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A nagy
Fiuk, nrilror e sorokat olvassátok, niár kezetekben

az irrdulási parancs a Nenrzeti Nagytáborba. Végre-végro
megérkezott a nehezen várt óra. Hiszen nrás óvekbon
is elömlött Rajtatok a felszabadulás mámoros örönte,
amikor megindrrlt Veletek a vonat a uyári táborba, de,
rrgy.e, sohsem fesziilt Bennetek annyi tettvtigy és bol-
dog váralrozása beliövetkezendő nagy dolgoknak, mint
ezen a nyáron. A legjobb nagyar ifjuság testvéri talál-
kozójára jöttök.

Ne mondjátok, hogy násként képzeltétek ezt a
Iratalmas találkozót. Ne haragudjatok az öreg Dunára,
mert elnyeléssel fenyegotte a nri táborunkat, az r,jpesti
szigetet. Szeressétek igy
nrorcosan is, jó barátunk,
hiszen hányszor fiirödtiink
lrabjaiban, lrányszor rin-
gatta szeliden csónakjain-
kat. Hígyjétek meg, csak
a cserkészeket várja, hogy
nregirri szép engedelne-
sen visszatérjen nrodrébo
és szolgáljon nekünk. Mert
ő is szeret benuünket.

Es mi elnregyünk |rozzá, j

I}en marad el közülünk
senki sem. A sziget a
mienk. Nerrr azétt, mert
egy év óta minden cser-
készál nr un k h ozzáftiző dik,
rremcsak azért, mort nrár
felépitettük rajta a cser-
készáIlam kereteit, hanem

mert ki is harcoltuk ma-
gunknak. Ámikor a Duna
legvészosebbon ostro moIta,

a gátaknál éjjel-nappal cserkészek álltak órt és halál-
IaI dacolva, pillanatig sem pihenve, védték meg a
hönlpölygó ár ellen.

A sziget a mienk, do adrlig is, mig birtokrrnkba

vehetjük, felütjük sátorunkat a nregyeri dombokon.
Megmutatjuk a Dunának, hogy rajtunk bizony nem fog

ki. Mi a napsugarat a szivünkben lrozzuk és kacagunk,
ha ázunk. Tutljuk, hogy a tábor cserké§z-szelleme nem

a helytól és idótót fíigg, hanem csakis tőlünk. Es azért

nyugodtak vagyunk. A megyeri dombokon talán ko-

vósbbé parádézhatunk, talán kevésbbé gyönyörködtet,

hetjük a nagyközönséget, de annál jobb és igazabb

próba.
cserkész-életet élhetiink. Es szánrunkra ez a fontos.
Talán akad közületek olyan, aki zúgolódik a tá-
bor elhalasz,tása miatt. Nlert talán julius elsó hetére
más programmot csinált nragának, vagy mert nem tudja,
nrít kezdjen most az idejével. Bizonyára nincsenelr ilye-
nek sokan, de azok a kevesek gondoljanak arra, nil1,
nevetségesen eltörpüI az őket ért kellemetlenség anrel-
|ett az óriási megterlrelés mellett, amit a tábor elhalasz-
tása és Nlegyerre való ideiglenes áthelyezéso a tábor
vezetósége szá,mára jelent. Egy esztendő óta a vezetó-
ség minden nunkája, minden terve a szigetre irárryult,
Hónapok óta hatalmas energiával folyik a szigetnek át-

alakitása a Nemzeti Nogi,-
tábor céljaira. Már nrajd-
nem minden készen l,olt.
A vizvezoték elliésziilt,
villanyvilágitás fel volt
szerelve, a táborhelyek ki-
nrérve és feloszti a, a na€:J-

aréna, a nrozi épitése nreg-
kezdődött. A csapatok
szállitása, az élelmezés
lebonyolitása, jegyek ki-
osztása, a közönség fogl-
dása ós nég ezer ós ezer
nás kisebb-nagyobb eIó-

készület, a versenyekról
nem is szólva, ki l-c,lt

dolgozva és a szigetre be"

állitva. Es most mindezt
a hatalmas előnrunkála-
tot, hosszú, fáradságos
hónapok eredmérryét rü-
vid pár nap alatt át kell
dolgozni a megyeri dont-

bokra. Amikor a vezetőség egybegyült, nem voit
ott senki, akit ne érintett voina súlyosan ez a sziikség-
szerü tervváltozás. De nenr is volt senki aki megijedt
volna a ráváró feladat nagyságától. Mirrdnyájan eg],.

akaratúak voltak : a Nenrzeti Nagytábort megtartjuk és

igazi cserkésztábort csináIunk belóle. Es azóta éjjel-
nappal folyik a munka, hogy a megyeri táborban is
épen olyan jőL érezzéLek magatokat, mint a szigeten.

Iis most nár csak rajtatok mulik. Készüljetek fel
leikileg a nagy ta]álkozóra. A nagy próba órája iitött.
nrinden nagyal cserkész mé}tó legyon hozzája,
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Nagytábor.
Lobogó zászlók közt, zengö trombiták közt
Hófehér sátraknak kincseiadó mélyén
Öreg Duna vize lágy ozüst csondjében
Szivek muzsikáján, a lolkek zenéjén
lfialatt harsannak dalos messzeségek,
Testvér, két szemmel a szemedbo nézek
Es szólok tehozzád a lelkem szavával.

Jöttél tábort vorni, jöttél hitet tenni,
Halvány bús apáknál magyarabbnak lonni,
Jöttél megmutatni, hogy nom voszott kárba
Anrryi kemény éved, s nom fulladt a sárba.
Dobbant sziwel mondod: Yagyunk nrég legények
Liliomoslelkü, erótól komények !

Hogy lássák: te nem vagy délibábrnerengő,
ott lüktot eredben az ötök Jövendő l

Hogy lássák: karodban buzog még a véred,
Nem forrt a torkodra győzotlelmi ének !
Bonnod a l)ünkösdnek zrigó szele villan,
Hogy a szemed fénye csodás tüzbe csillan !

Testvér ! Iobogódra egy Ország irányul,
Millióknak karja feléd tárva-tárul,
Mindenki tőled vár hitet, reményt, békét,
Lelkek megnyugodtát, egek szúzi kékjét,
S kik roncsolt határok mes§ze földjén élnek,
Könnyesedó szemmeI nrind-nrind feléd néznek!

Tostvér hiszek benned, testvér bizom benned,
Hisz beléd van vésve, hogy mivé kell lenned,
Lobogódra vérrel, lánggal van felirva:
,,Veszett ember, aki az elmultat sirja,
Mort ki egészlelkü: nem lehet morengö,
Aki tettre pattan : azé a Jövendó !"

Hiszem, hogy o Szígot, melyre sátrad verted:
Vágyak-teljesülte. S akit letepertek
Ezeréves gondok, biztatást koresni
Bátran odaléphet: hite nem fog veszni l

Lelkedot érezve megérti a szódat
S könnyezve csókolja fehér lóbogódat . .

Öreg Duna vize öleló csendjében,
Magyar templomunknak halk Szentek Szerrtjében,
Áranylilionos lobogó zászLók közt
Ezüst trombitákon zondül fel az ének,
s izmos két karomat lelked köré fonva
Bn édes testvérem bizó két szemomnrel
Hittel és remélve a szomedbe nézek !

Sándor Dénes 254.

A tábor.
Irta: Radványi Kálmán.

Az anyaföIdre boruló sátrak, kötélkerités, magas
pőzna végén vidám zászló, földbeásott konyha, benne
fazekak, lábasok, csajkák; a zászlórudon póstaláda, kis
tábla a napiparancsok szánrára, a szersátorban ásók,
csákányok, lámpák, lampiónok, tábori könyvtár, játék-
eszközök. A fiuk vágnak fát, a fiuk főznek: - van
gyógyszertá,ruk, mentóládájuk, tudnak magukon segiteni.
Sorakozó, napiparancs, reggeli ima, tábortúz, esti ima,
zászlólovonás, munka, nóta, zene, játék.

Ez a tábor !

Eztlátja, aki ide belép. |,zt |árja az emberi szem,
antoly nrinden fényre, szinre, formára reagál,

Hanem a tábot lényege, értolne láthatatlan, mint
ahogyan Gárdonyi ,,láthatatlan entber"-ról beszél. Az
enrber igazi valóságát nem lehet látni. A lelket csak a
lélek tudja megfogni és megérterri. Mi a tábor értelme ?
Mit jelont a tejoskanna, a favágás, a napiparancs, a
csajkamosó cserkész, a hadijáték, a faragott- kapu, -mit jelent a tábor ezor apró adata, amelyek mind betüi
és irásjelei egy csodálatos nyelvnek. Ezt a nyelvet meg
kelI tanulnia minden cserkésznek s minden magyar
embernek.

Aki érti a tábor hieroglifáiát, az bolelát a tábor
lelkébo. Az e|őtt a tábor nem lesz ,,láthatatlan."

A nrúszakiak ,.ioár;nlnJgysrOget vág ki a mező-
ből. Ctllöpveró kalapácsok csattognak, kifeszülnek a vá-
szonlapok, viz|evezető árok vonala ölcli körül a sátra-
kat, itt egy négyszögü gödör, - ez lesz a konyha;
amott egy deszkaasztal: - ez |esz az ebédló. Ahol
egy-két nappal elóbb ózikék karcsú teste suhant a for-
rás felé s a fák suttognak: - ott nrost egy kis diák-
állaru rendezkedik be. Megérkezik a csanat,. a nyüzsgő
fiuk hangyaraja nregkezdi országrendezó munkáját Bir-
tokba veszi a terepet, a lrörnyék majorjaival, falvaival
kereslredelnri kapcsolatot létesit, a természet, az erdő,
patak, rét minden előnyét igyekszik egységes lerv sze-
rint lrihasználni. A tábor feje, a parancsnok kiosztja a
szerepeket, elrendezi a kis társadalom rétegeit s minde-
gyiknek megadja a súlyát, értékét. A tábornak van ke-
reskedelmi minisztero, van kereslredelem-ügye ; van kul-
tur.iigye, ipara, ntüvészete, köztisztasági hivatala, van-
nak orvosai, gyógyszerészei. Vannak szakácsai, teher-
hordói, póstásai. S vannak, akik fürdenek, játszanak,
szindarabra készülnek. Az ,á||amfő" minden napnak
megcsináIja a tervét s úgy irányitja a tábor belső éle-
tét, nrunkabeosztását, hogy a szerepok folytorlosan cse-
rélódnek.

Áz idók fantáziája nem egy utópiát alkotott. Volt
idó (a XVilI sz.-ban), amikor az a,. n. utazó regények
egész serog képzelt államot mutattak be. - ideális
állanrformát, amely a bölcsek eszméi szerint boldogitja
a népeket. A cserkésztábor megvalósitott utópia, ideáIis
kis ország, amely a honfoglalástól az állanri gépezet
leglökéletosebb müködéséig az ogy cél szerirrt való
együttnrüködés minden fázisát bemutatja.

Honfoglaló és államrendezó faj vagyunk. Rógen
fölszivott volna bennünket Európa, ha ezt a két ós
tulajdonságunkat meg nem őtizzik. flonszerzés, honvé-

ó{ ,,öeoutin§ fo, bo!s" li,e ;;l*Tf, 
fk:.*T:í 

;fii.lTí.j,i:l,,,,#ffi)J*li, i:'il'fiF",f,iál,x'xl§;.,,;jJ;:
készete, tavaly jelent meg a tizenegyedik angol kiadásban, Az angöl kiadáson kivül számos nyelvre leforditották, köztük németre is.
Baden-Powellnek, vagy mint az egész világ cserkészei becézik: B. P. (olvasd Bi-Pi), örökértékü könyvének érdekesebb részleteiből
idönként szemelvényeket adunk Ranschburg Géza riv. (2. BKGJ forditásában.
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déz, honvissLasaerzés. a mi ozeróvos prograntnunk.
_Xemcsak terüIetet, hanem lelkeket, kulturákat hótlitani,

-./ :zétesö elemekból államot alkoini: - ez a magyar tör-a ténelemnok s a magyar cserkésztábornak a titka.
A favágásnak, árokásásnak, tejhordásnak, tábclri

szinpadnak, együttmüködésnek, első. segélynyujtásnak
nemzoti szempontbó| ez a mélyebb értelme. Minden
cserkésztáborunk miniatür Magyarország.

**
Egy cserkésznaplóban olvastam: Búostizunk a

kultúrától, a{elnőttok világától, kikapcsolódunk anagyok
társadalmábóI, mert lne§ akarju,k isruerni őserönket s
hi akarjwk próbálui.

A táborba induló fiúk szemében a tevékerry erók
biiszke önérzote csillog, A függetlenség és a munka
szereteto a tábori élot erőforrása.

A jollem a véghozvitt akaratok összessége s ezért
mondhatjuk, hogy a tábor a becsületes jollenr iskolája.
A tábor alkalmat ad a fiuknak a lrelyes cselokvésre.
A foluőttek társadalmában a fiir passziv szerepet tölt
be. Eletébel ez a jelszó: Ne tedd ezt! Nertr 

-szabad,

mert . Biztonságára vigyáznak, kényelnréról gondos-
kodrrak mások : a szüloi, tanárai s a társadaimi rend
őrei. Pedig a gyermek legősibb ösztöno a cselokyés.
Nem a roagálás, a reflexió, az elmélkodés: - hanom
az eróket próbára tevő csolekvés.

Ezért a tábori favágás és a napszámos favágása
közt igen nagy a külonbség. A szakácsnó és a oser-
kész mosogatása, krumplipucolása nem ugyanaz a tevé-
kenység. A cserkésztábor favágása nen szolgai rnunka,
lrarrem királyi munka. Onnragán s a természeten rrral-
lrodó nemes emberi lélek tevékerrységo.

A tábor megszenteli azt a helyet, amelyet lreta-
kar s nrozgalmasságával élővé varázsol. A tábor a cse-
lekvések temploma, minderr túzrakás, fózés. zírszlóllou-
tás, ntinden játék, oipótisztitás, csajkantosás - inrld
sá8, a7, önmagára eszméló s önnagát kifejlesztó erő
inlája,

n**
A cserkésztáborok az egészség birodalmának a

végvárai. Rabindranat Tagoro, India költő-pedagogusa
nrondja, hogy együtt ]roll élniink a természettol. Il:r,

vihar közelodik, tanitványai élén, fején koszorúval, iin-
nepi köntöséborr kivonul a zivatar clé. S nrikor az esó
arcukat csapdossa _ s lrajukat a szél tépi, - széttárt
karoklral a vilrar himnuszát énekelik, Nomcsak Tagore
üdvözli a vihart: a mi csorkészeink is tostvérei a zápor,
nalr és villámló, menydörgő felhőnek, a kernérry talaj,
nak, a hicleg éjszakának. Mi is ónekeljük, hogy: . , .

