább környékií) sátor kapja
aznapra a csapatzászlót jutalmul, amely a
sátor előtt marad letüzve a másnapi verseny.
eredményig. Ez mindig jópontokat jelent a
n5,ertes sátor minden tagjának, Bevezetésül
ajánlja azazangliai tapasztalatunk, hogy a meg-
itélés a finonr nüanszok magasságáig emel-
kedett. Pl, egvíormán tiszta és csinos sátrak
közürl egyik csak azért esett e| a zászlótől,
m.ert egyik cseikésze sapkában sorakozott
a sátor előtt, holott ,,diszben" kellett'ottállni.
N,Iás esetben virágokkal diszitett szép sátor

h
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csak azért vesztett egy hasonlóan szép ellen,
mert egy veder mosdóvizet még a sátorhoz
tartozí területen öntött ki.

Áti.jon itt nrég az a tréfa is, amely a ver.
senyből nőtt ki. Második napja nyerte a
becsvágyó sátor a zászlőt, mire rajvezetője
a parancsnoki dieséretre imigy büszkélkedett:

_ Bérletet váltottunk a zászlóra |.

\,lire a rosszmájit vesztes 3

- De átszálIót! (Es úgy lőn.)
*

A uzetés titkál tudakolják néha, akik lát.
ják egy-egy csapat teljesitményét és a vezető
mágneses hatását. Ehez két elvet. jegyzünk
ide, mely a nélkülözhetetlen 

"rátermettséget"is megfejti :

ilIaxima debetur puero reverentia, magya-
rán: tiszteld cserkészeiclet (ne kicsinyelc1
őket) és

becsületes teljességgel csinálj mindent. (Ne
tálalj nekik férgeset, selejteset azon a cimen,
hogy ,,ifjúsági.")i

Aslatisztikaszerint 2203 cserkészvolt a vér_
mezői szemlén. Szép. De tisztelettel kérdem,
hol volt a többi 18 000, kikből Bucíapesten
lakik a fele ? Otyan kérdés, amelyre való
választ rátok bizonr.

Á2lrilis 3-án csupa-lelkesedés volt az ifjú-
ság, midőn Petrőczy légiforgalmi igazgató úr
az aviatika fontosságáról beszélt. Ennek a
lelkesedésnek eredrnényét, a. megkezdett
munkának folytatását várjuk. A M. Cs. Szö.
vetségnek kezébe kellene venni az esetleges
ifjúsági aeroliga szervezését. Az egyes csa-
patokban alakulhatnának aviatikai őrsök, me-
lyek szakértők vezetése alatt modellkészités.
sel és megfelelő problémákkal foglalkozná-
nak. Segitségünkre \esza ,Magyar Cserkész",
mely az ügy fontosságát fölismerve, már
hosszú ideje vezet aviatikai rovatot.

Nem szabad elielejtenünk, amit hallottunk :

N,lagyarország repülőgép nélkül elpusztul.

Kunfalui R. stj, Qa.)

,,Jatnboree" a cserkészet angolnyelvü vi-
láglapja, megjelenik negyedévenkint. Előfize-
tési ár 2 shilling egy évre.

,,IJnser T[og" az osztrák szövetség hiva-
talos lapja. Megjelenik havonként. E|őfizetési
ár egy évre 12,000 osztrák korona.

Etőfizetéseket elfogad az eredeti pénznem.
ben vagy napi árlolyamon a Külügyi Hivatal.

(18) Tlz

(/8)

Csapatunk tulajclonképen 19l2. máj. 1-én
alakult a lX., Knezich_utcai polg. fiúr iskola
n ö vend ékeibőI, nri nt,, I.-e ren cvárosi Diáktúrista
Csapat" Novák József Lajos tanár vezetésé-
vel. Pár kisebb íélnapos séta után, pünkösd-
kor 5 napos út guernerón át Dalmáciaba +5 K
útiköltséggel, melyben a,. szállodai teljes el_
látás is beníoglaltatott. Ot íiút ingyen, ötöt
pedig félköltséggel vitt le a csapatpénztár.
Létszám 42,

1913 április 22.én cserkészcsapattá ala-
kultunk és felvettük a ,,N,tagyar Robinsonok'
nevet. Létszám 104. Novemberben a fővárosi
Nagyréten 62 fiút avattunk fel ünnepélyesen
Bárczy dr. akkori polgármester előtt. Meg-
tettünk 24 nap alatt tizennyolcszori kirándu.
lással 492 km-t 3 K 66 filt. útiköltséggel
fejenként.

l914-ben |étszám 120. Betegápolás a
,,Hangya", a soroksári úti, a Zita- és a
a íőváros több más hadikórházában.
Hadi kisegítőszolgálat a Mentőknél, Polgár-
őrségnél, Auguszta.alapnáL. Népkonyhán, a
Hadigonclozónál és a Vörös Keresztnél. De-
cemberben 26 fiútt avattunk fel ünnepéIyesen
boldogult dr. Demjén Géza, akkori községi
parancsnok előtt, ki négy fiút tüntetett ki a
íőváros bronzplakettjével, a Zita-kórház égé-
sénél tanusított bátorságukért és négyet dí-
csérő oklevéllel hadi kisegítőmunkálatokért.
Másodosztálvú próbát l8 fiú, elsőosztályút
8 fiú tett. Elkészül a csapat csolnakja, a
,,Babuci", s májustól kezdve avjzicserkésze-
tet is megkezdjük. Megtettünk 23 napon át
Z2-szeri kirándulással 1832 km-t l9 K 26
fillér fejenkénti utiköltsé ggel. Az összes magyar
középiskolák és akkori cserkészcsapatok közül
egyedül mi róttuk le a kegyelet háláját báró
Eötvös József sirjánál egy Ercsibe rendezett
zarándokutunkon. Hatnapos mozgótábor Her-
ceghalma, Zsámbék (templomrorn), Piliscsaba
(Sziklatorony és Gomba), Esztergom, Garam-
kövesd (Alma-Mater torony) Visegrád. Hét-
napos mozgőtábor I{ápolnás-Nyék (Vörös-
marty szűlőháza), Velencei tó egy szigetén
ötnapos pákászélet, Otnapos mozgőtábor Yác,
Naszály, Drégely és Nógrád várromjai. Tizen-
egynapos mozgótábor Balaton az akarattyai
nagy szilfától Aliga, Világos, Siófok, Szán-
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tódon Át Tihanyörvényes, Badacsony, a sümegi,
szigligeti, csobánci várromok, tapolcai tó és
barlang, Füred, Csopak, Almádi és Kenese,
mindig gyalog.

