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MAGYAR CSER.KESZ
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

A Főcserkész mesél.
* Gróf Teleki Pál dr. tb. főcserkérzünk utja Kurdirztánba. -

Bagdadban 9 uapot töltöttülk az
angol fóbiztosuál és értelreztürrk az
iraki arab kornárrnyal. Irak királl,a
It'ejszáI, a hedzsasi iJussein kiráIy
fie. I{edzsas Arábia rryugati részérr,
& ten€ierpart nlentén elterüló ttj
lrirályság, anrely azelótt török birtok
volt. IIusseirrt az angolok választtattá]i

Az ira.lii .::1\,::ij:.I""('Y nteg. Irejszál király kb. 40 éyes.Lfedetl nag}srg- tejedolmi nregjelenésü, szépvoriástl
enber, aki negkért benrrünket, hogy elsó látogatásunk-
kor uniforrnisban jelenjtink nreg elótte. Két társant
ezredesi egyenrulrrlbarr jelerrt nreg, érr pedig a ilraglar
főcserké zi egyeurukában. Ez az egyenruha nagy fel-
türrést keltett az udvarnál, Rö3tön közölték velenr, hog1.
nekik is lan cserkészetük ós nrásrrap
trrdatták, hogy a llragyar főcserkész
tiszteletére feIr,onulás lesz. Ezt a szen-
lét az Abbaszi.lák ronrpalotájának ttd-
vaIáü tartOttiik trreg, arrle]r- teriiIet tttost
kaszárnyául szolgál. Kb. 1300 cserkész
jelent ureg. Ruhá,julr ugvanaz, nlitrt a
ntielk, csak a nyakkerrdójük élénkebb
szinti, liélr, vörös, rózsaszin stll. }'eji.i-
körr nincs kalap, hanent az angol
sisakhoz hasorrló lris sisakot vi-selnek
lrátul kendóvel, anii e nagy hóségben
a nyalrat védi. A közoktatási állanrtit-
kár is állandóan ebben a cserliész-
ogyenrulrábau jár. Mozgalrrrulr 4- ő
éves lelret. A csapatok közül a legtöbb
nenr iskolás fiukbóI áll és azért nenl
szabad ólret a nri nértékünkkel mérni.
lVlutatványaik szépek voltak. Egyilr
csapat a fekete, fehér, zöId, vörös iraki

átrlyujtotta az összes cserkészjelvényeket. - Bagdadból
JIosulba vasutorr nrentüulr, ez l(alat-Sergatig vezet,
la3,1- 50 km-re }losttltól. Minthogy azonbarr ez az út
sit,atagos területen vezet keresztül, nregszülrtették és
Kirlruk felé uj vasutat épitettek. A }r:'rtralevó vasut-
voualat Iriépiteni és azt fentartarri azért nem volt ércle-
ntes, ntert a Tigris áradása évenként többször e]vitte
egles szakaszait. Fletenkérrt egy vonat közlekedett és
ez is tilese n. Bzért kanyarodott ki az uj r.oual l(elet
felé, alr,ol élérrkebb a közlekedés. l(alat-SergatriáI Ford-
aulók yártak, ezekkel ntentiinlr tovább. A Ford-autó a
niodern kor tevéjének bizorryult, mert a jó bárrásnródot
ép ogy tudja néllrüIözni, mint a teve. Azóta, Ira l'ord-
&utót látolr, leveszenr elótte a kalapon, szinte látonr,
hogy lélek van benne. Olyan autórr is jártunk, anrelyből

Az iraki kalapjelvény.
Eredeti nagyság,

alka{részek lriányoztalr, de ez is ntinden
körülnlények között bevált. Az Eufrates
és Tigris közt levő teríilet Mezopolámia.
Ennek Alsó-Tekrittól, a méd faltól
dólre esó része Alluviunr, vagyis a
folyók áradmárrya által feltöltött terntő-
föld, ntert a perzsa öböl régen ide
ért fel és a folyók kitöltötték az öblöt.
F]szak felé a talaj már nenr a8ya8,
hanem kó, tovább észalrra a felszin
részben a8Ia8, részben gipszmállás.
Ma X{ezopotánia sivatagos száraz steppe
csak ott ternrőföld, ahol öntözik. }Iosul
435 nr. fekszik a t. sz. felett. A Tig-
ristól lyugatra szikes, szátaz steppe
terül el, pár alacsotty donrbsorral.
I(eletre ternrékeny sikságolr vannalr,
ezek után jön a kopár elóhegység,
ezután a kopár hegyek. Mosul szimpá-
tikusabb, nrint Bagdad, 100.000 lakósa

zászlót rajzolla ki a terepre, egy nrásilt csapat pedig
ugyarrilyerr rtródon Irak térképét rajzolta ki. A kivitel
módja az volt, Irogy a megfeleló szinekbe öltözött cser-
készek egy-egy helyr,ól indulva, csoportosan futottak a
kijelölt lrelyükre. Az igy tánradt vonalakbóI Irak térképe
borrtakozott ki. A Iegszebb nrutatvárry a lrör,etkező volt :

egy hatalnras falra (kb. 6 méter) felnrászott egy csapat
és leereszliedett róla. Elóször egy éló piranris tetejéróI
két fiu lruszott fel. Ezeknek lrötelet dobtak és a
többie]r ezen a lrötélen kusztak íeI. Lefelé jövet
szintén a ko'.élen jtittek le és az utolsó kettő ugró-
vászonba ugrott. Az egész gyakorlat igen gyorsan ment
ós nagy lratást váItott ki. Jelen volt egy Indiából lraza-
téró arrgol cserkészfótiszt is. A szernle végén lenrentünk
az iraki fócserlrésznek, egy arab urnak gratulálrri.
(I(ülönösen jó az iraki cserkészetben a tisztikar.) Ezutárr
a zász|őt Magyarország tiszteletére leengedték és ,az
összes csapa!oh |7fi7gv175,1rns kurrát kiólloltah a mag1ar
cserkészellle . Másrrap _ *6&szkütdöttség jelerrt nleg és

van, nrig az egész vilás vldéhnek kb. 8CO.C00. Mosul
arab laltosslrgrr. Kurd van berne 5C0.0C0, arab 160.0C0,
török 60.0C0, keresztény 70.000, jezidi (ordogirnado)
20,000, zsidó 9.000. A török ós a zsidó rárosi lalios
az arab nagyrészt az, a kisebb felo letelepüIt íöldrniles
vagy még nomád.
Nomád fóleg a
Shamnar törzs,
nely Nedzsdből
kb. 200 évvel
jött ide északra.
A kurd : árja,
ilyen nyelvet be-
szél és a pet-
zsával rokou. A
kurdolr eredetét
a tudomány nrég
nenr tisztázta tol-
jesen. A keresz- Az iralti tiszti válljelr,ény.' Eíedeti nqyság"
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A kérdéscs ínosuli tcrii'et térképe.* autón, - __- repülógéPen, - . - )óháton, . .-. . gyalog megtett utak,
A délfelé megszalritott két repülóut Baádadba i€Zetitt. '

A bizottsá9 jelentésélrez nréllékelt erádeli térképről.

allon_zul fehérnemgjét és igy fo-g
ták el a gyiikost 24 óra alátt

._ !, itt szolgálatot teljesirő
pilóták egészen elsórendü 

-válo

galott vezetók. A bizottság sok
okból repült, igy utazássieriien
Bagdad és Mosul közt, azután
kénytelenségból. Ilyon eset volt,
antikor a lregyekben íolytatott
ntunkánt közben megbetegedtenl
és az orvos Kurdisztánból Bag-
dadba küldött. A gépben benrr1
volt az ágyam és mialatt a gép
3 óra alatt 500 km t tott nie§,
én feküdtenr, aludtam és csak a
kiszálláskor ébretltem fel Do re-
pült a bizottság munka kapcsán
is, hogy megismerje a vidéket.
Igy egy izben a sivatag felett
repültünk 1000 méter ma8asan
Mosultól délre, Hatra, késórómai
ronrvárosig.. Elóször megnéztük
1000 nr, uragasból, aztttán leeresz-
kedtünk 15 n. magasra. háronr-
szor köri.ilrepültük a templom
romjait. Minthogy a 8ép elé§ se-
besen nlent, bizony elég ferdén
állott. A belga ezredes is elmon-
dott egy érdekes repülóutat. Egy
izben egy torclai hasadékszerii, 50
knt. hosszrl,5-600 m. rnély hegy-
szakadékon ropüIt végig, de ugy,
lrogy nrinden hajaszála az égnelr
neredt Tobb izben látta elkövet-
kezni az utolsó óráját, meg volt

gyó.zódvo, hogy nekimcnnelr a falnalr. Aá rrtolsipillr-
natban azután mégis n;,ilott valanri ut a falak kOzt és
igy sikeriilt továbbiranrodni.

A bizottság lrihallgatott 800 onrbert, bejfuta az
összes terii]eteket és ezenfelül földraizi és §eológiai
megfig.; elóseket tett. Amióta I}agdadban nreg,tudtnk,
hogy itt yan a, nagyar fócserkész, mindentilt, al t<tito-
ttösen_.a k_eresztétry liözségekben, cserkészdiszórség,
yagy diszraj várt, esotleg az egósz csapat nregjelent.
Alkos falrrban cserl<észfuv(lszettekar is fogatlott. (Mosul-
tól északra.)

A cserkósztestvériSég nagy ereje és diadala az
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tényok egyrészt nesztoriánusok (efezusi zsinat, 43I óta
a pápától elszakadt felekezet), kiket valamikor a nroha-
nedánok, a bagdadi kalifák tánrogattak, mert a bizánci
keresztényeknek, tehát a császárnak ternrészetos ollen-
sógei voltak. A keresztényok nársilr része kalderrs, akik
a pápát elignterilr (1551 óta). A kaldeusok a sikságorr
laknak és békés természetiiek, nrig a nosztorianusok a
hogyekbelr vannak és harciasak. A bizottság az egész
terüIetet bejárta 1lásd a térképet). A nlegtelt utak
hossza igy alalul: gyalog 40 lrnr, lóháton 166 knr, autón
1650 lrnr, ropülőgépen 2000 km. A bizottság részben együt_
tesen járta be a torületet, részben eg;,cs tagjai osztották
fel a területet egymás között. Különöserr a kOzépsó
területet l1r,togatták, ahol a néptajz tarlra képet nutat.

A repüIógépeket az angolok bocsájtották ren-
delkezésre. Van Bagdadban 200 drb. Ebból Vernon-
gyártmányu nagy 15 személyes gép a legtöbb, ezen-
kivüI egy nngyobb és egy kisebb tipusu hadirepüIő-
gépük teljesit szolgálatot Valanrennyi gép kétfóttelii
ós ezekkel tartjálr fenn a rendet az egész területen,
A hadsereg lráronr részból áll: van egy arab rész,
azutáu-az angolol< szerveztelr fóképen török területről
trrenekült keresztényekból hadsereget és harntad§zor
van itt angol sorkatorraság és hadirepülók egy tábor-
nol< parancsnoksága alatt. Hogy a repülőszolgálatnak
itt milyen nagy lIasznát lehet venni, azt mutatja a
köretkező eset: A ftancil alkonznl ottartózlrodásunk
idején Bagdadból Danascusba utazott Autóját utköz-
berr nregtánradtá,lr, az aIkottzul felesógót nreg,öIték és
ót lriraboltrirk. Ot nagy Vernorr-géppel irrdultak frldO-
zósülrre Blgdadból, 15-15 reltdórrel és egy gép-
fegyverrcl. A gópek a sivatag feletú kerilrgtel< és
mindenütt loszálltak, ahol a nonrádok sátrait pillan-
tották nlog. Igy taláIták nreg az egyik sátorbau az A tlsztelgó 6rdögimádó cserkészek.
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Beduin csoport itatónál. Yezidi férfiak (ördögimádók) Mosul környékén.
Gróf'leleki Pá1 dr. felvéielei.

ördögimádók cserkészcsapatánál nyilvánuli meg a leg-
erősebben. Az ördogimádók hite szerint van egy legfőbb
Iény, de az sokkal magasabba! á|I az ember felett,
senhogy közvetlenül lehetne imádni. O az égben van
és egyáltalán nem foglalkozik a földdel, Belóle szárnra.
zott hét nagy szellem, akik közld.| az elsó és a legerő-
sebb a Melek Taüsz, aki nem más, mint maga az ördög.
A másoclik Melok Isa, oz pedig Jézus. Isten Melek
Taüsz által teremtette meg a világot, azután lizezet évre
bérbe adta az ördögnek, amely tizezer ,évbőI hatezer
nár letelt. Az 0rdOgöt egy bronzpáva formájában imád-
ják, melyból több példány van, ezeket faluról-falura
hordják és a nép imádja. Az ördögimádók a legvadabb
hegyekben laknak, általában irni, olvasni nem tudnak.

Maga is vad nép és a rnohamedánok mindig üldözik.
Szegények. Mikor a hercegük vályogkastélya elé értem,
ott 30 fiu állott sorban, fehér pantallóban és zekében,
kis turbán volt rajtuk és csorkészmódra tisztelegtek
(lásd a képet). Ezek voltak a legegzotikusabb cserké-
szek, akikkel találkoztan. 

*

A fócserkész elhallgat, a folidézett keleti mese-
világ ott kisért az arcokon. A csillogó szemek büszkén
tekintenek a főcserkészre, akinek ilyen gyönyörüségteljes
utazásban volt része. Megerósötlünk elbeszéléséből a
csorkészet erejébe vetett hitünkben és forrón kivánja
mindenki, bár vinné magával legközelebbi utjára a fő.
cserkész. -'A tábortüznek vége; oszolj !

Benedek Andrís bűnbe botlilr.
- Cserkésztörténet. -

Irta: GYÖKÖssy ENDRE.

Benedok Andris is készülődött a táborozásra. A
csapat, nrelynek'Fecske-őrsé3.ben segéilórsvezető volt
Andris fiu, a meleg szivú, éles szemü, fürge lábu és
pengeizmu cserkész, Kőszeg alatt, a ,,hét forrásl-nál
táborozik a nyáron.

Anilrisnak is ott kell lonni.
Igen ám, tle a táborozás költségét honnan szerzi

meg ? Ha kevés is az: neki sok. A vasui egyik nagy
javitómlihelyében lakatosirras. Keresete kovés. Azt is
odaadja nindig szogény mostohaanyjának, ki édes'anyja
és édes apja halála óta is szeretettel gondot visel rá.

: Megkérem a parancsnok urat, hogy a csapat
pénztárából adjon nekem segitséget ! - gondolta.

- Nem lehet; én mégis csak keresek valamit ;

nálanr szegényebb cserkész-testvéreimnelr kell a c§apat
l<evés pénzecshéje l - hessegette el első gondolatát.

Igy tépelódött heteken át Benedek Andris.

- Anyámtól kérek pénzt ! - rebbent agyába
egyszerre a biztatás.

- Szogény; hisz' kenyerünlr is lricsi és feketo.
Flonnan adjon ő? l - frzte el magától eztabátoritástis.