,,kacagunk, hogyha ázunk."
Az egószség végvárai állandóan harcban állnak a

testi és lelki betegségek bacillusfészkoivel. A városok
kőkalitkái megnyomoritják a lelket s a testet egyaránt.
Lankasztják az izntokat, letörik a képzelet szárnyát,
beszonnyozik a vért. A megfeszitett idogek hárfáján
nég a költészet Múzsája is csak nyafogó nótákat tud
kiverni.

A táborozó csorkészt a kemény élet edzi. Szeme
hozzászokik a tisata látáslroz. átfúrja az éj sötétségét;
bőrét megbarnitja a nap, melynek hegyes nyilaitól el"
pusztul minden betogség csirája; A hideg esti széI le:
hűti lázas homlokát, amelyot a zátt falak miliője nreg-
nrételyezett; a tiszta levegő oxigénjo megtisztitja vérét,
átjárja tüdejét. Az esó, a §ár, & szikla, a zápor, a patak
s folyó hideg zuhanya kifejleszti benne az ellenáIló erőt.-A 

cserkésztábor logfőbb pedagógusa a természet,
ha együttéIünk,vele. Erósiti és javitja a testot, de tisz,
titja, nevoü a lelket is. ,

Á cserkész a tiszta élet lovagia. nTiszta élot*
pedig annyi, mint tesii és lelki egészség.

A cserkész a táborbal százperceules cserlcészéletet
élhet. A tábor egész bereudozése arra szolgál, hogy a
cserkész önmagát éllresse. Az Uristeu előkésziti szá-
máta az erdót, a patak vizét, a rétet, a virágot, azid,ő-
járást; palancsuolrai elrendezik a tábor külsó és belső
nechanizmusát, aztán kitépik a nom nekivaló miliőből
s átültotik a nekivaló talajba. Ott kiviragozhat a szive.

Ott eggerleslelkni leltet, mert minden arra inspiráIja
s ha kell, arra kényszeriti, hogy igazat mondjon.

Ott teljesitheti kötelességét, mert lehetetlen hely-
zetbe jut, ha egyetlen parancsot is mogszeg. A tábori
életben miuden cselekedet annyira nragában hordja
következnrén5,eit, hogy a parancs a természoti törrlóny
erejével hat. Minden parancs konkrét s az egész tábor
ellenőrzi a teljesitést.

Van alkalrna másohon segiteni, hiszen a táborozók
sorsát minden perc összeköti. Egynrásrautalt testuérek a,

cserkészek. A tapasztalat megtanitja ót arra is, hog;v
önruagáual szelnben szigorí,t,. ruásokkal szemben ggött-
géd |eg"ven. Ez a legnagyobb btilcsesség-

A terruészetet ruegszerell és szent Ferenc szenrével
néz a rrövényokro s áIlatokra.

A jó léleh hatja át minden tettét és szavát s ezért
aidám losz nrindig.

Megtanulja a Robinzoni takarékosságot. Megböcsiili
a szöget, amelyet a porban talál, a szátaz keuyeret.
antel.y az erdórr mazsolás kaláccsá változik.

S végiil saját magán fuzi az erliölcsi és testi
tiszlaság üditó, fölemolő, erósitő szépségét.

Aki a cserkészet ,,láthatatlan" lelkét látni akarja,
ne könyvekben és szavakban keresse azt, hanonl töItsön
egy napot valanrelyik cserkésztáborbau s éljerr egviitt
a csorkészckkel.

Tizennyólc óvvel a tavaszban.
Tizennyolc évvel állok a iavaszban, . .

KörtitteIn zcíl.g az élet. Napsugár
Sintogat minderr arcot. iVlcgtalál
Minden szivztrgot. Végigsiklik rajtarn -
S ón lehunyt szentmel állok a tavaszban . . 

"

Tizennyolc évvel állok a tavaszban. . .

Vágyak, remények, szerelmek. . . az éleí
Mind nressz_e zírg. Hiszen nla nenl is félek --
A szél duclolja ős nótáját halkan -Es én remegve állok a tavaszban...

Tizennyolc évvel állok a tavaszban . . .

Hir,ó szó cscng az ajkam biborivén:
,,Tcstvérek, iertek. . . Kincset leltenr itt én --.
Aranysugár cseng - titkok zárja pattan,
Mig én mámorral állok a tavaszbatl . . ."

Tizennyoic évvel állok a tavaszban . . .

S jönnek a társak, - megtaláljuk egyrnást -"
Az egyet akarók - egyik senr hisz mást,
Szólunk: ,,Te is?..., lrisz én is ezt akariain..."
s én örök hittel állok a tavaszbatt.

Tizennyolc évvel állunk a tavaszban -Bronz börünk barnán sugárzik ragyog. . .

Tavasz van. Hasztalan jönnek fagyok,
Hasztalan okád tüzet Mammon-katlan , . ,

Mi boldogan megálltunk a tavaszhan !

Talrcri PtiI
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A vizmiir.ek épitkezése a talajvizzel boritott területen. Arko!ás.

Wagner Miki höscincérje.x
- MikilMikil lIamar,.. hamar...
Ezt a vészkiáltást karcsi hallatta ma délután az

erdó széléról. Milri pedig, aki lrülönben a táborban a
,,LACSESZ"-be tartozott (,Lazsáló Csorkészek Szövet.
sége") hirnevét meghazudtoló fürgeséggel rohant Karcsi
felé. Karcsi lratalmas tölgy nrellól kiabált s nlár mesz-
sziról diadalmasan emelte magasra zsáknányát :

- Miki ! Tied a cincér ! }Ielred fogtanr. Epen nost
akart kibujni a tölgyíából.

A zsáknárry két§ógtel€niil tekintélyes volt. Ilyen
ponpás hóscincérje, ekkora csápokkal még talárr a
gimnáziumi cserkészuek sincs ottlron sen. A Miki rovar-
gyiijternényében pedig egész biztosan a diszpéldányok
közé kerül.

A diadallárntára a parancsnok írr is odajOtt.

- Tudjátok ti. fiuk, hogy ezeknek a hernyóból
s lárvából fejlődó bogaralrrrak sokkal rejtélyesebb az
életük, mint akármelyik nrás állaté. A tudósok évezre,
ilek óta fejcsóválva nézik azt a titokzatos átalakrrlást,
az,t a négyszeres életet, amit ezek vógigélnek, de bi
zony nem sokat értenek belőle.

- To, Karcsi, épen ott lapul, huzódik, nyulik egy
nagy szórös hernyó. Emeld csak fel. No, nem a kezedre.
Az egész levolet add csak ide : lriszen látod, mennyire
falánkul,étkezik" rajta,

- Tessék csak nézni parancsnok ur, mily érdo-
kesen huzódik s tágul ez a hernyó. Alakja, hosszusága,
kiterjedéso folyton más.

- Látod Miki, ezekböl aijelentéktelerr kis rnegfigye-
lésekből igen érdekes gondolat vetódik fel bennem.
Ez a kis pondró valóságos rome}mű. Mert hol az a
mérnök, - még ,A jövó század, regényé"-ben senr
lehetne szerepeltetni - aki olyan házat épit, amelyot
gózfürdótesteivel, wzvezetéki- s gázcsöveivel, villany-
drótjaival, liftjével, ajtóival, ablalraival együttakár-
melyik pillanatban minden zaj s erőlködés nélkül összo-
huzhatok, vagy tágithatok s az ablak, s az ajtó, s a
szoba, s a függöny, s az ablakiiveg mind-mind nyulik
s huzódik és nincs törés, nincs szakadás, nincs eldugu-
lás, nincs kifolyás ?

- ns a hernyónál nlindez negyan. Az állaudó
rövidülések s hosszabbodások ktizt levegőnek s vérnek
megszakitás nélkül kell száz meg száz etlényen áh
ömlenio. Anrint egyet ftrrdul, néhány légcsövo bezárul
az egyik oldalon, de kinyilik a ntásikon, nrert különben
rrregfulladna. De a következó pillánatban nrár mások-

* Részlet a kitünö ifjusági irónak ,,A vallcisos ifju" cinű
kétkötetes rniivéböl, mely l926. szeptemberére jelenik meg.
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nak kell zárulniok s ntásoknak nyilniok. Tucljátok,
mennyi izomta van ehhoz szüksége ?

- Te, Gyuri, mennyi izma van az embernek ?

- Kétszáznvolcvan.

- Hát a füzfahornyónak nyolcezerszáz| Azaz:
olyan a hernyó, miilt egy hajóóriás, amelynok minclen
megmozdulásához 8000 gépész és malróz kell. Es mégis,
ugy-o, mily csendesen, nesztelerrül kúszik tovább. Persze,
rrelri fogalma sincs az ő 8000 izompárjáról ! De, lra ő
uem tud róla, valaki csak van, aki tud erról, s aki el-
látta ót azokkal !

A hernyóknak oz már a második óletük.
Az első volt azokban a tojásokban, ahonnan ki-

keltek a hernyók. Egyszer aztán sarokba huzódnak,
mrimiát pólyáznak rnagukból s étlen-szonrjan, nozdu-
latlan, látszólag élettelenül töltik napjaikat. Ez a har-
madik életük, de mind a négy tulajdclnképen ugyanegy
élólény. Mi történik ez a|alt a négy átmeneti idő alatt?
Mit érez ilyenkor az az á||at? l{ily érdekes liérdés és
senki nenr tud rá felelrri.

- Hát ez csodálatos l - szólt Miki fejét csó-
válva. (Mert az előbb hallotta, hogy trrdósok rrtár év-
ezredek óta csóválják fejüket,)

- Bizony az. Nag.yon érdelres dolog: ntilior a
hóscincér elóbujik a tölgyfábóI, Lzaz nrikor ,,megsztile-
tik", ntár akkor nagy ólettörténet van mögötto. Yaló-
sággal már ,megette kenyere javát".

- Hogyan tetszili ezt gondohi, parancsnok ur,
lréronr ?

- Hát rrgy, fiuk, hogy milyen utat is kellett meg-
tennie ennek az állatnak, amig odáig fejlódött, hogy
mirrt hóscincér, kibujlratott a fából és - szercncsétlen
ségére - épen a Karcsi nrarkába keriilt.

Megpróbálonr olnondani.
Piciny, kis tojáska huzódik neg szerényen egy

töIgyfa kérgén . . . Néhány nap mulva ügyetlen féreg
búvik ki belóle : niucs §zeme, nincs fiile, nincs nyelve,
nincs lába, . . Bizony szerencséje a nyavalyás kis
pondrónak, hogy elól, ahol nrás tisztességes állatoknak
a fe,iük található, lepalább két éles állkapcája van,
amellyel aztán nagy buz-gón rryiszálni kezdi, anrikor
épen hozzáér. Második szerencséje, hogy a feje ópen
tölgyfálroz ér, mert különben menthetetlenül éhen pusz-
tulna; igyazonbau az összenyiszá|t fa porát nregeszi s
az neki épen elég a táp|á|kozáshoz Yalósággal bevágja
magát a fába, do anint halail beíelé a folyosója, maga
mögött be is temeti a nyilást

- Os tudjátok, fiuk, hogy meddig csatangol az a
nyavalyás kis féreg ott a fatörzs mélyén a sötétben fel-
le, olóre-hátra jobbra-balra ? Három esztendeig l IIát
erro mondtam, hogy a oincér nár megetto kenyere ja-
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l,át, mikor nepvilágra kerül. Háron évig mást sen tenni,
nrirrt fúrni, fúrni a sötétbcn, s erlni a fürészport,
Az ember azt hinné, hogy az kibirhatatlarr. Csak fúrni
az örök éjben. . , a nesztelen éjben,. . és nem látni,
hallan j, tuclni sentntit, de senntit ! Csak enni a fürészport . . .

Es - ttéazétek fiuk, - most jön egy titokzato§
clolog. Az a szegény féreg, antelyik igazárr nyomorult
háront évet lézeng át a fa sötét törzsében, egyszerro
csak meglepően okossá válik. De oly olrossá,, oly elóre-
szánritóvá, hogy loheteilen nem látnunk: ezt rnár rnég-
sem n)aga eszelte ki; erre rrrár nrégis valaki, egy na-
gyon bölcs, a jövőbelátó Valaki buzditotta !

- Kérem, parancsnok ur, ni az a titokzatos do-
log ? - kérdezte Pala Gvurka.

_- Hát az, íiuk, Irogy rniutárr háronl évig csatarr-
golt a í'atörzs mólyén és a fa kérgétől rragy bölcserr
rrrindig tisztes távolban maradt . . .

-- Ugy-e, félt a harkálytóI ? -- szólt bole Bölcs
I'ista.

-- AttóI, Pisti De megirrt egy kérdés,: Honnan
tuclta, hogy harkály egyáltalában van ? Es hogy az
nelri es]<üdt ellensége ? .. . Szóval, hár,om év nrultán
egy§zerre csak íeladja eddigi elveit s nagybátran neki-
irrdul a törzs szé]e felé. Addig tázza e|őre magát, mig
csak egy egész vélronylra hártyaréteg váIasztja el a
szabarl napvilágtól és ott megáIl,

* Ezt nrár nem rágja át? - kérdi Miki.

- De nenr ám ! Sőt igyekszik nrirrél erősebben
bizttlsitani: fürészporból falat is enel a nyilás hártyája
clé és hogy rnég erósebben tartson, mészbőI is össze-
dagaszt egy nrég ujabb zárófalat.

- Mészből? Ilonnan veszi azt? Csak nem evett
meszet.

Ezt a szellemességet - perszo - I'ala Gyurka
követte el. A fiuk nevetni kezdtek. Á parancsnok rir
szeliden belevágott:

- No látod, Gyurka, mcrst ez egy§zer még te is
rájöttél valanire I Mert csakugyan ebben az időben mész
varr a féreg belében. Megint nrilyerr érdekes dolog : más-
kor nincs mész benne, csak most, anrikor oly égető
szükség van rá. Vajjon ki gondoskodik ró]a ilyen figyel-
nteson ?

l{ikor aztán elkészült a kómüvesmunkával, megint
visszafúrja magát a fa mélyébe, ott lrosszúkás kamrács-
kát nyiszál ki rrragának, de most nenr eszi meg a finom
fürószport, hanem szépen belefekszik fejjel a uyilás
foló és megkezdi harmadik életét: báb lesz belóle. Mint
lralott fekszik itt . , . S ebbon a siri nyugalomban meg-
indul egy titokzatos változás. Olyan váItozás, amire az
emberek megint csak a fejiikot tudják értetleniil csó-
r,álni : a nyavalyás kis pondró bábbá temetkezik s a
koporsófesték mögül egy§zer csak egy pompás hós-

cincér bújik ki. Eltemetkezik mint ogy másik porrdró s
kiröppen belóle egy szivárványos, tarka pillangó. El-
temetkezik egy harnadik féreg, s mikor kitörli szemé-
ből a régi álmot, már szorgos méhecske lett bolóle.