A világháború első másfél esztendejében
cserkészeink a harcoló és sebesült katonák-
nak a következóket adták, vagy gyüjtötték
össze: 68 hósapkát, 84 pár csuklóvédőt, 26
pár térd- és lábszárvédőt, 15 haskötőt, 3
mellényt. Alsóruha és fehérneműből 153
nagyobb és l 1 l kisebb darabot ; zászlőt és
zászlődiszt 116 darabot; 46 festett, vagy raj.
zo|t levelezőlapot. A használati cikkek közüJ
99 darabot; 18 csomag gyógyszeft, 43 man-
kót és botot, 760 ujságot és könyvet, 3 ka.
rácsonyfát, 1700 levelezési cikket és meg-
takaritott pénzünkből 2350 K hadikölcsönt
jegyeztek. Elelmicikkek közül 67 karácsonyi
dobozt, 212 süteménycsomagot, 83 zacskó
cukrot és csokoládét, 1 15 pakli dohányt és
20.460 szivar| és cigarettát. Sebesültek ápo-
lásában .résztvett csapatunkból hosszabb ideig
l3, rövidebbig 14 fiú; sebesültek száI|itás{-
ban 5, illetve 6 fiú; háborús intézmények
szo|gálatában 29, illetve 16 fiú; mezeimun-
kában 20, illetve 12; ipari munkában ?, il-
letve 9; hivatalokban ingyen dolgozott 9,
illetve 8; egyéb szolgálatban (pl. erdélyi
menekültek fogadása és kalauzolása) hosszabb
ideig I0, röviCebb ideig 6 fiú.

l915.ben létszám 89, fogadalmat tett 46,
másodosztályú próbát 4 és elsőosztá|ytt pró-
bát 3. Megtettünk 30 nap alatt l3-szori ki-
rándulással l867 km-t 22 K 28 fill. utikölt_
séggel. Tizenkétnapos mozgótábor husvétkor
a Quarnerora. Nagypénteken Fiumébót gya-
log oda-vissza 62 km-t téve, megmásztuk az
1396 m magas Monte l\Iaggiorét. Legna-
gyobb túr4 mit eddig magyar cserkészcsapat
megtett egy nap alaít. Ez útra 5 fiút ingyen
és tizet félköltséggel vittünk le a csapat egyik
maecenásának 200 K adományából.

l916-ban létszám 52 és 8 fiú tett ujonc-
vizsgát, Hadbavonult az első csapattisztünk.
Egyik segédtisztünket a hadvezetőség több
rrrint egy évi kőrházi szolgáIatáért a Vörös-
kereszt bronzérmével tüntette ki. Résztvet-
tünk a Gyermekvédő Liga ez évi persely-
gyűjtésében. Megtettünk 25 nap alatt tizszeri
kirándulással 630 km-t 7 K 83 íillér fejen-
kénti utiköltséggel s egy tiznapos mozgótá-
borban bejártuk a kiskúnsági homokpusztá.
kat és meglátogattuk Petőfi szúlőházát.

1917.ben a létszám 62. I\{egtettünk 22
napon át l?-szeri kirándulással 1203 km.t
17 K 42 f költséggél.' ÓkUti munkánk alatt
11 napon át betemettük az Arányi N{enház-
náI |évő életveszélyes mély forrásgödröt.
Ezért a budapesti Túrista Egyesület jegyző-
könyvileg köszönetet .szavazott, Okt. l5-én

a parnok is hadbavonul. A csapat tovább
rnűködik két s. tiszt vezetésével.

19l8. szeptemberben a parnok megjött s
november és decemberben már résztvett a
hazatérő katonák fogadásánál. Csapatunk
hadikölcsön jegyzését 350 K val emeltük.
Megtettünk 7 nap alatt 5-szöri kirándulással
459 km-t 1l K 40 f költséggel.

l9l9_ben |étszám 176, csapattiszt 6. I!íeg-
tettünk 48 napon át l6-szori kirándulással
1740 km-t 53 K 96 f költséggel.

1920-ban létszám 28. Ujoncvizsgát tett 12.

Megtettünk 30 napon át tizszeri kirándulás-
sal l0l7 km-t 140 K 60 f költséggel. (Vér-
tes 5 napos, Gerecse 7 napos vándortábor.)

1921-ben létszám 36, Ujoncvizsgát tett 14.
Az O. M. Cs. Sz, 120. sz. alatt igazolta
csapatunkat. Iiarácsony másnapjánrendeztük
első iinnepélyünket Kőbányán. Mgtettünk 2l
napon át 7 -szeri kirándulással 506 km-t
232 K költséggel.

1922-ben |étszám 48; jelöltpróbát tett 26.
A csapat iskolánk Vöröskereszt lfj. Oszt.,nak
tagjait ezóta oktatja. Velük együtt megkezd,
tük a gyermekjáték és festett doboz készi-
tést, s az Orsz. Cserk. Kiállitáson e mun-
káink nagy feltűnést keltettek. 20 fiúval
résztvettünk a tavaszi nagy játékon a sárgák
oldalán. Második ál|ő tábor 34 napos, Pócs-
megyeren. Megtettünk 57 napon át 17,szerí
kirándulással 979 km-t 2l2 K fejenkénti
utiköItséggel.

1923-ban létszám 48, egy kiscserkészőrs-
sel és 2 tiszt. Ujévkor a Nlentőknek 156,862
I(-t gyűjtöttünk. Megtettünk eddig 6 napon
át S-szori kirándulással 218 lirn,t 240 kor,
fejenkénti utiköltséggel. Vagyis fentállásunk
óta 10 esztendő alatt az első dalmáciai úttal
együtt megtettünk összesen 136-szori kirán-
dulással 298 nap alatt 12.344 km,t 773 K
fejenkénti utiköltséggel, vagyis a liz évbő|
teljes tiz hónapot töltöttünk el kisebb-nagyobb
táborozással és kirándulással s ez idő alatt
olyan hosszú utat tettütnk meg gyalog, vo-
naton, hajón, kocsin, csolnakon és villamo-
son, amilyen távol van légvonalban Buda.
pesttől - Tokio. - Május 6 án rendeztük
fennállásunk óta második ünnepélyünket a
Vigadóban, melyre a cserkészet és csapa-
tunk minden barátját szeretettel meghivtuk,
hogy hálás köszönetet mondjunk mindazok-
nak, akik a csapatot elejétől kezdve, több
mint tiz éve vezető parancsnokot igaz ma-
gyar szeretettel, legjobb megértéssel és nagy-
lelkü adományokkal támogatták abban, hogy
ez a szeíény, de dolgos kis csapat megér-
hette a tiz éves jubileumot.

