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A világ főcserlrésze 69 éves.
}'ebruárius 22-én tölti be Baden-Powell 69. éleh

óvét. A szövetség üdvözölte ebből az alkalonból nrin-
den ntagyar cserkész nevében. Mi szeretettel csatlako-
za,nk az üdvözléshez és cimlapurrkorr közöljiik arcképót.
AzonkivüI közöIjiik felesége aroképét és az alábbi meg-
emlékezést.

A CSanádvármegyei főtitkár- rl§!I]li,ln;i,i:,,l i -::"-a,],----

ságtól, Wenic'lc Ggula cserkész-
tiszttóI kaptuk az alanti igeu
érdekes közleméuyt, melyet ó a

nKépes Folyóirat" 1900-ban nreg-
jeleIrt egyik szánlából szetzetl
meg. Szánrunkra annál érde-
kesebb ez a cikk, nert abból az
idóbó1 foglalkozik Mafeliing hős
vérlőjével, anikor annak agyában
a cserkészet óriási jelentóségü
gondolata rnegfogpnrzott. A cilrk
a követlrezó :

Mafeking vódelmezője.

oRoberts gyózelnrei rrlán is
sclkáig nagyon bántotta az ango-
lokat, hogy bár óriási hadsero-
giik az utóbbi időben több nagy
sikert aratott s diadalnrasan n),o-
nrult előre a búrok ftildjén, de
egy helyerr még mindig ostront
alatt volt egy arrgol város: a
Baden-powoll ezredes által védett
Mafeking. Ezt a megerósitett
helyet a burok a háboru elején

anrilyenre a higgadt, hidegvérii angol népet senki sen
tartotta volrra képesnek.

Baden-Powell, a kit a fölmentés hirére a királynő
tábornokká nevezett ki, 1857-ben született Londonban, hol
alyja egyetenri tauár lolt. I'iatal lrorában lépett a katonai

pályára s Afganisztánban, Indiában
és az asantik elleni harcokban
nagyon kitüutette magát. De leg-
jobban most Mafekingben, mely-
nek védelme zése alatt nemcsak
vitézségérrek, hanenr taláIékony_
ságának s jó hunrorának is sok
jelét adta. Valahányszor a búrok
megadásra szólitották fel minclig
tréfás, gunyolódó váIasszal tagadta
meg; a város állapotáról Londonba
küldött táviraiai mindig lakonikus
rövidséggel, önbizaltlmnral telt han-
gon voltak fogalmazva. Különöserr
hiressé vált egy távirata, mely igy
szólt: 

"Semnri baj; elesett - egy
ktltya."

Bailen-Powell küIönberr nem-
csak mint vitéz katona, ltanenr
mint nagy vadász is hires, sőt
jeles akvarel festőnek is mondják."

lli pedig még hozzátehetjük,
lrogy ,, j'eles" cserkész is lett
azóta, A magyal cserkészek nent-
solrára szinről-szinre megláthatjálr
a legendás Bí-Pít. A mi nyári
nagy Nemzeti Cserkésztáborunk-

l,ady ölave tsa'dón-Powetl, a fdcserkész felesége.

mindjárt bekeritették s nem is hagytak fel ostronrával . ban meg fog jelenni és uégig fog járni ruinden, egles
egész május l7-ikéig, nnig Roberts felmentó serege oda tábort. Bizunk benne, hogy amilyen feledhetetlen lesz
nent érkezett. szánrunkra Baden-Powell körséiája a táborban, olyarr

Mafeking fOlmontésének hirét oly diadalmi ujjon- jó emlékekkel fog ó is visszagondolni a bátorszemü
gással íogadta London s egész Arrglia lakossága, nagyar testvérkék sátorállamaira.

Piflelern ! Ivtás nemveíek, ifiusáfár,tal ualó érintke7é, 3r?j"&i;fffl","Ji;'i, """"JI'.iih.T.T
feleiíik el íííIéíüheí. lgy a hé( éve íííiárí augsburgiak is megemlékezíek a báior Alleáuban íaríoíí siíáborozásukon a
magyar cserhészehről és álíaiunk hüldik üdvözleíükeí minden magyar cserhésznek. Mosí azíán arr6l van szó, hogy
a már ísnieríeíeíí ametikai levelezési mozgalom kapcsán a magyar cserkészeh is épiísék hi nemzeíhözi éúnthezé-
süke(. Tessék"beielen(eni a Magyar Cserkésznek oly 14-18 éves magyar fiuh ciméí, ahik vidéhen laknah, nem cser.
készek, leheíőleg gazdálkcdással, iparrál vagy hereskedelemmel foglalkoznak, esetleg tanulók. Mi ezekeí a cimeke(
a már.megadoíí cserhészcimeh uíán elküldjüh az,,Open Road-"nak, melynek első száma februárius folyamán meg-
ielenik. Ezek a fiuk azíán leveleí fognah kapni egy hasonló koru más nemzeíbeli fiuíól és erre posíahölíség nélkül
Válaszolhaínak. Nyelveh: minden nyelv, deíöhép angol, francia, néneú. Egy-egycserkészbeieleníheí akárhánycímeí.



ÉgY télí táLor rejteimuib8i.
, lrta:]RÉ,VÉsz n. ERlcH.

A budai Sirály csapat téli táborozásán történi.
Fenn a csodaszép havas Mátrában voltak a fiúk már
negyedik napja. Vidáman teltek a napok, ródlizással,
szánkázással, sót az ügyesebbek mát a sielés fortéll,aiba
is kezdtek ugy-ahogy belejOnni, _- nem is beszélve az
,,öregekról" a kik kOztil egyik-másik már valóságos si-
müvész volt. Ugyanis a csapat öregraja is eljött a
kedves téli táborozásra. Ezek az "öregek|' is csak amo-
lyan rózsásarcú,nevotóIelkrl, megizmosodott, de aziskola
padjaiból már kikerült cserkészej voltak a csapatnak;
Géza bácsi első oserkészfiai, d,e' a7!. ifjabb nemzedék
előtt nagy tokintélynek örvendtek, Ok voltak a c§apat
osze, ereje, ügyossége, s bizony nem is akadt olyan
zöldfülü, aki kiállná velük a versenyt, mignem épp ezen
a táboron a zóldfülüek is megrnutatták, hogy .. .

Do ne vágjunk elébe a clolognak l - Usy koz-
dódött az egész, hogy a negyedik nap este, nikor az
ágasvári erdészlakban jókedvüen szürcsöIgették a teát
s a másnapi programról beszélgettek, az öregek várat-
lanul kiásták a hracibárdot. Ugyanis Siky bá-nak, az
öregraj diszének féltve órzött kincse ,rala az a lekvá-
ros doboz, melyet ,felelótlen elemek" nem átallottak
galád módon megdézsmálni, Legalább is Siky bá
ezt hangoztatta, s ilyenkor Benco Gabiékra sanditott,
lrolott egyes rossz nyelvqk szeriut, egész más nyomon,
(saját becses gyomrocskája irányában) kellett volna in-
dulnia. Gabíék mindenesetre tiltakoztak, hogy ők nem
... és nem. .. és e5yáltalában nom.

Szó szót követett, s mint mondánr a harci bárcl
kiásódott. A parancsnok úrnak, Géza bácsinak, nem volt
semnri kifogása - legalább van mivel szórakozni a fi-
úknak. * Igy telrát a ,,fiatalok" másnap reggei felke-
rekedtek s összes csomagjaikkal átlrurcolkodtak amuzs-
lai menedélrházba lníg az ,,öregeknek" itt naradt a
főhadiszállásuk. A kocka cl volt votve.

*

Csodaszép reggel volt. Ragyogó porhó fedte be az
egész vidéket ; tisztán látszottak a közeli és távoli he-
gyek s szikrázó - csillogó méltóságteljos fojével ide-
ideintett az öreg Karancs is.

Elrendezkedve a csendes kis erdei lakban felütöt-
ték a Sólyrnok, Sasok és a Fecskék (ez a három órs
volt itt) fóhadiszállásukat. Biró Jenci a rajparancsnolr,
ki a tettek embero volt, azonnal muukába állitotta óket.
Délutáu pedig Bence Gabi, maga mellé véve órséból Si-
mon Lacit és Zsoldos Bébit a tábor kedvencét - zaj.
talanul és feltünés nélkül e]indult.

Yajjon merro vitt utjuk ? Ök bi"ony, Jenci utasi-
tásai értelmében egyenest az oroszlán bar|angja, azaz
az öregek elhagyott táborhelye felé indultalr. Legjobb
véde]em a tánradás - gondolták, s mindenáron még
akarták előzni azokat. Eleinte még hangosan beszólget-
tek, do amint közelebb és kOzelebP értek a voszélyes
zónához,. annál jobban vigyáztak. Ovatosan nézogettek
jobbra-balra s mint nesztelen árnyak surrantak el a,

Iromor, hallgatag fenyöóriások alatt. ,Egyszerre beszéd
lrangjai ütik meg fülüket. Azonnal letértelr az útról s
óvatosan a bokrok és fatörzsek mögé húzódva vártpk.
Ketten jottek ar, aton-ő egek ! -,Siky bá és Jóska a
,,szellőszárnyú" - de szerencsére hangos beszélgetésbe
rnoriilve, Ezek biztosan e]mennek jó 'síterepet nézni,
gondolta Gabi, - de mit csináInak a többiek. A gyö-
nyörü és kellemes idót nríndenki ld fogja lrasználni,
ki maradna ilyenkor ottlron? Eh, próbá§uk_ meg :-,
bátraké' a szerenc§e ! Ezzel nekiindultak, lrogy ogész

i<o"oirOi szomÜgyre ,YogyéÜ az Oregoi táÜorát. d, 
".ordkedvezott nokik.

Háboritailanul elértek a nagy tisztás széliro. Innen
nár csak pár száz lépés volt a hánikó mely barátságo-
§an fü§tölő kéményével hivogatólag integetett feléjük.
Ez volt talán az egyetlen mozgó lény köröttük, no meg
az a vörhonyesbarna kis mókus, mely a szomszéd fa-
ágról csillogó okos; szemével figyolte az izgatottan ]e-
selkedő fiúka,t. Egyébként kihalt volt a vidék, , sehol
senki. - Ugylátszik mind olmentok gondolta Gabi -hát lézzjjk meg. Es csakugyan egész bátran is jöhottek
volna, az öregek mindnyájan elmentek s a fiúk za\ab
talanul benyithattak a szobába, csak az erdészék vol-
tak otthon. Nekik azonban fel sem tünt a három tiú,
hiszen látásbóI ismerték már ókot.

KörüInéztek s Bébi §zome megakadt valamin. Hah,
édes a bosszú l - ott volt a hires, viszályt, hozó Pan-
dora 1azaz Siky bá) szolencéje, a derék lokváros bö-
donke. A többi már egy pillanat müve volt. Simon Laci
a hátzsákjába csapta, Gabi pedig ráirta ogy oédulára:
Itt jártak a Sólymok, avval usgyé. .. búcsút vettek a
kapufétfától.

Hazafelé lassabban mentek, annál is inkább, mert
Bébi nem volt a skielós müvésze s már fáradni kez-
dett, Lélegzetvisszaíojtva surrantak el á hó^tól roska-
dozó fák között. Semmi zaj nem hallattszott, do nem
tudhatták, hogy az öregek rnelyik lankás lejtőn hancu.
roznak biztonságuk teljes tudatában. Mégis mogtörtént
a baj. Ahogy a muzslai tetőt szogélyező erdőszólhez ér-
tek, a zöIdfüIü névre valóban rászolgáló Bébi vigyázat-
lanul kisiklott a tisztásra. A következö percben már
száguldott feléjük öt-hat fekete alak. Ezek oők" voltak,
semmi kétség. Mit volt mit tenni, rnentkülni kellett. Ga-
biék egy gyors fordu}attal nekivágtak a lejtőnek. Egy-
ideig még hallották Bébi kétségbeesett lihegését, de az
üldözők lármája is egyre közeledett. A lejtönek birte-
len végeszakadt s egy árkon át pár méteres ugrást kel-
lett tenni. A triumvirátus első két tagja merészeu neki-
vágott s egy erós lendülettel az áto|< tulsó partján vol-
tak..Nem úgy Bébi. Hangos csörömpölés, . . és a többit
már nom vott idejük megha}lgatni. Bizony, a Sólyrnok
kedvence a,znap este már fogolyként vacsorázott az
ásasvári erdészházban.- Mindegy, a kirándulás azérf mégis sikerrol járt,
amit Laci hátizsákjának féltetttarta]mát simogatva öröm-
mel állapitott rneg. Igen, a bödönt sikerült elhozliok
,kölcsön" egy két napi használatra. Ha már vádolják
óket, legyen miért.

Ejjel, mondanom §em kell, mindkét tanyán éber
órök vigyáztak az ,,esetleges" meglepetések ellen. Node
az éjje| baj nélkül mult ol. EgyedüI Siki bá morgott
valamit álnrában holmi lekvárnélküIi szátaz kenyérról.

Reggel vidáman ébredeztek a zöldfülúek. Ok már
odadobták, a koztyüt, rno§t az öregeken volt a sor. Ázok
nem is késtek soká a, bosszuló hadjárattal. A lengejá-
rású Jorkát elóreküldve - (anint mondtált, csak az
olókelőség szempontjából) egy csoportban indultak Lz
ellenfél fólkeresésére. Nent kellett rne§§zo se menrliök,
féluton ta]álkoztak a Fecskékkel. Szegények megint
kénytelenek voltak menekülni, do Timár Sanyi; az ,őrs,
vezetójük egyro aZon mosterkedett, hogy zegzügos uta-
kon közelebb csalja őket saját táborhelyükhöz. ahönnan
talán segitséget káphat. Ázonban hiába,'beértók óket s
ütközetro kefult a sor_. Hamarosan vésze§en sivitottak a
hóbombák, egyregy ,,telitalálat után nag5,okaí kacag vd-
laki; víg lárma, ujongás löIti be az egész lregi-oldalt,
aztán elcsendesedik minden. A zöIdektól csalr két,,,gyász-
magyar' kullog hazafelé, a többiek fogságba kerültek.