Az idó peilig haladt. Az utolsó órsi órán ott volt
í} parancsnok ur is.

- Fiuk, ki nem fizette,még be a táborozás kőlt-
ségét ?

Andris szive nagyot dobbant. Majtl szétvetette nel-
lét. Szemét szoritotta a könny. Reszketö , pillájára ké-
szült kisébálnl a haszgtttalan,.hogy szótlanul 'lriáltsa a
parancsnok urnak: I

-:- Enrrek a dorók oserkésznek ougyoo fáj a szive!
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A parancsnok azonnal _észrevette, hogy Benedek
Ándrisnak lesz itt csak nroqdanivalója.

- No, Andris, ki vele ! Te tán nem fizettél nég?
Nem fizettem, parancsnok ur.

- De segitséget se kértél.

- Nen kértem. Tudom, hogymásnak még jobban
kellett a csopat támogatása.

- Igen, igen; de öt nap mulva indulunk : mi
lesz veled ?

- Nem tudom, parancsnok ur.

- Hát nem vágyakozol a láborba?
A könny egyszerre elöntötte Arrdris szemét. Lz

őrs mirrden cserkésze elkomolyodott.* Ugy vágyakozom, hogy . ..
Nem tudott tovább beszélni. sirt. csorkésztestvérei

is könnyeztek.
Jó idoig csend volt a meleg, tiszta cserkész-ott-

honban. A parancsnok nteglratottan nézte s sirdogáló
Andrist és könnyező testvéreit. ,

- Várj csak, Andris ! - szólalt meg késöhb.
Tiz cserkész kapta fel fejéta szóra. Ilittel ragyo-

gott szemiik

- Ó, 
^ 

palancsnok ur segit ! - nrosolyogta lrir-
tclen. boldogan, lelkendezve az a rajta felejtett husz
sZem.

- Kolcsön adQm neked a táborozás költségét s
te azt|las§ankint visszafizcted. Milror íizetést kípsz :
fizetésed egyTészét adósságod törlesztéséro foTalitod. Jó
lesz?

- Köszönöm, parano§nok ur.

i.'*.--
l



ds ,boldogan röppont haza a ,,Fecsko-órsn ti'z
fecsko-fiókája, a tiz csprkész. Andris sziye azt dobolta:

- Tram, tram l En is táborozom.
.-.- Kilonc órsi cserkész-testvérének szivo se pi-

hent; azok a szivek is nruzsikáltak:
,-.- Dali-lom ! Andris is volünk táborozilr.

Vigan szállt ti 
" uoo"1tról a csorkészcsapat. Szom.

bathelytöl l(ószegig kidörzsöIték szemükból az éjjelri
álmot és fáradságot. Nem látszott meg a fiukon, hogy
egész éjjel utaztak.

A parancsnok és Benczo Tibor rajvezotó 1udta az
utat a 

"Ilét-forrás"-hoz 
s a jól mograkott tábor-had

buzgón és frissen lépkedett az aszíaltos kocsi uton
utánuk.

Közben érdeklódéssel nézegették I(őszegot, Juri-
sics Miklós hires városát és keresték az öreg vár tor-
nyait.

Belémosolyogtak az állomás elótt folydogáló Gyön-
gyös vizébe.

Az alig-patak tükrébe helemosolygott boldogan
Benedek Andris is.

De már a másik pillanatban elborulva kapta fel
fekete fejét:

- Mért vagyok olyan boldog; hisz én ugy jutot-
tam ido, hogy megszegtom az elsó cserkész-t0rvényt;
hazudtanr.

S igy, csüggedten, komoran, masírozott végig Kő-
szegen Benedok Andris.

Meglepte a lelkiismeret szoritó, fojtogató biinte-
téso. A kaszárnya kapujában szolgáló katona szente azt
ragyogta feló :

- A cserkész feltétlenü| igazat ntond s to, Andris,
hazudtál.

A várszerüen kisarkalló kís kőszegi lrázak virágos
ablakai cserkész-testvéreire milyen szépen mosolyogtak
s reá meg haragosan rákiáltottak:

- Megcsaltad nevelő anyádat !

S mikor a két omeletes gyönyörú vasutas árvaház
elótt haladtak el s elolvasta az átvaház homlokán sö-
tétló betükot :

A MAGY. KIR. ÁLL.{.MVASUTAK ÁnvlnÁza
rnajd megszakadt bolondos szive. FIol hidc,g, hol meleg
veriték verto ki honrlokát s azolr a veritók-cseppek igy

. beszélgettek rele:

- Lásd, te is itt volnál, ha nenr volna nevelő
anyáil.

Bizony, a to étles apácl is vasutas lol,l 1 ez az
árvaház volna most az otthonod; ntert árr-a tag,1,.

- Igaz, igazl. - sóhajtotta csendesen Arrdris.

- S látod : mosto}ia anyád, milrtha csak édes
anyád volna ! Hogy szeret l

- J^j, Istenem; igazl - nyögte halkr,n a §zen-
n'd: 

TtEtues.qt"ltu velcd a négy polgári iskolát ;

ntonnl,it költött rád. Míndig vqltrendesruhád; jó cipőd ;

tiszta. k0nyv,ed ; rajzpapirotl Soha so lririnyzott semmid,

. u8}-9?'..-,,' a! | 

- Nenr ; nem hiányzott '§emmim l '

Most is jó helyen vagy. A vasui' legnagyobb
§ép és kocsigy,ártó"nitihblyébeü t,ngy,lakalcsinas. Dcrék

''lparos',lesz bolóled.'

- Az leszek l --. nyugoclott mcg egy pil,Ianatra

'Andris.' ", l

"' l I i ::-"Deiezt i§'izerétó liefoló alryádirak ' köszön-
" hetdtl. '

- Nelri, noki !

- Mégis megbsaltád. I{ogy tehetted ?

- dícsorilult Ánilris szemébóI a könny. -De Üirte-
len letürüIte, hogy meg no lássa valaki; áz őtsvezelő,
a parancsnok ur. S aztán szinte nyöszörögte:

- Hogy tohettenr ?

- Azthazudtad neki, hogy neked egy filléredbe
so kerül a táborozás. Tégecl a csapat pónzén táboroz-
tatnak. Hazudtál, hazudtál !

- rstenem, hazudtam*; hazudtam l

S a mindig vidám, jólelkü, tréfás, szerető Bencze
Andrist nem tudta többé semmi megn;uglatni. Se a
gyönyüríi tölgyes erdó, fönt, a kószegi hegyek tetején,
hol egyik hajlatban, a nhét forrás"-nál táboroztak, se
a fink kacagó kedve.

Akármilyen dalosan trilláztak az erCei madarak :

neki minden madárnóta - gyászdal volt. Ha reggel a
keló nap elsó sugara bekukkantott a sátorába: ót már
éi.1ren találta. Alig aludt a fiu.

Nappal aztárr kedvetlen, tört, hallgatag r,olt. S a
hazudás rút és mocskos büne rátekeródzött szirére és
most már vonta tovább.

Mikor egy-két napi táborozás után a parancsnok
mindent látó szomo és mínclent megórző szive észrevette,
hogy Andrisnak valami nincs rendben és faggalni
kezdte a fiut, Ándris megint hazudott:

- Fáj a fejem, parancsnok ur !

Pedig a szivo fájt, nem a feje. A szive fájt; majd
szétszakadt.

S akkor bonyolódott, szöt,ódött, préselódött bele
egészen hazugsága bünébe a rergőclő Andris, nikor a
táborozásból hazalrerültek,

A múhelyben tiz naponkint kapta fizetését. Kerés
volt még az. Olyan tanonc-fizetés. Inliább tillér, nrint
korona.

Fizetése ncgyedrószét rtndesen átadta a parar.cs-
nok urnak.Törleszígette lrúségesen, bccsüleitcl rálla]t
adósságát.

De ottlron édes anyjának mindig mondani lre}lett
valamit, hogy nrért kevcst,bb ntost a his fizetés.

S a megbotlott cserkész tiz napon át, mig kala-
páli, szegelt, tágott, furt kis nrrrnkapadja mellelt, azon
törte nregszédült fejét, lrog,y - nit lrazudik negil.t
édes an.r,jának a jövő fizetéskor.

- Most betegsegóIyzöre rotltalr le ! - fiillenlette.
Máskor meg ezt ta]álta ki:
- Tanonc.alapra tartotíák vissza fizetésem egy

részét.

- Cserkész-órsünk rádiót szert,l fel. Arra liellett
pénzt vinni.* A raj uj zászlót csilállat En is edllnt rá

A szegény asszony csak iinrmögött, csór,álgatta
fejót és egyre türelmetlenebb le,tt. S r,ikor Andris rljra
keveselb fizetést vitt lraza nrár vagy hatodszor és az-
zal ntentegette nagát, hogy az őrs uj ruhát yesz s all&
kellett nost löbb pénz : elment a parancsnokhOz a
szegény a§§zony.

s ott dol-lbent meg csak igazán. Mintlra sziven
ütöt(ék volna az órsvezetö, a rujvezelő, a parancsnok
szavai.

- Nem is csináltunk még rádiót. Tánnajdatélen
felszereljük : cgyik ünnepéll,iirrk jővt dt ln éból akarjuk
azt ntagunlrntk megszerelni.

- Raj zászló nrár kót éve van.
Az órs sátora: pompás, tizszenrélyes sátor.

lDr-eliig ellart még., : Aztán már négy őrsi órán ncnt is rolt Andris.
Szolgálati lapot sem külalölt. Nem igazoha elnarac'ását.

-Megtudótt Benedek Andris jóságcs nostt}a,anlja
mindeút.-Többet, mint amennyit akart; megiuelta, hogy
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a táborozis költségeire kellett a péiz. Do nregtudta
azt is, hogy a p_rranc:nolr kizáría Andrist a csapatból.

- llazudozó fiu rron lelrct c;erkész lgazolatlarrul
nrulaszió fiu, aki nem teljesiti lrötolességét, áz so lehet
cserkész.

S,nrikor Benedek Andris meghallotta kizárása
hirét : két napig nenr mert hazrmgnni. Bendőrrel lre-
reste_tte édes anfia s alig tudta megvigasztalni a meg-
tévedt fiut.

_ l{om is egy, három édosanya szoretotével biztatta,
bátoritctta a szerencsétlen, folyton brrsuló g5,ereket, mig
az hetek multán nagysokára rnagához tért ; ujra rende.
son 

*evett; 
elogot aludt és jobb kedvvel dolgozott.

A cserkészcsapat karácsonv ünnopo előtt a ked-
ve s cs orkész otthonn ll t*r.-.ru "etfi |"- fel magán ak,

A karácsonyesti ünnepségro Osszejöttek a fiuk
valanennyien. Voniléget nlm hivtak. Csakáparancsuok,
a s:gédtisztek voltak ott. Maguk között akartak ezen
az estén maratlni, hogy Jézus Urunlr születésénelr öröm-
Irirével megtöltsék tiszta lelküket és moleg sziyüket.

A kis otthonban a foldre teritettók lo a firrk a
sátorlapokat. A közopéro két egynrásnak forditott
szj'rro isltolai táblát tetiek A,zl szinospapiros-
sal lotakarták. Arra állitották aztárr a foldisziieti ki§
harácsonzfát.

I!íajd a sátorlapokon körültiltek a fiuk a kis égő
gyertyácskákkaI vitlogó- csilIogó karácsonyfácskái.

}Iogszólalt az egyik sogédtiszt:

- Fiuk, énekeljürrk !

S olénokelte a kis csapat a szóp karricsonyi szent
éneket Hogy zengott-csengett, zsolozsmázolt az a szép-
sé3es karácsonyi énok. A lrangok kiirülcirógatták a kis
otthon drága falait, ablakait, ajtajait, nronyezetét, Meg-
csókolgatta az egynrásba ölelkezó hanghullám a fiukal,
a karácsonyfát s megállt a parancsnok szive fölött i§,
Irrajil besurrant oila, alronnan jtitt, minden éneklő cser-
kész szivébg.

Azután az első raj vezetö.je nregölelte a lrözvet.len
melletto ütó két cserkészt és elmondtá rréhány koreset-
len bilrliai szóval az Ut Jézus születóse niinrligszóp,
örökre mogvigasztaló történetét.

l\[ost cserlrészdal kör,etkezett. A tlalba egy kis
cserkész szép és bátor szavalata kapaszkodott nóte. A
parancsnolr is beszélt egysszerüen, szive szerint, vala-
mint a fiulrnak, akiliot ugy szeretett. Isnrót nótáztak a
gyerokek.

Es a boldog, kedvos, moghitt ünnopi összoboru-
lásbar, nenr vettók észre, hogy valaki az otthon abla-
kánál leskelódött; végig nézte a kis ünnepséget, a oser-
késztostvéri ölelkozés karácsonyi boldog.ágát. 

-

De hallga! Mi az?
Keserii zokogás veródik, kuszik, tör be az ott-

hontra.
Ki az? Ni valaki kint loborult a kis ablak pár-

kányára. . . Fiu., . Cserkész . . .

Hogy zokog. Ki az ? Á parancsnok s utána az
ogész csapat kisietott az otthonból.

_ A zokogó cserkész nem hall semmit. Két karjára
borulva sir, sir keservesen.

A fiuk suttogják:

- Parancsnok ur, Andris !

Á rajvozotő is mondja :

- Benedek Audris; talpig csorkészruhában
-- Látom fiaim l - nrondja a parancsnök.
Azzal odalép Andrishoz. Melogen átöleli:
- Fianr ! Arrdris !

A fiu föIrezzen. Köriilnéz. Hirtelen kiszakitja rrra-
gát a parancsnok karjaiból Elfut.

A pnrancsnok rendelkezik :

-- Fogjátok meg, hozzátok ide !

Tiz cserkész is fut Andris után.
IVlintha mindnek szárnya nőtt volna. Es a Jézusi

szeretet annak a szárrrynak a motorja.
I![ár meg is fogták Andrist. Hozzák is.
A parancsnok ujra nregöleli a moglepett fiut:

- Szenvedsz? -kérdezi.
- Mogszakad a szivem. Nem biromtovább, p,lrancs-

nok ur !

A csillagos lrarácsonyi óg tündököl; több ház ab-
laka alatt kiabáló gyerekek fujjálr, frijják a karácsonyi
szont éneket :

- Krisztus Urunknak áldott születésén . . .

Illajd zeng a nmennyből az angyal . ..'
A cserkészek szenre'tele szalad forró könnyel. Á

kis Gyuszi zokog. A rajvezető, Benozo Tibor is sir.
A parancsnok ujra megszólal:

- Megbilnlrődtél Andris ? Gycre bg az Otthonba.
Ujév közeledilr néhány uap nulva. Uj ember leszel te
is, ugy e ?

dogan zokog Andris gyerek.
Visszafogadlak a csapatba !

otthon minden cserkósz ujjongva, boldogarr nre-

hogy még soha so volt ilyen szép karácsony-
S

sélto el,
esto.