'z;:!^,{r:*[""!"?:,
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Krónilra a keszthelyi cserlrészelr gyermelrlrorából.
Szigligct- Badaclony.

A legelső volt Szigliget,
Könnyen másztuk a kis hegyet.
A napfelkettét ott néztük
Iis - reggelinket megettük.

Második hegy Badacsony volt;
Átszenvedtünk minden pokolt . . .

Kineveztünk öt-hat biztost,
Kiknek dolga nagyon fontos.

,,Táncos" kényelmet keresett,

Azért kényelmi-biztos lett.

Hogyha nrásztunk hegytetőre,
Tekintélyét elővette.

Láttunk sző|őt, borospincét,
Ittunk volna egy-két itcét.
Leghúzósabb volt Szentgyörgy-hegy,
Melyre Polgár legott felmegy.

Visszafelé - eltévedtünk,
Már Raposkán túljárt szemünk,
Másztunk sziklát, szakadékot ;

Mily sok cipő elszakadt ott ! . . .

Homérosz módjára a szereplők ajkán éló töredékböl összekovácsolta a csapat rajvezeiöje

Opitz László Vll. o. t. (79. Festetich os. Keszthely.)

l@

Tapolcára hosszú az út,
De a csapat remélve fut:
Utolsó percig reméltük
De nem úgy lett, ahogy véltük.

A vonat nem ismer tréfát,
Itt hagyta Keszthely csapatát.
S most - táviratot feladtunk,
(Váróteremben aludtunk).

Ehesek valánk veszettül,
Immár zsákunk üres belül,
Aludtunk széken, asztalon -Fáradtak voltunk ám nagyon.

Nagy kinok közt megvirradtunk,
F'ájt a fejünk, meg a gyomrunk ;

Végre a ,zomjasra' szálltunk,
Reszketett a kezünk lábunk.

A vonatban nőtt örömünk,
Haza érünk, majd ehetünk;
Végre aztán megérkeztünk,
Beteljesült mit reméltünk.

Z. S,, Ózd, Régóta figyeljük fejlödésedet, de hidd
el. a vaiudó lélek nem iut eszmei magaslatokra,
amig el'nem méIyed önmagába. Ezt nemcsak mi
mori'rtiuk neked, kérünk, szivJeld meg,Ezze| 1 pátosz-
köperiyeggel szólamtaposóvá léssz. Cselekedni -sairs phia-se - ez i cserkészmottó. - Tóni. Ki
vasv.-báios ismeretlen ? Més a bátaszéki novella
szőiiaieie is kiváncsi a szlrkesztő bácsi, aki -ssz ! -l rém szigorú ember. _ B. §., Budape§t.
Köszönjük. Kérünk részletes leírást külföldi szem-
léröl. Á koronázó templom tudomásunk szerint
szinültip volt. esvébként indokait természetesen
nasvraÜecsülitit,* n" etnökség elé terjesztettük. .-
M.T,., Veszprón. A klisét szivesen elküldjük. Leve_
lezölápiaini< között tréfás is megjelenhetík. - §ch.
B.. iliiliolc. Szép, bátorhangú vers, de még nem
éri el szinvonalunkat. Csak tovább l - T. §., Buda-
psst. Kériük megismételni a multévi levelet. l. A
ietvénv má més közös. de el fog válni. A köszö.
hésre'nincs haiározat. 

'Ugy hlsszúk: nem. 2. A M-
K. emlitett cikke téves iájékozódáson alapul. Az

elnökség vállalta a választ, ugyanotl, mi nem térhe-
tünk ki ieá. 3. Elküldtük a szerzőnek. Jálékos köny.
vünk munkában van, elküldtük a szeíke§ztönek-

- Zs. J. A szépvers iön. -H. A. Budapest. A napos
szakács dolgát - lássuk; azátalakitott vicc olyan,
mint az idegen toll - ne tegyük. A borzalntas lá-
bortűztörténét igy nem hat, bár a fokozás érdekes :
ninc§ c§atlanója. - 79. Festetich cs. Köszönet az
ügyes beszámolóért, a többiért is. E|öbbit most
hőzzuk, a többi ideje - bizonytalan, Jó munkát l-
H. D. Sátortervedet'előbb ki k-ell próbáIni. Szellemi
közleményt ne küldj a kiadóhivatalba,. ezzel feles-
leees doliot adsz. - Dr. B, A. Az "Ui harcos ma-
sv"arok' a következö számban, a másik ősszel. Kö-
§á<inet. A Székely dal közlési engedélye megvan-e;
a másik két szerziivel nincs bai. - t. a. Tata. Szép
és megható lelkesedés - de irem vers még. Nagy
magvai költöt olvass, sokat, kedves Béla, hogy a
maivar nyelv gyönyörűséged, természetes muzsikája
szólion dalodból. Rimeid szép zengésiiek, de ne
türi 

-nvakatekert 
szórendet és összedrótozott soro,

kat. - B. B. 8. Erkie. Pontosabb raizokat kérünk
isv - sáinos - nem közölhetö. - É. e. §zekszárd,
HÍaUa min<ten - a kópia homályos. - T, L., Vesz.
nrém és mindazoknak,-akik homályos kópiát kül"
áenek. Az ilv képet erösiteni, kitünő papirosra, ki,
tűnö íestékkel niomni kellene, hogy habarccsá ne
tegyen: ezt akkdr teheiiük meg, ha 10.000 elófize,
tőir< és 50 millió alaptökénk lesz.
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Lapunk mai száma
egy hetet késik. Ennek
oka a szerkesztö beteg-
sége mellett az, hogy ket,
tö szdmot adunk, hogy ez,
zel emeliünk emléket tiz
év küzdelmeinek. E szám
áta l20 korona, előfize.
tőink természetesen ráfi-
zetés nélkül kapják.

völgyében. Ezen táborunk alatt a 2, sz. budapesti
piaristákat láttuk vendégül másfél .napra, hol a
mozgótáboruk íáradalmait pihenték ki.

Táborozás után szorgalmasan készültünk prö,
báinkra. Közben egyre szaporodtunk. t922.. októ-
berében igazolták a csapatunkat é§ erre 2 hétre l l
cserkészünk tette le a fogadalmat

1923. február lS-án rnegint 18 cserkészünk tette
le a fogadalmat, mely után müsoros elöadásunk
volt. Karácsonykor iól siherült karácsonyfa-ünne-
pélyt tartoltunk.

Husvétkot 4 napos próbatáborban voltunk szin-
tén Felsöforráson 30 cserhészünkkel, hol két 17|.sz.
debreceni cserkészt láttunk vendégül. Husvét va,
sárnapján a táborban músoros elóadást taítottunk,
este peCig magunkkészítette tűzijáiékkal ünnepeltük
a ,M-agya} Csérkészszövetség" 1'0 éves fennállását.