-- Nohát ilyet, kérom, paranosnok ur ! Valami
furcsa jutott eszembe. Szabad elmondani? Ezt Clair
Gyuszi mondta, aki szivesen szokott olfilozófálgatni.

- Nos, mi az, Gyuszi ?

- Tetszik tudni, csak úgy felvillant bennen,
ltogy nem lehet-e valahogy igy olképzelni az omber
halálát is ? Milror a testünk elért bizonyos fejlettségi
fokot az is rnogsziinik éIni, sirba teszik, mint a bábot,
de az a siri csönd nen jelent teljes nregsemnrisülést, hanem
eljön a nap, anelyen szivárványos, új, örök életre röp-
pen ki a sirból.

- Kétségtelonül kitünő hasonlat, - szólt a pa-
rarrcsnok ur. - Hanem nég néhány gondolatot érde-
nres felvotni ezze| a cincérrel kapcsolatban. Nézzétek,
fiuk: Honnan tudta az a hernyó három év után, hogv
most cincér lesz belőlo ? Mert tudta ! Vagy nem tudta ?
Akkor más valakinelr kellett tudnia, rert hiszeu vilá-
gos, hogy rigy cselekedett, mirrtha tudta volna. Tudta.
hogy az a pompás állat, amelyik bábjából elő fog jönrri.
már nem élhet olyan nyomorult, tengődő életot hanenr
ki akar jtlnni a napférryre. Honnan tudta ? Do azt is
trrdta, hogy nem lesz eszköze, amollyel kivésse nragát
a szabadba, hái - nrielőtt lefeküdt volnabáb-sirjába -még utolsó mrrnkája volt útat fúrni egész a kóregig, De
azt is tudta, hogy a nyilást jól el kell zárrri idege-
nek elől. Meg is tette Azt is tudta, hogy a hata]mas
cincér, amint leveti a báb héját, bizony nem bir nreg-
f<lrdulni a szükös kanrrábarr, ezért úgy pihent el báb-
álmába, hogy feje a nyilásnál legyen. Honnan tudta ezt
is? Mert ha forditva alszik el, a cincérnek vége, soha
eló nenr tud jönni a fa mélyéból. De igy ? Anrint föl-
ébred, kényelnresen végigcsúszik a folyosón, egy lökés
a mészfalnak, egy lökés a hártlának és máris kint van
az Istennek friss, neleg, óltetó napsugalas levegójén. . .

Ilacsak nem olyan pecches, mint az az egy, amelyik
egyeuesen a jószemü Karosi markába futott.

Hát, fiuk, ezt akartam elmondani. Hogy az az
ostoba, vak, süket, agyvelőnélküli pondró, az a folyto-
rrosan sötétben tengődii pondró milyen nélyen gondoi-
kozik. Monnyire a jövőbe lát ? Hogy tudta mi lesz belóle,

Vagy nem tudta ?
Nom ő tudta ?
En is azt hiszem i ileln ó tudta. Hanent tudta

helyette az, akfuő| az Ur Jézus nondja: ,Egy veréb le
nem fordul a tetóról Atyátok tudta nélküI'.

Dr. Tótk Tikaruér,

!uo+o-
,§a6efu írnsn' !

_- ,,] n J 
' 

--
Lefl,\e.l i(Fho9J:-'

:a : da-

i.-ú -r\r,tá ,;."r-"ú-ió -,

2. Szállj el - szállj el siró sóhajtáson,
Edesapyám üzenetét várom ;

Szabadságot hozzál tóle nékem
Susogd el majd, sir,o még a székely ?
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A ver§enybiráskodás rejtelmeiböl.
Dugó Jani, közisnrert testvérünk, €gyszer azt mondta

az őrsvezetőjének, aki neki nagyon clicsórte a mérnöki
tudomány haladását, hogy ií nrajd akkor hiszi el mirrd-
ezt, ha kitaláhlak egy olyan gépet, amelyben az egyik
oldalon belo lehet nyomni valamilyerr akármiféle ver-
senyt Ps a násik oldalon kijön az igazságos pontozás,

Es van valami a dologban. Centiméterrel, tized-
rnásodperoekkol pontosan mérhetó ugró-, hajitó- és íutó-
versenyeknél is elég sokszor van vitatkozás, hát hogyne
vcrlna erre alkalom az olyan cserkészversenyeknél, amelye-
ket nom lehet ezekkol a közismert mérőoszközökkel
eldónteni. Aki nenr cserkész, azt várhatta volna pél.
clául, hogy az I. és X. kerüloteknek tavalyi őszi yerse-
nyórr szerkocsiszámra fogják a csapatok az fuott óváso-
kat szállitani - és nlégsem volt egy sem, pedig - ugye -ilagyon sok egészen új dolog meriilt fel, amit az egyes
esapatok a legkiilönbözóbben foghattak fel. Do vóletle-
uül csupa igen jó csapat versenyzett és azoknak a pa-
rancsnokai tudták. hogy a díj mellékes. a fő, hogy so-
kat tanrrljanak és igy az eldöntések okaira mind na-
gíon kiváncsiak voltak, mind nagyon örültek, hogy
1lártatlarr birálatot kaphatiak, de egyiknek som jutott az
eszóbe, hogy a helyezés sorrendjén is vítatkozzék.

i\{inthogy azonban 'liteket, akik vagy részt fogtok
venui a l{ernzeti Nagytáborban, vagy legalább részt sze-
retrrétek venni, nrégis csak érdekelhet, hogy hogyan
születnek nteg ezek a pontozások, elmondok egyet-mást
arról, hogy mit csinál a triró. Talán legjobb lesz néhány
példát bernutatni.

I\{ondjuk ; őrsi akadályverseny vau. }íoneljrrk : e3y
nrély út két bokros oldala körül az egviken van a biró
cltrujva, már messziről látja az őrsöket jönrri. Előr,eszi
a jegyzókönyvét, és figyel. Talán látcsővel is keresi a
hegyoldalban feltünó. közeledó őrsöket. Közberr nreg.
vonalozza a papirosllt és boirja magárrak a köveikező
kórdéseket : 1, Csorkészszeriiség (ez rnindig és mirrdenütt
a legfölrb szenrpont). !, Fegyelenr (2. és 7. törr,ény).
3. SzolgálatJ<észség (3., 5 ). 4. Oszinteség (1. törr,ény).
5. 1fernrészetszeretet és isnleret (7.). 6. A feladat felfo-
gása és az elhatározás helyessége (nreggondoltság).

,,Á i,-atttozó besííti!ól, ntenís
rö piltttiitt._)

lncg Urum ntinltct." { Dugtj

7. A nregoldás gyorsasága (idővel való takaréktrsko-
dás). 8. Szellem az órsbon (vidámság, testvériség) stb.

Végre feltünik az elsó órs. Kottesével menetelnek,
al, őtsvezető sokat vozényel, utközben tehát megfigye-
lésro niucs alkalont, mutrkabeosztás nulla, szüksógtelenül
fáradnak a firrk a ro§sz ttton, - bár rend van az őrs-
ben. Megjönnek. Az őrsvezető észreveszi az eldugott
levél jelzését, megkeresi azt és olvassa:

,,Az tLt 50 wéter luélg szakad,ék, azo?, a,z órs ilt
óthel."

Az őrsvezető összeszedi a 8 cserkészbotot, kette-
sével egynrás végilio lröti őket, igy 5 méter hosszú póz-
nát kap. Beszúrja a földbo, a legkönnyebb felmászik a
tetejéro, aztán átdúltik az egészet a szakadék fölött,
úgy hogy Hüvelyk Matyi barátunk a tulsó oldalon van,
Kötelot dobnak neki és átfüggeszkedik a többi is.
(Próbáljátok pontozni !;

Jön a második őrs egyes sorban. Az első és utolsó
között fél kilonréter. Kúsznak, de közben hangos szóval
fi gyelmeztetilr egymást. Megérkezve izgatott, szóvjetszorii,
lármás megbeszélést tartanak, végro a leghosszabb ueki-
lódul és ügyesen átugorja a szakadékot, kötelet kap,
nregköti, a fuk áthajigálják a szerelvényt, aztán ők is
átmásznak - de, mert a kötél az innenső oldalon is
neg volt kötve, egyiknek vissza kell;'önnie és úgy nreg-
igazitania, hogy maga után áthuzhassa ftogy csinálta
azt?) Utána isnrét izgatott vitatkozás. Térképen nem
ismerik ki magukat, a végén észreveszik a birót, ltirte-
len csend lesz és találomra rnegindulnak - véIetleniil
a helyes uton. (IIái ezt hogy pontoznátok ?;

Jön a harrnadik őrs - csoportban, szintén erős
vitatkozás de fojtott, zugolódó hangon, nont veszik
észre a levelet. áisétálnak az uton és eltünnek. 1Flogy
]elret ezeknek a pontszámát kiszámitani?;

A negyeclik őrstől cserkészmenetben közeledik 20
lépósro elől elóőrs, 8-10-reutána hátr,éd, a tölrbi liba-
sorban, megérkezve, az őtsvezető cserkészbotra kötelet
köt, átdobja, az megakad az ágak között, egyik fiu
derekára biztositó kótelet kötnek, az megindul a köté-
len, de az nent kötél volt, hanem csak vastag zsinór,
elszakad alatta. Ujból kezdik, de ntost nár erős kötél_
|e|, az első újból átmászik, utána még lrettó, ekkor az
őrsvezető egyiküket előre küldi, hogv a legközelebbi
akadályt meglézze, átmászik a többi is, egy hátizsákot
ottfelejterrek és tnennek csöndbon tor,ább. (Pontszám ?)

Az ötödik futva jön, minden parancs nélkiil az
egyik pányvát dob egy fatörzsrc, átfüggeszkednek, az
egyik leesik az at.ra) de - persze - kimászik és usdi
tovább !

A hatodiknái háromnak is jegyzókönyv r.arr a ke-
zében, nindent feljegyeznek, botot nem hoztak, egy
csákányra két kötelet kötnek, azt áthajitják egy, két_
szor, harmadszorra az megakad, biztositókötéllol a cle-
rekán nászik át mindegyikiik. Szó rrem hangzik, jelek-
kel történik minden, az étkezés elótt a biró nenr látta
őket, egyetlen őts, molynek órsi zá,szlója fel volt kötve
az őrcyezető botjára. .d fiuk közül kettő sapkábau van,
a többi fedotlen fejjel, háron visel órsvezetői rang-
jelzést, az egyik cigarettázik.

Á" biró ninden kérdésnél a teljesen rosszat 0 pont-
tral, az átlagot l"0-zel, a tökélotost 2}-szal jelölte, az-
után a pontoliat összeadta. Próbáljátok utánacsinálni és
kiszámitani, hogy rrlí a sorrentl közöttük, Meglátjátok,
hogy ha az őrsben titkos szavazást csináltok, mindegyik-
tek más eredményt fog kihozni, hát még mi volna itt,
ha 17 vagy 2L7 órsöt kellene elbirálni !

V]3
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Az ilyon órsi akatlályvor§onyon tormészetoson nom-
csak egy ilyen akatlály van, ha,nom az akadályok egész
sora. Lohet ott drótkerités, deszka- vagy kőíal. vizos-
árok, sziklafal, do lohot esetleg ellenségos őrség, moly-
nok sorai kőzt át kell lopótlzni. Lehet tilos terület (ve-
tés) és lehetnek más olyan osomények, amelyok aka-
dályoznak: sebesülés, napszurá§, csonttörés (mi a holyes
oljárás ? A biró nagyon lepontoz, ha például egy töröih
lábu ombort bekötözés után ellragy az őrs), vagy jolen-
téskészités valamely hidról, táborhelyről, játéktérröl,
láh és vázlatkészités stb. Montól ötlotesebb és váratla-
nabb az akadály, annál jobban meglátszik molyik őrs
az, anrelyik a próbákat vetto jól át, nem pedig magára
a versonyre készüIt. A felszerelés célszerüsége (nem
ára vagy bősége), a ruhhzat (nem ogységessége, csinos-
sága, hanonr célszorü volta - de semmiesetre no le-
gyorr szabálytalan) szintén megitélés alá esnek.

Maga az útvonal rendszerint útjolekkel van jolölve

- de sokszor hiányzik ogyik-másik belőlük. Máskor
levélbon, eldugott utasitással van a ftllytatása meg-
mondva, vagy úgy loirva, hogy térkép után koll meg-
keresni - ohhez - persze - a térképet is ismerni
kell. Mogosik az is, hogy az út jelzóso egyszerre csak
negszűnik, a szemfüles f uk keresnok nyclmot - rrinc§,
Ievelet - nincs, levelet jolet - nincs és nincs. Egy-
§zorre ogyik észrovesz valahol egy távolabbi lregyolilal-
ban egv őrsi zászlót. Egy ideig figyolik. Egyszerre csak
nrogmozdul. Tá-ti*tá-ti-tál Aután csönd. Egy idii
mulva ismét megismétli:

Ti-ii -tá !

No most? Most igazán nregindul a zörej. Nenr
biztos, hogy hibátlan, nagyon gondosan és pontosau
kell folvenni. Talán számok és irásjelek is fordulnak
eló benne.

De, meglehet, hogy síp- vagy fényjolek jolentkez-
nek. A szenlfüles cserkész az ilyet is észreveszi.

Még az a meglepetés is érheii az őrsöt, hogy va-
lahol egy biró Iofogia óket és azt moudja: ,,addig, nent
mentolr tovább, nrig szabályszerú szolgtrlati jeggyel nem
jelentitek, hány gyógyszertátat láttatok utközben !" vagy:

- Hogy hivják a Szövetség elnökét?

- Mikor alakult meg a Szövetség ?_ Milyen játékokat tudtok ?

- A magyar cimer részei ?

- Milyen felirás van a szent kororrán ?
Sót elképzelhető az is, Irogy például lrözvetlonül

a cél előtt feláll egy-két tucat biró és kérdéseket ad fel,
rajzokat mutat, melyekről, fákat, áIlatokat kell mogismorni.

Szóval, borzalmasan sokat lehet egy-ogy ilyen
versenybe belovenni és megeshetik, hogy a legjobb
pányvázó-, dobó-, nrászó-órs hátrábbkeríil azok mögé,
akik a próbák anyagát jobban tudják, vag;l taláIéko-
nyabbak, frissebbek. A birák azután a végén miud bo-
adják a jolentéseiket és azok alapján szánritódnak ki
a végloges eredmények,

De nem ez a legfontosabb. Minden versonynek az
értéke abban van, amit abban tanulni lehet. Igy tehát
a versenyt követó hivatalos és csapatbeli mogbeszélé-
sek is foutosabbak az eredményhirdetésnél.

Hanem keressüuk nrás példái is, ne csak az őrsi
akadályvorsennyol foglalkozzunk.