ü.., a
Hol édes daltóI visszhangzott az erdő
S örönrtől volt vig hangos a határ,
Most uénaság ül völgyünk mély ölében,
Csak itt-ott szólal néhány kis madár . . .

A százados fák lombjukai lohajtják,
Busan zokog az elsárgult avar,
Egy-egy lopergő szellószórta ágat
A lomha szél suhogva fellravar . . .

tábor . . .

A völgy íeI.é az ég is sirva néz |e,

Elhalt a dal, elszállt a vig sereg,
Niucsen már senrnri, anri dalt fakasszon,
A sok levél holtfáradtan pereg. . .

A lrárom sátor árkát fú benőtte,
A uagy kereszt csak egyntagába áll,
Valanri nagy, nagy bánat száll szivernre:
Üres a tábor, nincs lakója már . . .

Sánd,or Dénes
254, 
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II.

séta a multban.
A Schi;clrel nyulványai dólen Graz széléig, keloteu

Weizig, nyugaton Peggauig, északon Prlssailig órnelr.
Uz az ugynevezett Schöckel-körzot ,Scb.-Gebiet) Hegyün-
ket északon más hegyek hosszú láuca, nrely selrol sent
alacsonyabb a 900 nr nél, köti összo a 'I'eichalp,-val
(1772 n) és a Hocklanlsch-csa| (1722 nr) s bár az ut
ma, sokhelyt fával varr benóve, iurisztikai inyencek
negjárják a Schtlckelt és a Hochlantschot is 2 nap
alatt. A Raab |Rába), mely az lő49 m Osser a Teich-
alpe egyik csrrcsának alján ered, 11 kmrel odább Arz-
bergnél áttöri a lregynrasszivunrot és a Raabklaut.ut,
néven ismert szakadékot alkotja, mig a Weizklautttt. égbe-
törő szikláival EK oo fogi,r, 

-bó 
a §ohöokelt. Nyugátou

a lrogy zömo a Resselfall, uál (a Rötsclrbach inrpozárrs
vizosése, nrely külön leirást érdernelne s melyet csalr a
Bi.rnscltiitlmúl föliil) kb,700 nrre sülyed, a Tanneben
nevü miszkőtömbnél isnrét nó 200 m-rol, hogy vógiil
rt 400 m Pe§§ uter Wantl, háromszögbe futó csucsával
álljon nrog a Mur bllpartján. Ez a liörzet igen gazdag
barlarrgokban, melyek bámulatos cseppkóképzódménye-
ket vagy ősállati maradványokat (barlangi medve,
oroszlán, farlras, szarva§ stb )

Tájlrépek Közép-StájerországbóI.

Rabenstein várkastóly a Mura balpartján,
Frohtlleiten mellett.

Vilmos lett volna, egy 1150.évbo]i okirat szerint; avár
a 14. század, óta gazdállan lott és portyázóknak szolgált
tanyául. Ma íestói ronr, nrelyet Radeguud felól egósz
lrönnyen nreglrözelithetürrk. A Siategg kastély'nrár a
lő. sz. elejérr ronba dült és ami belóle még negnta-
radt, azt a nrult százarlban széthordták egy jégverenr
céljaira; igy ma jófornrán csak egy több százér-es, ritl<a
vastag lráis'a jelöli helyét. Lue§ (1202) Irélrirny faltör-
meléke a Hausberg 888 m magas orntán sürü bükk-
erdóbe van elrejtve. A 12. sz.-ból származó Guteuberg
nra is laklrató. Gondozott turistaut visz föI a peggaui
yárrom messze felrérló, replrénnyel berrótt falaihoz. Eló-
ször l 050 enrliti egy okirat ós t Peckauer lovagcsa-
ládé volt. 1652. adósságok rrriatt elzálogositották s igy
lrerült a voraui cisztercita apátság tulajdonába, ezé n,la
is a rom és az ézt lrörnyozó 4000 lrold erdó (Voraaer
WalJ). A vár nég mogvolt és laktak benne 1804-ben,
amilror téglával fedték, óratornyot adtak lrozzá, házi
kápolnát és vizvezetéket épitettek. Majorság, istálló,
pince l,olt alatta, odább tekepáIya stb. 18l0 táján pusz-
tult el, nem tuclni: a francia zsálrmányolás vagy vil-
lámcsapás következtében. Ma számos falán kivüI, nrelyck
terrásszerüen sorakoznak a kies völgykatlalból kime-
redó sziklán, kentettco alaku középső- és egy négyszögű

tartalmaznak A pöllaui Lllr-
§ro1.1e. molyrrek föltárása r 1894,
ápr. 28.-máj 8.) világszenzá-
ciót jelerrtett, mert a váratlanul
megáradt Luchbaclr miatt a hét
vállalkozó kis lriján az éLotével
lakolt, a Peggauer Wand és
Tauneben szánrns bar|angja, igy
a peggaui Lurgrotte, a Badl-
höhle stb. negannyi érdekes
látványosság; a Tő m nrély
Ka|erlochban (Arzberg tájékán)
nyáron is jég képzódik. E. z.
L'oelln(Das Bwck uow Schöckel,
106.-l12. l.) nonl kevesebb
mint 58 barlangot sorol föI, do
többjük nincs még eléggé föl-
tárva s igy nen közelitlretó

oldaltornya van meg a volük
szonszédos szobák falaival s
egy boltozatos, alacsony pince-
lrelyiséggel. Epitkezése nregle-
hetós primitiv: egymásra rakott
tcrmésliövek, nrolyek hézagait
vakolattal, kaviccsal s ujabban
durva, ntá]lós téglával töltötték
ki. I\{üvészics diszitésnolr semmi
nyonla A-romtól b, kézre szép
szerpentiu út visz Ie a nreredek
Iejtőn egy ép oly festőí vizesés-
hez, molyet a Mittereg alól
jövó és itt egy 3 omelet nagas
sziklafalról lezuhanó, árokszerii
kis patak alkot. A rom és a
vizesés környéke - Peggautól
délre, a TaschensatteJ utián -neg a, nagyközönség

szántára.
Lemondva egyelóre a természeti szépségek ismor-

tetéséről, ezaltal inkább a regényes o]dalt választom.
Slír,ierországban kaptam a magyarázatát annak, lrogy
niért van a [Ialálnak csontváz alal<ja. Mert eIrrberfor-
má.ja volt valamikor annak is, nragyarázta nekenr eEty
bölcs aggastyán. Hanem tetszik tudni rrgy volt a dolog,
lrrgy EkrenJels gazdája jámbor, istenes embcr volt,
aliit ezért jutalmul Szent Miklós megtanitott arra,
lrogyan járjon tul még a Halál eszén is. A' meg ugy
volt, lrogy mikor eljOtt érte a Halál, az öreg azt mondta
rreki: Vár.i még egy kicsinyég, anrig ntegcsittálont a
testámentumot s azzal fölküldte ókelmét egy nagy kör-
tefilra olt az udvaron. A Halál tárt, csak várt és mivel
unalmában ntegéhezett, kezdte a körtét leenni szép
sorjában. Hogy ellrészült velo, le akart j0nni, de nenr
trrrlott ám, mert éppen ebben áIirt az öreg ur fortéIya,
amire őt r,édószentje mogtanitá. Akkor lerágta az ága-
kat, le a fa törzsét s mikor abból senr nraradt, a saját
husának esott neki, hogy ugy fordult le végül az udvarra
nlai váz alakjában. El is inalt onnan és inkább hagyta
az öreg urat-békében. (A legontla él Eszakstájerorsi'ág-
ban is és ottani népek szerint a Mürz völgyében esett
volna neg a történet,) Ehrenfels elsö ismert ura Klamm

a legkellenresebb erdei sétahely (Aki szereti, málnát is
lel a patak mentén, csak g3őzzo leszec'lni !) A Tasche-l
ffi pedig leoroszkedhetünk, ha tetszik, Semriachba,
megnézheljük a Lurgrottét vagy a Rölschbach vízesését
h már emlitett Kesselfall, a természeti csodákkal:
Sleinlor, Thesenfel s stb.).

Graztól é.-ra a Mur j, partján az első vasrrti á]lo-
más Gö,ling, melynek a vonatról is nlessze látható
szép középkori várronrjálroz érzékeny nézőiátékba illó
történet füzóilik. A mellette torlryosodó szilr]áróI ugrott
a Murába,, mely akkor még erre felé folyt, Göstingi
Anna, a várur leánya, mert nenr tudta elviselni, lrogy
liedvesét a vetél;,társa legyózto párbajban.

Borongós emlékeket ébreszt Waldstein két ronrja
is, melyelr ugyancsak a lVlur jobbpartján, D.-Feislriíz-
tól északra kerek egy óra járásra vannak. Két krip-
alakú, erdóvel sürün benőtt clombon ]áthatólr akár a
völgyből, akár még inkább a fölöttiik magasló szépséges
Hanegglrogelról (]089 m). Az alsó, noly lrözelebb esik
az iibelbaclri úthoz, 1540 épült. Kigyózó, sziklás és jó
nteredek ösvény, nrelyet gyér vizesés áztat, visz föl
hozr-á; lrörnréke elég sivár, szálas fenyőkkel, melyek
komor csendjét csak a havasi ég felé röpködó vércse
és kánya vifiogása veri föl. (Azért nhava§i" az ég vagyis
felrérrel fOlhigitott azurkék, mert az 1989 n Gleinalpe
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közvetlon körzetében vagyuukD 1598. az az ouj"
kastély a W'indischgrátz családó volt, melynok udvari
papját, a meisseni származásu és a protostántizmnshoz
szitó Paulus Otlontiust 1602. császári dragonyosok a
grazi kazaniátákba huroolták és mig a vele olfogott
két Windischgrátz te§tvér s a várkapitány visszanyerte
szebadságát, később gályarabságra itólték, de utközben
silrorült Nérrretországba átszöknie. EttőI jobbra és bel-
jebb, egy másik dombon van a ,tégi" vár, moly a 12.
sz. elejéról való és alighanem rablólovagok vára volt.
BedöIt tornyának fala\ 2 m. vastagok; enrberi csontokat,
két vasbókót s lárrcot és egy csorépkorsót találtak itt,

Aki azohban mür,észi szép romot akar látni, az
nézzo peg Pfamber§-ot. Két hegy viseli a Pfannberg
nevot,Sclrönegg és Maulitzen közt, a Mur balpartján.
A 000 m. magas Alt-Pfanrlbergen árnyas és kellemes
ösvény visz föl, egy tanya mollett, alacsony kapubolto-
zaton át, a rornkastély udvarára. !'élköralaku bástya az
olőcsarnok, melyhoz szélos kökorlátos ut vezet, Fölötto
négyszögü torony omelkedik és ettőt jobbkézre 98y
nyolcszögü, moly nála magasabb. Mind a kettó nesszi
rőI is látható. Emebbe nresterséges lépcsón fOl lehet
menui ; a szép kilátás, kivált napszálltakor, megéri !
Lz épilkezés finomabb, gondosabb- és első látásra is
stilusosabb, nrint teszenl a peg3aui várnáI. A belső
falakat több nrárványdombormü s egy helyen két freskó
is disziti. Több udvara van, melyek egyikén még ogy,
a római Torre del Melangolóra émlekáátetO négyszögü
torony nrered ftll, de bal éle már letöredezett és csucsán
zöldelő fa hajtoít ki.

Pfannberg, csakugy, mint a balparton Schloss
Weyer a Gamsgrabenen, Frohnleiten fürdótól észak-
rryugatra, valamint Rabenslein, enrettóI déIre, ma a
Mayr-Melnhof örökösöké.

Schloss Weyer kis de massziv zárdaforma épület,
stilusos toronnyal, amolyan ,,bijouu. Rabenstein régi
kastély, lVildenbruclr osztrák iró Die Rabensteinerin
cimü, nálunk is ailott drámájának szinhelye, merészen
elóreugró szilrlafokon nyulik ki, Lovagtermét érdo,rnes
mogtekinteni.

Pfannberg vagy Rabenstoirr (és esetlog Waldstein)
látogatását össze lehot kötni alrár D.-Feistritzból Adriach-
Frofinleitenbe (a Hanegglrogelen át 5 ó.), akár Peggau-
ból a Badlgrabenen föl a Hochtrötschre (1238 m.) és a
Neu-Pfannbergre (9 ó.) tett hegyi kirárrdrrlással. Amaz
egyhangubb és vadregényesebb; enrez, ha a Trötsch
meretlek utját is bekapcsoljuk, fárasztóbb, de a válto-
zatos kilátás sok mindenért lrárpótol Kevésbé odzett
turisták á Trötschre ne menjonek flöl, lrarrem végezzék
az atat egészen ugv, amint Grdiudorf a Grazer Towrist
2. köteüóbon ,,Reizvolle Höhenwanderung" cimon (37. sz.)
leirta és ahogy o sotok iró,ia is többször megtetto.
Akkor egy nyári dólután bóvon elég rá és igazán nteg-
érdomli a novét !

Londoni cserLészérdelrességelr.
Mozgótáborba készüIo csapatc.lknak a kellö felsze-

relés mindig nagy gondot ad. Sokat §em szeretnénk
vinni, do egyos dolgokat nélkülözni sem jó. I(iváló
megoldást adolt az egyik indiai csapat. Egyes lapok
hiroi szerint táborba órve saját ruhájukbóI vertek sát-
rakat. A nródszer nálunk nem volna egészen alkal-
mas, bár esököpenyekból akárhány§zor láttunk már
sátrakat. 

*

A jelen év egyik legkiválóbb cserkész eseményo
kétségkivül a husvéti londoni öreg csorkész kongresz-
szus lesz A,zor5zág mindon részéból jövő angol c§apa-
tokon kiyül 8--10 külföldi _ szövetség is bojelentette,
képviseletét. Az elszállásolás ogyes örog cserkészeknél
történik és ezutánis óhajtják azismerkodést és testvéri
barátság kifejlőttését előmózditani, A londoni öreg cser-
liészek szivvel-Iélokkel elvállalták étkező testvéreik el-
helyezésót.

*

Ki nc hallotta volna Roland Plrillips novét ? A
Iráboruban elesett angol cserkósz-tiszt nemcsak mint iró
tetto nevét emlékezetessé. London ogyik külvárosában
áll egy ópüIet, melynek kapuja felott a következő fel-
iratot olvassulr: Roland Houso, Scout-Settlement. Kopo-
gunk. Mr. Slrapley, a ház gondnoka fogad. Loülünk a
hatalnas l<andalló mellett és hallgatjuk a ház töt-
ténetót:

A régi, többszáz éves épületet Roland Phillips
vásárolta meg és cserkészcélokra hagyta. Lorrdon kül-
városaiban sok settlenrent-nek nevezett kulturgócpont
van. Bennlakói valamilyen socialis munkát végeznek.
Szövetségi vezetók, csapattisztek laknak itt együtt. Most
megkezdilr Phillips eszméjénel< kiter.jesztését. Eddig 5
árva fiu lakik náIuk, i(indenben gondoskodnak róluk.
Természetesen csorkészek. A szomszédos házat hozzá
fogják csatolni és igy 2 - 5 fiut vesznek fel. Az árva-
ház órsi alapon teljes cserkészszerüen fog nűködni.
Kizárólag a társadalom hozzájárulásával tartják fenn
az intézményt. Körül.járunk. Kodves könyvtár, különbOzó
folyóiratok, több hires cserkészkép eredetije. A szobák
telo emléktárgyakkal. A pincében kis kápolna, Phillips
sir.járól hazahozott egyszerú fakereszttel Áz utlvart és
különálló faterrnet a kerület otthon nélküIi csapatai
használják gyüléshel.yül. Mindig le van foglalva.

