
\

VII. EVFoLYAM. BUDAPEST, í926. SZEPTEMBER 15. 18-t9. sZÁM.

MAGYAR CSERKESZ
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAP'A

Meghivó
a Magyar Cserkészszöveíségnek t926, évi november hó 7-én, vasárnap délelőíí
ra U órakor a budapesíi Pázmány Péfer íudományegyetem hupolacsarnohában
(Budapest, lV. Egyeíem íér) tarfandó

rendes orczágos kőzsyúlésére,
Tátgysorozall

'. 
Kihüldöííeh. igazolása.*)

2. Elnöhi megnyiíó. ]

3. Eőtiszí\lrselőh beszámolói. '/
4" Az 1924 és 1925,évekről szóló zátszámadás és felmenívény feleít való haíározaí.
5, Költségveíés az 1926-t927. éllekte.
6. Tisztlliselők és O. l. B. íagok qá|aszlása.
7. A|apszabálymódosiíás.
8. Az alapszabályoh íí. §-a érfelmében 4 héííel előbb írásban beieleníeít índííványoh.

AZ oREZÁGos EtNoKsÉG.
*) A közgyúlésen az alapszabályok 7. és 11. §-ai értelmében minden igazolt szeyvező testiiiet annyi

,szavazatta|jelenhetik meg, ahány raj után a rajtagdijat befizette. (Belépése évében legfeljebb egy szayazat illet-
heti az új iagot). A kiküldött a szetvezőtestület elnökének aláirásávai és pecsétjével e]látott igazolójegyet köte-
les magával hozni. Egy szeméIy legfö§ebb t0 szayazatot gyakorolhat. A tagokon kívül szavazati joguk van még
a kerüliti központok 8-8 t<itnaöttjének és az országos központ fötisztviselőinek és négy küldött.iénelr. Kivá-
nato§, hogy a kiküldöttek közül auok, akik fogadalmat tett cserkészek: szabályszerü cserkészruhában jelen-
jenek meg.

A közgyíílés szombatjának és délutánjánali részletes foglalkozási tetvezetét késóbb közöljük.

Nagytábor utáni üzenet.
Drága, jó fiaim !

A megyeri nagyszerri napok már messze tovaszáll-
tak. sátoraink helyét is eltúntették a felveródött füvek,
Eltűnt már minden a sátorvárosból, csak egy hatalmas
fenyőkereszt áll ott a megyeri síkon a közelgő őszben,
emlékéül az elmúlt szép napoknalr.

A ,cserkészláz" is lecsillapodott a városban, uj-
ságban, népben, Bennetek, nrindenütt. Minden megint a

régi kerékvágásba tért. De a tovafolyó magyar életben
és a hétköznapi munkához visszatért magyar emberek-
ben a látottak alapján, boldogitóan éI az a vigasztaló,
nagy tudat, hogy épüI már újjá a keresztény magyaT-

ság a magyar cserkészetben. A magyar cserkészet kiállt
a nemzet szine eIé, hogy megmutassa önmagát. A nem-

zet meglátta ott, a mogyeri dombokon a szívét, a lel-
két. Es most, a megyeri bemutató után, úgy ál1 a ma-

gyar cserké§zet a népnek koztudatában, és minden fó-

rumok , elótt, nrint a feltámadó keresztény magyarság

egyik legnagyobb tényezője. Nlegmutattrrk önnragunk és

a bemutató fényesen sikerült

Iis most, amikor már lecsillapodott minden. a iá-
bornak boldog láza és a sikernek és elismerésnek elsó
hatása, mikor megnyugodva megirri a mi titkosan folyó
cserkészmttnkánkhoz tériink, most szólal megint hozzá-
tok, drága, jó fiaim, örvendező. boldog, meleg szeretet-

ben az én atyai lolkem. Itt ülök szeptenrberi este ki-
csiny szobánrban és írom minden nagyar cserkésznek
ezt a levelet. A magyar cserkészetrrelr történelmi jelen,
ióségét a nemzet feltámasztásában teljesen átélzenr. Es
e jelentőségnek nrélységes tudatában szólal nrost meg
az én lelkenr. A magyar cserkészet jövője lebeg egyre

a szenten elótt. Es amikor itt ezt a jövendót aggódva

és öryendetesen nézem: egy nagy gondolat kel fel újra,

meg újra a lelkemben a megyori na3ytábor után szá-

motokra, drága, jó fiaim, magyal cserkészek.
Nem az, hogy én, mint az országos elnök, ószinte