!r

50



l

l

l

I\\

,, , trfiíko" niásnap i,eg§bl d,,,fiük,'fóIkoltok Berice!, 'Ga-.] Az,tiregoktol,a,ir{paszonres'.Lajcsi, soL dicslí obé-
bit és Timár Sa.nyit, a-két órsvezotót nom tátfltak so-' dok olkoz... pardon,,a,Earom nrgndani elkövetője,_obsi-
hol. Ez jelont vatamitl De Jorici diplomatikusanhallga- tos fő-fó szakács stb. stb. volt otthon, tehát egy kipró-
tott,,miként a,sír. Korán folkészültok,s nokivágtak -az bált, ravasz rókáva}volt dolga.De Gabi most ravaszabb
utnak egyenost.az örogek tanyája Jelé. A magaskói akart lenni nálánál is. Az ajtó nesztolenül kinyilt . s
kőkereszinél ogyszer ciak tetéitok a"z utróI és akanya- szülr nyilásában rnogjolent Lajcsi bá kémlelódő !uj..
rodóban balra {ordultak. Itt már nehozebb volt haladni, Körülnézett, jobbra-balra, nreglátta a nyomokat éselmo-
az éjjel friss hó esett s magasan belepett mindent.,,Nem solyodott. Eszrevotte, hogy balfelé két n_yom _vezet_,. to-
jó irányban mogyünk" mondogatták á fiuk, de Jenci hát ott Tan a zörgotó. Csak azt nem tudta, hogy ki_az.
csak magákrau mosolygott rejtélyoson. - Végro felértok Lohajott és mindon oshetóségre számitva két hógolyót
keserves-kapaszkodás uten á szomszéd hegytitőro s itf gyúrt]s nesztolon maoskalépésekkel oltünt a ház jobb
egy kis kerülót téve pihonés nétkül visszaindultak a oldaláp, Meg akarta ellonfolét kerülni. Ez kellett Gabi-
Magastetó felé" Alig száz méter, ogy kis erdősáv vá- nak. O is formált egy hógolyót, - csak egyet, mert
lasztotta el óket az, olóbbi osapástól. Lz erdó szélén biztos volt tlolgában - s ebben a pillairatbanhátrafelé
nregálltak s a bokrok mögé huzótlva némi védelmot ke- lépketlve az ajtóig jutott s beugrott a szobába. Volt
restok a kissé barátságtalankotló szél s a] kiváncsi szo. idejo, mert Lajcsi bá ezalatt a ház tulsó végén óvatos-
nrok ollen. ,- Gabiék még'a sötétben nokiindultak s koclott. A fogoly ol'ecskék" ott benn indiánokat meg-
lassan botorkálva, do felériek az igétet földjére, azaú szégyenitő üvöItéssel készültek fogadni, de egy pillanat
az ágosvári erdészház közelébe. Itt Gabi mégegyszer el- alatt leintetie óket. A ilerék ox szakács sehogy sem tu-
magyarázta tervét s azza|kiáilva az ltta, egész"kónyel- dott a nyomokból kiokosodni, bár nagyon gyanús_ volt
me§Ón meginclult az erdészlak felé, előtte a tlolog. Ezen gondolkozva
Már világós reggol volt, odabent 4:<, belépett az ajtó,n, *i\o1- ó borza-
is mogkezdődött a mozgás. Táv- }S>-, __,,,--- ' Iom - nyalrába zúdult egy hó,
csövef illesztve szemé[ez solra 3-*=*= 

--T<=a golyó. Lajcsi bá' elvérzett a be-
mogismerto a ki és bejáró alako- , ----:;il | --_^ " csület mozején, ozuttal a zöldfülü
tat] Vart egy jó daűÜig, ;"jd A- lfifil [ ,-,.::F,' I alaposan ra"szehte.
kihivóan közel ment. Erre már ó§ái l'l]! I1.1 li l .9g

azok is észrevotték ! Mint meg_ ,.ffi §, ' l^ \ t.g A többiek ezalatt üldözték,

íT:,:,^::r{ra!,::rr",:-ür".,j",1l,""1 k }hXNR.gÁ§; illi,: ""iln"í,főfí:roHtÍ;.§,:;
ketten voltak. A tizenharmadik 1.5** § §*X 4 \' \\/\ /trry kapaszkodott a jelzett irányba.

lí'f,t",j',Jiffi'i,i,"ilPlii rTfl S k1 PtÁXtr @Á P"1;,H?iJi',T,i,#L'i,g,f#Jift1
honhagytak őinek, ezio|t alizon- \Y / \d) WtlrÁáz\\|,\\\.W7 hallotta az id.Idözők kiáltását, mi,
negyedik. Jól van *- mornogta -/Y-ffi W:i(lffi,% áö YNh dőn elért a kókeroszthez. ltt már
Gabi s ezzel leki lendü]t u l"jtg_ W W WVWM4,){_\\ \.l,,§lÁ tudta mi a ,teendője,.. Lecsatoltanok.Nagyolőnyeis,volt,skitü-.&#,#Y?í#f,{\;jriBiÍ;Í''Íiil"j1TiJJ1
nóen birta az iramot,

Igyértelahhoz^asziklás..-€.z-7'--7.7*gatnikezdto.'Egy-kettőre',beérték
bozótos helyhoz, ahol Sanyii el- ,/' s vagy ö! hógolyó találta ogy-
bujtatta. ' ,,Rajta, rohanj, ahogy Belépe|t 

^2 
ajtón,_mikor -,6.borzalom - nyakába szelre, Úgy, hogy valóban jogerÓ-

csák tudsu', a űaEastotői L'okeresz- - zúdult egY hógolYó, sen elesóit. Szot se szóli, hertcsák tutlsz a magastotői kókeresl- zúdult e8Y hÓ8orYÓ, sen elesott. Szót se szólt, nrert
tig" - kiáltotta neki. Annak nem kollett kétszer mon- most már tudta, hogy Gabi tervo pontosan beválik. ügy
danl; o§ágtatott, hogy csak úgy porzott a hó utána. is történt. Az öregek vidám hancúrozással fogták közre
Gabi pedig megpróbáIia nyomait úgy-ahogy oltöröIni s a a foglyot, mikor az egyikük észrovetto Jenciék feltünő
közoli'sziklák mögött elrejtőzOtt. friss nyomait. E§ oz lett a vesztük. Sanyit sorsára biz-

Jól számitolt, az l|dözők pár porc mulva olrohan- ták s rögtön elindultak a nyomokon nem is sejtve.
tak olötte. Még várt egy darabig, majd miutrán noggyg- hogy Jenciék itt a kOzelben rejtőznek. Ezek pedig szé-
zódött, hogy nlm látháija sonki megindult gyorsan, do p_on olongedték magrrk mellett ülalözóiket s mikor azok
óvatosan Ö-háu felé, KÖsorves tiz po-rc volt ét.Ugykbl- élttintek á tis ordO-mögött, teljosgőzzelolintlultakÁgas-
lott monnio, hogy az ablakból ne láthassák, nort azl vár felé. Akadály nélkül érhotteh ol odáig s a ,,várat"
sejtotte, hggy ai otthon maradt őr nagyon ,i§ vígyáa, ,bovették. ,

nragára. De nom azérj tanutrta ki már a nyáron \Min- Mire a derék öregek megtették azt a keserves ka.
rretou,,m,oster szabadalmazott indiániskoláját:,a lopódzko. ,paszkodóval tarkltott kerülóutat s rosszatsejtve hazaér-
dás sikerült. Lovotetto a sítalpakat s ügyelve,l hogyzajt , keztek, a fiúk rn{r párolgó teával várták óket. Ebben
no üssön körülcsúszta aházat, azutál odalépett az'ajtő- aztán,mindenki megnyügodott, nég Siky báis, akidupla
hoz és kettót rávágott, hogy esak rigy . zengett s, tl€: adag lekvárt kent kenyerére megkorült kincséból S azóta
hány köuuya szökkenéssel-oltiint a ház balsar,kán. a budaiaknál még a 

"]iöldfülüoku 
§em zöldfülüek l

ffi1,;
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olcsóbb lett a ívlárton-album I fr:id;ri:i;TlíJ;líTl*:-,r""T:H:rTTJ,Ífii;Tírffi#rlT.iTi,T
telbon,' álbumba' kötve, ismét k3,phatók és petlig eg} .lO"y* mogállapgtlas' kOveikeztében a ,ugy* közbnség

számhta az oilitigi 125.000 K; 'ho!}ott 
80,Q00, K,ás leszállitott áron.

.,, Fe|hivjuk a csapatokat és a cserkógzeket,, akiknok edüg nem állott.rnódjukban a tlrága ár rniatt, hogY
r,nost póűlóla$ szareraék meg oat a pálatlan és nag}ertékü ,könyvotl, miilden oserkégzkönyvtár és otthon iliszét a
Kiactóhivatahan, vagy'a Szövotség gaztlasági hivatalában. '\'''l|i - i ' ']i ' i
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Mit t utl minder, 
"rurté*"n"t 

már niost tuania a Í,lemáeti Na§ytáLorrólf
1. A nemzeti nagytábor célja,hogy az egész ország

cserkészei egy helyen tábotozzanak, ott ogymást minél
jobban megismerjék, megszore§sék és egyrrrástól minéI
többet tanuljanak. A nemes erők összemérésére versenyek
is lesznek. Iparkodrrnk ezeket ugy megrendezni, hogy
legalább a kötelező számok lehetőleg az igazi értékeknek,
igazi erőviszonyoknak hü tüklét adják, igazán azt tanu-
sitsák, hogy melyik csapat milyen fokot ért ol a cserkész-
tudásban. Ezek a versenyok eszközök arra, hogy minél
alaposabb cserkésznrunkát végezzünk s nrunkánlrról
összehasonlitás révén tanulságos kritikát kapjunk.

Emellett a Nemzeti Nagytábor megmutatja rnajd az
egész nragyat társadalomnak, a nagy számntal idejOvő
külföldieknelr és a mostani országhatárorr messzo tu]ról
felénk tekintő embereknek, milyen erőt képviselünk.
Nekünk pedig meg fogja mutatni, hogy milyen erőspk
lehetünk még, ha akarunk és valamennyien ö§§zefogunk.

2. A Nemzeti Nagytábot ideje a táborozások fó-
itlőszakában van, akkor, ntikor a legtöbb c§apat amúgy
is táborozik: juliusban. Ez az időpont természetszerüleg
áIdozatot kiván azoktól a csapatoktól, melyok máskor
szoktak táborozni, de ennek az idópontnak választását
kivánta neg a oélszerüség. A táborparancsnok és az
1.-5. sz. csapatok julius 2-án érkeznek a táborhelyre.
A csapatoknak július 3 tól 8-ikán estig koll megérkezniök,
nrert kilencedikén reggel már megkezdódik a verseny-
szerü táborozás: felropül a tábor zászlórtrdjára a tábori
lobogó s kezdetét veszi a rendes tábori napirend, A
táborozás 22-én este ér véget ünnepélyes búcsútábor-
tűzze|, az elatazásra két nap (23. és 24.) áll rendelke-
zésro.

3 Á Nemzeti Nagytábor srilh.elle a Brrdapest
közepétől hét kilométerre északra fekvő ujpesti sziget:
a Népsziget. A sziget észak-déIi irányban elnyuló
szilvanag alakú; északi harmadában vasutronal nregy
át. Kocsiközlekedésre egy íahid áll rendelkezésre, a
zsilip mellett, gyalog kOzlekedésre az ujpesti vasutihid
gyalogjárója szolgáI.

4. Mivel a l{enrzoti Nagytábor a nrag},ar cserkész-
mozgalom erópróbája, az összes csapatok lelretőleg tel-
jes létszámnlai vesznek rajta részt. A rendes nyári
táborozás is betetőzéso a cserkészmunkának, hát nég
ez a Nentzeti Naggtábor. A táborozási lehetóségeknek,
tanulási alkalnraknak nagy bósége 

^7, 
a folejthetetlen

mély benvomás, nely egy ilyen gigantikus ntegntoz-

{rrlás, Magyarországon mé3 n;nr litott orópróba lesz.
Erthetö lrát, hogy mitrden csapat már most összeszoritott
fogakkal, kemóny marokkal dolgozik az anyagi lehetőség
megszerzésén, hogy csapatából egyetlen egy cserlrészt
se kelljen otthon hagynia. Ennek nregkönnyitésére a
központi vezetőség mirrden lehetőt elkö_vet, hogy a tábo-
rozág - olcsó boszerzések, bolépódijak, árusitási része-
sedések stb. révén - ne kerüljön sokba: ninden igyekró
cserkész, aki idejében és kitartással íekszik noki, eló-
teremthesso a költségét.

Az elmrrlt szentévbon Rónába érkozett egy öreg
ember, aki Németországból gyalog ment Olaszországba,
mert nem volt pénze, hogy zarándokutja vasuti költ-
ségét negfizesse. A nemzeti nagytábornak igazi telsó
silrere az lenne, ha a csapatokat hasonló gondolat hatná
át: inkább gyalog mogyünk eI a Nemzeti Nag.yláborba,
de ott legyünk ! A N. N. nak lriratása van Magyaror-
szágon s aki ezt a hivatást mcgértette, az nemcsak
gyalog, de lra kell még mezitlább is el fog zarirndokolni
ocla, ahol a jövendó Magyarországot ktlvácsolják.

Á felépüló sátorvárosbair a testvércsapatok egynrás-
hoz közel lesznek, megtartják lierületi beosztásukat, mert

akármilyon nagy várost is épitünk fol, sok mindent
(élelemkiosztás, parancskiadás) kisebb egységekben kell
végezni.

A Nenrzeti Nagytábor mindegyik csapatnak sok-sok
előnyt is jelent. Amellett, hogy adva van a .szokott
táborozási lehetóség, annyi mindenféle tanulási, szóra-
kozási, ismeretszerzési lehetőség van, hogy ennek jelen.
tóségét elóro nen is lohet felbecsülni.

A Nemzeti Nagytábor uázlalos programja nragába
foglalja mindazt, ami már céljából kövotkezik: tehát a
tábortlzást, egymás megismeréséf" egymástól való tanu-
lást, nemes, szenvedélyektóI mentes versenyt és azokat
a bemutatásokat, mellyekkel a nagyközönséggol megis-
meltetjük és megszerettetjük a cserkészotet.

A táborozás julius kilencedikén koztlódik istentisz-
teletekkel, ünnepéIyes zászlófelvonással. Előtto a 3-ika
óta folyton érkezó osapatok rendes tábori élotot élnok.
Ekkor épül fel a tábor fótero, a középitményok ekkor
rendezzük be a tábori csorkészkiállitást, bővon nyilik
alkalom vizi kiképzésre, kirándulásokra, Budapest eló-
zetes megnézéséro. A program mégis a6 hogy kiépitsük
a táborokat s előkészüljünk a Nemzeti Nagytábor cser-
készprogramjara: a kötelező versenyekre, tanulságos
bemutatásokra, tábor!üzekre. Erre azéfi van szükség,
mert ]rilencedikén, mindjárt az ünnepélyes nregnyitás
után tnegkezdödnok a versenyek. Este pedig z{rtkörü
(csak cserkészeknek) tábortüzot tartunk. ltt kell azíán
kiválasztani, hogy másnap, amikor a legnagyobb nyilvá-
nosság elótt, a Margitszigeten tartunk tábortüzet, nrilyen
számokkal szerepelnek az 9g) e§ csapatok és kerületek.

A szombati napon, (10.én) belonulnnk Budapestre,
Délelótt szemlo a Vérmezón, utána az elszakitott ország-
részek emlékeinek megkoszoruzása, s este tábortüz szeíe-
pelnek a plogTamon.

Vasárnap 1l-én nyilik neg a tábor a nagyközön-
ségnek. Ezen a napon, de egész héten át is í'ol5,nak a
kötelező versenyek, tanulságos bemutatások, kerületi és
közös tábortüzek, a 1ábori mozi cserkészelóadásai, közben
azorrban állandó uszodákban ingyeiles usznitanitásban
részesülnek,az uszni nenr tudók. Az uszni nrár ludók
pcclig élelmentésben és evezésben uyerhetnek kiképzést.
Ilgyanakkor terntészetesen kisebb kirándulások, játékok
egészitik ki a csapatok progranját. 18-án, a kör,eilrezó
vasárnap nlár megkezdódrrolr a nemkötelezó versenyek
is, igy hát valamennyi kötelezó versenynek az elsó ren-
des lréten kell lebonyolódnia, 16-án nevezetes nap lesz.
Ekkor érkezik meg a világ fócserkészo : Baden-Powell,
a nópszerii Bí,Pí.