A rajversenynél a naplóróI, könyvvezetésról leg-
könrryebb megfeledkezni. Ott az elhányt narancshéj,

\ll rt --

,,Halistennek, csakhogy ujra itt van ez a jó döntöbiró
bticsi.' (Álom.)

rendetlorrül odadobott szennyes ruha, szalnazsák aIá
dugott cipó nagyon ronthat a csapat képén, de nrégis a
legforrtosabb a csapatszellem, az a rród, ahogy a fiuk
egynrással közlekednek, ahogy érozrrok, ahogy a köte-
lességeiket teljesitik. A kedv és a hangulat, anti ott-
uralkodik. Ha feieselés, yeszokedés fordulna eló vala-
hol., az nagyoll srilyos dolog volna. Baj az is, lra vala-
ntit nyilvánvalóari azért toszuek, ntert oz vagy az nézi
őket, ha lefuvás utárr zajonganak, ha torlroskodnak* az ilyesnrinek nálunk, cserkészekuél, nenr szabad
előfordulnia.

Azt hiszonr, ma már nem íbg serrkinek eszélle
jutni hogy ttikörrel és vásárolt festnréuyekkel diszitse
sátorát, hogy asztalokat, szélieket, tolhs páruát. durruat
hozzon hazulról magával, nagy utazókosarakkal, ter.je-
delmes bórörrdOkkel hurcolkodjék ,,nyaralni" a táborba.
Annál szebb a sátor, minél inkább magánviseli az ül,-
állóságnak, a csapatmunkának a képét Sa,ját gyártnráni,ri
kapú, saját készitésü lanpion, őrsi zászlók nagyon eruel-
hetik a tábor képét; ott a helyszinen ktibe faragott
liliom, a zászlórúd mellé átültetett virág igen kedr es

- de nrár a lonrbdiszités körül legalább is nreg,oszla-
nak a véleményok. (Á cserkész kiméli a növényeket l1

A szép csapatzászlóra büszke lehet a c§apat, de épen
olyan büszko lehet az egyszerüre is, ha méltő hozzá.

Zenokaroknál vigyázni kell, hogy a zonészek is
cserkészek, sót elsó sorban cserkészek maradjanak.
Mirrdon különpróbának és különloges ügye§§égnek ott
van értéko, ahol yan azt nrire épitoni, ahol a szilárd
jellem, az egészséges test, a cserkészgondolkodás és s
próbák rondes anyagának tudása ntár nregvan.

Ha valaki nem jó cserkész, akkor alig ér valanrit
a különloges ügyessége.

Ezért a tulajdonképeni cserkészversenyek az
athletikai ós nrindenféle versenyeknél is fontosabbak.

Es ópon ezért mogeshetik, hogyha bárnrilyeu küz-
delenben valaki a cserkésztörvények ellen vét, hát ak-
kor hiába lesz első vagy második, nem veszik a 3},ó-
zolmét szánitásba.

Zselnbery Gl,uia

#án ) óraltor ltels7 fel? i#:,ffii,,"J#};]':,;,-"::?;,illí1l,#i:i,xffi ffi,.T"i;.fi[,ii*;i,,1x,-] ._-*,,';:o"
Napoleon is, egyszerü, tábori ágyon szokott volt aludni, mondogatta : ,,Amikor nregfordulsz az ágyban, már fel is kelhetsz-.

Ha mindennap egy órával előbb kelsz íel, tizenhárom hónapja lesz számodra az évnek, (,,Scouting for boys--:_.,,
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Sokszor kérclik tólem s bizonyosan kérdik nrindnyá-
jatoktól a mi jóbarátainlr, sőt ellerrfoleink is : tulajdon-
képpen mi lesz az az ujpesti cserkószösszojövetel ? Es
ahogy beszólgetni kozilek erról a mi nagyszerü ntun-
kánkról, a legtöbbször valósággal mogrőkönyödön. Még
a cserkészek kérdései is gyakran azl igazolják, hogy
egészen íélreértik a mi Nagytáborunkat. Hiszen ilyes-
rrriket sokszor'hallani: ugy-e nagy, hosszu ideig tartó
yerseny lesz az? Ugy-o fényes mulatság, nagy lrecc
Iesz ? Ugy-e olyan lesz az, nint egy tragyszerüen fe-
gvelmezett óriási cirliusz, ahol bennotokot a táborparancs-
ltrlisáS rendeletrendszero dróton ráng;at, a közönség
nteg ebberr gyönyörködik ? Avagy-e olyan lesz, ntint egy
lagy katonai tábor közporrtból irányitott, rendőrökkel
elleuőrzött vasfegyelemnrol? Stb, stb.. . .

Nos hát, fiuk, ha volna még ktiztetok valaki, aki
lincs tisztában azzal, hogy lesz julius 9-tól 23-ig az
ujpesti Népszigeten, anuak megnrondom itt nrég egy-
szer, lrogy továbbadja nrindenkirrek : cserkésztábor lesz
ott. Nent cirkusz, nem aréna, nem yerseny) egész egy-
szeriien cserkésztábor. Nagyon szomorú vo]na, ha va-
]anri nrássá torzulna a nri várva-várt összejövetelünk.

De nli biztositja azt, hogy valóban cserkésztábo-
runlr legyen ? - Nem a parancsnokság, nem a rencl-
órség, nenr a gazdasági hivatal, nem & tábortechnikai
bizottság, nen a mozi és semmi nás, csak egyedüI ti,
egyedül nti, cserkészek. Ha mi cserkészlelkot viszünk a
Népszigetre, akkor gyöuyörü, feledhetetlen, áldott lesz
v a 1,5 nap, egyébként csakneltr elveszett, vagy leg-
alább is elrontott idó. Ezért olyan végtelerriil ftlntos,
hogy cserkésszellemet hozzunlr a Nagytáborba, hogy az
uralkodjék ott mindvégig.

Ez a szellem elsósorban is az őszinteséget viseli
ttragátt. Mit jelerrt ez ? Azt, hogy nrindenki, nrinrlen
cserlrész és minden csapat örrnagát hozza a táborba.
Ne foledjtilr, hogy táborozni jövttnk, nempedig azért,
hogy lrirakat-bábok leg.yiink. Nem nrutogatni akarjrrk
nlagurrkat, hanem élni akarjuk a mi cserkészéletiinket.
Nagytrn sajnálnám azt a csapatot, nmely csak azért,
lrogy nindenki jóvélemónnyol legyen felőle, egyebet sent
tenne, nliut arra ügyelrre : mi totszik a közönség,nek, nlí
tetszik a ponlozó biráknak, vajjon látnak-e elegen? Az
ilyen csapat nom táborozna, hanem két hétig kirros
kalorlában lesné a tábor végét.

Fiukl Jól vigyázzunk! Eljük a magunk igazi éle-
tót ! Epp ugy, mintlra egyedül táboroznánk a Bal<ony-
ban. Ne akar.juk tábori élettinket idegen kaptafára húzni,
mert akkor két hétig nem volnánk őszinték és ez na-
gyon §zomorú, egészen cserkészietlen lenne, de nagyorlis
rosszrrl mulatnánk. Ne uniformizálódjrrnk nrinden áron !

Minél több egyéniség lesz az egyes csapatok életében,
annál jobban síkerül a Nagytábor.

A cserkész.szellenr magától értotődővé teszi azt is,
hogy szakadatlanul törekedjünk ismereteink bővitésére.
'Iáborozásurrk nrindenkor egy-egy kornoly tanulmány,
ahol trrnulmányozzak a földrajzot, természetrujzot, frzi-
Irát s ezer a nrindennapí életben fontos dolgot. IIiszen
nri a folytonos tökéletesbülést tetlülr éIetprogranrunkká.
Ne felejtstik el, hogy a Nemzeti Nagytábor-ogyik leg-
főbb célja a tanulás, Jól hasznáIjuk hát ki az időt. Ez
a tanrrlási vá,gv uralkodjék a tábor nrinden tagján. Azért
ne legyünk folytonosan a nli kis táborunk teriiletéIrez
kötve' hanem amikor csak lehet, legven minél több
cserkész szabad. Szabadidőnkben pedig, keziinkbon
jagyzetfiizettel, járkáljunk nyitott szemmel. Minél töb-

Cserlrészszellem a Nagytáborban.

bet ellesni. nrinél több jót átvonui, nrinél többet nreg-
figyelrri l Ez legyen legfóbb tábori célkitűzésünk.

U lroruoly munkaprogramm - természetescn -nonr vouhatja Ie a jó lrarrgulatot. A cserkész vidánl.
Ertuek az egészséges derürrelr, vidánságnak uralkodrri
kell miuderr táborban. Ugy képzelern én, hogy a .r\ép-
sziget tizeuöt napig lrangos lesz a kacagástól, a vig
nagyar rrótától, amely a tiszta lelkekból ujjorrgva tör
elő, a szaltadutlan játéktól, sok sok egészséges derütől,
ötletes íréfától. En úgy gondolom, hogy uri nrindig mo-
solyogni fogunk, örülrri a fiatal, üde életnek. Ez a vi-
dánrság nem lankadhat le akkor sent, }ra az idó olylior
keresztlilhuzza legszebb tervünket, nem csaphat át
bosszankodás, lra a nagyarányú reldezésbett valanti
döccerrő találrra lentri, netn sopánkodik és nem panasz-
kodlratik, ha nem sikertil az éte|. Ez a jókedv.-- ép-
pert mert cserkészléIekból fakad - nem lehet irigy a
győztessel szemben, lranem a lenaradt versetlyzőket
ősziute örömmel állitja a llabértaraió ülneplók elsti
sorába, Err úgy képzólen, hogy ez a cserlrészvidáur-
sá8, ez a szivbőI í'akadó őszirrte derü nem borulhat
el soha.

A cserliész-szellem keresrri fogja a testr,éri szere.
tet rryilvárritását is. Á Nemzeti Nagytábornalr épperr az
az egyik főcólja, hogy kirnélyitse közöttünk és benuürrk
a cserkésztestvériség gondolatát. Neklink ntost vala-
hogy szorosabban össze kell forrnunk. Epen ezért, bár
minden csapat a, maga ktilörr tábori életét éii, eI senr
tudom képzelni a Nemzeti l{agytábort uagy ,,baráíktl-
zásolr" nélkül.

!'iulr, ösmerkedjetek ! Mirrél több jóbarátot §zer_
zett valaki a Nentzeti Nagytáborban, annál értékesebb
volt az az ő szánlára. S Ó barátságktités legyen cser-
lrészies. Kérdezőskódjetek egymásról, beszéljétek nreg
rrriudazoliat a problénrákat, amelyek benneteket ércle-
kelrrek. (IIogy is van ez, meg amaz?) En azt hiszem,
hogy délutárronként sokszor leszünk egymásnak vendó-
gei egy szerény ttzsonnára, ahol nem a felszolgálandó
egyszerü ételen lesz a hangsúIy, hanen az új barátsrig-
kötéSen.

Fiuk ! En tudom, hogy rrem meritetton ki azt a
tóntát, amit e néhány sor fölé irtam, cle azt is tudottt,
hogy ha ezt a |apot teleirnán, akkor is volna nrit irnonl
a csorkész-szellenttőI, hiszen az olyan gazdag, olyan
dris, olyan sokoldalLi ! En csak a - nézetem szerint
való -- legfontosabb szempontokra akartam most ráirá-
nyitani figyelmeteket.

Ha azt akarjátok, hogy igazán szép, tanulságos,
felemelő és batásában mérhetetlenül nagy legyen ez a
rrri elsó gyülekezésünk, aklior ne liutatgassatok tovább,
hogy rnit is kell csirrálnotok a Nemzeti Nagytáborban,
ltanem nragatokat hozzálok el mindnyájan, a ti ideális,
minden szépért és jóért lolkesedő, mélységesen vallásos,
éppen ezért Krisztusban derült csetkészlelketeket. Ugy
j{ijetek, ahogy vagytök, ahogy él bennetek a tiz tör-
vény, ahogy hat bennetek a gyönyörú ntozgalonr ereje,
ahogy álmodoztok, ahogy hisztek, abogyarr akartok,
ahogyan csak tudtok jó nrunkát végezni !

Tóleiek fiigg a Nemzeti Nagytábor sikere. Ha
cserkész-szellen nélktil jörrnétek és járnátok ott, akkor
haszontalanul pocsékoltuk az idót.

Cserkésztestvérek ! En tudonr, én hiszenr, hogy nri
ninclnyájan cserkésztáborban lesziink az ujpesti Nóp-
szigeten' 

Vditovszkg Kátlnán,
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.Axel Haerberger D. C.
AxeI Flaerberger D. C., a svéd-

_:zövetséS keriileti elnöke, tavaly
rueglátogatta az clső keriilet nagy-
táborát és ott szivébe zárta a ma-
:var cserkészetet. tr,Iozgalmurrk ne-
:,iesszivü barátja. nfost Tejezte be a
-Hadak utjá"-nak svéd forclitását.
.\ canderstegi konferencián a nra-

=l-ar kisebbséget képviseli a semle-
:es országok uer.óben és crr,óI e]ő-
:,,iást is tart, Az alábbi sorokban
;,ilrii üdvözletét a magyar cserké-
.leknelr:

.,Örömnrel gondolok vissza azokra
:, -.zép napokra, Irrelyeket 1924-ben
t,,,perrhágában és 1925-1len l]uda-
: isteil, a magyil cserkészekkel egyiitt
:.liötiem. 1!íily nagy örönt volna szá-
- lIlll,á, ha Budapestre mehetnék, a
], tnzeti Nagytáborra. Sajnos, ezt
ilil tehetem és nagyon fájlalom.

_:llz szivből jOvő jókivánságaimat
r " iönl el a magyar cserkészeknek.
:":-.,árront, hogy a Nagytáborukból
:_::erósödve kerüljenek ki, fiatalok
.; rigy, nlint szi.ilők. tanitók és a
,.- ,_,ri napok nlgyszerúi átéléseit to-
. , -:,r Svlinölcsöztessélr annak &7, esz-
, :-tk a javára, melyet oly méltón
; - illrli képviselni. Meg vagyok győ-
: ile. }rogv a tábort látogató idege-
::_l tluulni fognalr a nragyar fiu
,. -',:,.ls .jellenréből, iclcalizmusából és

",:,,.ztalataikkal gazdagon térnek
1 r - |j,.

E,r-ánonr, hogy a Nemzeti Nugy-
l _ _: a ntegYalÓsuló álnok ponrpás
,._- ,]a]nra legyen és Isteu áldása
-; _:i,,,n az erős, friss, tisztaóletü
li ;:-iar ifjuságra.

_,aejlisrrnd. 1926. jun. 14.

Axel Haerberger,(

Holrrap.
Irta: NOSZLOPY ABA TIHAMÉR.