A bucsúnál Mr Shapley megigéri, hogv ha csak
lehet, lejön a Nemzeti Nagytáborunkra. Egyébként Lon-
donba jövő csorkészolret, ha elóre bejelentik és kellő
ajánlólovelekkel rendelkoznek - szivesen ad helyot.

(London ) ifj. Kunfalvi Rezső,
cs. tiszt.Dr. Szabó Károlg,

ívlátyás ltirál!nalt nem uolt ,,Peltete" sere€e sol1asem. ut.:í"nT|.::"T::f'"T,JjiÍii!","í:i*
Tóth Zolíán (öríéneííró könyvé(: nMáíy{s kírály ídegen zsoldos serege", mely megnyeríe az Ahadémia [éVaY diiáÍ,
Eszeriní Tóíh 

'o 
év alaít kutaíásaiban egyeíIen egyhoru adaíoí nem íalálí, hogy Má(yásnah gyalogos, zsoldos, ruhá-

iáról íeheíének nevezett serege let( volna. lgy leí(ünk szegényebbé egy íöríénelmi regével. A valóság ez: MáíYásnak
volí állandóan zsoldos népe, de ez csak kis számban gyalogos, nagyobb számban lovas. VoI( ezek hőzt cseh Ís. lgY
Bishupiízí Haugwiíz János aki a kírály halála uíán a leghasználhaíóbb seregnek vezére és akíí "Eeheíéneh'nevez-
íek, Ezt szegődíeííe Ulásztó hirály is, de zsoldjá( nem íizeívén, a sereg szétzalr|őíí és rabolí. A magVá( Kinízsi VerÍe
széiiel a Valkó megyei Hatászfalva közelében, a Ezá\la melleíí, íeháí nem Halas vidékén míní eddig íudíuh. Ennek
a fekeíe seregneh uíolsó maradványai |493, ianuár 6-án höíöíí köíelezvény szeriní elhagyíák az otszágoí.

, Ennek a Haugwiíz-féle íöredéknek a zavaros időben kifeilődöíí elnevezésé( veíiíeííéh vissza hés6bbi Íróh
Máíyás hirály ideiébe, innen eredí a Máíyás-íéle feheíe sereg íévedése.
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Kétségenkivül jó meghatározása ez azo|yan sár3a-
csőriinelr, akí sentmit, még a puskát sem \reszi kotltolyan,
aki azt hiszi, hogy a lő-

ozeknél az életveszodel-
nreknél logalább nrég-
eg}szer annyi volt az
az alkalom, antikor
barát kezétő| siivitett
fejo fölött az akatat-
hnul elsült fogyver go-
l1 ója. Tábortüznél föld-
re helyozett puska,
bokros terepon gallyba
akadt lavasz, kOrbe-
adott ujonnan vásárolt
,,töltetlen" lófegyver
számtalanszor fenyo-
gette Winnetou élelét
azzal a csuf halállal,
nrelyet a barát kezéból

kiröppenó gyilkos ólonl olroz. S ahogyan T/innetou
hosszu tapasztalatok alapján negtanulta, nrikópen keriil-
Ireti el a vadászösvérry ós a lrarci öslény veszedelmeit:
épen ugy meg kellett tanulnia a védekezést a ,,1öItotlen"
fegyverekkel szemben.

Yalamennyi felrérarcu testvérennek alkaIma Iesz
llenl egy§zel lófcgyvert l<apni kezébe, alkaInra lesz
olyan társaságba jutni, altoI fegyrereket nrutogalnnI<
s alkalma lesz fegyvclt tisztitó ctrrberek köze]ébcn állni.
\Yinrretou nent szerclnó, lra bárrnelyik felrérarcu test-
vérére mondanák az enrberek : ,,Ugy ló, hogy előbb
belenéz a csóbe s csak akltor taríja rá a célra a puska-
csövet, mikor már látja jönni a golyót". Do nrég ke-
r,ésbé szeretnó, Irogy egy Winnetou_tanitvárry ajkán
valaha is ellrangozzélr 

^z 
az ijedt kiáltás, melynek

nyontában a prrsztulás lép-
I<ed: ,,Azt hitiem, hogy nin-
csen ntegtöltve !"

Aki nagy célokért kíizd,
rrz nem nóllriilözlreli a jóbarát
scgitó kczét. Már pedig, lra
tudjrrk a jelszót itt a
ltezelésének módja -, akkor
rnindegyik puska vagy pisz-
toly, Ieg.yen az bárlrol, 1öIt0tt
\,&sy töltetlen álIapotban,
jóbarátunk, alrínek segitsógé-
re számithatttnk. Ezzel a sok
cntber eló{t titkos jelszóval

- a lőfcgl,r,ernek kezelésé-
yel akarja Winnetou
fehérarcn te§tvéreit negös-
mct,tetlti s ezért legközelebb
részletescn leilja a lőfegy-
vorck ltasználatrit. De nielótt
valakir-el testi-lelki j öbarát.
ságot kötiink, biztositékot
I<ell szereznünk, ]toqy az a
jóbarátság tényleg jóbarát-
lírg-c. Á barátsír,gnak legelső
rcltétele, lrogy akit barátrrrrk-
nak tartunk, az senrmi kö-
rülmények között senr okoz-
zon nekünk kárt. i\fásodsor-

Az önvédelem ickolája V.: ,'Azt hittem, hogy ninccen megtöltvel"

A trappereknok, westmaneknalr és az egyéb vad-
nyngat hegységoit járó, állandóan életveszedelemben
fórgó férfiriirrali legiobb berátjuk, kenyér,szerzójülr és
védelnrezőjtik a puska. Nenr is számit komolyan az,
al<i nenr tud fegyverével elsórondüon bánrri § az a
rve§tman, akiról az a hir járja, hogy csek közepes
céllövő, bármclyili európei cirkuszban mcglreresné l<e-
nyorét - rrrint oéIlövónríívész. Olyan uagy bccsben áll
ott a fegyver, hogyha valamelyik sárgacsőrűról nagyon
rosszrrl, nagyon lebecsrrrérlóleg alrarnak lyilatkozni,
akkor azt mondják: ,,Ugy lő, hogy olóször belenóz a
c,sőbo s csak akkor tartja rá a célra a puskacsövet,
nlikor ntár látja jönni a golyót".

fcgyrer gyerekjátók. Mcrt
nagyon valószinü, hogy aki ffi
egrszcT megpróbált igy lőli, ffiaz mégegyszcr mcg l|enl \§
próbálja, ltacsak ncm i\7 i$
,,örök vadász.ntezökölt" kcre- \i

*xláhr§í":eakisérletmeg- 1,,1ffi*
Ezek a sárg:rcsőriick

azok, akiknek kezéberr ér,en-
]iént az a rengeteg ,,töltot-len" fegyver olsül, ezel<
azok, akik évenlrént azt a
sok szererrcsétlenséget okoz-
zák s ők azok, akik a prrska
vagy pisztoly csattanó dör-
rcnésóro azza| mcntegetik
ntagukat; ,,Azt hitterrl, hogy
nincsen nregtöltve !"

De nemcsak a vad
ttl,ttgaton kiáItják ezt igy.
Ez a válasz nás tttesszi
országok bókés lrázfalár,ól ]c-
cntc]t vatlriszfegl,ver, a c§a-
ládfő ój jeliszekrényére kikó-
szitett rcvolver, sót az iskola-
pajtastól köIcsönkért ócska
pisztoly szavára is, külön-
böző nyelveken, de nindeniitt
lrogy nincsen megtöltve l"

A fegyver véletlenül elsült. 11ég annyi ideje sem volt,
hogy ráeszméljen, tulajdonkép mi is lörtént. . ,

ez aválasz: ,rLzt lritten,

I\{ilror Winrretou bát.yátok a lófog.yverről ir, eszóbe
jutrrak veszélyes kalarrdjai, nrelyeket ellenséges törzsek-
kel vivott harcaiban átélt, elótte lebegnek a vasutrab-
Iókkal vivott nehéz lriizdelrnelr, ott állanak előtte nez
telen valóságban a vad rryugat éIetveszedelnrei. Ezokben
a harcolrban sokszor forgott élete voszedelemben, de

ban követkozik azután csal< az, Irogy mirrdenben segit-
sen, ott, alrol kell, rendo]kezésiinkro álljon. Ezért a
lófegyvorrel is egyelóre csak annyira barátkozunk nleg,
Irogy l<árt le okozzon nekünk, azt, hogy segilltet ós
támogathat, azt legközelebb beszé)jük meg.

A sok töltetlen lófogyver arra tanit, hogy a puskát
vagy pisztolyt minrlig ugy kezeljük, mintlra mindig
töltve lenne. Ha többször is megvizsgáItuk s tényleg
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nincsen is bonne töltény, mégsom szabad sohasem ugy
tartani lőfegyvert, hogy elsiilésolror akár magunkbatr,
akár másban kárt tegyen. Tchát az a ,vicc', I,ogy
valakire széles vigyorgással,,mindjárt lelólek" kiáltással
fegyvert fogunk, legalább is óretlenség. Áki mindenáron
crnberre óhajtja a célzást gl,akorolni, az szerezzel,t be
egy tükröt s amennyiben sikerül aztán eg),szer nlgy
csörönrpölés mellett becscs ábrázatját szétlóni, ntégscn
olrozolt helyrelrozlratatlan kárt. Tehát töItellelt fegyuer
nincsen !

Akárhogyan vissziik, akárhogyan tartjrrk, sót, nrég
ha a biztonsági zárat is lezártrrlr, mégsent szabad rrgy
vinni a fegyvert, lrogv lövése nrást vagy rnagrrnliat talál-
ltasson, mert számtalan balesctuek volt okozója vala-
milyen előre nem látott körülnróny, r,áratIarr szerlrezeli
hiba. Száwilanu,nk hell rá, kogy a lőfeglluer Pármikor
elsiilkel !

A' harapós kutyát nregkötik, a ,,Irarapós" Iőfegy-
vert sem szabad ugy tártani, lrogy gyanutlan onlbert,
gyereket megmarhasson. Ezért lőfegyuert glerakek és
ho:zá newt. értők elől biztos ke|len, larlani !

A legtöbb pisztolyorr vagy puskán biztonsági zár
v,an, ezze| biztositjulr vá,ratlan elsülés cllen fegyverünket.
Sohase felejtsiik ezt a biztositót lezárni, mcrt azt a
pillanatot, amely használal, előtt az ilyen biztonsági zár
kinyiiásához szükséges, §zázszorosan megéri az l blz-
tonság, amolybe igy jutottunk. Előuigyázalos e tttber
lehát biztosilja elsiilés eller, íegluerét.

Mindon tárgynak nregvan a maga lendeltetése.
A lőfegyveré az, hogy iőjjiiuk yele, nem pedig, lrogy
csövón furul;y{22nnk, azt, messzelátónak lraszrráljuk,
szeget verjíirrlr velc, ládát feszegessünk, nrég kevósbé,
hogy sétabotnak vag;, furkósbotnak Irasználjrrk. A szc
rencsétlenségelr tekintélyes rószét az a rossz sz,okás
okozza, hogy a halálra sebzett állatot prrskatussal iitik
agyon, Eközben elsül a fegvver s gazdáját lraláIra sebzi.

az elsüIés ellen. l\Iert valószinü, hogy azok a fagallyak.
amelyek a fegyver rrvaszábr belealradnak és az clsülést
kiváltják, azok nent tartják a kereskerló figyelmeztetését,
ltogy, ,,csak ncnl szabad eróserr megrántani". Az ilyen
biztorrsági ztir nlég sokkal rosszrrbb, nrinllra scnri|yen
sen volna, ntert szántitottunk egy jóbarátrí} s az ,tárat-

Iattrrl, ópen akkor, anlikor helyt kcllene órlíinli állnia,
cserbcn llagy. Hasrttálat elölt ki kell próbálui a fagyrert !

Van azonban nrég e8)-, nen is olytn lris veszély.
!íozdonyt vezolni csak azt cngeclik, aki ért \ozzá, de
lófegyvert bárki l<czébe vehct. Ha telrát valrrnre l1ik
sárgacsőrü barátunlr elóveszi,,golyófecskendőjét" s ilagy
lelkcndezve magyarázza, nrilyen nagyszerü, Irogy ennek
a tökéletes fegtvernek ily kiváló gazdája van: légy
óvatos, huzódj Irátra s csak akkor gyere elő, nrikor
nrár ellrangzott az clső ,,azl hilleru, hogy nincsen ,rrcg-
löllaé" kiáltás.

A bátor ember és a t akmeró entber között 
^7, 

a
különbség, hogy a bátor tudja, nrilycn nagy célért
kockáztatja életót, a raknteló pedig rendesen ostoba-
ságból vagy éretlen lrctvenkedésból cselekszik. Sok nagy
bátorságnak látszó dclgot azért csinálnalr az entberek,
mert fó]rrelr eg;-e s szájhősök elótt gyávának ]átszani.
}íi nem gyá,r,aság, ha nem ez! Ha bátor cserkész aaqy,
félre az ilyen sárgacsörii közelségéból: uckecl az lleled
n ag1lobb dol gokra kell.

IIa nem akarod, hogy lőfegyver-barátod kárt okoz-
zon neked. a következó nyolc pontot jól jegyezd meg:

1. T<iltetlen fegyver nincsen !

2. A lőfegyvcr mindig elsiillrett
3. Ilasználat ritán a töItényeliet ki ke]l szcc]ni l

4. A íegyvert biztos lrelyerr liell tartani l

5. A biztonsági zárat mindig lc kell zárni !

6 A fegyvert csal< lövésro szabad lrasználni !

7. A fegyvert lraszrráIat clőtt ki kell próbálni l

8. Sárgacsőrű ós fegylor: ltósz veszedelem !

Ezért igen jő| jegyezzük nreg: Aki ezt a nyolc kis szal.rrilyt
Fe§yual csak löuésre használni! 