A lrövetkezó hoti szerda estéig folynak a versenyek,
a nem vorsenyző csapatok vagy a versenyzó csapatok
el nem föglalt részei okkor szemléIik meg a fóváros
nevezelességeit, ekkor rándulhatnak ki a környékre.
22-én csütörtökön, eredmérryhirdetés, hálaadó istentisz-
teletek, este bucsutábortüz a budai hegyekben.

23. ós 24, én (péntek-szombat) lesz a táborlebontás,
hazautazás napja.

A Nenzeti Nagytábor z,ersengei kétfélék: köte]ezók
és nemkötelozők.

A köteJező ucrseu7,ben ntinden csapat indul, csupáu
az I--ő szá'mu cs"p"f oor, ntert ezeÉ a rendozó-ség
fulszólitására egyéb különleges fe]adataik rnel]ett a vel-
senyek rendezésének nehéz nrunkájában vesznek részt s
tisztjeikból kerüln,ek lri a döntóbirók. Igy van mog
annak a lelretősége, Irogy a verseny teljesen sinrán
bonyolodjék le igy biztositjuk a mindenkitól elfogadható
pártatlan alöntóbirókat. A kötelezó versenyben nom lesz
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olsó, második stb. győztes csapat, hanem a versonyzóket
négy csoportba osztjuk. Sokkal igazságosabban lehet
itélni, ha például 20-30 o§apat lehet az elsö nrintha
csupán egy.

Viszont a newkötelező uersenleken nem osztályozás,
csoportba osztás, hanem helyezés utján állapitjuk meg
az eredményt, itt tehát losznek elsók, másodikak. Az
atlétikai számoknál selejtozó versenyoket tartunk s igy
osak a győztesok korülnek bo a döntóbe.

A kötelező versenyek a következők:
L) Csapatuersenllek. Ezekben az egész csapat teljes

táborozási létszámmal vesz részt, két számból áll:
I. A csapat táborozása:
1. A tabór épilésének célszerüsége.
2, 4 tábor tisztasága és csinossága.
3. Öttetes takéletesítéseh.
4. A, főzés izletességo, tisztasága és gaztlaságossága,
5. Tábori rcnd, ldborszabályzat ruházati és ntás

cserkészszabályzatok megtartása.
6. Miképen teliesitik a tábowezetőség utasitásait

és parancsait ?
7. Milyen célszerü és osorkészszerű felszerelés és

hogyan tartják rendben?
8. Milyen pontosan tartják meg a napirendet?
9. Milyon cserkészprogralnrnot bonyolitanak lo a

szabad rendelkezésre álló idóben ?
10. Milyen a csapat ad,ruinisztációja a táborban ?

(csapatnapló, paracskönyv, iktatókönyv, pénztárkönyv,
nyilvántartás, kézbesités, igazoiványok).

Ezt a versenyszámot az egész táborozás alatt pon-
tozzak, kivéve az elsó pontot - a táborverés célszerü-
sége -, mely csak négy napig tart. A négy napot a
mogérkezéstól számitjuk, tehát amelyik esapat olóbb
jOn, előbb kerülhet elbirálásra.

II. A tábortüz. E versonypont lebonyolitására min-
den csapatnak tizenöt perc fog rendelkezésére állani.

B) Az őrsi. uersenyeh:
I. Örsi akadáIyverseny. Nlinden csapat egy örsét

jelöli ki, melynek cserkésznrenetben kell egy lrosszabb
terepen végighaladni, utközben olyan akadályokat és
feladatokat talál, melyek cserkésztudásukat alaposan
próbára teszik,

II. Hike (hájk), illetve cserkészés, 24 óra hosszat,
Minden csapat egy őrsöt jelöl ki, melyben azonban nem
lehetnek olyanok, akik az őrsi akadályversenyben is
indulnak. 24 óra alatt be kell járniok egy kijelöIt tore
pet s a.\,ersenyvezetóség utasiiásai szerint,,cserkészni",

iII. Orsi ver§eny a ]II. o. és I[. osztályu próba
pontjaiból. Minden csapat egy őrsöt jelöl (tagjai lehet-
lelr azok kOz;d.l, akik az 1. és 2, őrsi versenyben
indultalr), akik a másodosztáIyu próbából fognak ver-
senyezni.

IV. Örsi verseny az I. osztáIyu próbából. Mincl-
egyik csapat egy őrsöt jelöl, Nem lehetnck abból az
őrsból, amelyik a I[. osztályu versenyben indult, de az
1. és 2. őrsi verseny részívevői indulhatnak.

C) Egftui. uersenl/ek:
Minden csapat hót cserkészt jelöl ki, akik közül

sorsh_uzás_utján fogjuk nregállapitani, ki melyík verseny-
szánrban indul.

1. Térkép,
2. Elsősegélynyujtás"
3. t\'tegfigyelés,
4. Ejjeli nyomkeresés.
5. Vizből való ntentés.
6. Kézügyességi verseny.
7. Főzés.
Ebből a három csoportból (csapat-, őrsi és egyóni

versenyek) áll a kötelező yersenyproglarrr, nrelyben
minderr csapat indul. Ezerrfelül vanrrak szép számmal
rrem kötelező szánrok is. Ezeket és a tribor többi szitk-
séges tudnivalóját legkOzelebb ismertetjük.

Kályha mellett,
Kicsiny kályhámban vigan ég a túz,
A rózse pattog és lobog a láng,
Ott, künrr hideg van, sirva-sir a szól,
Komény; fagyos nap köszöntött nra ránk.
Túl kis szobámon úr a nagy sötétség,
Itt benn világit pattogó tüzem.
A drága szikra fónylő sziporkája

Tr."ao" 
szálldos, - valamit iizen.

A láng alábbhagy, - ám piros parázsra
Sietve dobtam szátaz galyakat
S a kis szobában újra ég a lttz,
Mttnkám nyomában írj élot fakad.

*U""*"' *r*", .rrű rOn 
'Orun,I§csiny szobám most - fényes palota,

. A láng zenél, a szikra szökve pattan,
, Tiindérkastély e kis meleg szoba.
A néma, csendbo most vad zaj vegyiil,
A pernyo száll - fellángol rnind a fáu;
Egy zúgó, zaj|ó, égő szikratábor
Bősz muzsikája írr a kis szobán !

*r* **{*69 # **t{,*f **

Rakosgatom lelkennelr rőzseágát
Cserkészfirik, - szent tüzetekre én

S hogy fellobog nrajd magyar szivetekben,
Mi nrost csalr szunnyad, ami nég rentény,
En ezt híszem l - S o títz, lla lobban,
Etesztgetem, mig szívenr dobban,
Egyre bátrabban, egyre jobban

E szent Iiízet. - ilIert hosszú téIre,

Hont sirató bús, könnl,es éjre
Tavasz lröszönt ránlr -.jól trrclonr ;

Acldig a tazte száraz íámat,
szivetekbe hitem s imánrat

Biztos kézzel rakosgatom.
Noszlopy Aba I" iharnér,

"* 
* *"- 

: ",- i,fi-r;í*.**
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Örökre olhagyod hazátlal,
Mire a nap százszor föl tánrnd.

Szines, izzó élefie vágyva
Kivándorolsz az ij világba.

Mort itt hazug a föld, a nap,
Az ember tétlen, szolga, rab,
A sziv nem ég, a7, a1y pilren.

Nincs pezsgó élet senkiben !

kiáltás lrivándorló barátom szivébe.
- lrta: Gyökösay Endre, -

Dc nem. Te el se nrégy, Tudonr jól. Idegen ember okovassa
Nem szabadulsz a fá.jdalomtól, Dölyfösködó4 ne szántogassa.
l\[ely láncotver rád,majtl ha monnél' A búzáját gazdag keresztbo

Es legjobban szorit szivednél, No rakja senki, hogyha nom tot

Ila meglátoil a kis tanyát, Az átka ver, ha ellagyod, 
'

Hol szánt, arat édesapád, Ha ntás szór testébe magot;

Hol jó anyátt tipeg, topog . , . Ha másnak bomlik a kalász,
S ahol csak véIed boldogok ! Amig te új hazátlba' jársz !

Ne hitld, hogy mint lovéI az ágtól, Bncsúzol napról - napra ú,jra. Nem, uem ! Maradsz ! Es házatokra

Oly könnyerr váIsz meg 1 hazádtól, Nem végzed el.Snem jutsz az útra. Borúl a jókedv rózsabokra.

Hogy niég könnyet sem ejtesz érte. Megállsz minden fünéI, virágnál, Edesanyáct novot 'alóla,
Nlajd visszasirsz hazádba még te ! I(ertben, mozőn, hol annyit jártáI. Csókját roád könnyozve szórfa.

Majit ott - Túl. mint élő szobor, Minden szóIótő rád nevet, ApátI rneg büszlrén néz s örül -
SzüIőfaludróI álnrodol. Akác suttogja a neved. Magyar szivet hagy örökÜl,

Föl - fölsir lelkecl sóhaja Leköt az ég, a nap, a fölrl, Ha moghal, bonned idefenn !

Eskönnyekköztszállszmajdhaza. Mely azt kivánja, - örököld! Et nom hagyod hazád, te nom!

Losz itt dolog!... Villárrr cikázik:'
Pozsonytól Le az AI - Dunáig,
Megmozdul minden elpörölt rög,

Mellénk áll Isten, angyal, ordög.

Istentelen, ki nem ntarad
E lrarc előtt, e harc alatt
Hazájáball ... S az ünnepen
Minden magyar itthon legyen !

No nrenj ! . , . Pirúl az ég keletrül,
Á vér csodás életre pezsdül.
Nem hallod-é. forr, ntint a katlan,
sok nillió sziv szakadatlan ?

Még csak moraja ért ide,
Még nem fél tóle senkise.
De már érr lázban hallgatonr,
Már visszazengi a dalom !

A zúgás.
lrta: ARADY ZSOLT.

,,Szlovenszkói" magyar cserkésztestvéreknek ajánlom.

Lehorgasztott fejjel bandukolt az uton. Körülötte
zsiborrgott az aíca, kocsik zörögtek, kofák kinálták
portókáikat, ogy-egy automobil is elvágtatott mellettük
s minderre ránehezkedett a fojtó juliusi meleg, aházak-
ból kiáradó gondolatöló hősóg.

- Rénros - szakadt ki a mellébőI a szó, nrajd
odafordult a barátjához. - Kedves Sanyikánt, ez bor-
zasztő, hát az ember mindig csak csalódik.

- Ugyan miért ?

- Eh l Képzeld csak el, kedves barátom: nyolc
évet végigdolgozni és letenni egy nehéz. _ .

Erettségit. Ezi ugyarr I00 és 100 kollégád
negteszi Senlri se halt bele.

- Váú csak. Azt mondtam, egy nehéz ércttségit
és utána felsóhajt az ember : most pihenni fogolr. El-
lrregyek valahová hűs lregyek közé, ahol teremtő csend
lakik, alrol eltenretkezhetem egészen mlgamba. . . és . . .

-- No és ez rnég semrni, Eljöttél ide a szép
Szepességre, csináIhatsz, anrit akarsz. . . Mi igazán
mindent megteszürrk . . . kedves Zo|tán.

:- Bocsáss meg, ne érts félre - és ZoItán szo-
mében furcsa tüz lángolt fel -, de nrást vártanr. A nagy
várost őrló hangjaival megutáltam- és az Alfölclro nren-
ten - csöndért. Es nri lett ? Mit gondolsz ? A lrevés-
beszédü paraszt, a nagy lomhaság megöIt bennem vala-
nrit és nrenekültom, futottam a temetőből . . .

Sarryi a fejét rázta. - X'urcsa egy dolog, do . . .

- Yárj csak. Mikor aztán onnan e§öttenr, megállt

velein a világ. Egy nagy kérdés szegezódik a szemem-
ng[: ,,Mit "liurs#u 

NŐm tudtan ntáganr se, rnire vá,
gJon, mit csináljak, mit akarjak. Nem volt elóttem
rlétda, anit magamévá tehettent volna. Azt bitten, mikor
a kis alfOldi falubóI kigurult velenr a kocsi, hogy most
elnyel Q nagy pusztaság . . . & §emmi. Es akko_r egy-
szeire csak azt mondja az apár1, menj el a §zepes-
ségre . . . Más sommit se szó[t. En akartam i§, nem is,
s most itt vag1,ok , . .

Snnyi közbevágott. - Huj, féltizerregy, siessünk,
nreg kell keresnünk még a koesit. Akarsz lrajtani? A
kis-Iovak nost egész nagyszerüen nretlnek.

Zoltátt hallgatott. Sanyi is látta, hogy most nem
lelret vele lovakról beszélni, hát jót ütött a vállára,
amugy gazdászosan.

- ns mi baj van a Szepességen ? - kérdezte
nevetve,

Zoltán nenr válaszolt. Elindultak.
A L'ócsei utca csendes volt. Két olclalt clég nragas

házak fogtilk el a, nap sugarait és igy tűrhetóbb volt a
rrreleg. A kocsi ott állt az egyik ház előtt és rajt szun-
dikált }Iártou, a kocsis.

Szótlanúl mentek egymás mellett . . . Egyszere csak
egész közel a kocsihoz. Sanyi megftrgla Zo\tán kezét.

Hallod ? - Es íitemeséfldobogni kezdett a
lábával.

- Mit? - Az öreg doktor autótülkéi...
Dehogy ! ,- nevetett Sanyi, - azt a közeledó

nrorajt ?

- Zoltán dühös lett.

- Usyan mit okoskodsz ! - Gyerünk haza -IlIárton gyoriink. - Sanyi azonban nem engedett,
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- Norn atldig az. Figyolj c§ak drága kolloga oz
lótázás.

Zoltán gúnyosan nevetott.

- Há! Piups B}óg csohszlovák baka az iglói ka,
szárnvában?"---,'-]§r.ar 

i,hosi niár fblügrolt a kocsira és vig'an mondta.
.r-'Ez baiátotn nragiar nótá rnég pedig gyerekhang.

i ,.,i ,,L_ §yerünk ,Márton oléjük. :, ,

Most rnár, Zoltántl,is kezdte érdekelni.,;a dolog; Es
a zugás is erósödött. Valarqi furcsa volt az, ogészbon.
A cseh uralom alatt nyögő ,nragyar városban magyar
lóí,á' az utcán; tlo mé§1 m"ilyen. 

"Öo hát 'nincs is bÖnnc
s.ommi: magyar'város,éz. Zo|lán fél.t az ilyen dolgoktól.
Erdekelte a dolog, de mog is nrondta Sanyinak:1r' '- Ez megitit nyilt provokálás. Baj lesz belőle.

sarnfi nov.otett, A zúgás akkor már erósödött, do
hogy mit ,ónekeluok,, nern lehetett tudni, a lovak is
csalr kocogtak. De a haug mindiobban hallatszott A
kocsi most kifordult az állomás felé vivó utra Kiváp,
csian álltak mindkotten fol, hogy jobban lássanak. Es
lám az állomás felól vig csapat, egy§zerre nótázvayólta
az atat a város folé.