Cseikészeink száma 52, 4 örsünk van 2 rajban,
melyeket két táradhatatlan segédtisztünk, Radda
Gyúta es Graf Jőzseí vezetnek] kik estéiket fel-
áldozva, heteúként 3-szor tanítgatnak minket elérni
minden tekintetben a cs:rkészideá|t.

Szabő Istvdn, őrsv,

Az 5. sz, Szent István öreg cserkész
csapat a fögimnáziumi cserkészcsipat líz. éves
lenrÜllásának imlékére április 2,án (hüsvéthétfőn)
iubileunri ünnepséget rendezett. A irrűsorból ki-
énreliük a zenekar nvitányát, Essenhqíer Béla cser-
késziiszt iubileumi beszédét, Bérczi László, Erdélyi
István,Váidor Magda, a cseikészzenekar számait és
Herczég Ferenc; Baba Hu komédiájának elóadását.

A budapesti ev. főgimnázlum clqer_kész,
csapatának zászlóavató ünnepélye az ev. íögimná-
zium t0) éves fönnállásának iubileumát nyitotta
meg. A dísztermet megtöltö elökelö közönségb_en
ott voltak: Csrnády -Frigyes gyal. tábornok,_br.
,Radvánszky Albert, 

-az 
ev. egyhiz egyetemes íel-

ügyelője, Raffay Sándor ev.-püspök, Zsigmondy
lenö, Ór. Kaas Albert, a M. Cs, Sz. képviseletében
Hampel Antal államtitkár. Az ünnepélyt a csapat
éneki<ara által elóadott Himnusz nvitotta meg, Be_
reczky Sándor hittanár nregható imája ulán, dr.
Hittrich Odön íőigazgató mélytartalmú üdvözlö be,
szédet mondo(t, mald dr. Loisch János tanár fel-
olvasta a csapát t0 éves történetét,- Hugyecz Géza
örsvezető elsiavalta Serédy Lajos, tanárnak alkalmi
költeményét. Barcza lmre parancsnoknak a cser,
készetben reilö nemes idealizmusról tartott, nagy
teiszéssel fogadoit felolvasása után, Raffay püspök
megáldotla a múvészi lrivitelú csapat- és lábori
zás=z|ókat. Utána togada lomtétel köúetkezett, maid
a Magyar Hiszekegy fejezte be a nlagas szinvonalú
ünnepélyt.

Robert Baden Povellt, a világ löcserkészét
és feleségét külüeyi hivatalunk a magyar cserkószet
nevében Szt. Győrgy nap alkalmából üdvözölte,
amire ök szivélyes válaszban mondottak köszönetet.

A nagykőrösi 206. oAranyJános"cserkész-
csapat március 15-én rendezte elsö cserkészavató
ünnepélyét igen szép műsorral, amelyen a város
egész lársadalma résztvett, élükön az egyházi és a
polgári hatóságok képviselöivel. Az ünnepi beszédet
Klein Cyula, a kecskeméti cserkészkerület elnöke
mondla, a íogadalrnat pedig Vöröss]ó.zsef, a kecs-
keméti kerület ellenörzó tnegbizotlja- vctte ki szép
buzdító beszéd kíséretében. Húsz cserkész tett fo-
gadalmat, akik azután Lingauer: A cserkész -ahot tud - segít c. cserkészszinművét adták elö.
A műsot ezen kívül még szavalatokból és zene-
számokból állott, melyek valamennyien nagy telszést
árattak. Az ünnepség általában mély benyomást
keltett a hallgatók lelkében és fényes anyagi siker-
rel iárt. Szalay Ldszló, csapatparancsnok.

A,24. sz, -Akarat" csapat ujra szervezkedik,
Parancsnokunkat, Dr. Rausch Géza főgimnáziumi
tanárt 1922. szeptemberében más intézetbe helyez-
ték át. Munkánli ezért egész ez évi íebruár Íl:ig
szünetelt. A vezetést most Dr. Pivárcsi lstván hit-
tanár úr vette át. Létszám 32. Kunfalvi K. síi.

A lE. Lóczy csapat (tX. k. áll. Fáy fg.) a
íélen végzett kultútrmunkáját kettós iinnepélyen mu-
tatta be. Zenekarai, énekkara és - jelöltjei szá-
m lltak be munká!ukkal. A f uvószenekar ma már régi
isrneróse a csapatoknak; ezúttal kedvelt cserkész
nótaegyveleget mutatott be. 124 tag). Vezénylő Dri-
mit András csapatti§zt, zeneakadémiai lanár, az
opera múvésze. A vonószenekar HaydnG-dúrszim.
íóniáját győzte le. (19 tag). Vezényló Póka Cyu|a
csapattiszt, fg tanár. Az öreg cserkészek cigány-
zenekarát (cimbalommal) úgy kellett lehuzigálni,
mert a közönség új és úi ráadásokat követelt. (8 tag).
Primás Kamerlór Antal öregcserkész. Az énekkar
kutucnótákat énekelt (34 tag;. A jelöltek egy szin-
művet mutattak be - akkor mindenki sírt, majd
egy eredeti diákjelenetet - akkor mindenki nevetett.
Cs. ,(iss Ernö m. v, az ó ujjnyi száraz fájából -tilinkó a jó magyar neve - a székely lestvérek
minden búbánatát s dévaj iókedvét csalogatta elö
úgy, hogy a vén embereknek ls eszükbe jutotl a
höskoruk. A közönség tombolt és Kiss Ernö -testvérünk lett, belépett öreg cserkészcsapatunkba.
Janson Vilmos csapatliszt tanár szava|t; a közön-
ség csak most fédezte fel, a csapat már a nyári
l,{bortűznél. Csapatparancsnok: Dr. HermannGyözö.
O köszönetet mondott a fiúknrk derékmunkájukért
és julalmul a fuvószenekart l l hangszerrel bövitette,
ami összesen 35 tagot jelent.

, l93. sz. .Baross GÁbor" cserkészcsapat
Miskolcon l92l. szept, l-én alakult meg a keresz-
tény ifjúmunkások miskolci csoportjának kebelében.
Még ugvanabban az évben 12-en ujoncpróbát is
íettek. Közben minden második vasárnap 

-kirándul-

tunk az öreg Bükk-hÖgységbe. Pünkösdkor Agg-
teleken voltunk l5-en. A nyár elején két cserké-
szünk a 19. sz. Bükk-csapattal volt táborozni a
Balatonon.