A Nagytáborban nrár rég kialudtak a
sátollánrpák, bevonták a csapatzászlókat
és elfrrjták a takarodót. A szunyogok szi-
getén végtelen csend honolt, egy édesen
alvó, álmodó cserkészváros hunyta le a
szenrét. A nagy Duna nléltóságteljesen
hörrrpölygött lefelé, nregáradt vize titok-
zatosan suttogott valamit a magyar par-
toknak. Üzenetet hozott felülről, messziról,

- onnan, ahol egyik partján már idegenek
uralkodnak a leigázott szomorú magya-
r..,kon. Es vitte a nagy hirt boldogan nra-
gával le-le az aranykalásztertnó, istcn-
áltiotta Bácskába, a nlagyar testvéreknek:

- Táborba szállt ifjít Magyarország !

- Sátrak alatt aluszik a magyal jövő.
Csetrdesen, boltlogan, reményteli szivvel
áIntodoznak a magyar cserkészek - lrol-
napról. - Mcrt holnap új rnunka, úi
fáracitság, kenrény akarat eredménythozó
teljesitményei várl ak a szendergő ifjakra.

T'n3'_
A Duna közeléberr táborozó egyik kis

csapat pararrcsnoka netn tudott elaluclni.
Ott hánykódott, vergődött parancsnoki sát-
rábarr, de nem jött álorrr fáradt szenreire.
A nagy viz partot csókdosó lassú csobba-
nása behatott csendes sátorába s felverte
szalnlazsákjáról az ébrenálmodót,

Felkelt. Benézett a szomszédos nagy-
sátorba. Hosszú, nrély lélegzés, kedves,
fiatal sztlszogás jelezte, hogy nrurrka utárl
édes a nyugalorlr az elsó rajnak, - a
sólyonl-őrsnek, nteg a vadgalanrbclknak.
Belopódzott a sátorba. Az őr távolabb
sétált a tábortűz környékén, nenr vette
ész,re a lopva besurranót. Lehajolt és nagy
szeletettel csókolta meg egyik szőkeíürtü
kis cserkészét - a fiát. A Ma btrcsuzott
egy éiszakára a Holnaptól. Ott aludt az ő
Holnapja, renrénysége, élctének folytatása.

Kilópett a sátorból s a Duna partjához
sétált. Leült a harnratozó fíire s két kó-
rlyökét térclére tánrasztva, hosszan, ébren
álnrodo{t a tegnapról.

l9l4, Nyár. Dunapart. Délen, a szerb
határon. Akkor is parancstrok volt, - egy
derék népfelkelő század, parancsttoka,
Tizenkét éve nrár. Azóta nregszürkijltek
sötét {ürtjei s azóta nagyranőtt kicsiny
fiacskája, aki nrég akkor próbálkozott
az első boldog lépésekkel Nagy.Magyar-
országon.

A vén Duna rnesélt neki. Hazavitte a

kis alföldi városba, ahol gyernreke anyja
oldalán szenclergett kicsiny ágyában.

Vajjon, nreglátja-e valaha otthonát, gycr-
rtrekét, feleségét ?

Holnap ! - A nagy hicl nrég ott ásit a
Duna felett. Ott masiroznak_ át holnap
katonáink Belgrádba s ők innen, a dtttra-
parti táborból induinak harcba, be az
ellenség országába, a halál iorkába -
holnap !

Egy vontatógózös éles sipitása verte
fel csenrles álmából. Mára ébrecit. Már
éjíél elnlult. A szive hevesen dobogott.
Pedig már olyan nressze járt délen, Kragu-
jevácnál harcolt éppen s boldogan tudatta
íeleségével, hogy századának nem kis része
van a nap gyözelnrélren.

Most itt van ujra a nagy Dui a part.]án.

.]Vlessze a régi tábortól, egy csonka, tépett
hazában, egy százszorosan bünltóclött or-
szág szivében. Sok viz folyt le lnát azóta
a Duna két partja között, de itt, nressze a
régi 1ábortól, egy új táborba szálloIí az
egykori százaclpar a ncsnok.

A sátrak alatt most is katonáli pihen-
nek, liatalok, tettrekészek, erősek, puska
helyett cserkészbotot viselnek, - de várják
égó szivvel, lángoló hittel - a holnapot,

Sátrába vonult a íáraclt parancsnok és
nusy] rrráyen elaltrdl

Ftrarsány ébresztó verte el az álntot
szenréröl. Felült a szalmazsákon. A sátor
ajtaia széthuzva. Kedvesen nrosolyog be a

napsugár. ott künn ntadárcsicsergés, cser-
késznóta csendül s az ajtóban egy kedves
gyernrekarc nevet a parancsnok szemébe

- a holnap.

A fia jött be, lrogy ellnondja étlcs,
büszke áltttát.

- Mit álrnodtál, kis fianr ?

- Jaj, édes jó apárn, gyönyörii szépet
álnrocltam. Parancsnok voltant, TábQrba
szálltunk lent, rttessze, délen, a Duna
partján, az ararrykalászt ternrő Bácsl<ában,

antiről annyit mesólt nekenr kicsiny ko-
ronrban.

Csendes volt a tábor, csak én voltanl
egyeclül ébren. Hajnalban kürtszóra riad-
tanr. Jött a paíancs: - Holnap indulunk
tovább, hogy szent clrszágunkat tttegvédjül<.

Ugy-e szép volt az álonr ?

- Szép volt, fiacskárn ! Elt hiszenl,
lrogy eljön rrrég a holnap. Adilig siess
helyeclre itt a Nenrzeti Nagytáborbarr és
gyüjts uj erőt, tanulj, do|gozz, iparkodj
setényen, nrert ki tudja, nenr virrad-e ránk
nemsoká - a holnap.
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Pályázat.
Találos kérdések.

Aki kettót megfejt, az már teljes joggal résztvehot
a sorsolásban.

1. Mi van akkor, arrrikor a kéménysepró a lróba
esik ?

2. Miért lrord a cserkész övet ?

3. Mi ez ? Elől ordit, hátul fónyes ?

4. Mi ez? Felvoszi, elnregy, leteszi, felnregy, kiveszi,
beteszi, lejön, í'elveszi, elmegy ?

5. }Ii az ? Nyáron prémes bundában, télerr fürdő-
ruhában van.

6. Kicsi vagyok, könnyú vagyok, nrégis olyan nehéz
vagyolr, nincsen ember, ki terryerén mogmérhetné,
ttreunyit nyomok ?

7. Ha I téglának a súlya 1 kilógram és egy íól-
tégla, alrkor 5 drb téglárrak hány kg. a súlya ?

8. Akirrek több lába van, rnint csizrnája, hárry
csiznrája van ennek ?

Dijazás a szokott !

Határidó : julius 20. A nregfejtés szetnélyeseu is
beadható a Magyar cserkész tábori szerkesztőségébe.

Beküldőik: Lévay Gábor" Bitsay Bal/rzs I72.,Bri,
tlizsár t7., Jőzsa Lászltl 283., l3aross Ernő 258., Novák
József és László 213.

,,Dugóék őrsi akadályverserryerr"
pályázatunk eredrrrénye.

Pályázatunk részletes erodményét a következó szá-
nrutllrJLarr hozzuk.

Jtttalmat uj,erteh: I. dij: Luclrhaub Gyula 3, RNí.,
lI. dij : Ognvarrov Lászlir 8J. Zrinyi, IlL dij: Kolben-
hcyor Zoltlln 16, Irasor.

A nyertes nregfejtése:
Ke<ives Dugó János !

Megint naplódból közö]tél egy részletet. A két esenrény-
clús leirás, arnit a ,,Magyar Cserkész"-ben olvastant, kezd kiván-
csivá tenni, Ilogy rnilyen lehet annak a diszes naplónak a többi
része. Egyetlen nagy szerencsétek kedves Janika, hogy az őrsi
akadályverseriyre ver§enyen kivül indultatok.

Hál' Istennek a magyar cserkészeknek is kedvez néha a
szerenc§e, hogy nem ajánlottad fel kiadás céljából az összegyüj-
tött tapasztalataidat. Azt irod tcrvábbá, hogy porolót vjttetek ma-
gatokkal a sarat levakarni. Azt nenl tudom, nrinek azt a esetleg
rátrlk taparlt sarat levakarni ? Azért a döntóbirák ugysem pon-
toznak |e és miért éppen porolóval ? Igazad van I A kötelet nem
is vihettétek volna praktikusabban, mint nrinderr i5 nr -re egy_
egy cserkész, Miért csináltátok ezt Janika, hogy az őrs véletlenüt
se niehessen együtt ? A puska igazán íelesleges lett volna, pláne

szegény lovakat akartad vele ártalmatlanná tenni. Nem cserkész-
szerü ! A szerkocsit is ügyetlenül huztát<lk ki a sárból. Hiszen
nyolcan voltatok, ha az a nyolc fiu nekigyürkőzik, az a kocsi
egy pillanat alatt [int van a sárból. Hogy esököpeny minek az
örsi akadályver§enyen és pláne hogy ti mire használtátok, pedig
van a cserkészeknek holmi takarékosságról szóló törvényük is:
Szegény fiu ! Képzeld csar magad a helyébe, hogy egy Jarakás
rádonrlik és ahelyett, hogy kimentenének, azl kérdezik tőled,
hány éves vagy ? Es melyik cserkésztörvény mondja, hogy a

,,cserkész rende§". Részemröl nem esnék szakadékba, ha Te
kellene, hogy kirnentsél, nrert azt a szegény cserkészt is alapo-
san elintézted. A deszkakeritésnél rabló-létrát kellett volna tar-
tani és az utolsó pedig $elugrik és úgy kapja el a kerités tete-
jét. É,s miért éppen a kerités legmagasabb pontját fogjátok nreg ?
A vizbölmentésnél csak egy fiunak ke|lett volna gyorsan neki-
vetkőzni és a fuldoklót kirnenteni. Az a íuldokló elég vizet ivott
már, nriért akartál szegénnyet minden áron még egy pohár vizet
megitatni?

Mindenesetre örülök kedves Janika, hogy olyan szorgal-
nlas vagy és igyekszet egy ilyen eseménydús napot minél hama-
rabb nregÖrÖkiteni' 

,rrkh!r:r;ö,xil,'.. o. ,.
,,Hiba van a lrréta körül" pályázatunk

részletes eredménye.
Csupatok szerint: Első a §zombathelyi 50. Hunyadi

cstlpat 61 páIyázattal, második a gyóri 35.Jedlik Any_os

csapat 17 páIyázartal, harmadik a székesfehérvári 85.
Zrinvi csapat 3(l pá|yázattal, negyedik a kisujszáIlási
903.- IJocskay 35 pályázalla|, ötödik a 2. sz ]]KG., 3.
sz. RM. 16-16 páIyázattal, hatodik a 196. Danjanich
15 páIyázattal.

Következuek: 42. Turul, 192. Erdős, 14-14, 82,
Zriuvi 9, 653. sz. 8, 2ő4- sz. 6. 216. sz. 5, 2I3. sz,,
J51.- és 550, sz. csapatok 4-4 pá|yázaltal, 32., 98,
146., I72. sz. csapatok 3-3 pályázattal, 5., 25., 33.,
4O.,'I7I., 183., !97,. csapatok 2-2 pá|yazaltal, 22.,
24., 27., 38., 47,, 52' 67., 70.,74, g2., II4., t|ő,,
118., 134., 152., I54,, I74., |7ő., I7B., 201., 248.,
261,, 289., 558., 657., csapatok 1-1 pályázattal.

Az elsó és második dij nyertesét a multkor közöl-
tük, a harmadik dijat sorshuzás utján hárnan nyerték:
Buza Béla 35. Jedlik Anyos csapat, Győr, Kertész
György 297., Yarga István 27. Br. Eötvös József csapat.

Városok saerint; Elsó lett: Gyór és Szombathely
62 egységgel, második: Székesfehérvár 38 egységgel,
harmadik: Kisujszállás 35 egységgel, negyedik: Szolnok
és Vác 15 egységgel, ötödik: Szegod 14 egységgel,
lratodik: Kaposvár és Szarvas 8 egységgel; a többi:
Debrecen és Nagykőrös 5*5, Eger 4, Tata 3, Kiskun-
halas, Kispest, Ozd, Pécs és Szekszárd 2-2, Hegyalja,
Kecskemét, Magyaróvár, l[akó, Sarkad, Sopron ós
Veszprém 1-1 egységgel.

l]nhárrrlrráq Cserkész nenr dohárryzik. Dohányozni minden fiu tud; az nem nagy rnesterség, ellenben cserkész nem teszi
'L/"'"' minthogy nem bolond. Tudja, hogy az a tiu, aki mielőtt {elnőtt volna, dohányzik, csaknetn biztosan gyöngiti a

szivét; pedig ez a legfontosabb szerv. A sziv hajtja a vért nrindenüvé, hogy húst, csontot, iznrot alkosson. Ha pedig a sziv nent
látia el a dolgát, a test sem nőhet fel egészségesen. Minden cserkész tudja, hogy a dohányzás rontja a látóképességet és a szaglást,
pedtg a katonai szolgálatban mindkettö fontos.

Fiatal koromban én is dohányoztan; sor került azonban a lövészetre, s ekkor gyakorlás közben észrevettem, hogy
élesebb a látásonr, ha nem clohányzonl. Véglegesen szakitottanr a dohányzással, s ennek rnég nra is örülök.

Anrerikában a vasuti és postaszoigálatban clohányzó fiukat nem alkalmazrak; szintúgy tesz Angolországban is sok
nrunkaacló. Japánországban pedig egy {iunak senr szabad huszaciik éve előtt ciohányozni, s ha megteszi, szüleit felelősségre vonják
és megbüntetik.

Soha még egy fiu senl kezdte szivni a dohányt, mert szerette, hanem többnyire nrivel félt, hogy a többi gyávának íogja
gunyolni, vagy mert azt gondolta, hogy majd lelnött enrberhez fog hasonlitani, holott csak csacsihoz hasonlit.

($aden-Powell a Scouting for boys-ban,)
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A Durra forryegetően árad a sok
esőtől és elöntéssel fenyegeti a Nem-
zeti Nagytábor szinhelyét, az rrjpesti
Népszigetet. De mi cserltészek nem
ijedünk nreg tőle. A N, N. clnöIie
mondta egy§zer, hogy egy elóre ki-
túzött programmot elhalasztarii vagy
elhagyni sohasem szabad, hacsak
enrberhalállal nem jár. Ezért az ern-
berhalál kikerülése céljából a Rerr-
tlező Bizottság bizonyos píltreudsza.
l_rályokai látott jónak életbe léptetni.
A Nernzeti Nagytábori Bizottság nf l-edik

körlevele.
a viz tárgyában.