Zo|tán felkiáltott:

- Do hisz ozek cserkószek . . . Ps jöttek. Az utca
apraja-nagvja velük ment, harsány hangjaikra kinyitód
tak az ablakok s miro a Fóutoára értek, mindenki
tudta, hogy itt vannak a komáromi cserkészok, Furcsa
lris csapat volt, az igaz. Ugy énekoltok, mintha otthon
lettek vo]na és arcukon nyoma se volt az ltazásnak,
vagy a nagy melegnok. Mikor a kocsi mellett elmentok,
Zo|tál önkénytelenül is tisztolegni akart, d,e aztán va-
lami visszahuzta. Félt . . . A kocsi állt és ók szép so-
rokban vonultak tovább. Vig indulójuk harsányan hang-
zott és az omberek rnegáilták a járdán és nézték óket.
A hang folyton távolodótt, még ki lohetett venui egy
darabig a szavakart.. ., de aztán csak a zúgás volt
hallható, a távolocló moraj a déii csöndben . . .

- Márton, hore, föl ! - kiáItott Sanyi, aztán
Zoltánhoz fordult - akarsz hajtani?

Zoltán keményen, egyene§en ült a kocsin és me,
roven bámult egy pontra. . .

Másnap Sanyi még feküdt mikor Zoltán beállitott
a szobájába.

Sanyi vlgan megöIelto., ;- Mi az pajtás?
Zottán szokott komorságával felelt.

- Nem tudtar.n aludni az éjjel. Huszszor is fon
voltam és figyeltorn. En nem félek semrniféle kisértettól,
do mindíg valami zugást hallottam az éjje|. Ha felgyuj-
tottam a villanyt s olvasni kozdtem, ott volt, s ha bele-
burkolóztam a párlrámba mégjobban zugott.

Sanyi hamiskásan nevotett. Do aztán komolyra
fordult a szava.

- Kedves barátom a hegyek voitak?

- Micsoda ? Hiszen itt békésen folyik a Hornád t

- Ppp* azt akartanr nondani: á hogyek és a
Hernád. Ja ezt meg kell szokni,

Zo|tán még mindig komolyan válaszolt.

- Arni azt illeti nem kellemetlen. Különben nom
mohetrrénk bo most lglóra ? Kiváncsi vagyok . . .

Sanyi kozbevágott.

- Monj Zoltikám én itthon maradok. Fogass be
és menj. Várját csak . . , Hopp meg van, üdvözletemot
küldöm . . .

Zo|tán már nem volt benn, Sietett és gyorsan
befogatott ő maga is se§itott, aztán a lovak közé csa-
pott é§ gyorünk. I(özbe ráért gondolkozni is. Azelótt
seholso étezte jól nragát. Mindeuütt volt valanri zavató
momentum, nem tudta mit csináljon. Dologhoz nem

volt kotlvo és elteliek még iskolai napjai is unalmas
ásitással. Cderkész is lott, áo csalta Onmagat. A sző az
szép volt, do ó nom tudta a logfontosabbat, .. nem
tudta, hogy mit akar. Céltalanság és vórig dühösitó
csönd . . . Rettentót vágott szegény lovakra, amitól maga
is nregijedt, de jól eseit valam] kirobbanás .. . Tulaj-
clonképen most se tudta, hogy mit akar csak huzta
valani, ami nála orősebb volt. Mont a zugás után,

A templomnál loszállt és kereste őket. Nom tutlta
milyen cimon fog hazzájuk monni, mit fog mondani,
csak melt. Es meg is találta a csapatot,

Eleinto nehezen ment a beszéd, 0 benno volt a
hiba. Félt. De később megeredt a szíve és elmondta a
parancsnoknak a tegnapi találkozást. Es az nem neve-
tett, a többiek is csöndben hallgatták; keményvágású
dacos ,legénykélr lehottok, mort a szemük ragyogott.

Es akkor ó egyszorre csak felkiáltott -
- Már tudom mi volt az éjjel, A zúgás tí

voltatok., . !

A parancsnok csendei intett. A szobában csak ók
voltak ogyedül más nonr hallhatta. Beszélni kozdett.

Igen Zoltán testvér, a zugás rni voltunk. Do mi is
vagyunk és mi is loszünk. Ha leüIsz a szopesi hegyek
közé, ha a Vágvölgyében jársz és a zúgást hallod: mi
vagyunk; a felvidéki magyar cserkészek. Mert tudod mi
ez? A, kis szellő ha belekapaszkodik valamibe, meg-
rázza, hangot ad; a vihar magától sivít ; A Hernád a
Yág zúgnak, do rniért, mert kóbe akadtak. Bezzeg ha
terposzkedve folyhatnának, mint lent a Duna, csöndesek
Iennének. De mort boleütköznok valamibe - hát ztLg-
nak. l{i vagyunk a kő a Hernádban; a fa a hegy, a
szelló a szél olótt. Itt is ott is élünk, Elclugva. Do
mindünknek van hangja. .Egyiké vékony anrásiké böm"
bölő. De mindonki szól. Átadja a hang,ját a másiknak
és Te meghallod azt és meghallják azok akiknek szól . . .
Igen testvér a algás mi vagyunk. Ha csend is yan a
hegyeinkben ) az a teromtő nrorajlás nindig szól. Szól-
nak a hegyek, szólnak avizek, mennél nagyobb ahegy,
mennél nagyobb az akad,á|y. . . Es mi is szólunk. . .

Zo|tán csak áIlt, a szive kimozdult a helyéből, a testo
kiegyonosedett, nagyot szeretett volna tenni ogyszorre,
tudott is volna de csak annyit mondott:

Már tudom mi a zúgás, a zúgás az akarut!
Kimentek. Nagyot szívott a friss reggeli levegőból

és vadul hajtotta a lovakat. Ment a zúgás folé. Do
most nem az hiuta ót, hanem a szive zúgott mint az
orgona.

)

Mátis rajza,

Ez aztán

a jó ebéd !

Fószakácsunk

soká éljen !

Nem hagyunk

egy falatot

Még a lábos

fenekén sem.
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Kedves Fohérarcú Testvérom ! redobás néven foglalunk össze, legnagyobb előnyük az
Ha egy fehér ombor, aki jártas a, maga dolgában, erkölcsi _hatás._ Sokan,_ akilr, igen_.fájd_alrnas ütéseket

eljut a vad-'nyugatra. sok mináent lát, 
"o]iről 

ázetaú arcrándulás néllrül vise]nek el s akitnek lrarci kedvét
fogalma senr vol't, anri bánrulatba ejti. ieginkább azt a egY_ csePPet sem, száIlitja 1ejebb,. ha akármilYen kell9-
ha"lálos biztonságót csodálják nreg,"mcllyeT a vörösbőr.ü ntetlen fo_gást.alkalmaztunk rajt_uk, 

_a_ 
fOldredobás után

harcosok a legerlsebb poín. auut"Ót is játszi könnyecl_ _megrendült önbizalommal mennek noki a további kÜzde-
séggel'teperik"a foldre. iól emlékszem, nleunyi kerdóssel ]omnek vagY visszavonulnak.
szoktak Ólhalmozni a sáltadtarcuak. ,,Elogyan lehetséges Nekünk is meg kell próbálni, milyen az,.mikor az

Az önvédelem iskolája VI.: FöIdredobás dzsiu,dzsicuval.

tyuk helyett fogásokat,
melyokkel erőnket fo-
kozhatjuk, a nyers erőt
helves mederbo terel-
hetjiik és ellenfelünk
erőkife,itését m egakadá,
lyozhatiuk.

Felvetődik a kér-
dés: ,,Mi előnyo van
annak, ha ellenfelün-
ket a földre dobjuk ?
Ezzel még nem tettük
ártalmatlanná,, sokszor
számbavehető fájdal-
mat sem okoztunk".

Azoknak a fogá-
soknak, melyeket föltl-

ember elvosziti egyousulyát s esik a fold felé. Bizony
ilyenlror mindent clfelejtiink § nem töródünlr azza|, hogy
kiesik-e kezürrkból a zsebkendőnk vagy esetleg abban
tartott fegyverünk, csak arra gondolunk, hogy egyen-
sulyunkat visszanyerjük. Még lrevésbó gondol a zuhanó
entber arra, hogy esés közben orrát kifujja vagy a
kezében lévő fegyvert használja.

Sok olyan földredobás van, melynél nri is a földre
kerülünk, ilyenkor azonban eJlenfelünkkel szemben az
az előnyünk, lrogy nri értünlr a földre eséshez, mi nem
ütjük meg magunkat, nrig ellenfelünk sokszor rigy esik
a földre, hogy móg a lélokzete is eláll: nem gondol
arra, hogy az esés pillanatában összekuporodjék s mint
egy labda étkezzék a fo]dre.

A földredobásnak előnyo még, hogy ellenfelünkot
könnyen rögzithetjiik, nagyobb nehézség nélkiil lefegy-
verezhetjük s szükség esetén megkötözhetjtik. Ilyen
rögzitő fogás rengeteg van: egyet már ösmerünk is az
,,Ártalmatlanná tevés dzsiu-dzsiguval" cirnü Ievélből,

A föIdreterités erkölcsi hatását még a külvárosok
verekedő suhancai is ösmerik. Fogásaik liözött mindun-
talan szerepe} a gáncsolás, buktatás ós földreteperés.
Egy ilyen elgáncsolás - mely elég gytliran alkalmazott
suhancfogás neyo elülső gáncs, melyet rendesen
akkor alkaln&znak, mikor a suhancok közt azon a szo-
]iott módon keletkezik a verekedés, hogy lretten szemben
állarrak egymással,
és gorombaságokat
vágva egynás fejé-
hez, ezze| biztatgat-
ják egymást: ,Nrr,
kezdd el, Ira mered !"

Lz elülső gáucs-
nál a szemközt álló
ollenfelek közül a
támadó ellenfele felé
lép, mintha oldalt
lraladna ol mellette,
azonban mikor fele
egy vonalban valll
nem megy tovább,
hanenr ellenfele felé
esó sarkát ugy he-
lyezi ol, hogy, az az

1. ábra. Elülsö gáncs.

ez ? Miképen tudja, a
gyöngébb az erősebbet
nregfékczni?" - halg-
z&nak ír kérdések. A
rörösbórü harcosok pe-
dig rnosolyognak, s az
egészben nem ]átnalr
semmi nehézséget. De
amikor elóször kerül-
nek a prérirr lefektetett
tüzparipa ösvényéhez s
neglátják a lüzet oká,-
dó, füstölgő szörnyete-
get, ugyanaz a kérdés
tolul az ó ajkukra is:
,,Hogyan lehotséges ez ?
Nlilrépen tudja a gyen-
gébb az erősebbet meg-
fékezni ?"

A fehérarcú em-
ber előtt nem látszik
rej télye snek a tüzparipa
kozelésc. hiszen trrdja,

miképen kell a tíiz és viz keletkezésébóI fejlődó erőliet
holyes mederbo terelni, kormányozni és vasuti kocsik
szállitására folhasználni. A fehérareu ember isnreri azo,
kat a pontokat, azokat a fogantyukat, azokat az eme,
lőkot, melyek segitségével az egész gépezetet tetszése
szerint tudja írányitani. S ahogyan a fehérarcu ember
ösmeri a tüzparipa kormányzásának titkát, ép ugy a
vörös harcos is tudja, hogy a legerösebb tuloknak hol
van az a gyönge pontja, fogásra alkalmas helye, melyek-
nok ösmeretében könnyen föIdre lehet teperni, csak
nregfeleló módon kell alkalmazni a testi orót, s épen
ugy hatalnrában tartja az erós állatoi, mint a mozdony
berondezését ösnreró sápadtarcuak a tüzparipát.

A sihert ilevn A nl/ers erő, 'h.aueln az ügllesen,
alhaluazolt erő szohta eldöuteni. Voltaképerr az egész
önvédelomiskola sem más, mint annak a tárgyalása,
hogyan lehet az erót - testit és lelkit egyaránt -ügyesen alkalmazni.

ÜgyeSen alkalnrazott eróvel egy közepes fejlett-
ségii fiu a legerósebb embert is a földre dobhatja,
azonbau ösmerni kell itt is azokat a pontokat, fogan, 2, ábta, Japán gáncs.
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ellenfél sarka rnögé kerüljön: ugyanebben a pillanatban
belső karjával lOk egyet ellonfelo mellén, mire az ugy
hanyatt vágódik, hogv csak a ftildOn jut eszébe goudol-
kozni, hogyan is kerülü oda. (L. 1. ábra.)

A japán gáncs támadásunkat váró ellenféllel szen-
ben teljesén mógfelel: messziről ugorhatunk tániadásba,
olyan holyen ragadhatjuk meg, ahoi legkevésbé várta
s olyan módon teritjük a földrc, hogy nincsen allialrna
védelrezni. Ezt a fogást - mint minden dzsiu-dzsicu-
fogást - mindkét oldalon, jobb- és balo]dalorr is lelret
alkalmazni - sót kell is tudni s aszerint kell
alkalmazni, hogy adott helyzetben nrelyik oldalróI cél-
szerübb a fogás.

A japán gáncs lérryege az1 hogy ellenfelünkhtiz
közel ugrunk, nrelletto letérdelünk, karját lefelé rántjuk;
közben azonban egyik lábunkat ellenftjliink háta mögó
nyujtjuk, igy biztosan megbotlik és a földre kerül.

Az odaugrás és letérdelés nem történik kiilön-
külön: ugrás rrtán már térdelve érkezünk a földre és
közben megragadtuk kezét. A térdelésnél a belsó -ellenfelünk fe]é eső - lábunk teljesen nyujtva van s a hiszen
kíilső térdünkön térdelünk. Nénii gya-
korlat után ogyáltalában nem nehéz
megcsinálni s sokkal nagyobb hatást
érünk el vele, mint ahogyan renélnénk.
(L. 2. ábra.)

A nadrágszárfogás ós öufogás
kivitele eléggé hasonló. Nadrágszár-
fogásnál e]lelfeliink hosszu nadrágjának
szárát vagy ha nincsen hosszu nadrágja,
bokáját kapjulr eI s azt felfelé rántva,
nrellbetaszitjuk. Mivol lábát nem enged-
tiik el, a hanyattesés biztosan bekövet-
kezik. Az övfogásnáI nem a nadrág"
szátat vagy lábat, han'em az övet ra-
gadjuk neg. Ellenfel,iink övéi magunk
felé huzva, ellonfelünk nyakát vagy
állát hátrafelé taszi_tjuk, mig a hanyatt-
esés bekövetkezik. (L. 3. és 4. ábra.)

Az ollófogás a dzsiu-dzsicu rend-
szerében egész külön csoportba tartclzik:
olyan sok előnye van, hogy első pillan-
tásra nem is ]ehet értékét felbecsülni.
A íbgás alkalmazásához hozzátartozik,
hogy kel.I tudnunk ugy a fóldre esni,
hogy gömbölyiien összekuporodva, neg se érezzúk az

iitődést: nem ugy esünk a
földre, mint egy merevtáb-
lájrr könyv, hanem minden
rragyobb puffanás nélkül lab-
damódra gurulunk a földfe,
melynek lendületét a tova-
grtrrrlás lofékezi.