Aúgusztusban egy hirtelen összeütött táborban
voltunk egy hétig, l8.an a Garadna vadregényes
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Az eszmének egy újabb dtadalát adjuk
tudtára a ,,Magyar Cserkész"-nek :

A debreceni magy. kir. gazdasági akadémia
tanárainak gyermekei áthatva a cserkészeszme szép-
ségeitőI, ennek ápolására e|halároz.lák, hogy cser-
készcsapatba fognak tömörülni, A gyermekekben a
szervezkedés gondolatát egy humoros eset ébresz-
tette fel. Minihogy az a,kadémia és szüleik lakö-
helye Debrecentöl 7 km-re van, mindennap vonattal
kell nekik bejárni a városba.

Tavaly történtr egy októberi napon, mikor a
vonat hazafelé r,lbogott velük a vaclregényes fek-
vésú Pallagra, a gyerekek hogy hogynem betörtek
egy ablakot.

A szívetszomorító eset gondolatokat ébresztett
a kisebb-nagyob buksi feiekben, megfogadták a
iavu|ást és ezi úgy gondolták elérhetni, ha meg-
alakitják a,Pallagi vegye§ cserkészcsapat"-ot.

Felkérték az akadémia egyik lanárát, Erdey
Jánost, hogy vegye kezébe a szervezés munkáját.

Szilveszter este bemutatkoztak a pallagi nagy-
közönségnek. A eIsö túzpróba kitűnöen sikerült.
A mult fró etelén mi öre§ cserké§zgazdászok látva
a kisded csapat igyekezetét, kezünkbe vettükavég-
leges megszervezés munkáját.

A szülők, élükön Dr, Vargha Kálmánnal, az
akadémia nagyrabecsült igazgatójávál a legnagyobb
szeretettel karolják fet mozgalmunkat. A csapat-
parancsnok Erdey János gazd. akadémiai lanát,
okl. mérnök, vezetők : Sz.Kovtits Ferenc, Orsovszky
György és Rakottyai Győző gazdasági akadérniai
hallgatók. A csapet két rajra oszlik. Van sport,
irodalmi és zene osztályunk. Egyik büszkeségünk,
Stolp Egon VlI. gimn. tanuló, aki diszkosszal 34,50
m-t, súllyal 10,75 m-t dob. Sz. Kovcits Ferenc,

A 4, sz. ,,Budai iijúságt kongregációk"
cserkészcsapata fennállásának és rnunkálkodásának
tizedik évfordulójakor az alapításában és múködése
kifejlesztésében segitségére volt testvércsapatokkal
együtt l923. évi április hó l5-én jubileumi ünne-
pélyt rendezett. A músor minden száma méltó volt
a nagymultú csapat dicsöségéhez és emelkedelt
hanguIatot teremtett. A sok üdvözléshez csatoliuk
a M Cs. üdvözletét a csapatnak és parancsnokának,
Ktss Józsefnek.

^{,z 5, sz. KEG. csapat április ltó 22-én dél-
előtt rendezte ünnepélyes fogadalomtételét a Il. k.
kir. egyet. kath. fögimnázium udvarán, melynek ke-
retében l4 jelölt tett fogadalmat. Jelen volt Useíly
Ferenc nemz. gy, képviselö, int. kormányzó is. Az
ünnepi beszédet ít. Jandik József mondotta. A rövid,
félórás ünnepség, melynek szépségét a 18, Lóczy-
zenekar közreműködése emelíe, mind a vendégek,
mind a fiúk lelkében feledhetetlen emlékü lesz.
A csapat parancsnoka Velösy Béla, kiadóhivatalunk'
fönöke.

A lV[agyar Aero-§zövetség kiállttássa1
egybekötött VIII. moilellrepülóversenyét
junius 24-29. közt rendezi.

A kiátlitás és verseny-naplárt az alábbiakbart
adjuk:

1923, junius 24, d, u. 5 óráig: a kiállitási tár-
gyak beszállitása. Junius 2I-27, d. e. 9_tőt
d. u.6-ig kiállitás. - Junius 27. d. u.7-ig a kiál-
l|tott tárgyak elszállítása, - Junius28án d.e,8óra-
kor hydroplán-versony a városligeti tavon (Csónak-
ház). Utána reggel 9 órakor siklórepüIögépek ver-
senye az ügetó-verseny pályán. - Junius29_én d.e.
fél 8 órakor (kedvezőtlen idő esetén julius 2-án)
aeroplán-modellek versenye a Kisrákoson.

A díjak: pénzdíjak, esetleg tiszteletdíjak és
emlékérmek.

A veszprémi 204. Szt. László csapat máfc.
25-én az almádii Malomvölgybe nagyszeíüen sike-
ríilt kirándulást rendezett. Résztvevök száma 9 volt.

Takdcs Ltiszló, cseíké§z.
A,z Elztetgoml Bencés Fóglmn. 14. tlolló

cserkészcsapala az elmult évre csak örömmel
tekinthet vi§sza, mert munkájának végre már ered-
ményét is látta. Szt. Be nedek napián (márc. 2l,)
harcszerűt rendeztünk. Délután 2 órakor ellepték
a cEefké§zek a város utcáit s e§te 6-koí han§zott
íel a |efúvó kürtszó, pedig valójában még csak
most kezdődött meg a küzctelem, Nagykedden sike-
res távmorz,ézést rendeztünk a piaristakkal s regnu-
mistákkal. Április 25-éu Szt. Gy'örgy-ünnepélyt ren-
deztünk. Az országos kiállitás elött városunkban is
íendeztünk kiállitást, melyet Oaal Mózes lőigazgaíó
is megtekintett.

Májusban résztvettünk az otszágos harcszerűn
s cserkeszkiállitáson. Június 28-án a helybeli, Move"
kertjében fogadalomtétel volt. Vacsora után, mely-
ben a közönség is résztvett, táncra perdültünk a
c§erké§z-zenekar hangiai mellett.