1. .Ióelöre megnyugtatunk ntinden
aggódó osapatot, hogy a Bizottság
t táborhelvok kiosztásárrál néltányos
lesz. 1 m 50 cm-nél magasabb yiz-
ullású helyeket csakis örogcserkész
csapatok kapnak, mig az ifiusági
csapatok 1-1 5 rn magas és a kis-
cserkészek és farkaskölykök 1 m-nél
aiacsonyabb viz aIá fogrrak kiutal-
trrtni. Ilverrformárr még az tiszni rrenr
ttldók sem fogrrak belefulladhatni a
\emzeti Nagytáborba.

]. Mérvadó egyenruházat: szövet-
ség,i tisziviselőknek piros, kerületiek-
rrek i'eirér, óregcserkészeknelr barna,
cserkészeknek zöld és lriscserkószek-
lek kék uszóruha, szabályos nyak-
kerrdó, kalap és cserkészőv para-
5|ril.

3. A csapatok liözti közlekedés
rtszóversenyekkel lesz egybekötve.

1. A csapatok hozzalak magukkal
letszánruk szerint 3-4 szélnralmot,
htlg}, 2 vizet szivattylzzák,

ő. Sátrak helyett a osapatok
iru§áIharangokbau fognak lakrri. FeI
hivjuk parancsnok testvéreink figyel-
nét a Szövetkezetünkben clupla áron

kapható vizhatlan, zöldosszürke gumi-
szövetből készült 30, 10 és 2 szo-
mélyes buvárharangokra. Igénylés a
mellékelt ürlapon bejelentendő, va-
lamint az is, hogy a csapat hány és
milyon nagyságú buvárharanggal
rendelkezik.

6. A Gazdaságí szakosztály egy
nagy folyanrőrségi buvárharangban a
Duna legeslegfenekén fog székelni,
hogy lo ne éghessen. Bészvételi di-

ahol nontócsónakok fogják össze-
fogdosni óket. Ennélfogva a belépő-
dij 50 oio vizfogyasztási pótadóval
drágább lesz.

9. A Rendező Bizottság az ujpesti
hidon fog székelni, hogy kint legyerr
a vizból.

Jó időt ! AN,N.B.
orsz. ügyv. főtiik. s. o, s.

ru. A;)

Ha vasvillák esnénelr . . .

Dallama : Iiiskertenrberi, igaz- c babáll,

Cserkésrcknck - igaz-e paitás }

Nagyonióí megy a dolga-- trrdod-c paitás i
Mert elmegnek - |gaz-e poitás i
Nemzeti Nagytábotba - trrdod-e ilaitás }

Ha vasvitlák esnénet,
cserkészeink aLkor is ott lennének.
Boldogtalan neor ís lehet
Csak ati nem iat oda - tgaz-e pajtás?

Közli a 962 sz. Szt. Vínce cs. cs,

KoN)aVEI.<.
Á Nagy Fönök loyoloi. I. Indián

iskola Berlin, 1926. Ludwig Yoggen-
reiter Verlag, Magyar Osztály. Hurrá !

fiu]r, Oserdók súrú mélyéből a nri
ktrcagó köriinkbe dobbant a hatal-
nras, sápadt Nagyfőnök. Régóta kül-
dözi leveleit, szeretettel felénk íordult
szivének dobbanásait. Most itt van
niaga, megjOtt sok-sok lovéllel, egy
hasznos kis könyvvel. ElőIjáróban
halk szavaival oly szépen ránlr köszön-
tött, hogy renreg bele a lelkünk, rrrirrt
feszitett, váró autenna a nressziről
jött elektromos hullámok alatt. A
sok nyugodt, mély szóval úgy tud
simogatni bennünk, hogy a máskor
könnyen eirepülő szávak most mala-
dandó tudománnyáváInak. Es monnyi
trrdomány ! Suhog a lassó, krinolin
perdtil, szisszenve röppen fába a kés
és pergő légcsavarként zrig a bunre
ráng. Lztán a hallgatás iskolája, a
nregkötözés, a menekülés, a lopóclz-
ktrdás, kis fojezetek a könyvben
rövid szózatok a Nagyfőnök ajkán,
demély élmények, sok tanrrlás nekiink.
Fiuk ! itt a Nagyfőnök. I(is sápailt
arcú testvéreit jött tarritani, magálroz
ölelrri. HáIával kell fogadnuuk és
szeretettel !

§ztrilich Pál ée Ranschburg
Géza: Az erdók ozermestere. Bpest,
1926. Erclóberr vagyunk, nlagrruk és
tnagunkra hagyatottan. Nincs mellet-
tiink segitő apus, alyu§, idősebb
báiyánk, kés van velünk, fa, kötél
plédobozok. Városból jöttünk, kéuyes
igérrnyel, sok nrindent szeretőn. Itt is
szeretjük az okos kényelntet, ruha-
íbgast, szappantartót, lánrpát, biztotr-
ságot és gyorsaságot a ntunkában.
Hogyan csináljuk, hogyan legyünk
,,ezorne§tereku ? Erre tauit rneg
bennüuket e könyv. Sok.sok tauács,
utasitás, ábra, 76 oldalon. Oröm for-
gatni e könyvet s belőle tanulrri nrég
nagyobb öröm. A Nagyíőnök és Az
erdók ezerntestere a nti szeretó és
szereiett tanitó mesteriink.

Megjelent a Nagytábori Zselr-
kö,,yy. A Ti szánatokra olső stlrbarr,
fiuk. llinderrt közöl, nrit tudrrotok
kell. A nagytábor hosszú ideig csi-
uált, összerakott, felhrrzott gépezete
most e kis könyvben leperog előtte-
tek. Lássátok, hogyan jár, e komoly,
nagy gépezet. A közönség számára
is nélkülözhetetlen. A leg.iobb kalauz,
a legjobb tájékoztatő. Vásároljátok
ntagatok is és terjesszétek isrnerősei-
tek körében !

Balatoni térkép. Balaton és környé-
kéról e napoktlan jelent nreg egy turista-
térkép l : l50.000 nagyságban, a Budapest-
tsalatoni viziut képével. A Balaton Irre]l,tt
titbotoző cserkészeink figyei rnébe ajánlj rrk.
Ara 20.000 K, az Aczél Testvérek kiad,á-
sában ielent meg.

f, E X W 1, Y, .n^,-o^'"?.-ti-u;'f,*;fí;$'"*;ndeIlkiuek
yB ! 3 11*_!il'::-=ű - légpár,nát ke]l lrasználni, mely az

H l SJ t illető fejét a viz szinén tartja' (Ez

B e***hWffi-% f,, Y§j"';-ft %3J.1:3Í'f.,',,"ú,,T3Il
F 

**\^"Zu^fu 
6n^an -rárulnak.) Aki reggelre megfullad,

í l 
= 

annak kilyukadt a légpárnája és ki-
j A n, ,\, ., hallgatásrarendelendő.
\,rxa_ bal,a\ a ltl,^nolNl4ile,l , 8, A közönsés Íorgalmának lebo-Vy^l-a- au". ^ Id.^1"íN"^{k-, 8, A közönség íorgalmának lebo-

*'IY-, L"' ) -ff,ao !^i "q il"'*1',fí*fl"il.ii:,,J*.J,?IfT'öi1
nába a látogatókat, a viz sodra levi-

Nemzeti ÍtÜagytábor a viz alatt, szi óket a--sziget alsó csúcsához,
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t ltltlltliirolis sln!illyai nggllllltltn, KI*.Ó\TII(/t
RendkivüI ügyes lrézagpótló füzet

jelent nrog a napokban, moly amel-
lett, hogy igen praktikus témáróI, a
kerékpározás szabályairóI szól, azál-
tal is kivivja nrindon cserkész érdek-
lődését, hogy azt Borsiczky Sáudor
orsz. ell. megbizottunk szerkesztotle.
Á csinos kiállitásu füzet ára csak
7500 K s az lapunk kiadóhivatalában
ntiudett cserkész rendelkezésére áll.

Örsi zász|ő
Egy szerény kis vászondarab,
Fehér, liarcsú, - disz nincs rajta,
Egyik felén - a csapatszám,
Nlásikou egy nadir,rfajta ;

Elül ivelt, széles hátul,
Két kis szalag a végébe',
Úgy kotozi órsvezetónk
A cserkészbot tetejére.
Nincsen rajta semni drága,
Senrnti hivalkodó ponpa,
Úgy illik a vézna, uyurga,
tIegyesvégü cserlrészbotrtt.
Negyven centi ltosszirsága,
Hrtszonöt a szélessége,
}[ógis, vászouclarab
A nri őrsiiulr btiszkesóge !

A tavaszi enyhe szélben
!'ejiink felett lebeg szépen,
Nagytáborbarr ott diszeleg
CsapatzászlótU"^'UY, 

_
IVliérrk ez a kicsi zilszlő,
Bíiszkeségünk, jó barátuuk,
Velíink jár a nagyvilágbarr,
nferro rnegyünk, nrerre járurrk l

A nriérrk e kicsi zász|ő,
}Iocsoktalan élrességünk ;
lla ott jár az órsünk élén,
]]itszkék vagyunli, - vigan lópiink !

Noszlopy Aba Tihalnér,

zászlóavatár kunczentmiklóson.
Junius t3-án, vasárnap, a kunszentttlik-

lósi ref. reálgimnázium ünnepélyes keretek
közt felvetté egykori nagy jótevójének,
néhai Baksay Sándor püspöknek, Irevét és
cz alkalomnlal gyönyörü szép fehérselyeltt
zászlót avattak fel az ifitrság és cgyuttal
a l08-il( számú cserkészcsapat szátrrára.
A zászlóanya tisztét BethIeIr lstván gróf
rtriniszterelnök úr nagynénje, özv. Nemess
Jánosné grófné, született ijcthlen Polixena
grófnö, vállalta el, akinek nevében leánya,
Fluszár Pálné báróné, kötöíte fel a cimeres
szalagot a zász|ó rudjára. Az ifjuság nevé-
ben Fekete Lajos rajvezetö vette át és ; z
átvételnól a következő beszédet lnondta:

,,Midón ezt a gyönyöri zászlót az ifju-
ság szánlára átveszem, úgy érzenl, hogy
lrrögöttem egy egész §eíeg magyar diák áll.

Magyar diák ! - de nemcsak ennek az
irItézetnek körén sereglő nragyar cliákja.

osi intézetünket ezelőtt l9, évvel hivta
életre a nagyar nrúvelődés rrragasra törő
szellente, nrég abban az időbell, lniuön
Rákóczi Ferenc fejedelnlünk dicsöséges
I<uruc korát az entberek nem feledték el:
itt állrrak nrögöttenr a kuruc ösapák kurta
zekés kcltrériy fiai, akil< a füvbl bcnött
véres harcntezőkről az Alnra Mater tem-
plomába jöttek, szellenrfegyverekkel hazájuk
iaváért tovább küzdeni," Itt állnak nrögöttcnr Kossuth apánk
legendás korának lelkes ifjai is, akik yi52rlnt
bókús apák gyernrckci v(}|tak, de kénytcle-
rrek lcttck az iskola pattjairúl lradi tábo-
rokba voltu!ni, ki,rryteleIrek lettek diák-
kalpagjukat vörös sipkával lelcserélni és
fiatal életük letört virágaival §zenttanlás
sáncait hinteni be.

Es itt vagyunk nli, a ntostan élök, akik
elöl Trianon átkos neve hétsoros gyász-
fátyollal takarja el a dicsőség napját, akik
csak könnyeinken át nézhetjük czeket a
ponrpázatos szineket itt és mögöttük a
dicsöséges ll1agyar nlult enr!ékeit.

De itt vannak a jövő diákjai is !

Szinte látom, hogy ebből a szép selyent
zászlóból egyszer rrlajd harci lobogó lesz
és ősi intézetünk padjairól ujra harci so-
rokba sorakozik a pirossipkás honvéctifju-
ság és rohan Rákóczi-indulóval, Kossutlt-
nóiával fel a Kárpátokra, el a kók Aclriáig,
el - nagy Magyarországig.

A mírlt, jelen, s jövö diákjai ncvében
veszenl át ezt a gyönyörü lobogót, artrit a
rrra élő legnagyobb magyar férfiak egyiké-
nek rokoni vére koszorúzott rrreg és -ünnepélyesen megfogadonr itt, lrogy nin-
den törekvésúnkkel méltók leszünk ahhoz
a szent eszméhez, arnit tündöklő szineivel
most lelkünkbe §ugároz."

E beszéd után az intézet csapata clisz-
tnenetben vonult el a zászló elött. Az egész
szertartás mély hatást tett a hatalnlas kö-

zönségre, amelynek körében számos duna-
menti község hivatalos képviselete nellelt
főválosi e|ökelőségek is megjelentek. A
nap is gyönyörüen ragyo3oít a kék égbol-
tozaton és ezüst sugarai szikrázva törtek
lneg az írj lobogó arany himzésén : ntintlra
a sok ragyogásból szegény csonka hazánk
jövendő dicsóságe tündöklött volna ki.

Hot,nrann Győző, a l\fagyar Cser-
kész Anrerikába utazoti szerkesztője,
elhag.yta Európát. Lo Elavre-ból, a
zajló teugerek ponrpás vidékéról, irü!d
testvéri üdvözletet a Nagytáborra
készülő magyar cserkészeknek,

Angliai mozgótábor inclul öregcser-
készekből és tisztekból julius hó 25-én.
Az ttt 2 heti angliai és t heti kanderstégi
tartózkodást fogta1 ,rru*'Oa és a haza-
érkezés szeptenlber 2-án lesz. Két-három
résztvevő még jelentkezhetik (levélbett) ifj.
Kunfalvi Rezsö4él (100/ö.) julius hó lO-ig,
Budapest, X,, Allomás trtca 9. szám alatt,
vagy a Nenrzeti Nagytáborban. Rószvéleli
dij 6 tnillió korona.

Ki vátaszt gazdasági pályát? A deb.
re ceni m. kir. Gazdasági Akadémia 273lö.
sz. ,,gr, Széchenyi lstván' cserkészei nri-
heztartás végett közlik cserkésztestvéreink-
kel - akik jövendö életpályául, a gau)a-
sági pályát választották - az akatlénria
a|ábbi hirdetését:

Az 1926|27 tanévben is elsö éves hall-
gatök csak korlátolt szántban vehetók fel.* 

Ennélfogva az I. évfolyanrra beiratkozás
végeít - a szervezeti szabályzatban nteg-
állapitott határidóben - csak aztrk jelerrt-
kezlretrrek, akik a felvételhez való elóiegy-
zéseket élószóval vagy irásban kérelnrezik,
illetve elöjegyzését az igazgatóság elfogatlja.
Elójegyzések határideje juIius l5.-e, mcly
határitlóig az érettségi bizonyitvány és
születési anvakönvvikivonat is bekültlerrdó.
Az elójegylóst i<órclrrlczók a fclvótelre
vonatkozólag julius 3l-ig lesznek értesitve.