Az ollófogást akkor tud-
nánk igazán
megbecsül-
ui, ha raj-
tunk alkal-
nrazná vala-
ki, Mit sern
sejtve áI-
lunk 1-ő
méter távol-
ságra ellen-
felünktőI,
támadásra
már azért
sem gondo-
lunk, mert

3. ábra Nadrágszltíogás,

messze van tőlünk, de ha gorrdolunk is
rá, kezünkben lévő iitő-, szuró-, lövő-
fegyver teljes biztonságba ringat. S
ekkor a támadó egy hirtelen mozgással
a ftildre veti nragát, ugrás közben azon-
ban ugy lrelyezi el lábait, hogy azok
felénk essenek s alsó testtink - mirrt
egy olló két szára köZé - lábai kozé
kerül s e lendület, de niég inkább
egyik lábának behajtása nrenthetetlenü1
a földro dob.

.!yz ollófogást közelről is lehet
alkalmazni, ilyenkor célszerü - az esés
rrrérséklése céljábóI - ellenfelünk kabát-
ujját megfogni. (L. 5. ábra,)

Ezeket a fogásokat igazán csak
ugy használhatjuk, ha alaposan végig-
próbáljuk, ha olyan gyakorlatot szer-
ziink alkalmazásukban, mely a hosszas
gondolkodást feleslegessé teszi: egy
pillanat tizedrésze alatt elhatároztuk,
nrelyik fogás felel meg legjobban s az
elgondolást azonnal követi a gyors
kiviteI.

tulságos

nr asabbat mirrdig 
" oárj;i"ollHffih 

oÍ'#, 
",;','*3i|"T:

feliink felénk rugott, lrönnyen és sikerrel alkalnrazhatjuk
a nadráplszárfogást. Yiszoni ha ellenfelünk mellett állunk,
nincsen sok értelme elébe keriilni s a japán gáncsot
alkalmazni, mikor magától kinálkozit a jO'alkaiom az
ollófogásra.

Egyet azonba]l nent szabad elfelejteni: nem nyers
erővel, Iranenl ügyesen alkalmazott eróvel ériink sikert"

szeretettel ölel:
W illnelolt,, a Nagy !'őnök.

Cserkész lettem édesanyám . . .

- Közli a 955. sz. cs. cs. - N{ÉSZÁROS SÁNDOR, *
(Huszár lottem... dallamára.)

Cserkész lettem édesanyán,
Szivből az vagyok.
A liliom nem ruhámon,
Lelkemben ragyog.
FéIrecsapom kalapom,
Nincsen nokem semnri búm"
Vigan dalolok,

4. ábra. Övfogás,

5. ábra, Ollófogás.
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Tanu§unk 'angolul!
- Elc6 lecke. -

il :,il

Nyomrlateclnikai nehézségek rniatt g, kiejtési jelek
közül többet, m98,kEllett váIíoztatni.,E v á|toztit ás k-övet-
\oztében, noly küIönbon i§ csak ,a magánhangzókra
vonxtkozikl a kiejtés jel7éso ,qz a,ngol szók után egy-
szerübbé lott,_s a betük a uokik megfeleló rnagyar hán-
got jelölik. osak nébány ktilönleges betü marádt meg.

Rövid magánhangzók: a (zárt), á (rövid nyilt hang
a és e között), o,. i,.o, ö, u, üJ (együtt ejtett rövid
a és o), :ö (együtt ejtett rövid a és ö).

, Hosszu magánhangzők á (hosszu zárt a), á (nyilt),
é (hosszu nyilt e), é, i, ó, ó, ú, a (együtt ojtett hosszu
a és o).

Tehát különleges magánlrangzó-jel csak a kövot-
kező hat: á, á, É, n, n, a,

Firet lercon.' A névglő. The artiole (á.tikl'.

Áz angol nyelvbon két névolő vau, határozott a
the (de): a, az és határozatlan az a és an (o, en) :
ogy. A határozott névelő egyoq- és többesszámban vál-
tozal|an, pl, the father (Öe fááe) az atya, the fathers
1fáde'91) áz atyák. A határozatlan néveló á ftieitésben t)
mássallrangzóval kazdődő szavak előtt a, a (kiejtésben !)
magánhangzóva| kozdőclők előtt an.

Pl, a mother (e mmáe') egy anya,
an apple (en ept) egy alma,
a house (e hausz) egy ház, koronkint:
an hour (en au"") egy óra,
a useful book (e júszful buk) egy hasznos konyv.

A be, to be (bi, tu bi) Ienni segédige.
Present tense (preznt tensz). Jelen idő.
Affirmative form (effi.nretív fó"nr). ÁtütO alak,

Singular (szingjúler). Egyes szám:

, |,:",) ],,, i , , l l

rnély jglzésóre a többos gzám 2, szernélyü !0ü,l,,,hb,sz-
páljuk. Az ogyes szám 3,, szemé|yben három nomet
küIönböztet mag av, an$ot, Mind.en :élő l him,nemü áe,
ntinden élő nőnemü sáe, ntinderr tárgy, dolog (olvont
fogalon) semleges, il. 

,

(Tho) brother (brmd") fivér, yes (jesz) igen, . 
I

sister (sziszte') nővér, where ("né") hol?
boy (bój) fiu, thore (o'er) ott,
girl (gő'l) leány, horo (hí'r itt,
scout 1szkaut) cserkész, which 1uvics) melyik,
book (buk) könyv, lrtlw (hau) hogyan ?
Sir (szó') uram, what.(uvmt) mi, milyen, ami,
commandant (kmmendent) and (er_rd) és,

} 1. I am (áj em) én vagyok
2. you are (jú á'; te vagy, ön vatr

(hi) i
is (sí) | (iz) ő van.

(it) 
'Plura,l (plú'öl). Többes szám:

1. we are (""í á") mi vagyunk
2. you are (jú á') ti vagytok, önök vannak
3. they are (détá) ők vannak.

Interrogative form (interrogetiv fó.rn). Kérdő alak:

ho
3. she

it

1. Am I (ern áj) vagyok én?

parancsnok,
lesson (leszn) lecko,
gootl (gud) jó,
well ("oel) jól,
bad (bed) rossz,
happy (hepi) boldog,

first (fó'szt) első,
Óoo iúuo;-,eg}. 

, :

not (na]t) nem :(mindig a
segédige után),

no (no") nem, senmi (nra-
gában vagy fónév elótt).

sad (szed, szomoru,

I am a good boy. You are here. He is the com-
nrandant. She is (the) mother. It is good. Wo aro not
bad. You are happy. They are sad. Am I a gotld boy ?
No, yorr are a bad boy. Is fathor a scout ? Yes, ho is.
(Igen.) No, he is not. (Nem,) Is she there ? No, she is
not thero, she is lrere. Are we happy? Yes, we are.
Are you well ? Yes, Sir, we aíe. Are they well ? No,
they are not well. A boy scout is a good brothor.-Where is the girl ? sho is not hero. Where is she ?
She is there. The sistor is' a giri. The brother is a boy.
Father is good. Fatlrer and mother are good. How is
the boy. He js woll. What js it? It is an apple. Is it
a good apple? Yes, it is. \{rhich boyis well? Tho good
boy is weII. What is hero, is not there. It is the
first lesson.

Az angolban az állitmány nrindig ige. Ha a ma-
gyarban nincs igei állitrnány, az angolban (mint a német-
ben és latinban) a segédigét használjuk, is és are. Több
alany után az állitmány többes számban áll. Pl. a fiu jó,
the boy ls good; az anya és atya itt van, mother and
father are herc. Az a|any ós áIlitnrány rnindig egymás
mellett állnak; pl. the boy is here, a fiu itt van. Is the
boy here? Itt van a fiu? Az angol a r/es é§ n0 szaya-
kat a feleletben önmagukban nem használja, hanom
nindig mogismétli a kérdésbon levó segédigét. Pl. Are
you well ? Yes, l am.

A meiléknév §om mint jelző, sort nlint állitmányi
kiegészitő semmiféle ragot sem kap. Pl. A jóifiu boldog,
the good boy is huppy, a fitilt jók és boldogok, the
boys are good and happy.

Az angolban az alanyt mindig kitesszúk. Pl. Is it
a good apple ? Jó alma az? It is bad, rossz (az van
rossz). Kérdésben az alany előtt áll az állitmány, álli
tásban mögötte. Is the slsíer here ? Yes, sie l's lroro.

Fordittísi gyakorlat. Mi (van) az ? Áz (van egy)
ktinyv. IIol vah ön (vagy te) ? Itt (én) vagyok. (Ván)
ő (egy) jó fiu? Igen, ő (van egy) jó cserkész, (Van) a
leány rossz? Nem, ó (van) nem ros§z, ő (van) jó,
Ilogyan vagytok ti (vannak önök) ? Mi jól vagyunk
(vBgyunk jóI). Hol van (vanrrak) a fivér és a nóvér?
(Ok) itt vannak (vannak itt).

2. are you (á" jú) vagy te, van ön ?
he ) (hí) )

3. is she } (iz) (sí) } van ő ?
it l 1it) )

1. are we (á" "'í) vagyunk mi?
2. arc you (ál' jú) vagytok ti, vannak önök ?
3. are they (á" dél) vannak ők?

Az angolban az ige mellé mindig kitesszük a
szenrélynévmást, ha nincs főnévi alany. Az elsó személyt
ryindig nagy betüvel irjuk 1. A magyar egyes szám
2. személyü te.jének tulajdonképen az-ángollhou (üaa)
felel meg, ez azonban ma már inkább csák a költői éi
egyházi nyelvben használatos és az egyes szám 2. szo-
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,Dugó Jani, mint bölcs Salamoí|6' - pályá,
zatunk eredménye,

Dugó Jani önelégült mosollyal simogatta leendó
bajusza helyét; mikor a postás tömegével hozla a pályá-
zatokat s:a pá|yázatoknak majdnem a fele csepülte,
gáncsolta Janit, hogyan választhatott olyan,,igazságta-
lan" megoldást.

- Yégro sikerült beugratni óket - nevotott Dugó
Jani s meglrérte a Szorkesztót, közölje, hogy tekintette_I
aíía a körülményre "miszerint]vak tyuk is talál szemetí
tiltakozik az ellan aboállitás ellen, mintha az igazságot
még véletlonül sem ialálná eI.

Közöljük ezt a tiltakozást azzal a megjegyzéssol,
hogy obbón az esetben Janikának vglt igaza: a nyolc
tortát csupán a két órs között kellett kiosztani nrert az
ajánrlékozó csorkészpapa kikötötte: ,,A nyolc tortát a
lohetó legigaásógosabban koll a két őrs között kiosz-
tani." Ez sokaknak figyelmét kikerülte s ez annak oka,
hogy Janika ragyogó egyéniségét a §ok ,,c§erkésziotlen,"
,,őnző" stb jelzővel iparkodtak elhomályósitani.

IIolyes megfejtést külaltek be:
Bán Alfonz 320. Bartalits Endre ],5. Békefi Benó

T. Yerbőczy B. G. Bradács János 307. Brosszmann
Ernő 16. Czeiner Géza 2. B. K. G. Doák Ignác 171.
Debrecen., Dogré Alajos 2. B. K. G., "Farkas"-órs 8.
Turul Pesterzsébet, Fromm Tibor 50. Szombathely, Kiss
Ernő 298. Jászberénv, Luchhaub Gyula 3 R. l{.,
Magyar Sándor 16,, 

-Mennydörgő, Szabadka., Szabó
András 320., Varannai István 3. B, M,

Beérkezott még 12 pályázat.
Az I. dijat nyerte (sorsolás utján): Bartalits Endre

segédőrsvezető 15. Bethlen Gábor osapat.
A Il. dijat nyerte: Degré Alajos 2. sz B. K. G.
A III. dijat íyorte: Nlagyar §ándor örsvezető 16.

Fasori csapat.

A pályanyertes megfejiés a következö ;

Kedves |ani !
Sokat oivastam ügyetlenségeidről és baklövéseidról a Ma-

gyar Cscrkészben, de sdúa senr ákartarn elhinni, hogy tényleg
olyan forditott gondolkozású gyerek volnál, mint amilyentlek
sokan rosszakaratulag be akarnák állitani. Most .is, azt hisze.m,
nénrelyek önzönek tártanak, amiért a te örsödnek 7, a szegény
Galamboknak pedig csak egy tortát akarsz adni. En azonban
nagyoti negörúlteni hosy v-egre bebizonyitottad régi tillittisomat,
hogy te nem is vagy o7yan -ügyetlen émber. Mivel te, miní az
igazi bölcs emberf 

-nem'sokat 
beszélsz, inkább cselekedsz: meg.

kisérlenr én nlegmagyarázni a kételkedőknek, niért van neked
igazacl.

A tortákat a két őrs között úgy kell kiosztani, hogy a 8
torta közül mindegyik örs annyit 1iapjon, ahánynak adott ö a
Pacsirlák 8 fia közül a maga tortáiából.

Mindenkire ll3 torta lutott. A Kakukok ls7rlortájából 9ia-ot
nraguk ettek meg é's 1/roí (7 fiú része) adtak a Pacsirtáknak. A
A Ga'Iambok pedig o/a toltájukból e/J-ot maguk fogyasztottak el
és csak 1 fiúr részét t/s-ot adtak cserkésztestvéreiknek.

Renrélenr,- ezek után nem lesz nrár senki, aki nem ismerné
el nagy tudomiinyodat és a tortaosztásban való jártasságodat"
További nrűködés-edhez sok szerencsét kivánva nlaradok c§er-
készüdvözlettel Bartalits Endre 15, Bethlen G. cscs. s. őrsv.

,,Fejtörő kukták részére* - 
pályázatunk

eredménye:
Örömnel állapitja meg :}, Magyar Cserkész, hogy

uj köntösével olvasói is ujrrlt szorgalommal vesznek
részt a pályázalain: fenti pályázatunkra 22 városból
69 megfejtés érkezett be. A nagyfokú érdeklórléstazzal
viszonozzuk, hogy valamennyi pályázónk nevét és a
vidékiek városát leközöljük s nagy jutalmakat tüzünk
ki azoknak a cserkészeknek és csapatoknak, akik ebben
az évíolyamban a legtöbb helyes megfejtést küldik be.

A helyes megfejtők a következők:
Baross Ernő 298. Iászberénv, Bán Altonz 320, Bartalits E.

Békefi Benö 7, Bethlen iván 2, B6ni Aladár t8, Bredács János
307, Broszmann Ernő 16, Buzás László 92. Makó, Czeglédy Do-
mokos Sarkad, CzeinerGéza2, Deák Ignác l7l. Debrecen,D_egré
Alaios 2. Duncs lstván Nvirewháza. Droskóczv István Pécs, Dura
LajÖs tÍ2. Hódmezővásáitretf, 

"etsO' 
örs 16"2. ,,Zrinyiu Deb-.g-

cen, ,,Farkasn őrs 8. Turul Pesterzsébet, nFec§ke" őrs 82, Zri-
nyi'Szeged, ,,Fecske" őrs 198. Rákospalota, Fehér István l83.
S'zeged, 

-ntO'ry'jenO 307., Frenk Kálmán 67. 
'Sopron, Halász_M.