"., r botartja, az igaz, hogy rrem 1trd

alrkor szerl,itik ki mirrdig a töltó- ,,_,.. ."1,11ffi,:. csőbe, lrogy mikor látja a golyót",
nyekot. ÁUás ktizben bilcphcti " jl.1ffTit'W" dc az biz,onyos, hoáy s'Ót áseni
rozsda, bepiszlrolódlratik a ziwár- Yul§w /$]ffi§r.ry fog njkáról elltangzani a rénrült
zat, a kinyitás és szétszedés erőI- ,'É&_ vagv kélségbeesett kiáItás: ,,Azt
ködése lrözben könnyen ntegtör- ;,: hittem, Irogy nincsen ntegtöltve !"
ténik a baleset. X,Icg,jegyzeudő hál, iiffi;lilr,,,,.§ F* ötel Willuetott,
hogy elraktározásnál ki kell s:edui ,.iff;l.ii!:ffi a Nagy Főnök.a töllénleket ! "Y § *

A jób.arr{tb_an nreg lehet bizni, i: ...."; - ,. Kedves Winnetott, Nagy Föttök !

í:Ji'""iliffJ-l,i'"'Jrtu'Ti"Te,"uj 'iffff *ffi&" ou,,ou,ili,"li,:*lr,x,*?í:i, *l{r
próba dOnt. Egy fegyverben is '-fi&,..& 4ll,_.!d §ffiBx lapon irok ,Neked, de, én- ,szegénybsak.ugyszabaá"nleg:űznunk,ha*:ffi;üffi:".:Jfli]§}.o".á.*,í:i.u*l.Í%gl'1x.azt.aJafrósarr.-prólrára.'tettükso.**ffií;1!:il..'1l;"'#í."f,iiJtiif;li'Ü;:í1i'x
ptóbát megállotta. g!;;q*ci nerri teiik,

Egyszcr Winrretou puskát '*ryffi De nrásrészt nrindenáron irni
vásárolt"ágy trappelk_cllékiizietbeu. ... amiLor barlltja szi\,éltez kapva, nregtántoIodolt. j1?':Xt,'.i'Í:.11,':g''á""TJ#?f'|]SÜi;A fegyŰ' ets6'- piit"utásra igen 

CullAvr !.lÓlJa }'lv.' u196ldlNtuuull 
itrií:':r3.;,11..;";á!ílifla,.?ilffij

tetszetós volt s nrég lripróbálás előtt azt ]rérdezte nek ads.z. Legutóbb^is az indiárlönvédelerrr clzsiu]Őzsicu fogásait
Winuetou a kereslrcdótől: 

' magyaráztad..tneg. ,Szinte szerelném már kipróbálni öket-egy_
_ Jó a biziorrsagí zár ? némely atyafiakon ilt köröskörül

A L^_. ___ "^Ő: X:'_: ,,_ t , an , ,Csaknern ott képzeltenr lnagam a rvigwanr tövéberr ülő két
. = 

0, hogYne - válaszolta a keres]rcdó - tel csert<észiestvéi ,".lrötí .*'látíarn iapasztala'tokbaIi s.";i;'g";"rJ;,,ijcsen jÓ és megbizlrató, csalr ncnl szabad erósen mcg- tttinclen rnozdulatát. Csak irj rnáskoi is ilyen keclvés- és ía-rtalmas
rántani a ravaszt, nrert akkor nrógis elsüI l_.Y9l"ll ,':lildjq 1q9{ figy,clenrmel olvassúk és háIás szeretettel

Mondanom §enr kell talán, t ogy u Nagy Fóuök #'Ífiill'§fttltt 
leszel-e a Nemzeti Nagyláborban, lrogy kezet

IJuj, lruj, hajrá-üdvözlettel
Békés. Csutorós

Bocskay-indián.

lentondott ennek a fegyvernelr nregvótcléról. n{it ér az
olyan jóbarát, alri aklror hagyj a el az embert, amikor
legjobbarr számit rá mit ér az olyan fegyvor, amelyik
akkor sül eI, mikor az ember biztositottnak hiszi magát

*

ott

.. . amilior barlltja szi\,éltez kapva, nre8tántotodolt
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ItADIo.
A ,,NIagyar Csorkész" egyik legutóbbi számában

örömmel jetóirtetttit, hogy a-Magyai Bádióhirszóró a
rendos múködését megkezdette. Igy most már sontmi
son álI utjában annak, hogy a magyar cs,orkószok is
lelkes hivoivé szegódjonek százatlunk egyik legielentó-
sobb találmányának.

Lapurrk 
"Báalió 

rovatot" dyit, hogy annak lreretén
belül segédkezzen noktek, kedvos csorkésztostvéroink,
vovókészülékek szerkesztésénél, megépitésénél. Tervbe
vottük, hogy hozzánk intézott kérclésekre e lap hasáb-
jaín adunk felvilágositást, hogy abból mások is okul-
hassanak. I[y természetü levelekre irjátok rá felttinó
helyen, - Ósotleg a boritékra is -, "nÁOtÓ", trogy
azokat közvetlenül rovatunk vezeIőjóbez juttathassuk.

Az antenna.
Ahlroz, hogy rádiót lrallgathassunk, logelőször is

egy olyan borendezésro van szükségünk, amely a leve-
göben jövő oloktromos hullámokat, - anrelyok azatán
a készülékben hanggá alakultrak át, - felfogja és a
készülékhez vezosse. Ezt a berendozést lrivjuk a nten-
nán ak.

Van: szabail antonrra ; szobaantenna 1 koretantenna;
világitási villanyvezeték, mint antenna; s megemlitjiik,
hogy vaunak, akik ágysodronybetéttol: fém kálylrael-
lenzökkel is értek el eredményeket. Itt most csak azt
az antennát akarjrrk isrnortetni, amol1,ik a legjobban,
a legbiztosabbau múlrödik, mondlratnánk bárlrol is; ez a

zabad, anleuna.

Á mindennapi lraszrrálatban lrétfélo szabadantenna
a g;rakori u. nr. ,,T" anteuna éS ,,L" antenna, melyek
a ncviiket éppen a ferrti kót betiihöz való feltünő ha-
sonlatosságuk réyén kaptálr. Ezek közül is a ,,T" an-
tenna szolrott bizlosabban beválni s ozért annak elké-
szitését ismertetjük.

Szükségíink vall ltozzá mindenek elótt legalább
70 méter drótra, amolyból az antennát ol fogjuk készi-
teni. Erro a legjobban megfelel az 1'5 milliméter át-
mórójü siliciumbronz huzal, melyet általában mindon
vaskereskedésbon megkaphatunk. Használni szokták
még az u n. kábelt is, amoly nem egy szálból áil,
mint az olóbbi, hanem több, de vékonyabb szálból. Az
antenna clkészitésénél arra kell ügyelnünk, hogy maga
a trrlajdonképoni ,antonna semmi mással, nrint a készü-
léknel< arra szolgáló szoritócsavarjával ne érintkezhes-
sók s hogy ezt elérlrcssük, az antennát a felfüggeszté-
seknél cI |iell szigeielnünk, vagyis olyan anyagot kell
közbe erösitettiiuk,_ amely allyag az elektromos hullá-
molrat nenr engedi át Erro a legalkalmasabbak az u.
n. porcollárr to.jásszigetelők, mel.yeket a drót mindkét
végéhoz erősitünk, esetleg többet is (inkább többet,
nlint kevesebbet pl. végenként 3-5ctrb.-t)

Az antennát amonnyiro lehet, maga§alr szeroljük
fel do legalább 4-5 méterre a földtöl. .Urot a vijzo-
nyok nogengedik, a háztetöra s ott is egy kissé kio-
molkedvc. Kerüljük azonban, hogy telofon, táviró, vagy
viláeitási vezetékekkel párhuzarnosan feszitsük ki, nrert
azok könnyen zavarhatnak a tiszta vételben.

_ A legideálisabb, ha csak cgy szálat feszitünk ki,
de ha a lrely nem engedi meg, Úgy egymással Párhu-
zamosen több (2 4) száIat ishuzunk, melyekotközépon
lsxmással összokötünk, ogy szállal vezetjük a készüIék-
hez. Az összekötésekot, ott, ahol egyik drótot a másik-

}roz kötjülr; ajánlatos forrasztani, ntert csalr a forrasz,
tottrószelr adnak feltétloniil biztos összeköttetésoliet.

Anennyire lelret, a lcvezetésnél a legrövidcbb
utat válasszuk, vigyázzltnk azotlban, lrogy a levezotésü n l<

seltová hozzá ne érjen. Legalkalmasabb a lakásba. való
betezetést a szoba ablakán koresztül eszközölni, hol az
ablakfólfába egy lukat furunk, azon kereszlüI együveg-
csövet dugurrk át s abban vezetjük be a drótot,

Igen fontos szabály az, hogy az antennát, ha nent
használjuk, földelni kell, lrogy esetleges villánlcsapásolr-
ná./. az arrtennába .jutott erós villarnos ilrattt tttat talál,
.jon közvetlenül a íöldbe s ne tegyerr esotleg kárt a
lakásban.

Következószánunkban a világitási vezotékról,
ntint antennáról és a földvezetékröl fogunk irni.

Rajta, fr,uk, szerezzétek nreg az engecJélyt a pos,
tától s készitséiek el az antennátokat, hogy a logköze
lebb leirt módon sajátkezüleg kószitett készüléketekkcl
ti is tudjátok már a hazai ntüsorokat lrallgatni.

M. Gy.

,1 lll,u*e7ü/gi arut|

Mult szánrtrnk átvizbeszámolóján e tajzon netn volt
látható - technikai hibából - az átvizboritott
terület. - Ezt nra pótoljuk azzal, hogy Gyulánál
lllagyar területen kb. 60.000 hold, , Vésztőnél , kb,

80.@0 hotd termőföld került viz alá.

/ú,t*,lA/OaOC
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A síelés.
II.

A síelés turáui sport. }Ii rrta-
gyaroli ós turáni testvéreink
rrróg :r sportban is ősi loglal-
liozrisainlinali, a közlekedésrrel<
a sportjait (lovaglás, síclós,
evezós, t,uristaság, vadászat stb.)
szeretjük jobban. A labdarrigás
ós ntá§ városi és látványos
ügyeslredések kevésbé nótte]<
a lelkürrl<höz, azokta csak ak-
kor szoktunk fanyalodni, lra
nelll ériink rá a szabadba ki-
jutrri.

A síelós őshazájrr lrz Urrrl és
Altai lregység vidéko, a lronttót
a íinnek hozták lrazáiulibt :

Sutrnriba (nénretül: Finlalld)
és lrasználtálr nlár 1500 év elótt
is téli hadjárataikbarr. Inuert
terjedt aztán e| Norvégián ke-
resztül nrinderrfelé.
§Nálurrk a B. B. T. E. né-

Egy telematlr lendület.

Hármaslratárhegy, a Csillebérc
ós r\íakkos Mária is. Az igazi
cserl<ész - ha csalr telrgli -lenr elógszik nreg azzal, ltogy
nrirrdég ugyanazon a helyerr
csúszkáljon, hauem felkoresi a
Nagyszénást, a csilii lregyel<et,
a tétényi fensiliot is, lta vart
pótlzc villantosrl, clrrrcgy a
Dolrogól<óre is.

Nagyorr szép helyelr és jó
síterületek a távolabb felrvók
között a Börzsöny, a Bakon;,,
rr Mátra és a Bülrlr is. Maga-
sabb hegyekben állandóbb és
lrrélyebb a hó, ani nem is
csoda, híszen minden 100-
1ó0 rrréter emelkedés a levegó
kör,üIbelül 1 foknyi lehülésével
,jár, úgy hogy rnikor a városok-
ban már el is felejtették a ha-
vat. sokszor még vigtrr lelret
aliár versenyelret is reudeztri,
Iiiilölröscrr az észal<i fekvésti

hány tagja (Denlény, Holfeld, Bély stb,) és a nlagyar
Turista Egyesület (Tér.y, Dóri, Déry, nteg annalr egye-
lenri osztálya) hoztak rigy 30 évve| ezelőtt, de a lráború
után kezdett csak igazárr divatba jörrni. Ma külön sí-
szövetség intézi a sísport ügyeit s errtrek a Cserkész-
szövetség is tagja.

Sível Tuorda (lapp) 2t óra alatt 200 nál több kilo-
ntétert futott változatos terepen. Ugrásnál nrár Magyar-
országon is ugranak akkorákat, nint egy háromenteletes
ház, de a kiilfOldtin nr/tr háronszor alrkora rrgrá,sok is
fordultak elő. Verserrt,eken jór,al. nagyobb gyorsaságot
lelret elérrri, nrint a futtisnál, lriilöuiisen lesiklás közberr.

Mi cserlrészok terntészeteserr nem az ugrást és a ver-
senyfutást tartjuk fócélunl<rrak, n€m a különrbözó meg-
lepetéses mutatványokat gyakoroljuk a legszivesebben,
mert nindez csak iskolt, csak elókészület ahhoz, hogy
a ,,te[epen" jól, biztosau ós fáradság nélkiil tudjurrk
nrozogni, egyrittal pedig szórakozás, időtöltés akkor, nti-
kor Irenr nrohetünk távolabbra A futó- és miiversenyek,
nleg a, külörnbözó különleges cserkészversenyek arra
iók, Irogy a síelés nrinél töliéletesebb megtanulására
lrésztessók a kezdőket, de a cóI négsenr az, hogy jó
versenyzókké legyünk, hanent inkább
az, hogy szép kirándrrlllsolrat tudjunlt
csinálni.

Versenyhez sok gyaliorlat ós clókó-
sziilct is l<ell, egészen anttak kell élrri,
lrn valaki igazán nagy erednrényelrrc
vágyil<. Brre pedig a cserkészrrek ren
desen nincs ideje, ha nrás kötelességót
ncnt akarja elharryagolni. Ezért a csel-
]iósz sohasenr fog brisrrlni, ha valane]v
yelsenJ:ell részt talál ventti és lenlarad
olyanolr nlögött, akikneli 1öbb idejtik
volt nragukat graliololrri.

A január 21.óre kitűzött cserkész-
síversetrl,rrek is az tehát a célja, lrogy
azo\ ttrrrrl.jrrnlr. nenl pedig az, lrogy
nrris csnpalok elól mindenáron elhódit-
sulrl< nólránv díjat.

I(irlrnrlulólrellein]< köziil a főr,ár,osink
Ieginl<ábll az Apácirl< telliét, a Norntafa
és Anna kápolna virlékét .jár.itlk, láto-
gatott helyek a hiivösvölgyi uagyrét, a

le.jtókön.
Nélrárry alföldi lrelyet kivéve alig van csapatunk,

antely rövid utazással ne tudna olyan havas lejtölret
elórni, ahol a karácsonyi sziinet alatt nrcg lehet a síelést
tanulni. csak akarat koll lrozzá.

Es ha végképorr nen lehet sielniink, legalább járjunk
télen is a szabadba, szokjunk hozzá a hideghez, a
tájól<ozódás és járás nehézségeihez, hogy ha aztán si-
hez tudunk jutni, ntár csak annak fortélyai legyenek
ujak, nraga a tóli turistaság peclig nrogszokott isnreró-
siinlr, Ha csapatunk nenl nlcgy téli táborba, talán tudunk
engetléI.yt szereztti, lrogr nrás csapattal ntehossünk,
Törekedjünk mirrdenliépen arra, lrogy antikor csak lehet.
lllenjúlk télen is ki a szabadba ! Zsembery Gyula dr.