Nagytáborunkba július 10-én indultunk el mind-
össze 45 en. A Tisza mellett, Poroszló közelében
vertük fel sátrainkat. Szép oltárt, tűzhelyet készí-
tettünk. Július 23-án megnéztük a mikólalvi passzió-
játékokat. Két felvételí is készitetlünk, Visszajövet
megnéztük az egri, várat, a híres Dobó-síremléket
és a lyceum csiliagvizsgálót. Auguszlus 2,án ahor-
tobágyi halastóhoz rándultunk ki. Megtekintetlük a
hortooágyi csárdát, megbámultuk a hííes delibábol.
Este t9 órakor érkeztünk csak lábotunkba, de az
utolsó estét nem akartuk ágyban tölteni s fölhang-
zott a bús ének még egy§zer a táborban u|oljáta.
A kora reggel már a poroszlói úton talált ben-
nünket, Estefelé érkezlünk meg Bebrecenbe, meg-
bámultuk a sok templomot, de a hires debreceni
kolbászról sem feledkeztünk el, Otthon meglepetés
várt ránk, mert a német csetkészek egyik csapata
Esztergomban telepedett le. Megismertük az ö lán-
go|ó hazaszeretetüket s megtanultuk becsülni a
derék fiúkat. Még egy ulótáborozásban isvolttésze
csapatunknak GyÖr közelében, Véneken. Az iskolaév
elején szigetünkön dolgoztunk. Fát hordtunk fel
csónakjainkon s egy íélszert készitettünk. A szü-
netben karácsonyi ünnepélyt (december 25.) s Petőfi-
ünnepélyt (december 3l.) rendeztünk az otlhonban.
Ugyanekkor osztottuk ki a Vörös-Kereszt adomá-
nyait, S az új évben §em pihenünk. Telefonkurzust
tartunk, játékokat készítünk stb.

S most újult eróvel fogunk neki a munkának
abban a hitben, hogy munkánknak eredménye az
egységes, integra Hungaria lesz,

Moncz Boldizsrir, őrsv.

A l32. Csilléry csapat április 29-én este nagy-
sikerü músoros ünnepélyt rendezett. Szinhely a
német-utcai polgári iskola tornateíme volt. A §zá-
mok nagy hatásán kívül az ünnepély ielentós anyagi
eredménnyel zárult.

Á tlr. sz. ,Hollós Mátyás Cserkészcsapat-
március 25 én 2 éves fennállása alkalmából mú-
soros teadéIutánt rendezetl. lIadardsz Kálmán pa-
rancsnok beszámolója után Schramek Sári zongora-
száma és Hennings Kálmán gitárszámai emelték az
ünnepély nivóiát. Michl F.,, Kocsis L,, Horvtilh L.,
BaIrízs L,, Füle L. és §, cserkészek szerepeltek
még osztatlan tetszést aratva, Müsorukat kerek
egésszé kovácsolta íIaspel F, cs. tiszt és Hegedüs
L. B. I. K. öregcserkész szellemes konferánsza. A
szövetség részéröl Earagó lőíitkár tette megielené-
sével ünnepélyesebbé évfordulónkat.

A 7, Erós Gusztáv csapat tisztikara április
7-én nagysikerü müsoro§ e§télyt rendezetl, melynek
eredeti számai nagy hatást váltotlak ki.
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Budapest Duna Jobbpartl környéke kalauz-
ból úi kiadás készül. F"elkérem cserké§ztestvérei-
met, amennyiben cserkész szempontból valamelyes
észrevételeik lennének, úgy azokat írásban velem
közölni sziveskedjenek

Barcza Imre, Szemere-u. 6.
A sárospatakt "Hegyaljat Eró" és a ,II.

Rákóczi Fcrenc" április hó 15.én tartották Ka-
rácsony Sándor Brkie paranc§noR jelenlétében
ünnepélyes f ogadalomtételüket,

A "ll. Rákóczi ['erenc" az áll. tanitóképzö csa-
pata, l4 tagból áll. Vezetöi Blénessy János tanár rir
és Kardos Béla iíjusági elnök és segédtiszt jélölt,
Sok nehézséggel küzdve tartják fenn a csapatot.

Második ünnepnapot egy sürgöny érkezése je_
lentette :

.l0-kor érkezem, délben utazom tovább.
Föíitkrir,,.

Megenni jön ! Terjedt el a hír. Cilindetben jár,
pepita bricseszben és Ferenc Jóskában, Szakálla és
pápaszeme van. lgy állítotiuk össze ! Es hogy csa-
lódtunk. Fiatal is, kedves is és . . . és meg sem
evett t

Szervusztok fiúk ! (Jól kezdi ! bök oldalba egy
cserké§zpaitás). Rövid idöre iöttem{csakbennünket
megenni !) déIben megyek tovább. Es mi lett ? Este
ment ! A liúk megszerették (én is, mi is) bizo-
nyítia szitty4 torkokat megszégyenítö "hui, huj,
hairá"-juk. Es amily vigak voltunk délután, olyan
más lett a kedv az elutazásánál este. A szemekben
egy könnycsepp, egy néma tisztelgés . . ., ott
szembe a ,csehg hegyen kigyúlt egy fény . . . tán
biztaló. S már messze robog a vonat !

Ott áll Sárospatak vé§várában a két ór a

"Hegyaljai 
Erő" és a ,ll, Rákóczi Ferenc". A ha-

táron túl pásztortüzek gyúlnak s a fiúk öklei össze-
összeszorúlnak. ,Lantos ü végekról" 

"A budapesti VIII. ker. Vörösnrarty fö-
reáliskola cserkészcsapata február 25-én a Nem_
zgti Tornacsarnokban rendezle táborozási ünnepé-
lyét és február hó 2l-én a cserkészotthonban
cserkész kiállítá§át. Az ünnepély műsorán l8 pont
szerepelt, nrelynek mindegyike szép sikert ért el,
A helyszin leheíövé tette, hogy télen szabadtéri
játékokat mutassanak be, ami igen kellemes |át-
vány volt.

A 105. R. M. S. T. borsodnádasdi csapat
nagy §ikerrel működött közre a lernezgyári új ol_
vasóegylet április l5-iki megnyitó ünnepségén.
Ennek műsorán szerepelt parancsnokának, Bgnpflz|1
Bélának két eredeti szinműve is,

A sárvári 58. sz. tlollós Mótyás ifjumunkás
cseíké§zcsapat sikerült szép hazafias estélyt ren-
dezett március hó l8-án Bdrdos Bé|a segédtiszt
rendezésével. A műsor l2 számból állott, melyek
mindegyikének nagr7 sikere volt. A prológust Eőry
Vilmos föparancsnok mondotta,

Á Magyar Kékkereszt Egyletek közlönye

"Józanság" címen havonkint jelenik meg. A kék-
kereszt az ahsztinenciát (a §ze§zes italoktól való
tartózkodási) írta zász|őjára és küzd a szesz, a
részegség minden rombolása ellen. A cserkészet
undorral fordul el a tisztáta|anságtól, az ép, a
tiszta erkölcs a lényegéhez tartozik, az&t batáli
jobbját nyujt!a a kékkereszt lovagjainak Nem józan
cserkész - lából vaskarika. A ,,Józanság" szer-
kesztöje Dr. Dedk János.