Dr, Varga Kdlmdn s. k,
gazd. akad. igezgató.

Csapatunk a M. Cs. VI. évíolyanr 12'
szárrrábatr nrár közölte nré|tóságos clr,
Varga Klrlnrán igazgazgató ur, szcrvezö-
testiilcti elnöknek, a cserkészek iránti
_ióindulatát, aInelyck szcrint a cscrki,sz.el<
cz évllcn is az okrttányaikat f. é. julius
14-ig bezárólag csapatunk titkári llivatalá-
lroz küldjék be.

A beiratkozáskor - október 1-18-ig
(trtbaigazitás, kalauzolás) ifj. lgnátz

Józscf h. par. cscrkésztcsvéreinkrlek kóz-
séggel rendclkezésérc áll.

Cinrünk :273lö, sz, gr. Széchenyi István
cserkész csapat Debrecen - Pallag, Gaz-
dasági Akadémia.

cserkésztestvéri üdvözlettel :

Erdey s. k. cs. par.
s !73iü. sz. gr. Széchenyi Istvrin
cscrkész csap. öreg cserkészei.

LN"gyíáb",b" *"ry . I;])ilL*:.Xs.:'#;:Tl
fisyelméí arra, hogy a íábor szinhelyén a Cserkészek EzöveíkezeÍének oÍÍ lesz a
bolíia is, ennélfogva a Nagyíáborban mínden c§erké§z felszerelési, ruházaÍi és
sporíáruk áriegyzéhi áron lesznek kaphaíóh.

Ezenhivül a vídéhíek és hülíöldiek kényelmére hülönféle emlék, és aiándéh,
tfugyak is lesznek.

Különös fígyelmeí érdemel ezuííal azonban a minden íáborozó cserhészneh
nélhülözheíeílen tábori áső, melyneh ára csak 5OOO korona.
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Tanonccser&észek Veszptémben. Á
veszprémi kegyesrendi fögimnázium l26.
sz. Szer,t Imre cserkészcsapatának kebeté-
ben az elmult ősz folyamán iperosifjakból
álló raj alakult. Az iparosifjak junius 20-án
délelőtt a Rákóczi-tóren tettek fogadalntat
a diákcserkészekkel cgyült Barborik lstván
és Richter Pál parancsnokoknak. Az ünnepi
beszédet Varanics József kegyesrendi tanár
nrondotta. A város nevében dr. Komjáthy
László polgármester és Halagos Imre ipar-
testületi elnök mondottak buzditó beszédet
a cserkészekhez. Este a kath. Legényegylet
helyiségében tartott nlűsoros estélyt a
diák- és iparoscserkészcsapat, amelyen
dr. Szücs Imre veszprémmegyei lötitkár
tartott értékes előadást. Enek-, zeneszá-
mok, komoly és vidám jelenetek tették
változatossá a kedélyes estét.

Szekszárd. Má jus 22-tól 25-ig álló-
tábort rendezett a tolnamegyei Szálka köz-
ségben a 40. sl. ,,Szekszárdi Cserkészek"
csapata. Az erd,ő egyik szép tisztásán állt
a tábor, ahol a négy őrs komoly nrunkát
végzelt a Nemzeti Nagytáborra való eló-
készületképen. A leIkes munka tovább
folytatódott juniusban és a hó végén ren-
dezett ujabb négy napos kiránduláson,
amely után csakhamar elkövetkezik julius
3-ika, midőn a ,,Szekszárdi Cserkéizek"
elindulnak liliomos zászlőiuk alatt az első
magyar Nemzeti Nagytáborba.

A 3. sz. Regnum Marianum Sólyom
cscrkészcsapat l2 tagia dr. koszterszitz
József parancsnok és dr. Reichert Róbert
cs.-tiszt vezetésével húsz napig tartó turát
rendez Ausztriába. Fiaióval menrek {öl
Bécsig, hol négy napot'töltenek, bejárják
Semmelinget, nregnézik Bruckot, Leóbent,
G.razot, Máriacellt, Hallstattot. Egy napi
pihenö után három nap alatt megniásszák
a Dachstein festői vidékeit. A cserkészek
végül Innsbruckon, Salzburgon és Passauon
át érrek Linzbe, honnan hajóval mennek
Bécsig, Bécsból pedig csón;kon eveznek
le Budapestig.

A 174. Ganzgyári cserkészcsapatok
junius 22-én tartották öt éves fennállásuk-
nak ünnepét. Elözőleg 20-án, vasárnap,
szentmise keretéberr megszenteltették az
új csapatzászlót és a két új rajzászIót.
22-étt dé|ulán 4 órakor vette kezdetét az
ünnepség, melynek tárgyai : fogadalomtétel,
zászlóavatás, cserkészjátékok és tábortüzi
szórakozások voltak. A fogadalntat Faragó
Ede orsz. ügyve.zctő elnök úr vette ki.
Utána Becher Agoston szervezötestületi
tlnök, Ganz-gyári igazgató úr szólt néhány
szót, majd a református egyházak részéröl
Kuthy Dezső egyetemes titká,r úr áldotta
me g 

-a 
zászlók at." Ezután Becher Ágostonné

_Istenért I Hazáért ! Kirá|yért !" jeligével
átadta a csapatzászlót, majd a löbbi
zászlóanyák a raj-, illetve őrsi zászlókat.
Cserkésziátékok és tábortüz után a Him-
nussza] fejeződött be a jól sikerüIt ünnepély.

VI_Vlí, KERÜLET.
Nlegalakult junius hó 20-án a Somogy-

megl,ei főtitkárság. Elnök Slephaich PAl
íiszolgabiró, fötitkár Takrics Gyula 37.
parancsnok, elIenőrző megb. dr. Csdszik
lst\,án 653. parancsnok. Az alakuló gyülés
junius 26-án volt Kaposváron nagy és elő-
keió közönség jelenlétében, ahol az összes
hivatalok képviseltették magukat. 27-én
cserkészjuniális volt kellő erednrénnyel. A
számok közül érdekes volt a 37. Berzsenyt
tréfás rádiója és a 653. Somsslcft rengeteg
érdtkes és cserkészszerü csatakiáltásai. A
[.:elület most az uj vármegyei fötitkársággal
nregerósödve folytatja kitüzött munkájá1.

sZtRKtSnÜl Üzrtlnrr.
A Nemaeti Nagytábor ethalasz-

tása miatt e? a számunk csak mint
egys?eti szám jeler':t meg, A leg-
közelebbi Magyar Csetkész julrius
t4-éa jelenik meg 32 oldal tetiede-
lembea, ünnepi formában. Hozni
f.ogja a Szövetség elnökének, Witz
Belának szózatet a magyaf cserké-
szekhez, a megyeú tábot ftszletes
tétképét, nagytáboti fontos tgőni-
valókbt, külfóldi nemzeti )amborcek
iíIaszttált lefuását, a beétkező csapa-
tokról Íelvételekett a táboti élet etsö
napjaiaak któnikáját, Dugó Jani
teveleit a Nemzetí Nagytáborból,
soí< htrmott és tajzot. Minden cser-
kész szerczze be,

Figyelem! Ne fcledjétek el, íiak,
hogy a táboti Magyat Csetkész
sátta elatt egy nagy levetesláda
teszt amelynek száínáta mindenki
hozzon valamikazleményt A táborí
szetkesztősés mínden (evélre fog
válaszolni.

Ifj. F. I. Fger. A Nagytábor akluális
dolgai miatt nincs időnk problémádat ala-
posabb birálat alá venni. Temesi szer-
kesztö, kivel levelezésedet megkezdted,
Amerikába ltazolt és igy a dolog előzmé-
nyeiröl nincs tudornásunk. Udvözlet és
köszönet leveledért. - cserkeszbarát.
l. Lapunk elvi okok miatt csak aláirásos
levelekre válaszol. 2. A köszönés elfoga-
dása a legelemibb udvariassági kötelesség.
Valószinüleg {élreértésröl van szó. - P,
D. Szeged. A fényképezőgép leirását
szeptenrberben közöljük, küldd be. Az
egyér i pá,lyázatok meglesznek. - H. l.
Szrmbalhely, Az induló jó, lendületescn
megirt dolog. Most a Nagytábor foglalia

le minden helyünket. és így nem közöI-
hetjük. Majd Nagytábor után, - Faragó-
kéz. Választ már régebben é§ a most meg-
jelent Zsebkönyvben is megkaptad. Indul-
hatsz. ]ó munkát és sok szerencsét. -84. Berzsenyi. A javaslatot köszönettel
vettük. Ugy lesz. - Emnrert Perenc 55.
Körmend. A ,,Dugó Jani, mint tábor-
parancsnok" pá|yázatod,at csak most kap-
tuk kézhez, Beszámitjuk ! Ncm volt íossz
a cimzés ? - 240. Szent László, Vesz-
prém. Örömmel állapitjuk meg, hogy Vesz-
prém 3 pályázóva| szerepelt multkori pá-
lyázalunk megfejtői küzött. Ezt örörnmel
és büszkeséggel állapitjuk meg, habár az
összeálIitásnál véletlenül kimai,adt. - §z.
L. A ,,partvist" hosszitnyelü keíének ne-
vezed s pályázatodban ,gen erősen ,neki-
támadsz annak a ,,pasas"-nak (Te irod igy',
aki ma, a vasut korában, nyillal lövöldöz.
Ejnye, nem tudod, hogy a nyilazás cgyik
kedvelt sportág s például az amerikai rend-
őrötet a puskával való lövés előtt igy
képzik ki. - P. J. Miért tartod helytelen-
nek, hogy a táborban egyik pihen, a másik
dolgozik. Hiszen lehet naposság. - U. V.
,,A sálrak körül ásott gödörből nyert földet
a sátor alsó lapjára hányjuk lel." Ejnye !

Hiszen me$rothad a sátor.

TARTALOM: A nagy próba, - Nagy-
tdbor.(Vers.)- A ttibor, - Tizennyolc
évuel a tavaszban. (Vers.) - Wagner Milti
höscincérje. - A versenybirdskodtís rejtcl^
meiböl. - Cserkészszellent a Nagytóborban.

- Axel Haerberger D- C. - Holnap. *-
Prilydzat. - Nemzeti Nagyttibor a viz alatt.

- Ha yasvillrik esnének . . " (Vers képpel.)

- Könyvek. - Őrsi zriszló. (Vers.) -Krónika, - Szerkesztői üzenetek. - Tanul-
junk angolul !

}iycnrta Fráter és Társa könyvnyomdája,
Dr_:tlrpcst, Akácfa u. 13. Telefon : J. lC6-20

E L§Z AKI T r§ATAT LA N 
=

Cserkész ing
Gserkész nad rág
Gserkész nyakkendó
cserkész hátizsák
cserkész viharkabát

ís minüln l!yí! tüiliilili riltltgl lgunlffiú[[nn lg§lttülhilí[:

Gutmann J. és Tsa 
=Budapest, vlii""§akóczi_ut 16. 

=

=
Tekintse meg kirakatainkat és gyózóiljék meg áraink olcsóságárói ! !
llidllrrl óraiínlnllal }rúlnílull §ru|Uólünlr. i{rlrupílr ingyun ís trfimffilgl. 

=
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i

i
l

l
l

Ahi igazán aha|, az oít is lesz
a Nemzeti Nagytá.borban l
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Tenth lesson.

Erős és rendhagyó igélr.

Erősek azok az igék, nely6fu ", elbeszélő nult
(past) és a multidejü melléknévi igenév törzsalakjait a
fórróvi igenér, tőhangzójánalr megválioztatásával képezik.
Áz elbeszélő mult törzsalakja sommiíóle ragot neni kap,
a mulliriejii rnelléknévi igeuév azonban többnyire -en
ragot vcsz fel. Pl.
sing (szirrs,1, sang (szensJ, sung (sza;rrs; énekel,
wriro (rá.it), rvrote (ró"t), written (ritn) ir,
spolr,lt (szpilr), spoke (szpó.lk), spoken (szpo'ku) beszél.

L rendhagyd igék részben semnti különbségot senr
mutatnak a három törzsalak lrözött, pI.

put, put, put (put) tesz, lrelyez,

részben az erős és gyenge igék sajátságait együtt nru-
tatjálr, vagy peclig szabál_vokba nem fogialható változá-
sokat tiintetnek fel, pl,

tell (tel), tolil (told), told (told) nrond,
hear (hír), heard (hő.d), heard (hő.d) hall,
see (szi), saw (szfr), seen (szín) lát.

Az erős és rendhagyó igék ragozítsa teljeserr meg-
egvezik a, gyenge igék ragozásával, telrá,t ezek is csak
a jelerrtó nród jelen idejének egyes szánr 3. szenrélyében
veszlrek fel -s ragot.

Do (dri), did (did), done (dtün) tesz.

Jelen idó.
present tense.
Ido
vort do .j
ite, slte, it #-

does (tltiz) .v
\\,e clo D
yorr tlo g
tlrey do

Elboszélö mult. Végzett jelen.
past tense. perfect tense.
I did € I lrave done... ayou did á yon have dotle
he did g he has done

we have done
you have done
they have clone

all, wholo (hó"l) egész, the other day multkor,
all the... - the wlrole. .. minap,

az egésn, down (daun) lenn, le,
another (enrud"'; másik, up (ajp) fonn, fel,
the. . . tlre nrinél. . . ten (ten) tiz,

annál, tenth (tonz9) tizedik.

I have written my English exercise to-day and
the Gernan one l wroto yesterday. Have you u,ritten
to your brother alroady ? 

- 
Yes, I have. To which one ?

To my brother, r,vho lives 1lakik) in England. Ilave you
wriiten in English ? i speak, writo and read English
pretty rvell. Where have you learnt English ? I learnt
it at our school, where we always have a very good
English teacher. Wlrat is his nanre ? His name is Mr.
Kertész. Is lre not an Englishman, who teaches you
Englislr ? No, he is not, he is a Hungarian. He r,vas in
England for years (évekig) and speaks an excellent
English just liko an Englishman. Here ho conles, he
has just seen me, so I go and speak to him. I go witlr
you, I know tlre gentlenan and his §on too. He is very
rnuclr liko his father. How are, y.ou, Sir and how is
your wife and the children ? Thank you, wo are alt
quite well. I rt,anted to go and :ee (meglátogatni) you
yesterday afternoon. What for please ? Because I have
got sone books fron you, whiclr I have road already
and I r.vanted to give then baclr to you and ask you
for some otlrers. I liked the books very much, especially
the one by Bernhard Shaw (B. S._tól). It rvas difficult
to read, but with a dictionary I read it pretty woll.
I am glad you likecl tho book, I have an other one b
B. Sharv. l give it to you, if you like (ha ugy tetszik)
Tlrank you very much. I like to read Slraw. If yor
have ttvo oI more books by hin (tóle), give thern t0
me, please. The more the better, The more I read the
nore I liko to read and the better and easier I read.
l go to the country to-morrow morning. flave you an5-
body in the country ? Yes, sonro of my relations live
there. l{y brothor and my sister in law live there.
They like it, if I go to tlrem to play with their little
childrerr. l have also sone other friends there. I go
and see them too. A boy from England lives rvith
thenr. He is a big boy, as old as I am and we are
very good friends. I like him very ntuch. We alr,vays
speak English. Not one of my friends in town speaks
English, only my little sister speaks a little. It is not
so ea§y to read, write and spealr English well. It is
rather difficult.