MiOJtLtl\lT A il4AüYAR cStRKÉsZ I{APTÁRA l920-RA,
Karácsonyra szétküldtük az 5 ives, kemény,
zöld szines boritékrr, éIérrk változatos naptárt
az e|őfizetőknek. - KOz|i az összes tisztek,
segédtisztek, csapatok névsorát, a szövetség
és az összes kerületek adatait. A nrinderr
cserkésznek n élk tilözhetetl e n könyv
:: ára 12.000 korona a kiatlóhivatalban. ::
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Életmentö cserlrészek.
1925 ószén az ujpesti szigeterr ue3tartott buda-

pesti Jamboreen tüntotte ki Magyarország főcserkésze:
grófl Khuen-Hódarváry Károly az olső nyolc életnrentő
migyar cssrlrészt az éIetmontók nrellét diszitó cserirész-
lritüntetóssel Ezok nyolcan voltak az uttörők, kiket nra,
holnap, holnapután kövotni fog az a sok cserkész, akik
szintérr érdemolret szereztek arra, hogy az életmentóknek
járó kitüntetést büszkén viselhessék. Az olsó nyolc ut-
törő nyonrábl náris ujabb 14 lépdel, kiket a Fócser-
]rész ur lrarácsonykor tüntetett ki. Szeretnénk részlete-
sen közölni az életmerrtések minden adatát, azonban
helyszüke miatt csak vázlatosan ösmortethotjük a szebb-
nél szobb esetoket.

Az élotmentó cserkészliliomot mogkapták :

I{szel BéIa, III. o. cserkész, az egti Bornemissza Gor-
gely csapat tagja, mivel 19]5, aug.28-án cgy égó spi-
ritusszal loöntött irrastársát a megégés veszélyétóI meg-
montetto s a müholy meggyullailását megakadályozta.
Gallassy Dozső asztalosmester jegyzólrönyvben a követ-
kezőket mondja: ,,Kszel Béla tanuló gyors és eredmé-
nyes munkája igy megmentette a nrühelyt, nrelynek ol-
hamvadása, a benne felhalmozott rengeteg butor rniatt
nagy veszteségot jelentett volna."

Dr. Teruesuáry István, orvos és államtrrtlor, jog-
akadémiai magántanár a Ferencz József renil lovagja
háromszoros sebesülési érenr tulajdouosl a 294 sz, egri
,Esztetházi" csapat tisztje, mivel 1925. má,i. 2-án ogy
fuldokló gyeroket, a yiz aIá utánauszva, a felszinre ho-
zott s az életnek megmentett,

Bod.nár Béla, Bokor Zo|tán ós Lukács Gyula se-
gédtisztek, valamint Sin4ó Zlltán öreg cserkészt, a 296
,,Hunvadász" csapat tag.iai, milel 1925. máj. 24-én a
Magy.ar Atletikai Clubnak a dülröngó tléli széltől felkor-
bácsolt hullámokban elnrerült 8 regatta csónakjának hajó-
törésekor a M. A. C.lrivata]a jeleniése szerint. ,,|áttaa
hajótOrOtt o vezősök lraláIveszedelmét, azonnal segitségülrro

sietett és a tonboló r,ihrrbau két méter magasságot
nreglraladó hullárnolrkal dacolva. a hosszu küzdelenrben
már-már erejük fogytán lévő evezősöket, átgondolt,
tervszerü és gyorsan végrehajtott mentési nrunkár,al a
biztos halálból kinentve, testvéri szeretettel fogadta is
kósóbb hazaszállitotta". A lVIagyar Atlotikai Clrrb nirrden
nierrtő cserkésznek ezüst órmet adományozott,

Alföld1l Alajos cserkésztiszt, mivel l925. jul. 10-
én a doromláson táborozó I28. ,,Thököly" csapat tá-
bora nellett a Dunában fuldokló Facskó lVlihályt kimerr-
tette. Vitéz Ujváry Géza erdónestor és Parthy Józse[
fóerdőmérnök jegyzőkönyvben a következóket nrondják:
,, ., . az erdósaroknál lóvó örvénybe került, olnerült.
Segélykiáltására társai nem mertck órte bemenni, mire
Alfölcly Alajos, a 128 sz. cserkósz csapat tisztje csó-
nakba rrgorva a fuldoklóIroz evezett, akit az utolsó pil.
lanatban sikerült az örvényból kintcnteni."

Janecskó Andor, Tólk Kál.nlán, FiirstLász|ó, Hóbl
Károly, Grósz András, Irure Gábor és lioller Gábor
öreg cserkészek, ntivel 1925. náj. 24-én a lráborgóDu-
nában több felboruli csónak berrnülőit kirrrentették. A
,,Magyarság" ezekeí irja: a ,,Pesti Szetrt Imre Kolló-
gium és Regnum Marianunr" öreg cserkészei va]óban
csodákat múveltek, amikor lráront, a parton talált csó-
nak segitségévol fáradhatatlanul, g1,ors nrunkával egy-
tnásután kinrentették a fuldok]ókat ós partra vontatták
a csónakokat is. I\tásfél órán keresziiil ugyszólván szü-
net nélkül folyt az enrberfeletti viaslrodás a háborgó
clenrekkel, de ogyetlen emberóIet, cgl,ctlen szerelvóny
sem esett irldozatul a vilrarnak. Ilir szerint több nrint
kétszáz csónakot órt baleset a vasárnapi szélviharban s
az, hogy enrberéletben nem esett kár, elsósorban lrős-
lellrii cserkészoink érdenro".

A ferrti 14 kitürrtetett cserkésszcl 22-re enlelke-
dett az óletnrerrtő jelvénnyel kitiiutetett cserkészek
száma.

llll:l!l!rlill l

Peitörö ltuktak rés7ére. T,tí"TJi;llff,T;j1',",ii?;"L]i,:1 : ff.T:.T:r?"1mondoíía 
pisíának, az

Mihor azonban Pisía li(eres úrméríéheí hérí, a főszahács neveíve mondoíía : ,,Ugy nem vicc l Hanem
hozzáL ugy poníosan egy liíerí, hogy csak ez a 12 li(eres és ez a 7 liíeres vöitör áll rendelhezésedre" - ezze| a fő-
szahács áínyujíoíía Pisíánah a héí vödröt

Pisía pedig ügyes cserhész volí, nem mult el öí perc s már hozía a poníosan kimérí egy liíer vizeí.
Hogyan írudía ezí himérni ?
Pál'yázaíi haíáridő: lanuár 30, - íIuíalom: 50, 30,20.000 horona vagy könyv.

Az eljövendö tábor.
Nlig odaliünrr csillogva hull a lró
S a Duna felett süvit a téli szél,
A kandallónak czer apró lángja
A Balatonról, tliborróI mesél.

Emlólrezen. Inr : feltánrad ujra
A rryár ragyogó so]<-so}r álnrodása,
A felrér siltrak, nradárdal a légben,
Tábortüzeiuk vidánr lolrogása.

A vig lracagás, a bus kurucdal,
A takarodó me§szo halló lrangja,
Csillagos éjjel az esti inrádság,
A kis falucska kongó, bus harangja.

A Balaton-part ezet apró féuye,
Mely összeolvadt a csillagos éggel,
yirrasztásotu az alvó tábor í'elett

Iloltlvilágos, langyos nyári éjjol.

A lorrrbsuttogás, a széL zizegése,
Viharos éjjekerr lrenrórry iizenet :

Ki itt virrasztasz alvók álma felett,
Magyar cserkész vagy, soha no feledd.

És nem felejtem. Itt kisért a tábor,

Az elmult rryár, nrig kiun siivit a szól...
A ]randallónak ezer apró lángja
Az eljöveudó táborróI beszél.

Léuai Alajos
174. Gani cs, !.
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Tri";jatét Lészités.
Még csunya, esős-havas idők járnak

erre mrtelénk, de már megindult a meghilt
cserkészotthonokban a munka, hogy a
nyárí nenrzeti nagytáborban a csapat amuqy
istenigazában - kitegyen magáért. Sok
íerv, kedves ötlet pattan ki a cserkészko-
bakokból, hogy rnivel lebetne a tábort
még szebbé tenni s milyen meglepetések-
kel lehetne a döntóbiráknak, na meg a
t. közönségnek kedveskedni.

Nem utolsó helyen ált ezek között
a tüzijáték sern, anlely egy jól sikerült tá-
bortüz kedves hangulatát sikeresen fokoz-
hatja. Hogy megkönyitsem az ezze| íoglal-
kozók munkáját, elmondom ittpár, gyakor.
Iatban legjobban bevdlt szines fényt adó
tüziiáték keverék készitési módját.

Előrebocsájtom, hogy az itt leközö!t
keverési arányokat pcntosan rneg kell tar-
tani, mert igy lesz csak tüzijátékunknak
szép erős fénye, mely nem csak a kőzel-
ben álló, de a távolabbi tárgyakat is képes
lesz megvilágitani. Ezért egy porrtos kis
mérlcgre van szükségünk (levélmérleg is
megfeiel e célra). Az anyagokat keverés
után jól zárható bádogdobozba vagy üveg-
edénybe zárjuk el, Erre azért van szükség,
hogy sok ncdvességet ne szivjanak ma-
gukba a hygroszkopikus anyagok. Az eset-
leg nedvesen vásárolt anyagokat is c ő-
ször kiszáritjuk. Mivel neIn minden l<eve;
rék tartható el huzamosabb ideig, két
csoportra osztla fogjuk tárgyalni.

Sokáig eltartlrató keverékck :
Fehér :
suIyrész

,,

Kaliurn nitricum (kalisalétrotn)
Kénvirág
puskapor (u. n. lisztlőpor)
Stibiurn sulfuratunr nigrum

(antinronit)
zo ai

l2 sulyrész Barium nitr,cultt (Bariurn nitrát," nlórges !)

3 ,, (aliurll clorieurn 1Ká!irrrnkloriit,
nlérges !)

3 , Kénviiág
Kék:

00 sulvrósz káliumclllorát
25 Cuprunr clorattttn (rézclrlorid,

zöld só, mérges)
15 , Kénvirág
(Gyengén világit)

sulvrész káliunrclrlorát
, Ken
, Kálisalétrom
,, Krótapor

" Kinrlrusz (korotll, drogcriában
árulják tisztán)

Ezek a keverékek sokáig eltarthatók,
aránylag nern driiqák, szép élénk fénn5,el
égnek. A káliunrklorutot tartalmazó kcvere-
kék kiscbb-nasvobb rrré;tékbcn robbané-
konyak is, ezérT üt,idé,töl óvandók, egyéb-
ként nem veszélyesek,

Rövidebb ideig eltarlható keverékek :
Vörös:

45 sulyrész Strontium nitricuIn (Strontiuln
nitrát)

3 ) " Káliumklorát
lB - Kénviráe
6 ; Anlirnon-it (stibiurn sulf. nigr )
l o faszén

Lila,l
35 sulv,ész káliumklorát
2i ',, strontiurrr nilrát
16 ,, kén
14 l kénkarbonát (hegyikék, festék-" 

l<ercskcdósben is kapható)
Ez adja a legszebh, leghangulatossabb

r,regvilágiiásokat" mert fényiLeje állandóan
változik;

Sdrga:
6 ] sulvrész kálisalétroní
2L kén
l0 u nátronsalétrorn (Nátr. nitric'u'm)
6 n faszénpor.

Ez utóbbi keverékek nedvességtöl gon-
dosan óvandól< A keverést legtanácsosabb
porcellán vagy üveg-edényben végezni (pl.
tányérban1. Az anyagokat poralakba ve-
gyüi<. Ha mégis csak darabosan volna
egyik-másik kapható, rnozsárban óvatosan
megtörjük és átszitáljuk.

A keverékeket vekony 2-3 cin nagas
csik alakjában hintsük le a földre (ha a
föid nedves, bádo3 vagy deszkalemezre)
esetleg külö;nbözó mintákat lehet egy vagy
több szinból alkotni s azt több helyen
egyszeíre rneggyujtva valóban tündéri
szépségú látványt varázsolni a nézők
szeme eIé, Ez már a ti cscrkész lelemé-
nyességtek dolga. Remélem, nem lesz
benne hiány !

Révósz Eridt,

Sí.verseny.
A ,, Magyar Cserkészszövetség,, 1926:

január, 24-én, Budapesten m(isodik cser-
sész siversenyét rendezi. A versenyt a
Cserkészszövetség megbizásából a 2. sz,
birdapesti kegycslendr fóginrnázium cset-
készcsapata intézi.

l. l'eltélelek: l. A versenyen csak olyan
cserkészek (s. tisztek, tisztek, örcg és vén-
cserkészek) velIetnck részt, akik rrlár leg-
alább nógy hónlpja tettek fogadalrr;at ós
ezt a vet,seny Inegkezdése elott az indiló-
nál cserkészigazolványukkal igazo|ják. 2.
Nevezési dij: az l. oszt. versenyzőknek
l0.0 t , K., a Il, és III. osztályuaknak 8.000
K, ill. 6.000 fejenkénl. Az egycs verseny-
szárnokra külön nevezési dij IIincsen. 3.
A rtcvezéscket csapatpecséttel cllátva /cg-
késöbb 1926. január ?2 déli l óráig kell
el;ultatrli a rendező csapathoz (IV. Piarista-
utca 5 félcrttelct ll. cserkészotthon) hol
nriqden hétköznap l=töl fél 2 óráigbóvebb
fclvilágositás is nyerhető. E nevezésnek
li}rtalnraznia kell a nevezó csapat nevét,
szervező testüleléf, poítlos cinrét a ver-
senyzők pontos szülelési d6tumát, foga-
dalorn tételónek idejét, rangját é9 fogl6l-
kozását, A nevezési lapot a csapatparanc§_
nok irja alá. 4. Hiányos nevezések érvény-
telenek. 5. A csapatok korlátlan szárnbán
irrdithaínak járőröket. 6. Taltalék verseny-
zőket tetszésszerinti számban lehet bene-
vezl|i, az esetleges kényszerü változtatá-
sokat a versenybiróság a legnagyobb ió-
akarattal óhajtja elbirálni. 7. Egyénileg
csak oly csapatok tagjai nevpzhetők, kik
iárőrt szárnuknál fogva nem alkothatnak,
irtcgjcgyczve, hogy a járőrvcrscnyekben
indulok egyszersmipd egyéni elbirálásban
is részcsülhck. 8. A futópályát szirrcs pa-
pirszelgtekkel jelöljük, a nieredekebb le-
§iktásokra és fordulókra más szitlii jclz{s
figyelrtleztet. 9. A versenyzők cserkfszru-
háb,ln jelennek mcg. l |. A versenyt ked.
vczötlen időjárás esetén ethalasztjuk. Il.
A verscnybiróságnak joga van az eg),es
versenyszántokat akár egészben, akár csak
cgyes iárőrökkcl is nrcgismételtetni. 12,
E"eyebikUen a Magyar Si Szövetség ver-
sdriyszabályai az irányadók,

II, Program. 1C2j. jan. 23. 17 órakor
a statszárnok kisorsolása, a versenypálya,
fontosabb versenyszi bályok és tudnivalók
kihirdelése a rendezó csapat otthoná|an,
ahol nrinden résztvevő csapat kiktild§ttjé-
vel köteles résztvcnni. 1!26. ian, 24-én d.
e. t1 órai kezdettel veí§eny az alábbi
nyolc számból.