A légi balesetek _statisztikája Amerikában
azt mutatja, hogy a balésetek 700/o-a helytelen góp-
kezelés folytán állott elő. A tengerészeti aviatiká"
ban 3278 óra repülésre esett egy halálos baleset,
mig az állami légipostánál l9,030 órás összrepülési
időtartamra c§upán egyetlen halálos baleset jutott.

(Az Aero.)

^ 
174. sz. Ganz-gyári cserkészcsapat virág-

va§áínapján délután ünnepélyes keretek között tar-
totta zászlóavatását, mely alkalommaI az új cser-
készek logadalmat tettek, a régebbi cserhészek
pedig megujitották ugyanekkor a fogadalmukat.

Bár a csapat megalakttlása óta még másfél esz-
tendő sem telt el, a Ganz-gyár tanoncai meggyőzö
példáját mutalják annak, milyen csodás a|akító és
neveló hatása van a cserkészelnek az iíiúságra.
Virágvasárnap délután a gyári dalkör helyiségében
gyülekezett a közönség, melyben a cserkészek c§a:
tádtagiai, mint a gyári igazgatóság nagy számmal
képviselvevollak. A zászlóanyai tisztet :rekki PdIné
gíófnö, a magyar föcserkész neje válla|la el, a
Óiszes arannyál hímes zöld brokát selyemzászlót
pedig szentgyörgyvölgyi Csupor Lajosné rirnö sok

'izerétettel készítette. A Himnusz elhangzása utána
gyárigazgatóság részéröl Vtímosy Károly igazgaló
niondott beszédet, melyben a csapat keletkezésé.
nek okait és a csapat létesítésének céljait vázolta.
Az ezután következő egyházi beszentelés után
Teleki Pálné grófnö beverte a zászlószeget é§ meg-
adla a jelszót: ,,Hass, alkoss, gyarapíts!" A gyári
dalkör karéneke ulán Tólh ]ózset ref. lelkész magas
szárnvalású beszéd keretében áldotta meg a zászlót.
A zászlószentelési ünnepélyt müsoros előadás
követte.

A székesfóvárosi tanszermühely nevét,
címét (VIlI., Sándor-u. 8.) és munkaidejét (délelött
8*l-ig, délután 4-7-ig| úgylátszik érdemes meg-
iegyezni, Ez az a hely, ahol készpénzért lehetérté-
i<eTítcni a patkánytól"az elhullott' baromfiig, a bo-
'gártól a scorpióig, a gubacstól az ágdarabig, az
ásványtól a méhlépig, az ócskavastól a rossz óra-
keréhig, a madártolltól a postabélyegig, a ro§sz
vasbádogtól a fogkefenyélig minden értéktelen ér-
téket. Tegyük azt !

Á 2l8. sz. ,,Szittya" c§erké§zcsapai, a mezÓ-
túri Ker. Ifj. Egy. kicsiny csapata április 8-án tette
le az ünnepélyes íogadalmat Faragó Ede országos
főtitkár jelenlétében. A cserkészetben rejlö diadal-
mas erönek fényes bizonysága ez a csapat, mely
iparos és kereskedő tanoncokból áll. A város min-
den rendii lakossága a legnagyobb érdeklődéssel,
megértéssel és szereiettel íogadta a cserkészek
elsö nyilvános fellépését Mezötúron. A íogadalom-
tételt cserkészünnepély követte.

lx. KERÜLET.
A szövetségi jubileumi ünnepéIyen a kerüIetből

a 89. sz. ,Turul" csapat 20, a l72, sz, "Erö|| csa-
pat 25, a 182, sz ,,Ultu" 22, a 190. sz. 'Egyetértés'
l7 cserkésszel vett részt. Krámer Gyula ker. elnök,
Debreczeni Feíenc ker. ellenörzö mb., Lénárd János
és Szilvási János parancsnokok vezetésével megje-
tenlek a vérlnezői csapaíszemlén, a nrintatáborban,
a versenyeken és cserkészünnepélyeken s nyert la-
pasztalataikat, Ielkesedésüket elhozlák a1.ok szá-
rnára, kik a mostoha anyagi viszonyok miatt kény-
telenek voltak otthon maradni.

Farancsnokváltozás. A l39. sz. Turul csapat
parancsnokságát |g22 december,l5-én Wallisch
Oszkár ker. ü" elnöktől Ilankovszky Arpád tornatanitó
vette át.

A kerület elsó halottját, Vedres lsvónt, a
132. sz. ,Eró' csapat cserkészét február.23-án le-
mették el. Nyáron még ott volt lJunavecsén s köte.
lességtudásával, ió modorával becsületet szeízetl
csapatának. Az ősszel azonban súlyos agybaj tá-
madta meg s kidőlt a ,csatasorból", melynek egi,rk
leghűbb, leglelkesebb katonája volt. Utolsó utjára
kikisérték az összes debreceni csapatok képvise]c,:
s a'sirnál parancsnoka, Debreceeni Ferenc ref. fö-
gimn, tamár és ifj. Tankó Béla cs. mondtak uto]só
.Igtenhozzád"-ot a jó munkátvégzett hűtestvérnek.

h



Testvérlapjaink. Talán véletlen, talán szük-
ségszerü következmény, hogy nemcsak a M. Cs.-t
veietik cserkészkezek, hanem a két ifjttságitestvér-
lapot is. A Ztiszlónk fószerkesztöje Sik Sdndor,
feielös szerkesztője Radvtinyi Ktilmtin, egyik sem
szorul bemutatásunkra. Az Eró fószerkesztöje Ravasz
Arpdd, szerkesztője Kardcsony Stindor, mindkettö
or-szágosan igmert vezetőembere mozgalmunknak.
Ugyanily vezetés alatt áll a Magyar Jövó lrodalmi
táisaság is, mely Toldy-könyvtárában a középisko-
!ák kötelezö olvasmányait adia iól és olcsón közre.
Kiadia ezenkivül a Magyar Tavasz ifj. havilapot a
falusi ifjúság részére, arnelyben ismételten találunk
a íalusi cserkészetről nagyértékű köztéseket, külö-
nösen ntunkatársunk Dr. KoszterszitzJózse/pIébános
tol|ából. Az Erő egy íüzetsorozatot is jelentet meg,
melynek vezetö gondolata a cserkészet és cserkész.
vezétö most megvált szerkesztöje Zriborszky Jdnos
és fömunkatárca Szőllősy Istvdn is.