A határozatlan iclőhatározó, mint pl.

always (frl"uéz) mindig,
just (dzsószt) épen,
sometintes (sz:önrtájmsz)

néha,

seldom (szeldónr) ritkán,
soon (szún) nomsokára,
nover (novu') soha,
often (ofn) gyakran stb.,

,AN§oN vILMos Tanuljunlr angolul !

- Tizedik lecke. -

FISCHER SÁNDöR Aí,Arös

we did ;
you did fi
tlrey did 5

a

C)

q)

Parancsoló mód. Impcrative : do l tégy, tegyetek !

Exercise, gy. (exe'szajz, pretty (p.iti) csinos, neg-
exe'szájz,cl) gyalrorol, lolretősen,

tlro exercise gyakorlat, excellent (ekszelent) kiváló,
read (dd), read (red), difficult (difikólt) nehéz

read olvas, (átvitt értelemben),
learn (lő'n), learnt (lő,nt), easy (ízi) könnyü (atvitt

learnt tanttl, értelembon),
teach (tics), tought (tüt), heavy (hevi) nehéz, sulyos

tought tarrit, (telrerro értvo),
come (kaim), came (kém), light (lájt) lrönrryü (telrerre

cottte jön, értve),
go (góo), rt ent (""ont), big (big) nagy, terjedelnres,
, gono_ (gón) nogy, just (dzsószt) épon,
know (nó"), knew (nyú), tike (lájk)mint, olyan mint,

knoll,n (nóun) isnror, unliko nem olyan mint,
thank, gy. (ríenk, zgenkd) non hasonlÓ,

megköszött, w]rat for? minek? nriért?
give (giv), gave (gév), already (zolredi) már,

given (givn) ad, rather (ráá..) inkább,
please (plíz) kérlek, kéronr, meglelretősen,
writer (rájt"f) iró, back (bek) \,issza,
translation (trenszlésn) especially (eszpesti)

forclitás, kiilönöson,
dictionary (diksn".i) szótár, quite (kvajt) egészon,

ha az állitmány egyszerü igealak, akkor az alauy és
az állitrnány között áIl, ha pedig az állitmány összotett
igealak, akkor az állitmány két rósze közé kerül. Pl.
l never go alone in the streot in the ovoning, soha§enr
megyek este az utcán egyedül és I h,ave never gone stb:

Transla,tion exe.rcise. Barátom már beszét (egy}
kissé nragyarul. Az O apja,, (egy) angol (ember) és an5,ja
(ogy) néntet nó (lady). O németül nreglehetősen jól
beszél. Károly (Charles_csá'lsz\i Sándor (Alexander_
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aÍoxantler) tostvére, írt nekom eg} lovolet a mínap. Ha
ismét látod ót, köszönd meg neki helyettem (for) ked-
ves (nico) levelét (leveléért, for. . .). Multkor én is
vidóken voltam. Nagyon hideg volt ott lenn. Igaz (az),
hogy tegnap jöttél vissza ? Igaz (quito right). Ki mondta
(past) neked? Sánclor barátunk, akit az utcán láttam.
Epon hozzád akart menni. Mondott (perf,) neked valamit
rólam (about : ebaut, -ról) ? (Nenr) mondott sentmit.

Minél többet tanulnnk, annái ttibbet tudunk. Aki tanit,
tanul is. Add nekem, kérlek, a tizedik forditást. Barátom
öccse gyakran jön hozzánk. En néha szinházba rnegyek.
Nóvérem mindig megtanulja a nyelvtant és leirja az
angol forditását. Kérlek, jőjj velem ma délután a könyv-
tárba, rnely a Nernzeti Muzoumban van" Egy angol firr
nem olyan, mint egy magyar. Hová tetted (perf.)
könyvenet, keresd meg (Iook for . . .) kérlek.

A Nemzeti Nagytáborban a posta-
cimben nem olég annyi, mint a Nagy-
tábori Zsebkönyvben van, hanem a
csapatszámot is okvetleniil rá kell
irni. A helyos cimzés tehát:

N. N.
cserkész, X. szánru csapat

Cserkészkeriilet Budapest
száma. Nemzeti cserkész

Nagytábor.

30 ezet K-tól. Láng Jakab ós Fla le§régibb kerékpái- és
gúminagylrereskedők Budapest, Vlll. József-körut 41,8umlnagy

x;f§n*u. t tt t [ ilí típ l 0 [
KEREKPAROKAT

Motobecárre franciá motof_
kerékpárokat előnyós fizetésl
feltételekkel, kerékpáralkat_
részeket, lánc, pedál, nyor-
geket na3ybani gjári
árban. Ariesvzék iDsv6n.t. Arjegyzék ingy6n,

guml 100, belsó guml

f;lllnilnlntfltlíg§

Íííüffiln
Budapest lV,
Királyi Pál u. 20, l. em.

Il ílulu0 8§ltltí§m§nlalnfi
ílHllísi ltgltn

árba n.
Külsó s
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ll(nríknírn[ f:m:l;
Áltandó nagy raktár

THE Budapest,
Vlll., Német-u. 45RoYAL

ELKAM
kerékpárokban tíSilUIíilgííSrU iS!

cserkészek l

OTo) _cI
kitünö kivltelben, olcsó áron

Amatörképek kidolgozása

látszerésznél
lV, Ferenciek tere 2. sz.

Fiókok :

V. Tisza lstván u. 7 - Pécs -

Fényképezzetek t

KKEK

\\'
t

ilnnlnn 
,il[fi[fiR"

t,§il_ ü§ ilTnnfia
Fa,.

BUDAPEST, V., FALK MIKSA-UTCA 26-28. SZÁM.
llllllllllllllllllllllll TELEFON: 1ÓZSnn l30-55; 33-39. llllllllllllllllllllllll
GYÁRAK : PESTERZSÉBET, UJSZEGED, DUNAFöLDVÁR

Hazai legnagyobb sátorgyár !

t $iagtnt

8srt lt És gllllutísíU

[ilnI lnn §[ílliíOin.

Hivatalos tipusu őrsi sátrak
2OO és 25O Gltl-€9 cserkészsátorlapok

Katonai, pék- 'és kőrházi sátrak

Megrendelések a Magyar Cserkészszöve{ség uíjdn
is eszközölhetök, arak ugyanott megtudhatók.

K ívánságra áriegy zékkel szolgálunk.
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§zerke sztőhetyette § ! FeRrnS GYULÁ
Szerkeszlöség: I. Ménesi ut !i-l3.

Fetralős szetkcszlő és kiladó l
TEMESI GYÓZÓ

Kiactja a Magyar Cserkészszövetség Kiadó.
vállalata.

ELÓFZETES:

A ,,M agyar Cse tkész" Ko nyvei
Rendelésnél kérjük az ellcnértéket pontosan kisztimitani, l00lo' portóköltséget

hozzdadni és postatakarókon vagy utalvdnyon kiadóhivatalunkba titutalni, mert

csalr rll6re bekiilrIöút pénz ellerrében szólllturr]
Negyedévre 30.000 K Félévre 55.C00 I( _ ... , ...
Eg8á;é;i; 100bbn K Bgv.i.iai" i"oiió ii 3. Sztritich-Mdcsy: Cserkészsegitség, l ?_í^-7_?. Koszter Ataa,: .Qsiitiglz. fi"}. .?lí
Kiadóhivata1:lV.Váciutca62.fs;rt6.nyujtáskiskátéja(IV.k.).-. 76. Koszter Atya: Matcíék3kivánsága 20{

Megjelenik minden hó l-én és 15-én. 4. Kiképzési szabá|yzat (1v. k.) 
".--- i999 l ÍB'_X'TLrtr;J|'d:li:fi;Öii'::"r6Öi

ffi-i?_8.Dr.Fodor,:Magyarorsz.földr.6000|."uei;"""Ji*tote.u"'-. rnaz diszkötésben -__ --_ 300(
o famentes papiron füzve 250(

- diszköt. 360(fiínwnnnnr | ,i-;: y:l;:;,?:§:::í:;i""" "^1::
ü l [J lf ltUSUl | '+-Zo' 

Lln8uuYI-t\Uö{LUP!; 
*nnn l zg-so'. Cserkésinapífu"t626, _._._ _-_ r20(

cserkészek szállitóia l CserkészszinPad -,-,.. --- :- :::: l ii-u2. Sztritich-kanschburg:
sua"peit, ' I i9. t^*'J9:::ru:5,!!::", 

magy,) $OOU l ^ _ Az etdők ezermestere ___ 
*___ 

___ ll9Jl 31 - 33. Sztrilidl-Mócsy: I Bódy: Magyar zász|ó, cimet stb. ___ l20(ll, Lánchld.u,5. l';i-*;;;il;;;;' I ratori munkák (II. k.) --- 10000 l, P;_O!1y.!^ét:!:,:.I,."T :"':,.,_;;_^_-, ],2|
_.:* - Töi.'r'r..n!;l,";i'#;:' l ,n_rr. Spítenberg: A magyar cser_ l 2:.,I::krc Gyula: Tábortűz üzen l40(
EIs6 magya, il;;;;;;;;;;. | '*-r.oo rlqlnskönvva,,, o.,,'._.--___,oooo l Eq!^Y!':lií::,N1!:"qá'lu_]:*ék - l*1|Er§a magyar HuROK logjobb minösóg. I kész daloskönyvo (II. k,) --. _ 19999 | 

^iű)iá', 
rarvényÁa{yatázat ___ ___ l40l

hangszergyá' 'ou'Il:*o§;;TTllJ.hln":"' l ,o. Csörgey-Szitddyz Tetm. isnr. I. 91000 | Biűt!"in*. szabá|yzat 20iuv. 9our59Jr gpl.gvl 
I vlvÉu§grAg§Z s.duclllal

38. Mócsy_Jasc/rrlr: Cserkészíizika | {openhágai Jamboree 1924,_ ___ 300l

és kémia (lI. k.) ___ 4000 | Sj/i,r Maelar Cserké;,::?:\ő,y,!!:yve_400t

MENTSIIü l ! l uo;#i*;:,",ás (II k.) .--- .:999 l',Zx:;kÍ,"ii#",xTff'::nu::]"iliro,
40-42. Szöllösy: Lovagiasság -__ 12000 | C.ertészinauló kotta (4 szólamra) ___ 10l

FERENC I l l ;;. É;rr;;;ű;, Brdő mellettnem jóDrczDrucfie[; Drgo lugllgtlU9ru Ju 
^^^^ f oiszjelvény leirása (a III. kerület

lakni (cserk. vigj. 1 íelv,) 9000 | ti"aaiu; __ _ _ ___ 100i
kÖnYvkÖtészet l t l aa-sr. Dir.Farkas}y.z Hadak utjón 12000 l rarms: Forrongó lelkek ___ ___ 280
és albumgYár | ! l ,r. Ruházati szabályzat (II. k,) tO00 | nlagy Fönök: Iidián i"kolu __ t40

53. Kiscsorkész szabá|yzat 1000Az üzem délután I l l ;S. Kiscsorkész szabályzat IUOU I Debreczeni: Egy magyar katonatiszt
4 &áij van nyitva. l l l s+-so. A magyar csorkósz játékkönyve t2000 | kalandjai a legsötétebb Aírikában t0

§:í,l§iliiJ";,§?l § l ;Íj.i,.:,fifi"'.,á..,iJ,,,r,,r ,ltn l"*n",n^"i)^}u,n,,;11,,oio1 ,"oTelefon; l. l§t-ll. I ! l ur. Harangiy: a tet arabus (vigj.) 8000 | 4-íélo 2-2 szinben_1000kor..]l000 darabr

Tan_ és s"épi*ottatm; l | | ;;. a.;r;;;rj;lv. és ismertetójelek ___ ,ooo l ._.... . ?,]"engedmeny),Tan_ és szópirotlatmi l | | ur. Cserkészjelv. és ismertetójetek ___ 1000 | _, ,. :"": 
§lrtuuutcllJ,l.

::firTffii:i,;#*.,u: I n l u,. I"*,í."i. .,.,u. ::. : -.. 
';öóö 

l H:mr"*:fi'u,"iiep"-- _._ 
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Xt::'(R;,:rT",1fij "":::"--. s000 l ioXo*',l";'t']il'ii,",u*, e"ror}*,""i""-r.-- 
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Cserkészohnek l0 százalét< | l i zo. Cserkésznotesz 6000 | egyá számai --- 2(
:ffff:;rr:,-r.- | I i ,o. Cserkésznotesz 6000 | egyes számai zt" l E I ilanhnlúh ís mlunnüglltilíh a l{aUynt ültrhísl filnüúhirtilali[nn, ![ffiI, lll.|líti-u.0l,hl

Minden terepen, minden időben
percek alatt kész a cserkészmenázsi l

Tzletes9 trigierriltrls, táp<lrr* !

§iggelielek!;k#;1:i"j33#jj*jil:"3'j95;ffi {lvassálolt
CSERKÉEZÉN" és a ,,TÁBoRoZNAK A PALoTAI C§ERKÉ.EZEV<'. Az első (kÖÍv
: 25.0OO K, á'másih 2o,ooo K. A héí hönyv együtt 40.oOO K. :

Mlnden csórkész könyvtárában ott kell lenni e két .|_Ö!yYnet l
Megrendelheíő a pénz előze{ejbehüldésével:" irO"a|, B"drp.rí,

,0§E§lN" Hu§KONZERVEK !
Bográcsgulyás Tö ltött káposz{a
seitéspdrtölt Széke!ygulyás
Rizses hus Töltött paprika

'l, és '1n kg,os dobozokban
Máipástétom l/ro,es dobozban.

rt-nál, Budapest, Vl. Vágány-utca 12. sz.
Ezervezőíesíüleíi ióíállás melleíí a csapa(ok A9. cserk_észlőtvé4f :,,A, cserkész ígharékos!''
ialoriiántáii iJ xápúatnan r ;§tr Az ,Ocetin husk'on_zervek a legolcsóbbak ! @
KoNyHA A zsEBBEN ! MozcórÁgoneEru És rlnínbulÁsoxon nÉlxülözHETETLENl:Uíll :

Vigyazz ! Jobbra nézz !
Mielő{t íáborba szállunh,
rendeliük meg a csapaí konzervszükségleíéí:

,Oceán" Magyar Konzervgyár és Kereskedelmi

o 9r19l,t 4t4