L Elsőosztályu (4 tagu) járőrvgrseny.

(IB évet betöítötieknek) i. táwerseny, kb'.
4 km. változatos terepen, 2. műverseny az
alábtli gyakoriatok alapján: a) slalnm /so-
rozatok akadályok kikerülése) b) egyenes,
gyors lesiklás, hirtelen n,egállás 1krisz-
tránia, telemark, terepugrás stb.) c) szaba-
don választott gyakorlat.

lI. E'sőosztályu egyéni verseny az elöbbi
keretében.

III. jllásodosztílyu ({ íagu) járörverseny
(t6-18 éveseknek) bőv, ll.az "I. szárnot, '

IV. Másodosztályu egyéni verseny az
előbbi keretében, 

-

V. 
_ 
Harrnadosztályu (4 tagu) járőrverseny

(16 éven aloliaknak) l, I-t.5 knr hosszú
lesikló verseny. 2. tnüverseny: a) slalom
b; szabadon válaszlott gyakorlat.

V|. Harmadosztályu egyéni ver§eny az
előbbi keretében.

VII, Távverseny a lnagy. kir. honvódelrni
tniniszter ur örökös váricÍordijáért ,,a leg-
jobb cserkész sifuti járőrnek" {-es járőrők
részére. Eldöntése az l. és 1Ií. szátn l.
alatt. E versenvhez külön járór nevezendö
meg,'tagjai korhatára 16-20. Védő a 7. sz,
Eróss Gusztáv cs. cs.

VIII. Küzdelem a legjobb sielő cserkész-
csapat ciméért. Védő a 2 B. K. G. cser-
készcsapat.

IIL Dijak. Gróf Khuen Hédervtiry Kd-
roly, Magyarország Fócserkészének örö-
kös vándordija a Iegjobb sielő cserkész-
csapatnak.

A hotlvédclmi nliniszter ur örökös ván-
dordija a legjobb rscrkósz sífutó-járőrnck.
Az-oIrkivül l3 tisztelctdij, 20 vcrsenydij, ér,-
nrek és oklelelck.

ac
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Pályázat.
Dugó Jani,

mint bölcs salamon
,,Anyám az álmok nem hazudnaL" irja

Petőfi s ugyanezt az idézetet mondta sors-
döntő korrrolysággal Pugó Jani segédőrs.
vezetó barátunk, anlikor a látogató nap
befejeztóvel 5 egész tortát adtak át a jó=

ságos szi!lők a nagyrcrnényü ,Kakuktt őrs-
nck. A csapatnak nég két őrse volt, ezek
közül az egyil<, a uGalanrbok( háront tor-
tát kaptak, a ha;madik őrsre, a Pacsit,-
lákra" ez alkalommal rossz világ járt,
nem kaptak egyetlcn egy torlát setn.

A három őrsnek 24 cserltésze volt, nrin-
den őrsben nyolc=nyolc, akiI< üdvrival-
g{ssal fogadlák azt az ötletet, hogy a
nyolc tortát egyfornrán elosztják s meg-
eszik, niert utóvégrg vagy van c§erkész-
testvériség \:agy nincsen.

Eddig minden rendben lett volna, cle

rposf jöttek a konrplikációk.
A megvendégelt ,Papsirt;lt' {1s cgyik

papája meghal|oíta az elegáns ,mcgvendé.
gelést s elhatározta, hogy megjutalmazza
a két önzetlen őrsöt,; s ezért a .lcgköze=

lebbi látogató napon 8 cgész tortát hozott
a két őrsnek de nlikor átnyujtotta, lösak

egy kikötést tett:

- A nyolc tortát a lehető legigazságo=
sabbap kcll a két őrs között kiosztanl.

Mint vállalkozó szellenlü liu, Dugó Ja-
Irika váIlalla a biráskodás szercpót, de
mielótt döntött volna, tanácskozásra hivta
egybe a ,,Kakut<okat" és oPacsirtákatrt.
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Üoitalr, akik ait az állásPontot képvisei-
ték, hogy mindegyik örsnek 4-4 torta jár.

Vottak ntások, akik azt állitották, hogy
a 

"Kakuknak" 
5 torta, a ,Gatamboknaku

három torta jár.
Dugó Jani pedig hosszas számolás után

a következőleg döntött.

- Az én őrsöm, a ,Kakul<" őrs kap 7
tortát a nyolcból, a ,,Galanrbok" pedig
kapják a maradék 1 tortát.

A kérdés most az, hogy rnelyik állás-
pont helyes a három közül, melyik felel
meg legpontosabban az igazságosság szel-
lemének. A megfejtést röviden meg kell
indokolni. Határidő jan. 30. Jutalom: 50,
30, 20.000 K, vagy könyv.

A mult számunkban hírdetett ,Mi a
vége" pályázat rnegfejtésének beküIdési
haláridejét ianuár 25-ében állapitottuk rneg.
A rendkivüI érdekes pályázat alaposan
próbára teszi a Magyar Cserkész ,sas-
szemü megfigyelőinek' következtető kész-
ségét. Várjuk a pályázatokat,

,Szerlrocri vagy hátizsák ?" pályá.
zat eredménye:

I. Huber András 38. ,Honvédu
Il. Varannai István 3, R. M.
lll. |72. ,,Erő" nSasu őís.
Azt a problémát, miképen jobb a fel-

szerelést szállitani, szerkocsin vagy Itáti-
zsákon-e, a nyertes pályázat a következő-
képen otdja meg:

Szerkocsi vagy hátizsák ez a probléma,
De én ugy tartom, hogy minderrt módjá-
val. Jól is nézne ki egy olyan cserkész
csapát, mely készülödik a 3 heti ,Nem-
zeti nagytáborbau és a fiuknak amugy is
tömött hátizsákjába belerakná a tüzhely
platnit, csöveket és egyéb hasonló iószá-
gokat. De az is furcsavolnaha 1.-2napra
menne a csapat kirándulni a hegyek közé
szerkocsival, hogy 25 dk. kakao 2 csá-
kányt és más apróságot vagy l0 kg suly-
ban egil 8]-l00 kg súlyú szerkocsin vigyen.
Most"már lássuk, hogy mikor kell szer-
kocsi és mikor hátizsák.

Ha egy csapat nagytáborba ntegy, men-
jen bárhova akár a hegyek közé akár viz
mellé vagy más helyre szerkocsi kell. Mert
a csapat holmit nem lehet csak ugy szét-
osztaní a hátizsákba, kézbe ugy, hogy 1

cserkész 4-5 csomagra ligyázzon.
A hátizsák ilyenkor tömve van a saját

holmival és különbcn sem szabad tulter-
helni p fiukat. Azt mondhatná erre valaki
hogy Peslen és a táborhelyen lehet kocsit
fogadni amely a csapatholmit, mely háti-
zsákba és kézipodgyászba van süritve, el.
szállitaná. Erre nagyon könnyü válaszolni.
Gondoljon az illető arra, hogy ez a 2 íu-
var oda és vissza minimum 400.COU-
500.0t0. kor kerül. Ezérl az összegért egy
szegóny fiut el tud a csapat vinni táborbá,
vagy tud felszerelést vásárolni, vagy oda
adja a cserkészházra, ha ratt szerkócsija.
Ha nincs, vegye meg ebböl az összegböl.

Szerkocsira szükség van akkor is, ha
a csapat csak l napra megy ki a város
közelébe gyakorlatozni és kcll vinni a sát-
rat és cgyéb felszerelést. Esetleg egy őrs
megy csak ki. Attól a kis elemózsiától ta-
lán el is férne a felszerelés a hátizsákban.
De miérl, ntikor a hálizsákot is fel lehet
lenni ilyenkor a kocsiba és nrozgásában
semmitől sem gátolva 4 cserkész vigan
huzza a szerkocsit hegynek fel, völgynek
le mirtden fáradság nélkül.

itt azt kérdezhelné az illetó dóntőbiró,
hogy ha minden liu visz hátizsákotamely-
ben el lehet osztani a felszerelést minek
a kocsi ? Hogy minek? l,) Ha l örsnregy
ki gyakorlatra (8 cscrkész) ta|án el sem bir-
nák, mig igy 4 pihen és 4 huz felváltva.
2, Ha csapat megy(32cserkész)nenr lehet
a terhet pontosan kidekázni nrindelr cser-
készre igazságosan, ha'csak fel neni szab-
juk pl. a ponyvát és igy tovább. Ezért a
terlret legfeljebb 8-10 fiu között lehetfel-
osztani. Hogy váltani is leheí, az tény, de
gondoljuk el mennyire íog az a l0 fiu el-
fáradni, ha a kocsit tolják és ntennyire
fognak kiizzadni és fáradni, ha a hátukon
van a teher.

Csak hdtizstík kell, ha nrozgó táborba
megyünk. Mert ez ritkán tart l5 napnál
tovább, igy ruha és egyéb egyéni teher.
redukálása mellett a sátorponyva 1könnyü
tipus) élelem és a legszüksélesebb csapat-
holmi elfér a hátizsákban. Hogy ilyenkor
nem lehet szerkocsit vinni az könnven be-
látható. PI. egy kilátóhoz bajos feímászni
szerkocsival, s ha valakit örnek hagyunk
akkor az tttár nem láthatja azt, amit mi.
ltt lnár azt hiszem mindenki érzi, hogy,
hol a hiba.

Tehát röviden összefoglalva: Nagytá-
borba, gyakorlatra, hová sok csapatholmit
kell szállitani, oda szerkocsi kell. Kirán-
dulásra, turára, mozgó iáborba és nagy-
tdborba az egyéni felszerelés részére háti-
zsák kell.

I(Iro}TII(A
Sátorlapok ujraimpregnáláaa.

A mult év folyamán beszerzett sátorla"
pok impregnáltsága kívánnivalót hagyott
maga után. Evégből azok ujraimpregná-
lását biztositandó, a gazdasági hivatal azt
a megállapodást létesiíette a Magyar Ken-
der és Lenipar, Juta R. T.-gal, hogy ujszc-
gedi gyárában kézi impregnálással, szétfej-
tés nélkül vállalja a sátrak és sátorlapok
ujra-impregnálását, m-ként 5000 K-ért, a
szállitási költségek nélkül, az átvétcltől
számitott 3 heti határidőre való vissza-
szállitási kötelezettséggel, de természetesen
nost a téli időkben.

Mictón ezt a c§apatokkal közöljük, kér-
jük, hogy ha az inrpregnálás szükséges,
sátorlapjaikat közvetlenül, nregíelelő iel-
zéssel ellátva, Magyar Kender és Lenipar
Ujszeged cintre küldjék, vagy pedig, külö-
nösen pesti csapatok, a gazdasági ltiva-
talon keresztül jullassák a gyárba.

Orsz. gazdastigi hivatal
A 3|. Kossuih csapalban egyetemi

hallgatókból álló öregcserkész ra! alakult.
Áz eCdigi ntunka a szervezés az ügyrend
nregalkoíása és az öregcserkész IlI. oszt.
próba elvégzése volt. Az öregraj tagjai
testvéri szeretetükkel hathatósan támogat-
ják az isko|ai csapat munkáját.

A Falu: Bodó János és Bodor Antal dr,
lapja gyönyörü, 5 ives karácsonyi szám-
mal örvendezletle meg olvasóit. A szép,
és bö képar,yagga| diszitett lap sok
1alán a falusi élet minden mozzanaát iel-
ölelő érdekes cikke aIkalmas arra, hogy
a falu szellenri nlegszervezésének ügyét
szolgálja. Mert a paraszt, a gazda a maga
egyszerü anyagi megéIhetésén át nézi a
haza ügyét. Hogy belássa, llogy az ország

más részének baja az ó baia is, ahhoz a
szellerni látókörének tágitása, az ö szellemi
kioktatása kell. A mi hazánk is akkor tud
nagy ercdnrérrycket clérni, lra az együttér-
zés szelleme tnindcn néprétegnél közös
vágyakat kelt, Ha mindenki egyidöben,
minden erejével kivánja az ország terüleíi
épségének helyreáltitását, aki csak e lra-
láron belül és kivül magyarnak szerepel,
akkor abban a pillanatban az lneg is lesz.
Ebben az öntudatos ntunkálkodásban mi
egyek vagyunk a oFalu"_val.

A rendőri gyermekbiróság Segély-
alapja által január i6-ára hirdetett hang-
ver§eny tecnikai okokból elhalasztatott és
f. é. február 20-án szonrbaton este fél 1 l
órakor lesz megtartva a ,,Zeneakadémián".

A 18 Lóczy csapat dec. 27.-töl 3l-ig
téli túrát rendezett a Börzsönyi hegység-
ben, Póka Gyula cserkésztiszt vezetésével
a Magas Tax erdőőri lakát elérve, onnan,
mint középpontból tettek kirándulásokat.
Volta'< a Nagy Hideghegy, Nagy Inócz
csucsokon, a Szabókónél, a Fultán kereszt-
nél, s a hegység legmagasabb pontján, a
Csóványoson (939 m), befejezésül pedig
Nógrád várának romjait tekintették nreg.

Parancsnokváltozás. Janson Vilnros
cserkésztiszt nagy elfoglaltságára való le-
kintettel megvált a 242 Törekvés cser-
készcsapat vezetésétól, A csapat parancs-
nokságát Leyrer Tivadar tanonciskolai
lgazgató vette át.

I. KERÜLET.
Tisztigyülés. január 27,-én d, u.6óra_

kor a Verbőczy R. 0.7. sz. csapata 1l. ker.
Attila utca 1- 3.) tornatermében lesz.
Tárgysorozat: l.) Folyóügyek. 2.) Kerületi
tnatiné és csapatszemle 3.) Tisztitanfolyam
és őrsvezetőitanfolyam megbeszélése. 4)
Cserkészigazolványok megujitása, 5.) ln-
ditványok. Inditványok a tisztigyülést meg-
előzöen 8 nappal a kerület titkárságához
adandók be.

lI. Kerületi Intézó Bizottsági ülés január
28-én d. u. 6 órakor lesz a kerület hiva-
talos helyiségében. Kérem az L B. tag
urakat, hogy az ülésen, fontos ügyekre
való tekintettel teljes számban megielenni
sziveskedjenek.

lll. Az I. Ker. tisztipróbát ianuár 29-én
délután 5. órakor tart a kerület hivatalos
helyiségében.

Az elsö kerület cserkésztiszti tanfolvama
íolyó hó 2t-én csütörtökön 6 órakor"kez-
clödik a Tudontányegyetem Muzeunr kör-
uti épületében. A tanfolyam husvétig tart.
Minden alkalommal két előadás lesz, köz
ben 5 perc szünettel. Kérjük a cserkész-
tiszt testvéreinket, hogy az előadásokon
pontosan jelenjenek meg. Első alkalomnral a
Gyermekpszihologitiról Dr. Koszterszitz J.,
a Vezelö viszonya a cserkészhez cinten pc-
dig Vidovszky Kálnrán fog elöadást tartani.