Gilb"ert' 47. PéÖs, Halmós János, Hercsik László'218', Ozd. Hol-
lós |ános 67. Sopron, Horváth |ános 2l2. Eger, Huber András,
Irhá2v Ambrus 216. Nagvkörös, Kaufmann Emil 297., Keresztes
Sándór Debrecen, Kiss"Ernö 298. Jászberény, Kiss Józseí l72.
Debrecen, Kovácó Béla 307., Kováci Lásztó"175. Béliés, Ktivesi
|ózseí 126. Vác, Kulcsár Pál Nyirbátor, Luckhaub Gyula 3, Ma-
"gy-r Sándor 16., Markó Károly Vác, Medzny Béla-15, "Me!y_-Ö"örgő" Szabadká, Nagy László'558. Sarkad, Németh Ferenc 50.
Szo"mbathely, Néáeth"Óyula 50. Szombathely, Ökrös Sándor 550.
Szeged, Páiónyi István Í62. Debrecen, Peiniger Károly 32., Pelle
Lás;|ó Hódmezővásárhely, Pethő Dezső 82. Szegecl, Röszler
László 3Z., ,,Sas" ör§ 27i. Debrecen, ,,Sasn őrs 28. Szent István
Pesterzsébet, ,,Sárgarigóo őrs 3t. Koisuth, Sréter Andor 289.
Kiskunhalas, Szabő L{szló 32',, Sza|ay Gyula 3., Széchenyi. Fe-
renc 216. Nagykőrös, Szinay András 2?., Szőllősi Sándor Kisui-
szállás, SztlÖÓ jános l72,' Debrecen, 

'Thuróczy Bertalan 304,
Toeplei, István 5. K, E. G., Tóth Lászíó 162. Debrecen, Varannai
István 3., Varga Lajos 551'., Zeíkovitz Péter 2., Zséger Káznlér.

Budapesti cserkészeknél nem irtuk ki a városnevet, mert
ezek a váro-s sorsolásban nem vesznek részt. Legtöbb pályázó-
val Debreccn és Szeged szerepelt.

Sorslruzás útján jutalmat nyertek :

I. dij: Broszmann Ernő 16. csapat Budapest.
II. dij : ,,Farkas" őL§ 8. Turul, Pesterzsébet.
III. Czeglédy Domokos, Sarkad.

"A kukta" fejtörő megfejtése a következő:
A hétliteres vö.ciröt megtöltjük s tartalmát átöntjük a 12

literesbe. Ujból megtöltjiik s még 5 litert átönthetünk a _nagyobba,
mely ezze| inegtelik. Ezl kiöntjük s ujra k_ezdjük a töltöqetést.a
ki§dbbik vödöi,ben maradt két literrel. Uj-ra megtöltve 7, majd
még 3 lítert tudunk beleönteni s nrost 4 liter marad. Ezt a négy
liteit az uiólag kiüritett nagy vödörb,e töltjük ; még hét litert
hozzá s ig\. most tl liter van benne. Es itt kinálkozik az egyik
megoldás,-Ugyanis nlost a vödör szintjéig csak l liter hiányzik.
Uirá megtöltvé a hétliteres vödröt, abból már csak l litett tudunk
a nagv vcldörbe tötteni s marad hat literünk. Kiüritjük a nagy
vödrÓÍ s ezt a 6 litert beleöntjük, rnajd az uira megtöltött 7
literesből nrég 6 litert átönthetünk.s az edényben nrarad ponto-
san l liter vizünk.

Azonban helfesen lehet megoldani forditva is; nem
,a 12-be töltögetjülr a7 litert, hanem forditvai a T li-
teresbe a 12literest. Az elv ilt az, hogy 3\12 |iter az
36 l., viszont 5X7 az csak.85 l., marad 1l. külöubség.
Az olyan megoldások, melyelr szerint felezzíik a 12 l.
vödröt, pontatlanok s ezért nem megfelelők.

Rendes nyomású 20.000 K
Finom papiroson 25.000 K

K
K

MegieleT Cse rkészkönyv l; il31í"iul,XT"n'ilfr)1lííIi" "ji"#"":r,?;{::ű:'?:;:
a hiadóhivafal a rcndelt cserkészkönyveket azonnal szálliíia"

xériüh figlrelembe venni, hogy ennél a híadásnál négyféle válíozaí van
Egész vászonkötésben aranyozoíí cimnyomással 50 000
Finom papiroson egész vászonhöíésben 35,000

A hönyv egyideiüleg a hiadóban is rendelkezésre áll.
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Morse betülr morsé figurálr.
- Mnemotechnikai tanulnrány. -

L worse f.gurák egy segédeszköz a sok közüt a
luorse abc könnyii és jó nregtanulására. Fóleg azokrrak
tesznek jó szolgálatot, akik a szemükkel tanulnak.

_ A pontokból és vonalkákból összeállitott figurák
u.tánozzák a hözönséges bet.íík alakját és ekképpen kap-
csolatot teremtenek a molse jelek és a vérünkké vált
közöqséges írás között. Tudvalevőleg könnyen és jól
tanuljuk meg azt, amib régi isnroroteinkhei valamóly
term ész etes vagy mes t elséges rend szerint hozzáfűzhetünk.

Tigyeljük nreg jól, hogy a figurában hány pont és
vonalka szemlélteti a betú alkatrészeit és mái tudni
fogjuk a megfeleló morse jelet is.

_ A megtanulás és begyakorlás további könnyitéséro
szolgáI a négy lecke módszeresen elrendezett ányaga.
Szükség esetén a leckék megfelezhetök.

I.

vll..z ?, lI..'lz|.
t Iab

Minden betü pontjainak és vorrallráinak sorrendje
felülről lefelé, egyenlő magasság esetén rend.es olaasási
iránlban. olvasandó igy :

o,-ü= -- t= l ^a=7.-----,- )

ll
VaT ZaY Il()r TLq|, J

IJ szavakból clemzés utján megtanulhatjuk a köv.
morse botüket:

r= t-,- .Z=7 ---,,I ll- 
",x=ll---

Powt (mondat vége : zászlóva.l nagy kör) :

Fenti szópéldák szolráso§ uroT§o tolegramja:

Olvasási gyakorlat.

Y.,I lv, l.vL.'|.;_

7, lV1l.VIl :.:

Irjuk le morse 1igurdkkat a köv. szavakat:

Ráz, bog, váz, lop, pár, bár, lóg, poroz.

Feladat.
1". Irjuk át az olvasási gyakorlatot közönsóges

morse jelekkel !

2. lrjuk át az irásgyakorlatot is közOuségos morse
jelokkel !

l

b

\/

o

,r 
?. 7.

í eZ
kövotkezó

II.

,l,,,/ ll,\j/ 7_.t l. ,z L l

o/y qya, bolt
morso jeloket tanultuk meg :

A, t a leggyakoribb mássalhangzó, ezért jelo a
legegyszorübb: egyetlen vonal.

l.- , 
,l, ,r v 1.7. ,r v 7.; ,r i. l l: ).-7. 

,. 
<

btr To,zTozl rérrázLK
Tulajttonképpen csak 4 uj betüt kell megjegyoz-

nünk:

,tl

O=17.---., Q,-

lt= ("-,-

l ,-

lv l. l
Irtlsgyakorlalra :

Tölt, sir, kiált, váll, kér, szép, kéz, város, zsir,
rizs, ás, á,zik, zörög.

oÍt veri irást. Légy éji őr. Váltás késik fél órát.
Örség részét'táplálékbóT éjig őrzik. Jóji tábor széléig,
Tégy kettós íáig száz tépést.

Feladatok: Mint I,bon.

III.

oll L=,.=.-,S=i.=..-,[" i' = -,,
i ,,i,|, vál1.ó a[

| ,"_< i.7,.,..t 
1l 

§/ r Í/ ll .
)|,/
\ 7.-,r

,I

l?t1;l |l.i/l)/f/ll,

V

ilIinél gyakoribb hangzó jelöléséről van_ szó, annál

kevesebb pűnOt és vonalból áll a morse jel :

=ii=..--,u ;",----, }.-.:=. d...| --..
Vesszö, \-z

iil _ |i//
|,LZ Lt l]

u

,|,V

iz-,
|/
l,. \ 7,-

Egy pár gyakori lraugzónak igon
jele van i

ogyszerú nlorso

l|. -" -- ]

q n e TrL

(az d jelének

: _=.' 
vége),

Il...I z-l. l.t -_:.

ó] el átlat TrLe
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é

Otvasdsi gyakotlat.

:'|' V1'

I rdsgyakorlatra.

. Kj mint vet,_ úgy arat. Derüro ború. Harangszóra
bevonulni a táborba.

Feladatok:
1. és 2. mint az l.-ben
3. Irjuk át a tanult figurákra:

_ Egymilliós pátyadij a
Magyar Cserlrész olvasóinalr.

Már sokan negállapitották, hogv a cserkészcsapa-
tok belsó értéke egj,enei araniban'áll a cserkészkiád.
ványok, elsősorbau a 1VIagyar Cserhész olvasásával.
Vannak. csapatok, melyeknek nincsen anrryi pénzük,
}rogy mirrden fiu elófizethessen lapunkra, hanerrr őrsön-
kén,t .rendelik meg, s amint az uj szánr megérkezik,
körbojár addig, amig mindenki el uem olvasta.-

A Magyar Cserkész jutalnazrri szerelné azokat a
csapatokat, melynek cserkészei legtöbbet olvassák a
$3gy". Cserkészt. Mivel ezt másliép eldörrterri nenr
|ehet: pálllázatainak ruegfejtéseit tehidti az ollasotlság
fokának.

A Magyar Cserlrész tehát 1926. ,ianuár l. számá-
tól 1926. december }I-ig eg9willio kóronás pályadijat
tüz ki.

Az egymilliós pályadijat megkapja:
I. az a csapat, melynel< cserkészei egy év alatt

a logtöbb páIyázatot küldik be,
2, azok a cserkészek, akik a legtöbb páIyázatot

kiilrlték be.
Ezen felül még egy eziist plakettet tüz ki a Ma-

gyar Cserkész, melyet az a város kup, rnelyből -tekintet nélkül, hogy hány csapat van ott - a. legtöbb
pál-yázat érkezik. Budapest versenyen kivüt indul.

A verseny állását minden negyedévben közöljük.
Fellételek: Esy boritékban több pályázalot is

lehet küldeni, azonban minden egyes páll,ázátot Ltiltin
papirosra kell irni s a pályázó aláirásával kell ellátni.
Minden csapat és a csapatnak nrinden órse 1 | 1_ pályá-
zattal vohet részt a versenyen. Az eddig megjelent
háront pályázat beküldőit már boszánitjuk a versérr}be.

Pályázat:
A legrégibb - a cserkészet óskorábarr büntetéské-

pen elmondott - találos kórdések negfejtésére pály,á.
zatot hirdetünk:

Mi oz?
1. Esy lyukon bebujsz, két lyukon kibu.isz s nrikor

azt hiszed, hogy kiut vag1 akkor vagy csalr igazá,n
benne.

2. Annál nagyobb lesz, minél többet vesznek el
belőle ?

3. Mi ttlrtónt? El,t kell kihánrozni az alábbi rész-
letes leirásból ?

Esy kétlábu ül egy háromlábon s kezében tart
egy egylábut. Bejön egy négylábu, nregragadja az egy-
lábut, antiro a kétlábu megfogja a ]ráronrlábut s rrgy
hozzávágja a négylábulroz, hogy a négylábu elejti az
egylábut a háromlábuból pedig kétlábu válik ?

Határidő márc. 5.
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Egy pár beiü még nélkülözhetetlen a cserkész-

élethez:
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Vagyis:

C, i_-, -,-,, l1y =-\ /, -- _,

(az egyetlen ké.tbetüs magyar hangző, rnelynek
külön morse jele van) és

I

l l (az egyetlorr kétbetiis idegen
Ch <h hangzó, melynek kültln morse

jole van )
Azonban csak a teljes nrunka lchot jó nrunka. A

nénrettól kérünk kölcsön §zavakat a meEmaiadt betükhöz
ós végül nregismerjük az örök ismereÜent is :

Láthatjuk, hogy a
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2. olvastisi gyakorlat

1. oluasdsi gyakorlat.

kedves fiuk !

Alkalmat adunk jótett gyakorlására. Ezuttal a
,,lVIagyar Cserkész" kéri ezt. Hogy lapunk minél bóvebb
tartalommal és mindig szebb kivitelbon jelenhessen nreg,
siessetek Ti is segitségéro. Ktizoljetek sürgósen a kiadó.
hivatallal (lV, Váci utca 62. szám. Telefon: J. 94-79.)
azolrnak az ismoróleiteknek, barátaitoknak, cserkész-

-- r_ - --: -: : 
,-_-: -:- - 

r:__: __: 'ü""-,3"#íli,ltr;á,-*X-ii,liil3f;*1?,iT§ 
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küldeni. Fáradságtokért előre is köszönetot mond a

(Mezótúr.) Gáspár a!,alo. *iÍJffiic"'.',:T:"'

61



KöNf.vE}(. KRo\TIKA
Uj Aurdra. Karácsonykor nehány íelvi-

déki látogató cserkész egy ott megjelent
magyar könyvvel tisztelt nreg: Uj Auróra,
Magyar lrodalmi Almanach az 1926. évre.
Szerkesztették : fan;.ovich Marcell dr. ds
Dobai Jrinos dr. Bellne versek, elbeszélé-
sek, az ujjászületett felvidéki irodalom ne-
nres hajtásai. Minö költöi és ellenálhatat-
lan gondolat ! 1823-ben Kisíaludy Károly
inditotta meg a köréje §ereglő irókkal az
oAurórát" és lC6 éwel késöbb a Felvidé-
ken iszonyu közállapotok közt ujitja fel az
évi szemlét egy sereg fiatal, kitünő iró,
aki ötödik évfolyamát, ezt a jelen l926-iki
kötetet Vörösmarty Mihálynak, az eredeti
Auróra legkimagaslóbb tagjának szenteli.
Erósödjünk magyarságunkban a magyar
gondolat elpusztithatatlan erejének láttán.

Téli tréníng cim alatt rendkivül érté-
kes és hézagpótló könyv jelent meg Jakus
Kálmán és Király Dezsó testnevelési taná-
rok szerkesztésében. A könyv, mely úgy
magán, mint közös használatra egyfornrán
használható, elsösorban a svédtorna anyagát
s a l<önnyü atletikai stilus gyakorlását fog-
lalja magában l80 ábrával s épen a cser-
készekre és leventékre való tekintettel. A
gyakorlatok órákra való terv szerint sze-
rek nélkül, a szabadban is végezhetők, a
szereket a társak pótolják, 'farlalmazza
mínden gyakorlat pontos leirását, vezény-
szavat, a leggyakrabban előforduló hibákra
való utalással. A könyv megrendelhetö a
szerzőknél (Jakus Kálmán ref. főgimn. és
Király Dezső kőbányai áll. gimn.) íűzve
4(), kötve 50 ezer koronáért. Bolti ára
5t00 koronával több. !

Kis íöldraizi lexikon. A Kogutovic
zsebatlasza sorozat l926-os kötet kb. 7000
cimszóban feldoIgozta a légszükségesebb
földrajzi fogalmakat. A 178 oldalas íüzet
kiadórtkban 28.000 K. bolti ár helyett 24.0C0
koronáért kapható. Ugyanitt az 1922-25-
ös évfolyamok is kaphatók.