A csapatlapok. Március.l-vel "t46' cím alatt
a tatai -Révai" csapalnak indult meg l6 oldalas,
litografált, ügyesen összeállított és diszített lapja.
Hiri adtunk már ismételten más ily fővárosi és
vidéki lapokról is. Ujabban újból voltak szivesek
egyes csapatok lapjaikkal megtisztelni a oMagyar
Cierkész'-t. Ezzel kapcsolatban szükségesnek lát-
szik a csapatlapokról véleményt mondani. Vannak
1apok, amelvek a szegénysorsú cserkészeknekane-
hézen hozzáíérhetö könyvekbe raktározolt ismere-
teket ingyen tovdbbitjdk, ezek a nemes cserkész-
testvéri-segiteni vágyás legszebb hajtásai, vannak,
amelyek a csapat cserkészeinek ügyességét, iro-
.dalmi készségét, eredményeit, dicsöségét rögzítik
meg, ezek serkentőleg hatnak, vannak, amelyek
egyitlen példányban a csapat krónikáját adják, közlik
a cserkészek verseit stb. ezek a csapat ,\araíy-
könyvei'. Kérdés, nincs-e olyan is, amelyetegyesek
töítétése hoz iétre ? A M; Cs. azon a véleményen

***:
Uiabb szálliímány érhezeíí az

erős bőr hordkészülékhel

van, hogy egyes cserkész szent ambiciója is hozhat
létre ily lapot, amely dicsvágy parancsnoka irányi-
tása mellett nemes munkavállalás, amiértméItán jár
dicséret, esetleg hir és dicsőség is. Hiszen a ke-
resztény erkölcs mélyés örök megfejtendöje, hogyan
helyezkedünk el munkaterünkön a köz- és magán-
érdek összhangjában. Mindezek a lapok tehát a
szellem köszörűkövei ma, drága emlékek holnap;
összetartó kapcsok és ösztönző sarkantyúk ma, a
csapathagyomány és szellem letéteményesei holnap.
Ezért,helyeseljük ilyenek előállitását, azzal a meg-
je_gyzéssel, hogy a magyar mozgalomban igazi ténye_
zökké akkor _lesztIet, ha a cserkészek a sajtit e§yé-
ntségüket étik ki közlemdnyeikben. Az atveit rrti7ie_
ményüek csak cs.apatfontosságúak, az eredetiek na-
gyobb súlyúak, Orvendeztessetek meg minél több
erecleti irású csapatlappal, hadd böngésszük öket
Adyval ,A magyar ugaron":

Hej égig éró giz-gaz
Hát nincsen itt virág ? T.

Nagymagyarorszagból - Kismagyaror-
szágba. Irta: Tomcsányi János. A Magyar Nenr-
zeti Szövetség kiadása, ára 8C0,- korona. Okoli_
csányi László elöszavával, kb. 250 képpel.

Helyszín : a megszállott Felsőmagyarotszág,tátgy;
a régi magyar és a mai cseh állapot bemútatá§á.
A szerző csupa megtörtént esetet füz szerves, fo-
lyamatosan elbeszélt egésszé. A három hös a'ma_
gyar Patay Andor, a német Fibinger Feri és a tót
Ondrisek Andris,, akiknek lelkében .egyformán ég
az egész magyar haza szeretete Elindulnak oda*,
ahol még magyarnak vallhatják magukal, amig sok
kaland és a Felvidék bekószálása után elérkeznlk _
KismagyarorezágPa. A könyv igen alkalmas arra,
hogy összejöveteleken együttesen olvassuk. Kiadá_
sával . a..szövetség (lV,, Gerlóczy-u. l l.) a magyar
összetartásnak nagy szolgálatot tett.

;{"zE!"ü

I

olcsó háíbóröndök-ből,
melyek erős barna impregnálí vííorla-
vászonból késziilíek, pokróc, köpeny,
csaiha, cipö külső megerősiíésére szol,
gáló bőrbuiíaíókkal, s szabályozhaíó

. hordkészüléhkel.

Ára ,
erős heveder hordkészülékkel

l150.
í8OO.F

Cserkészcsapatoknak naoyobb vételnél árengedmény !



lllnuynr hmlíllnfi Tnmulf, fu Íríílrgliíű §ffiuuílruffiíu
Telefon: 38-7l. Budapest IV. Váci-utca 46. Telefon; 38-71

ffi,*

{'
Fráter ór Tárga Budapert

Atiegyzék.
Az alantt fujegyzéket tájékoztatásul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

Yászon ,

kor.

Cserkészing (legfinomabb khaki
tennisz flanell) ___ ___ 5400-5800

Vászoning (erős khaki vászon) 4800-5200
Flaneil métere Bot (hosszu mogyoró) _--

Tiszti bot, vastag, szöges véggel

kötött lábszárvédő

Derékszij

Sajka, zománcozott ___

Kenyérzsák
Pokróc
Nadrágszij

Málhaszij___

Cserkészkés (solingeni acél)

Csákánybalta ___

Ásó __-

Iránytű 300, 40O, 480, 8OO, 9O0,

,1050,

Szappantartó, celluloid ___

,, fémből

Fogkefetartó

1900

1 700

Alumirrium sószóró
Teatojás ---
Csavardoboz (husnak,

kor.

585

39c

vajnak) 8l0
300

540_600
1800

800

l 10C

600

450o

Ruhaanyag (erős khaki vászon) m 2800

Térdnadrág (khaki vászon) 2600-3000
Cserkészkalap 4600
Tiszti kalap 4800

Nyakkendő zöld (szegett) 630

Nyakkendőanyag ,.__ 600

Sip 180--230, 200--480, 450-ő2ó-600
Sipzsinór, rövid zöld 120

,, zölclnyakbaakaszlhatőhosszu 32O

, fehér ,, 32o
Pohár, összecsukható aluminium 6l5- 640

Kuiacs 2ó0
Hátizsák, bőrszegélylyel, bőrhord-

, szijjal ___ ___ 3500-5200-6000-8000
Termosz ___ 2340-2880-4600
Uzsonnadoboz 840

360

I40

1 ó00

520

320

1000,

l 200

300

250

23o

Árainkban a forgalmiadó bennfoglaltatik.

Az fuak előreláthatólag még emelkedni fognak s épen ezéft ajánlatos a szük-
ségletet mennél hamarább beszerezni.

Tábori gyalogsági telefonkészülékek, nrelyek a volt közös hadsereg wieni
leszerelési anyagraktárából erednek, hozzávalő telefonhuzalokkal és kábelekkel, vala-
mint gyalogsági ásók és csákányok bőrtokkal együtt, továbbá hasonló szerelékek
jutányos áron llaphatők az Ing. Somló & Co. wieni cég budapesti megbizottjainál.

Minták szövetkezetünk üzlethelyiségében (IV. Váci-utca 46) megtekinthetők
és ugyanott részletesebb felvilágositások beszerezhetők.
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