A cserkészházétt. Az l. budapesti kc-
rület a cserkészház érdekében rendezendő
ünnepélyek progranlponljául egy rövid, vig
szindarabot adott ki, melyet Bánlaky Odön
cserkésztiszt irt s a kerületnek fölajánlott
A szindarab alkalmas atra, ho3y egyrészt
a cserkészház javára rendezendő ünnepé-
tveken a cserkészhumort aktuális keretnen
liépviselje, másréslt pedig módot nyultson
a paranc§noknak arta, hogy - komotyra
forditva a dolgot - nPhány propogáló szót
szóljon a cserkészlráz érdekében vendégei-
hez. A kerület az összes befolyó jövedel-
met a cserkészház javára forditja s ép
ezért ezulon kéri a testvérkerületeket és
csapatokat, hogy minél nagyobb szántu
megrendeléssel és propagálássa| ntozdit-
sák eló a lűzet elhelyezését. A lüzet ára

tekintettel a nelnes céIra - Icgalább
15.000 K, egy_egy előadás ulán pedig az

i
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elöadó csapat résiéröl legatább 50.mo K
melyet a íúzelhez csatolt poslatakarékpénz-
lári befizetési lapon lehet a Szövetség
pénztárába utalni. A nregrende!éseket kér-
jük a szerzö cimén (Banlaky Odön, Buda-
pcst, lIl., Szemlőhegy-u, 16.) eszközölni.

Vl._vlI. KERÜLET.
A 280 Ö. cserkészcsapai parancsno-

kát, Babics Endrét Budapestre helyezték
át. A csapat bankett keretében búcsuzott
cl parancsnokátóI. A csapat vezetését Józsa
Arpád vette ál. A rnost épülő Hósök
templotna javára a csapat kétszer hozta
szinre Szigligeti : Liliomfi c, vigjátékát. A
darab zenéiét Herczeg Islván cserkész sze-
rezte és a cserkész zenekart is ő tanitotta
be. Havonta a vezetők bevonásával a pa-
rancsnok megbeszéléseket tart, melynek
célja a csapat keretén belül kipróbálni
azokat a terveket, mely az öregcserkész
csapatnak müködési lehetőséget biztosit.

A 65t. számu br. Eötvös Jtízsef cser-
készcsapat két rajban, öt örsben 37 fiuval
folytatja munkáját, A novemberi film elö-
adáson a cs.rpat jól sikerült ének szám-
mal szerepelt. A csapat január hóban tea,
e§t keretében szándékozik fogadalmát
ujitani.

A kaposvári l51. sz, csapat karácsonyi
háziünnepélyrc rendezett. A jövedelemmel
a csapat szegénysorsu kiváló cserkészeit
jutalnlazza meg.

November hó 29-én tette le a 43-L.
Zrinyi Kala |eánycserkészcsapat fogadalmát.
A csapat jelenleg négy egyéves cserkész-
ből áll, cle már számos jclenlkező ujonc
vár kiképzésre a cserkészmunkában. Veze-
tőjük lttzés Sarolta.
, A 47, sz. P. C, F. cserkészcsapat 925-ös

krónikáját, a ntunkás és esenrénydus év-
hez méltóan fejezte be a karácsony estjén
tartott családias karácsonyfa ünnepély,
ntelyen a VlI. ker. tisztikara is jelen volt.
A fiuk, régi cserkészeink, szülők és a
csapat jóbaráti szere{et jegyében össze-
forrva ünnepelték a kis Jézus születését.
Sikerült műsor vezctíe be az estét, nrelyet
szavalatok, ének, zongora számok és egy
betlehemes, iáték tettek változatossá és
vonzóvá. Músor után párolgó tea mcllett
töltölték el az eslét a megjelentek. Az ün-
nepély legszebb sikerének tulajdonithaíó
az, hogy közelebb ltozta egymásltoz a szü-
lőket és a csapalot, mely kapcsolat cgyik
legfontosabb biztositéká cserkész ntun-
kánk cledrtlényének.

X. KERÜLET.
A kerület vezetősége közli az összcs

csapat parancsnokságokkal: a kiadások
csökkerrtése végett a kerület f. é. január
I5-töl kezdve semmiféle különleges nyont-
tatványt nem készit, hanem összejövete-
leit, lrátározátait, feihivásait, tisztigyÜléseit,
ünnepélyeit stb. a Magyar Cserkész és Ve-
zetök Lapjában a X. kerület rovatában
teszi köz,zé., Kivételt képez az lntéző Bi-
zottsági ülések nreghivóia melyet továbbra
is postán külciünk. Ezért felszólitjuk az
összes parancsnokságokat hogy ezt a rova-
tot. állandó figyelenrmel kisé{ek.

A kerület ,Ciazdasági hivatalaa felszó-
litja nrinda,zokat a csapatókat kik a kerületi
tagsági dijat még nem küldték be, azt lta-
ladóktalanul'folvósitsák, mivel kedveznré-
rryek és segélyei< elbirálásánál, ahol a pon-
tosság és kötelesség döntó befolyásu köny-
nycll csalódás érlreti ezeket a csapatokat.
Csekk szánJa száma: 446L9.

§zrnrrsn6l üzrHnrr.
H. L. Vakdcióban. A cserkész. Hát elre-

pedezett a lelked, Lajoskám. Az a ió vers,
amelyiknek minden sorában az egész köl-
tói lélek benne van. Ez a kritikám is.
Hiszen azért szeretettel fogadtanr, de kö-
zölni nem lehet, mert ezek kigondolt, mü-
versek, eröltetett valamik, nem érzelmek
elóretörései. - H. B. Este a köruíon. Je-
lentéktelen apróság, ntely csak úgy lenne
közölhető, ha íormai vagy verselé§i rttüvé-
szete lenne. - lvliért áll össze a só ?
A közönséges használatban lévő só hyg-
roskopos, azaz vizszivó anyagokat _íartal-
maz. A vendéglökben a sószóróban ugy
nevezett kristálysó van, mely nem , sziv
magába nedvességet s ezért egyentetesen
fedi be a beszórt felületet. Ajánlhaljuk a
cserkészboltban kapható oLucullus" kris-
tálysót. - Milyet vegyek ? Miskolc. l.)
Azt hisszük, igényedet legjobban kielégitené
Sik-Schütz. lmádságoskönyv €gyszersmind
,,Kalauz a lelki életre" cinrü. 2.) Budapest,
§zent István Társulat. - Magyar. Magya.
rul viaszk, németül Wachs. 2. Hogy miért
mondják sokan úgy, hogy ovakszo|ni" azt
mi is szeretnénk tudni. De még jobban
szeretnénk tudni, miért mondta a multkor
egy versenyben induló cserkészsielő az őt
biztató pajtásainak: Semmi, a Csillebércig
csinálok egy Langluufot, onnan Mária-
Makkig beleadorn a Schussba a finischt.
Ugye szép ? Még talán megérjük, hogy
ugyanaz magyarul is el fogják mondani s
hogy ez így legyen ,tegyük be valameny-
nyien a Schussba a finist". - Kém. l.)
Baden Powel ezt irla : Ha a saját hazá-
ját eláruló kélniöl eltekintünk, igazán nem
lehet nregérleni, miért bánnak rosszabbul
a kémtnel, mint bármely más harcossal
va6y miért vetik meg nrüködését, anrely a
háboruban is, béke ideién is rendkivüli
nlegrenditö, izgalmas és veszedelmes. ,,A
hazáiát eláruló kémre persze nincsen
mentség". 2.\ Yannak olt még pedig sokan,
Csak a külföldi állam kémes leleplezésén
dolgozó kémelháritó osztály kettőszáz-
nyolcvan enrbert foglalkoztat. - Csorba
Fe,e nc Hódrnezővásárhely A taplókészités
lcirását mcgkaptuk. Köszönjük, jutalmul
cgy Cserkésznaptárt küldünk. A megren-
delést áttettük a Kiadóhivatalba. - §. í.
Bp, Elnrondod, hogy bementél a cser-
készboltba cserkésitiotot venni s nrinden-
félét láttál, szövetet, kenróny inget, ródlit,
ltorgolt női sapkát, bort, pezsgőt, likörökct,
de botot egyik üzletbert sem tudtál kapni.
Ez kétségen kivül nenr valami örtendetes,
máskor azonban a pénztárnál elhelyezelt
parraszkönyvbe ird be panaszodat, hogy
ezulán a vezetöségnek biztosan tudontá-
sára jus§on a hiba s a jövöben orvosolhassa
a hibát. - Hli leánycserkész. A ruhát
nenl, a jelvényt igen, de ez a fiúszövetség
rendelkezése. viselni nem lehet a ruhát
kilépés után, csak átalakitva és jeivények
nélkül, de a belügynriniszleti büntető ren-
delet is csak a fiúingre vonatkozik. Ezt a
kérdést azonban erkölcsi szabályok irá-
nyitják. íliszcn a törvények betark4sn is
cgósz ólctre szól a cserkésznek.

Í|irc harználható a gi,ékény ?
A sátorhiány arra kényszerit minden

csapatot, hogy körülnézzen a környezelé-
ben, miképen pótolhatná a hiányt.

Ilyen vizsgálódások közben került elő a
gyékény.

Láltuk ugyanis, hclgy a halászok, az ara-
tók gyékény sátorban alszanak, hogy esős
idóben a kocsikra is gyékénysátrat szerel-
nek fel. Arra gondojtunk, hogy miért nenr
lehetne a cserkészeknek is gyékénysátrat
használni ?

A ponyvához képest a gyékény igen olcsó,
de nem is olyan tartós mint a ponyva. A
gyékény hátrányai cserkészszempontból:
t.) nem lehet teljesen zárt sálratkésziteni,
2.) a gyékény mozgótáborra alkalmatlan,
mert könnyü sulya mellett is nagy helyet
foglal el 3.) könnyen törik és törés után
ltasznavehetetlen.

A gyékény lakósátornak nent való, nlert
tulságosan szellős. Lakósátrat ugyanis ed-
dig kétfélét láttunk gyékényből; háztelő
alakút és kerek tetejüt. Ezek nrindkét ol-
dalukon nyitottak.

Konyhasátornak, szersátornak, pincesá-
lornak, szélvéclónek-nagyon is beválik a
gyékény. Ezeknél a sáíraknál ópen a szel-
lőzés a fontos.

A gyékényt mielőttvalamire hasznáInánk
vászonnal kcll beszegni az elfont végeken
s csak azután használlratók sátornak. A
gyékényre varrt vászonhoz azután heve-
derből füleket varrunk a gyékény mind a
négy oldalára s ezen dugjuk át a vázat
aIkotó faa]katrészeket. Igy fölszerelt gyé-
kényekből és néhány rúdból (esetleg cser-
készbotból) tetszés szerint lchet sátrat
késziteni.

lit csak hármat mrrtaltrnk be, két egy-
szer,üt és egy konrplikállat, arnelyet a
,,Piarista Nagytáborbaní is használtunk.
Cscikészlestvéreinkre, bizzuk, hogy ök mi-
lyeir alakot adnak a gyékénysátoruknak.' 

Iachan Géza 82. sz. Zrinyi.

Izlés dolga.
A ternlészet isrneretről van szó. Az

cgyik cscrkész épp a szarvasmarháról bc-
szé| s azt áIlitja, hogy csúf, otronba állat.

Az ambíciózus őrsvezető azonnal véclel-
mébe veszi a clerék kéródzöket így:

Ezt bizony nenr lehet ntondani l '

Minderrl<inek a maga fajtá ja teíszik,
mert ez izlés dolga. Tclrénnel< a tehén
szép, ökörnek az ököt. Nekem .pélclául
tetszik.

,-=.} U_-.b,2
-lf,\l;_f--a;§

Az angol nyelvtanfoll,am leckéinek
közléséve| - sajnálalurrkra - mindadtlig
várnurrk kcl! amig a ntegrcrrdelt szükséges

. speciális betütipusokat e! ngm készitik.
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kedves fuIagyar Cserkész!
Az év végéve| a szeretet magasz-

tos ünnepén igaz szeretettel nrond Neked
köszönetet a rát<osligeti cserkészek min-
denike azért az önfeláldozó, lelkes és ön-
zetlen munkádért, antellyel a nlagyar c§er_
készet ügyét elóbbre vinni segitettél. Há-
lásan köszönjük azt a nagy jóindulatot és
nlegértö tánrogatást is, mellyel bennünkct
az egész éven át clhalmozni szives voltál l

Szivb'ől kérjük a Mindenhatót mindany-
nyian, hogy áldjon, szenteljen és segitscn
nieg Tégetl a ránk köszöntö uj esztendő-
ben is, § önzetlen munkádhoz adjon Ne-
ked továbbra is munkakedvet, testi erőt
és lelki frisességet l

Mi irántunk pedig őrizze meg továbbra
is eddigi szeretetedet és jóakaratodat, va-
lamint mi is hálás szeretettel íogunk Reád
gondolni. A rákosligeti HunyadiJánoscser-
készcsapat cserkésztestvéri szeretettel jó:
munkát kiván.Dr. Srlrkdny Lórant parnok.

o{ napi ióíett. ls',?liiffil"rliTFii
jeleniöségéről van szó. Kérdezerrr az egyik
fiutól :

- Elvégezted-c a maí napon iótettedet?
- (Nélrri tünödés után ltirtclen) ígenis !

- Nos, nrit tettél ?

- Súgtant !

TARTALOM : Aföcseikész mesél. (Foly-
tatás és vége.) - Gyökössy Dndre l Be-
nedek András bünbe botlik, stindor
Dénes: Ürei a tábor (r,ers). - Dr, Szabó
Rdroly: Tájképek Stájerországbó|. _ Kun-
falvy Rezsü: Londoni cscrkészérdekes-
ségek. - Nogy Fönök: Winnetoulevelek.

- M. Gy.Rádió. - 7sembcry Oyula dr.:
A síelés. - Révész Erich: Tüzi!áték ké-
szités. - Si-verseny, -Pályázat, -Kró-nika. - Szelk. üz.

A ,,M agy ar C se rkész" Ko nyv ei.

Leszállitott áiainkat ideiglenesen továbbra is fentartjuk !

Kériük azonban az ősszegeí poníosan hiszámiíva és í0olo
poríóhölíségeí hozzáadva előre behüldeni" E célra posía
íaharékpénzíáti befizeíési lapíainh állanak rendelhezésre, ame,
lyeh ,,K" ielzéssel láíandók el. Áíuíathaíó posíauíalványon is,
azonban ez esetben még K 700 hézbesííési dii számiíandó az
összeghez

Ezuíon is felhíviuk elöfizeíőính szives figyelméí az e|őíize,
íési diiah siirgős áíuíalására és az í925. é9i behöíési fábláhra.
(íS.OOO K + 2000 K por(ó.)
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