Térképjelek gyakorió füzgte. Kogu-
towic Lajos összeállitásában igen prak-
tikus, a próbákhoz jól használható tizet
jelent meg a térképjelekről. Aki a jelek
rajzolá-cának technikai részét begyakorolni
óhajtja, jó lrasznát veszi. A ,vonalelemek
utariii3áta vázlalokat is ad. Ára 6000§ko-
rona a kiadóban.

Noszlopi Aba Tihamért lapunk munka-
társát az ,,Orsz. Gárdonyi Géza lrocialmi
Társaság' főleg a lapunkban megjelent
cserkészirodalmi müködése iutalma képen
tagjává vá]asztotta.

ÜnnepéIyek. IJjpest. A 169. Magor cser-
készcsapat Ordas öregcserkészraja febr.
l-én estéIv keretében számolt be belföldt
és külföldi táborairól. A beszámolót tánó
követte. A táborokat /aschik iStindor dr.

- parancsnok vezelte, - Budapest. A 306.
Szt, Adalbert csapat febr. 2-án mükedveló
előadást rendezett, Az előadást belépódlj
nélkül az I. és IL raj rendezték. - A 8o
sz. ,Btithory," csapat jan. 30-án táboro-
zási alapia iavára a Kath. Kőrben müso-
ros táncestélvt rendezett, A müsor a kö-
vetkező volti 1, Csapatinduló. 2. Ünnepi
beszéd; 3. Otéves beszámoló, 4. Miért let-
tem cserkész? 5..Csillagszemü fiúk, 6.
Tüske doktor. A jónevü budai csapat es-
télyének megérdemelt sikere volt. - A7I.
Zrinyi-csapat január l0-én Zalaégerszegen
a reálgimnázium tornaternrében előadást
rendezett. A cserkészbarát közönség zsu-
folásig megtöltötte a termet. Ifi. Bödy
zoltán cserkésztiszt a mult évi táborozá-
sokról és az id,ei Nemzeti Nagytáborról
tartott előadást, azután a ,,Marciék 3 ki-
vánságau, oA két arabu§" és a ,,Cigányok
a táborban" cirnü szindarabok kerültek
élőadásra. A csapat az e|őadás tisztajöve-
delmét az idei Nemzeti Nagytábor részvé-
teli költségeinek fedezésére forditja. -A Pesterzsébeti ret. egyház 8. sz, ,Turulu
Cserkészcsapata február hó t4-én a ker.
társaskörben háziestélyt rendezett. Közre-
müködtek : Karricsony Scindor főgimn. ta-
nár, Szücs Islyrín konráronri lelkész, Do-
bos Dczsö püspöki titkár, Stajrits Sándor
operaénekes, Fónyad Imre theológus, a
theológia ónekquartettie, Noszlopy Aba
Tthamér iró, Baksa Sandor csap. par. és
a csapat tagjai.

I. KERÜLET.
Tisztigyütés..február 24-én, d, u. 6 óra-

kor lesz VIII., Or-utca 9. sz. alatt (bejárat
Mária Terézia-tér felól) Tárgy: 1. I(erü-
leti matiné. 2, Cserkészház. 3. Nemzeti
nagytábor, 4. Országos gazdasági fótitkár
inditványa. 5. Kerüleli közgyülés elökészi-
tése.

In gyenes telef onkurrts budapesti cser-
készek (elsösorban segédtisztek, raj- és
őrsvezetők) részére. Heti egy óra. Jelent-
kezések az O.T. H.-hoz intézendök.

A. Sopronl 66. Báthory cserí<észcsapat
január hó 30:-án müsoros táncestélyt ren-
dezett. Müsor volt: 1. CsapatinduIó, 2.
Ünnepi beszéd, 3. Ötéves bészánroló, 4.
Miért lettem cserkész ?, 5. Csillagszenrü
íiuk. Cserkészszinmü, 6. Tüske doktor.
Cserkészszinmü. - Ugyancsak Sopronban
január 31-én tartotta a 62. Pá|íty cserkész-
csapat 5 éves iubileumi és fogadalmi ün-
nepet.,Program:1. Fiuk fel a fejjel. 2.
Csapattörténet. FeIolvasta Szabó Lajos
stiszt. 3. Fogadalomtételre. Szavalta , Sü-
meghy József stiszt, 4..Fel barátaim ! Enek,
5. Fogadalomtétel, 6. Enek, ?. Földi, haza-
megyünk. Szavalta Kovács István ör§vé-
zető,

IV. KERÜLET.
Székesfehérvár. A város közönsége ja-

nuár 2o-án és 21-én ünnepelte dr. Pro-
hászka Ottokár megyéspüspök huszéves
püspöki jubileumát.iAz ünneplésből a hely-
beli cserkészcsapatok is kivették részüket.
A január 20-án este rendezett szerenádon
az össze§ csapatok résztvettek. A zl_iki
szinházi diszelóadáson a 85. Zrinyi hatá-
sos élőképpel, a 200. Szent László pedig
egy kedves cserkészjelenettel szerepelt.

Ugyancsak a fehérvári csapatok részére
január hóban telefon, táviró és'rádió lan.
folyam kezdődött 28 résztvevövel.

Zirc. A mult év szeptember havában ala-
kult meg a zirci iparostanonciskolában a
452. Szent Bernát csapat. Csehy Alfonz
parancsnok agilis vezetése alatt a csapat
igen szépen ftjlődött, úgy hogy január hó
31-én ntegtarthatták az elsö cserkészavató
ünnepségét, nrelyen .Zircünnepséget, nrelyen Zirc egész intelligen-
ciája megjelent. A zirci apáturat Za|ai Mi-
ltály, az apáNi iroda igazgatóia képviselte.ltály, az ápáNi iroda igazgatóia képviselte.
A kerület képviseletóben Pinkert Ferenc ü.
v. elnök jelent meg, ,al<i emelkedett ber
szédet intézett az egvbesvült közönséshezszéclet in
és a fogadalrnat

az egybegyült közönséghez
t tevő cserkészekhez.

L

A szombathelyi 52, Attila és a 49.
lrzsenyi testvércsapat nemrég tartoltaBerzsenyi testvéicsapat nemrég tartolta

második cserkészünnepélyét. Müsor volt:
1. Enek, 2. Udvözlö beszéd Yarga László

v. KERÜLET.
Szeged. Február 7-én a 183. sz. Kinizsl

csapat tánccal egybekötött ünnepélyt ren-
dezett. Vegyeskara uj csapatindulóval mu-
tatkozott be.,,A müsor többi számai; Vi-
rág Sándor parnok beszéde, tábori beszá-
moló, szindarabok és énekszárnok. Az55l.
sz. Sz, Rókus csapat fogadalolntételre ké-
szüI. Maga készitette 30, sz. sátrának vas-
alkatrészeit, konyhafelszerelésének nagy
részét, most pedig szinpadot ácsolt. Feb-
ruár l4-én: á 82. sz. Zrinyi csapat ünne-
pélye. Három kürtös kuruó riadója vezette
be az ünncpélyt. Jachan §tj. a csapat
nagytáboráról számolt be,, a fiuk egy
szindarabot és két jelenetet adtak eIő. A
programot tánc követte.

VIII. KERÜLET.
A kecskeméti m. kir. áll "Katona ló-

zset" főreáliskola I52. sz ,S2itlya" c§er.
készcsapata i925 dec i9-én rendezte elsö
nvilvános cserkészelöaddsrií. A müsor a
kiivetkező részben hazafias, részben vi-
dám számokból állotf:. 1. 'Hiszekegy; 

2.'
Prológus. Zolgora szám.5. Tábori beszá-
moló, 6. ,,Eredj ha tudsz(. szavalat, 7.
Páros néma jelenet, 8. Páros ielenet: 9.
,,Csokonai egyvelego Négykezes, l0. Rad-
ványi ,,Magyar. cserkész dalan Szavalat,
l 1. Brixen : Allat kvartett Tréfás ének-
szám. ,l2, Honfi dal . .. ,]

Az előadás szépen sikerült. A cserkész-
szülők és csérkészbarátok kedves érzé-
sekkel távoztak. A külső sikernél fonto-
sabb az; hogy ez az előadás által a szü-
lők iobban,megismertél< a ,cserkéSzetet s
igy növekedett bizalmuk a cserkészek iránt.
A szerény jövedelemből 500.0i0 koronát a
,cserkészház( iavára küldtünk

Miért íöri a fejét, hogy a csapat ün-
nepélyének mi legyen a programla ?
Fordulion a Szövetség gazdasági hivatalá-
hoz (VI., Révai-u. ltr) és kösse le hamar
a szebbnél szebb cserkészfilmeket,amelye-
ket csekély használati dij eIlenében meg-
kaphat, Igy jelenleg a dúniai Jamboreeról
készült film (757 méter,3 felvonás, 255.000
K. használati dij), azután az |-X, kerüle-
tek által az ujpesti szigeten rendezett iz-
galmas cserkészversenyekröl készült felvé-
telek (540 m. hosszú, kölcsöndij 270.000 K).
Az emlitett filmek a cserkészet diadalmas
fejlödését, erejét hirdetik, - ezze| szem-
ben a Regnum Marianunr viziünnepélyéröl
szóIó riport (78 m., kölcsöndij 24.000 K)
a cserkészetnek egy ujabb életrevaló olda-
lát ismerteti. A cséiké§zmunka eddig elért
eredményeiról, a III. kerület 5 éves jubi-
leumdról szóló film szánrol be (440 méter
220.000 K). -. A cserkészlelket, é§ szivet
pedig kacagás és könnyek között ismerjük
meg a Cserkészídillből (l87 m. 57.000 K)
és a Pr'sía §ólyom lesz (4CO m, 200.000 K)
cimü kedves cserkésztörténetekből. Az
egyetemes cserkészet ,érdekében meg kell
ismeriünk eieket a filmeket, hogy a ma-
gyar cserkészet szokásait é§ 4z e§es csa-
patok egyéni: sajátságit megisrnéijtik,

t, parancsnok, 3. Végvári Nagy magyar
télben .. . Szavalta Szücs Zoltán, 4. A mo-
dern cserkésztábor Bohdzat l feivonásban,
5. E rab föld mind a én hazám,. Szavalta
Kricsi Zo|tán, 6. Szücs testvérek erö és
ügyesség mutatványai, 7. Yályi Nagy Géza:
Irredenta rapszódia. Szavalta Mendlik
Lász|ő, 8. Herczeg Ferenc: Két ember a
bányában. Drámai jelenet. Az ünnepség
nagyon jól sikeriilt.

Csapatlátogatás. Faragó Ede országos
ügyvezetö , elnök ianuár 2ő-én érkezett
Szombathelyre a ker. csapatok megláto-
gatására. Két napig volt a . kerület szék-
helyén s ez idö alatt megtekintette ottho-
naikban az összes csapatokat, majd 26-án
slülöi értekezletet tartott.

Házi estély. A kerületi I. B. és tiszti-
kara a fuvószenekar javára február ll-én
a Sabária nagytermében hdziestélyt,tartott.

IlI. KERÜLET.

Yarga László
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uzuaté
I.

liot készit.

Megirta a magya[ Cserkész
Tillaátom haj ! -
Tüzijáték, a szépséges,
Mindenképpon eredméuyes :
Ettól lesz a döntóbiró
Szive puha vaj.

II.

Janika is megpróbálta
Tillaárom haj ! -Tüzijáték. . . eredményes. . .

(Amint látjuk - de veszélyes.
Yigyázz hát, hogy igy ne járjál
S ne érjen o baj.

(31.)
1

A lx. kerület a cserkészmunka örvende-
tes fellendüléséről számolhat be. Az utolsó
3 hónap alatt a következö igazolási kérel-
mek érkeztek a kerület elnökségéhez : Ref.
egyház Derecske, Polg. iskola Derecske,
Fóreáliskola Debrecen, Zita hadjárvaház
Debrecen, Ref. gímn. Hajdunánás, Ref.
egyház Vámospércs, Ker. ,Ifj. Egyesület
Hajduböszörmény, Mansz. Nyiregyháza.
Ezekkel együtt a kerület csápatainak szánta
25.re fog emelkedni, de ujabb csapatiga-
zolásokra is vannak kilátások. A kerület
összes cserkészei uj igazo|ványokat kap-
tak január 1-én s ezek alapián uj kimuta-
tás is készült. Eszerint a kerületnek jelen-
leg 725 igazolt cserké§ze van, ujonca kb.
500. A Szövetség január l-én 22 tiszti iga-
zolványunkat uiitotta meg, igazolás alatt
van kb. mégegyszer annyi. Igazolt §.
tisztünk van 2O, igazolás alatt még 8.

E hó 7-é,i alakitotta meg a kerület a sza-
bolcsmegyei bizottságát Nyiregyházán, ahol
aztán népes tisztigyülés is folyt le.

Február 20-án Debrecenben örsvezetói
tantolyam indul nteg, mely egy hónapig
fog tartani; elóadói a helybeli cserl<ész-
tisztek közül kerülnek ki. Tervbe van véve
továbbá husvétra, vagy kedvezőtlen idő
esetén májusra egytisztitábora guti erdőn.

A 953. Szikszay a mult év dec. 6-án
tartotta Kisujszálláson jól sikerült ünne-
pélyét, mely az anyagi hasznon kivül nagy
szolgálatot tett a mozgalom ügyének pro-
pagan,da-szempontból is.

A 956. Vásárhelyi Pál csapat Nyirbá-
tor. dec. t3-án saját készitményü tárgyak-
ból karácsonyi vásárt rendezett. Ezátka-
lommal a fiuk fényes bizonyságát adták
ügyességüknck, szorgalmuknak.

x. KERÜLET.

Intézőbizottsági gyúlések. Az |ntézö-
bizottság minden hónap elsö szerdáján
1artja gyülését Kecskeméten d. u. {él 6
órai kezdttel a róm. kath. gimnázium ta-
nári szobájában.

Ix. KERÜLET,

SZtRKtSnŰl Üztnnrr.
A magyar cserkészet megindulása.

Félreértésen alapul az a közlemény. A ve-
zetők könyve és a Cserkészkönyv hiteles
itt. Eszerint a kiindulás 19 9-1912 közt
különböző központokból történik, azeszme
nálunk nrár ebben az idöben testet is ölt
csapatok formájában. A kérdéses hatásró|
a Vezetők könyve azt mondja: Abban,
hogy szélesebb körök is tudomásul vegyék
a cserkészetet, hogy jelentősége a köztu-
datba átmenjen, az elsö esenrény az l9l2-
iki stockholmi olimpiász alkalmával a vi-
lágsajtó szeme előtt megrendezett nemzet-
közi csapatösszevonás és a .kapcsolatos
cserkészünnepélyek nagy sikere volt, igy
az alulról fölfele épitő mozgalom köny-
nyebben talált megértésre." Teltát a {élre_
érlés az, hogy nem inditó, hanenr elómoz-
ditó eseménv volt számunkra a stockholnli
olimpiász. -1 o. nn. Kecskemét. Kétség-
kivül bájos lörténet, csak az a baja, hogy
sen tómájánál, sem kidolgozásánál fogva
nem való aMagyarCserkészbe. A diáksze-
relem romantikája nehéz tárgy a mi nap-
jainkban, azt egy Jókai tudná megirni. A
táborban esett történetíe meg azt mon-
daná minden cserkész, hogy nem kell oly
közel menni a városhoz, fürdóhöz, urada-
lomhoz, hogy a Katókák kedvére szol-
gálhasson. Ahol annyi sok szabad idó van,
ott a tábori foglalkozást lehetne uj ala-
pokra fektetni. Kivételesen visszaküldtük.
Szeretnénk, ha minden magyar cserkész-
tábor alapgondolata mindig egy lenne:
robinzoni élet, államalapitás a természet-
ben, amelyből a zsuridcológia egész tel-
jességben számüz.ve van, e'gyszerüen azért,
mert senkinek sem jut eszébe. - Cs. D,
A sot,s kedvezctt neked. Máskor azonban
jobban örölnénk. - ha teheted ha tintával
irnál. - B. E. Az első dijat nyerted. Más-
kor azonban rendesebb kiáliitású pá|yáza-
tot küldj.- Szücs I. Debrecen.lgenörü-
lünk a rekordnak, mely szerint Neked si-
került egy 1 literes és egy 7 literes vö-
dörrel az l liter vizet 5 percen belül -tehát rövidebb idö alatt, mint Pistának,
kimérni. Mindenésetre giatulálunk s örü-
lünk buzgalmodnak, - ll. l. Eger. A saj-
tóhibára való figvelmeztetést köszönettel
vettük. Nemcsak -Drrgó 

János vette észre,
hanetn az egész Szerkesztőség, - azon-
ban már késó volt. Reméljük azonban,
hogy minden ügyes cserkész is észrefogia
venni: annál inkább, lnert a plakáton lévö
nrorzeku.lcsban,helyesen,van a p. betü. --
B. E. A rejtvényt köszönettel megkaptulr.

,Mive| épen most közöltünk egy hasonlót,
csupán alkalmi|ag tudjuk felhasználni. -§zerencsés nyerők: Az eredményközlés
után azonnal tudassátok a kiadóhtvatallal
hogy a jutalmat könyvben vagy pénzben
óhajtjátok-e. A könyvet a Magyar Cser-
kész,kiadványaiból lehet összeválogatni.
Ugyanekkor a pontos cimet ís közölni kcll.

- Többekrlek,A pályázatokat tirrtával illik
irni, Elintézést megkönnyiti, lta a boriték
sarkára ráirjátok : Pályázat l - C. Oy.
Mező u ,. Hálás köszönet. Azt hisszük a
legjobb és teljes válasz a közlés. Legyen
szerettcsénk máskor is. - I. L. 2E9, Kö-

, szönet és hála. A kérdés a vezetök elé
való és megkivánja a konkrétizálást. Ezért
a Vezetők Lapiához tettük át. Magyar cser-
kész a Szövetségtől tudtunkkal nem kapott
világjárási engedélyt. Jó lenne a titkári és
a külügyi hivatalnak a tényeket beielen-
teni. - A z{lgás. Nenr baj, hogy a ter-
ved nem sikerült. Csak tovább dolgozni.

- tI. B. 33. §zécheny|. A ,,Nagyapám"
cimü jön. Köszönjük, a jelige régi, de igaz

- R. L. 146. Tatabánya. Valóban szép a
haladás. Egyiket közöljük. Már megvan az
a helyes beosztásod, hogy egy versbe
csak egy érzelemkőrt foglalsz. Most a
belsö kicsiszolásra ügyelj nrajd. Naptárt
küldettünk. - Csorba Ferenc Hmező-
vásárhely. Köszönöm a tapló elkészitésó-
nek leirását, A szedő azonban azt üzeni.
hogy nem tudja az irásodat elolvasrri,
me§ nem szabád a papíros mind a két
oldalára irni, Ne haragudj, ha Dugó Jani
még megjegyzi, hogy annyi helyesirási hiba
se kutya. Ha kifogástalanul nregirod és le-
irod, közöljük, mert cz. minkct érdekel.
A naptárt elküldtük. - Eles cserkésszem.
Helyes megjegyzés és nolra már lrelyreiga-
zitottuk szivesen iegyezzük meg ujból,
hogy karácsonyi ajándékunkon, a nagy
Morse fali táblán, a ,,P" betünél hiba esett
amelyet a korrektor (a kakas csipie meg l;
nem vett észre. A plakát jobb a|só fone-
ílkus abc-iénél ugyanis a ,,P" betü ti-tá-,
tá-val szerepel. A helyes jele: ti-tá-tá-ti.
Tessék tehát rnég egy pontot hozzáirni.
Köszönjük. - P. D. 82. Szrged. Nem
rossz az a versike, pajtás, ami az érzése-
ket illeti. Csak döcög, döcög, de ezell
semmitse búsuli. Irj még sokat és olvass
annál is többet, aztán majd találkozunk.
Ugy áll a dolog, hogy ahol a gondolat
már-már kibontakozna,'ott lábat állit a
szö és'elgáncso]ja. 'Maid eljutsz , még ,oda
a.mikor a rim cséngése tedvéért.nem' te-
szel béklyót az érzéseldre. - a riiegfej:
tést átadtuk.

A Ráko§palotaí 198, sz. Pál evangéli-
umi cserkészcsapat 1925. január 6-án a
csapat otthonában lujoncpróba és foga-
QaIomtétcli ünnepélvt tartott. A fogadalmat
Arl<v Zoltán X. Kerüleí elnöke vette ki.
Dr.'Gyökössy Endre parancsnok erre az
aIkalontra irt cserkész novelláját olv.,rsta
fel. Dr. Juhász Sándor fötitkár a X. kerü-
let nevében üdvözölte a fiúkat és a cser-
kész szütökel
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n rtlltiHtvlTll üZrililt,
Tekintetiel a ,,Magyar Csorkész"

ez éyi diszesebb és ennélfogva drá-
gább kivitelére, a legnagyobb §aj.
nálatunkra a mult évben birdetett
öt példány előfizeiés után járó ogy
ingyeri példány ajándékozása nom áll
módunkban. Az egész, illetvo félévi
elófizetésnél a kedvozményos e'lőfi-
zetési árat továbbra is fentartjuk.

Feíelős szetkesztí ég kiad6 t

TEMESI GYÓZÓ
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Kiadó.

vállalata.

EI-ÖrtzetÉs:
Negyedévre 30.000 K Félévre 55.000 K
Egészévre 100.000K Egyesszám5000K
Postacsekkszámla: 31.428. Tel. l J.94-79
Szerkesztöség: I. Maros utca 17. III. 2.
Kiadóhivatal: lV. Váci utcr 62. fslt. 6.

Megielenik minden hó 1-én és 15-én.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája,
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. 106 -20

írYErn ]cEm§r§:B3IErEE*cTErsrqrTÉr

tbreeht 5estvérek tábor szinpada
68. Lassózás és sielés

VIII. Német_utca 45 60. Haranghy: A modern
tábor (bohózat 1 felv.)

F&,ószletfizotósre is ! ! !
.\rtrffl.:EgEEEEffi[rErFn

A ,,M agyű Cse rkészii Ko nyvei.
teszálli(oíí árainhaí csah f. hó 28-íg íaríhaíjuk érvényben. A később

érkező megrendelésekeí már csak a részben íelemelí áron adhaíjuk.
Kériük az ősszegeí poníosan kíszámi{va és |0olo poríóhölíségeí hozzá-

adva el6re beküldeni.
3. Sztrilich- Mócsy: Csetkészsegitség-

nyujtós kiskátéja (lV. k.) ___ 6.000
4. Kiképzési szabáIyzat 0V. k.) 3000
?-8, Dr. Fodor: Magyarorsz. földr. 6000
g-13. Major: Őrsvezgtők könyve 10000

24 -25. Lingauer_ Noszlopy .
Cserkészszinpad __- ó000

30. A N{i Törvényünk (törv. magy.) 3000
31 -33. Sztrilich-Mócsy :

Tábori munkák (II. k.) 7000
34-35. Spitenberg z A magyar cser-

kész dalóskönyve (II. k.) _-- 7000
36. Csörgey-Szilddy: Term. ism. L l?000
38. Móuy-fasdtlk : Cserhészfi,zika

és kémia (II. k.) ___ 4000
39. Kiss: Táborozás (lI k.) 2000
40-42, Szöllósy: Lovagiasság -__ 12000
4?. Erczbruckerz Erdő mellett nem jó

lakni (cserk. vigj. t felv.) 2000
48-51. Dr.Farkas Gy.: Hadak utján 10000
52. Ruházati szabályzat (II. k.) 1000
53. Kiscserkész szabá|yzat 1000
5{-56. A magyar csorkósz játékkönyve 10000
67. Kütönpróba szabílyzat 2000
ő8. Borsíczky: Csősz
ó9-61. Öveges: Időjóslás és időhat, 12000
62. Haranghy: A két arabus (vigj.) 2000
63. Cserkészjelv. és ismettetójelek _-_ 1000
64-6?. Koszter Atya: A cserkósz,

7000
4000

3000

70. Kuna Jenó: Csetkésznapló __- 4000
7I-72. KoszterAtya: Csillagsz. fiuk 2000
73-74. Skorka: Kék ég alatt (versek) 10000
7ő, Koszter Atyaz Marcíék 3 kivánsága 2000
76-78. Temesi: Csorkészkönyv -__ 20000
79-80. Cserkésznaptár 1626. -__ -__ 12000
Bódy l, Magyat dász\ó, cimer stb. _-_ 12000
P. Olasz Péter: Ezetmesíet 7000
Dr. Farkas Gyula: Tábotlűz i'i.zan 14000
Radvrinyi K. : Napsugár levonték _.- 14000
Buczkó: Törvénymagyatízat --- --_ 14000
Budapest és környéko 1000
Öregcserkész szabályzaí 2000
Táviró műszerismeret és kapcsolástan 6000
Kopenhógai Jamboree 1924. -__ 30000
§lk: Magyai Csetkészvezelők könyve 40000
lllolnrir z A magyar öregcserkészmunka

gyakorlati megoldása -_ l-_ -_ 10000
Cserkészinduló kotta (4 szólamra) _-- 1000
Diszjelvény leirása (a nyugatmagyarorszógi

kerület, a M. Cs. Sz. III. kerülete
kiadása ___ __. 10000

Levelezólapok:
4-íéIe 2-2 szinben 600 kor. (1000 darabnál

200/o engedmény).

Mi törvédyünk (tevelezőlap)
Műlap kicsi (csorkészplakát)
Ugyanaz nagy
Beden-Powell atcképe
Badon-Powelné n
rnr"gyu. Cserkész'hiányo. tutoi}urnuT

egyes számok

29. sz. Pártoló, §zerv. te§t. és alapitó tag jelv.5000
30. " l. oszt próba jelvény 4000
3l. ; II. l, ,, - ,, ' 20i0
32. - I-1I. oszt. Díóba ielvénv -__ 6000
e3. " §teril sebkOtözö clomag 1kicsi; 15000
34. : ' ,, ,, ,, 

- (nagy) 40000
35. ; A'mi lörvényünk (falra) ___ ___ 3000
36. Kötszerpatrón (egy sérüléshez) ó000
37.; D n , --_ 4000
38. " Kiscserkész ielvény 3000
39., " igazolvány l2C0
40. u Csapatszámok (számjegyenként) t000
4t, ; Segédőrsvezetói igazolvány 300
42. " Aranypaszománytiszteknek(l csik6crn) l5L0
43. " Sárgapaszománypróbaidös tiszteknek 750
44. ; Vörós- . órsv. és rajvezeiönek 750
45. , Vállpánt tiszteknek (csapatszámntal

46. " Különpióba;elvények (vászon) 3000
47. . Oregcserkész jelvény ,, --- 5000
48. - Cseikésznapló 4200
49. - Árkv: Cseikésziáték __- 15000
50. , Cseít<észvezetöli Könyve ll. kiadás ,í0000

A Vezetök Könyvénél l0 példánynál nagyobb
rendelésnét l00io engedményt adunk.

Kérjük a megrendelö csapatokat, hogy a Szövet-
ség tehermentesitése okából megrendeléseikkel
elsösorban az itletékes kerületi titkári hivata]hoz
forduljanak. A Szövetséghez csak nagyobb rende-
lésekkel és főleg vidékröl lehet fordulni, rr,ert kis
mennyiségeket nern adhat ki. Gazda,slgi l]iyalal.

I(erékpárol(!
Átlanaó nagy raktár

'I'he Ft<r5zral Elkarn
kerékpárokban

ffi S.tU.uog Budapest,

TARTALOM; A vi-
lág főcserkésze 69 éves.

- Révész Erich: Egy

téli tábor rejtelmeiből.

- Mit kell mindencser-

késznek nrár most tud-

nia a Nenzeti Nagy-

táborról ? - Noszlopy

Aba Tihamér:, Kályha

mellett. (vers), - Arady
Zsolt: Azúgás.- Win-
netou leve'ek. - Mé.

szdros Sdndor., Cser-
kész lettem édesanyám.

- Angol nyelvlan -
Pályázatok. - Gtispdr

a),ula: Morse betük -
m<lrse figurák. - ayö-
kössy Endre: Kiáltás
kivándorl8 barálotrt sz i-
vébe. (vers). - Köny-
vek. - Krónika.

Szerk. üz.

4000

cserkész-

200
1000
2000
2000
2000

1000

llnRhalúh íl mruttnütlltll0lr n lilaltat [sltlíu iliaüóhiunlalálnlt, Bru§l, ll.üíil-u.01,|sfi 0
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<f5
@*\

=ő
*
§

t httltíuuílll§í! 0í§[í!0l üuüalíUi llimlnlí[nn
(VI. Révai-utca l0.)

a köyetkezö cseikésznyomtatványok, jetvények és
felszerelési cikkek kaphatók :

700
l(0J

l400
2000
2000
2000

4200
2800
5000
420D
2800
2000

800
l 0000
80000
t0000

t0
3000

sz. Csapatigazolási kérelem ___

o Jelentkezési lap (cserkésznek) __-

o Törzslap
" Ií. oszt. próba bizonyitvány
oI.Drb---
. Sülönpróba ,,

o Orsvezetói igazolvány
, Saivezetöi b ---
, Evi jelentési ürlap
, Havijárulék könyvecske
, Nyugta és ellennyugta ---
n Cserkészigazolvány ürlap .._

, Öregcserkész igazolvány ürlap
, Segédtiszti ,, ,,

" Tiszti ,, ,,

" CsapattörzsIap (Kerületek részére)

" Szövetségi alapszabályok _-_, _--

. Szövetségi szervezési szabályzal ---
, ,, " utasitá§ ___

D ,, és kerületi csapatügyrend
,, CserkészbecsüIetbirósá gi szabályzat
, Öregcserk, szervezési szabályzat . ---
. , nyilvántartó lap
, Cserkész nyilvántartó könyv
, Márton-féle Jamboree album ---

" Tábori müsáerismeret és kapcsolástan
, Jubileumi bélyeg (drbonként) --.

" Fém cserkészielvény -_-

t.
2.
3.
4,
5.
6,
7.
8.
9.

l0.
ll.
12,

l3.
l4,
l5.
l6.
|7.
l8.
19.
20.
2l.
22.
23.
j^

25.
26.
27.
28.

300
300
300
300
300

l0c0
l000
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