§zívvel megköszönjem Nektok, amit tettetek, hogy meg-

mondjam mindenkinek büszkén, hogy bocsületesen dol-
góztatok és teljos sikert arattatok. Sem az, hogy teljon
el a lelketok a diadalmasan végzott munkának boldog
tuclatával és a nyert sikernok minden örömóvel; hanem
az, hogy rámutassak a mogyeri tábornak számotokra
való egyetlon jelentóségére és a jOvő munkának egyet-
Ion ieendójére.

Gyönyörű szép volt a megyeri nagytábor és sike-
rúlt mindon. A magyar csorkészet, fiúk, minden oldal-
ról teljos sikori aratott. De Nektek, fiúk, obben a nagy
sikorbon és minden oldalú teljes elismerésben csak
egyet szabad látnotok, azt, hogy nrindoz ntinden ma,
gyar cserkészt feltétlen kötelez ! Most, hogy a csorké-
szet igy a nemzetteromtés tényezőjévé tétetett, most
már nem lehet játszadoznunk, próbálkoznunk, parádéz-
nunk és csak fél lélekkel dolgoznunk, most már min-
den cserkésznek egész lelkével, egész életén át cser-
késznek koll lennie ! Es tlrága, jó fiaim, tudjátok, hogy
ez valójában miben áll, hogy ezt mivel ;éritek el ?
A lolketoknok szüntolen, állandó gondozásával és ne-

velésével. A léleknek gondozása, ez az a nagy gondo-

lat, amely most a lelkombon él. Es szeretnék most
nag},on a lelketekhez beszélni, valahogyan azt nagyou
megfogni, hogy ezt ti teljeson megértsétok.

Drága jó fiainr ! A magyar cserkészet a magyar
léloknek természetfeletti kultúrája. Lássátok, a magyar
cserkészot valójában ott a megyeri dombokon nem egy
nagyszerű új tipusu, reális embert adott a nemzetrrek,
nem is csak egy tisztább, erkölcsösebb és magyarabb
szellemet, hanem mindozeknek a gyökerét és forrását,
egy mélységes lelki kultúrát, egy az evangélium termé-
szetfelettiségébe emelt magyar lelkisJget. Mert minden
szépségnek, örök életnek forrása a lélek. Tevékeny,
reális, nagyszerü emberei ntár ntáskor is voltak e nem-
zetnek, egy tisztább és magyarabb szellemrrek a szele
máskor is felkelt e földek felett, de belőlük új rnagyar
lélok sohasem támadott, hatásuknak is nyoma veszett, mort
nem abbóI szátmaztak, ami a nentzetnek egyeclül kell,
amiből az njjá tánradhat: egy nás, tisztább lelkiségből.

A magyar cserkészet pedig ezt, hozza, drága, jó
fiaim, nrinden kis cserkészében a nemzetnek. Lássátok,
amikor ti ott a megyeri dornbokon, abban a kemény
élotben megfeszültetek, amikor a palanc§okat olyan
pontosan toljesitettétek, engedelmeskedtetok, tábortüzek-
nél úgy beszélgettetek és az egész napon mindig da-
loltatok, mindez nemcsak egy edzettebb, keményebb
ombernek az é|ete volt, abban nemcsak ogy hasznosabb,
jobb magyar ifjú mutatkozott be, hanem egy rnás, da-
loló, szárnyaló léleknek a megnyilatkozása volt. Es e
lélek miatt lett mindenki szemében olyan jelerrtós a
magyar cserkészet. A nemzetnek egy tisztúltabb, ma-
gasabb lolkiség kell. Es lássátok, ezt akarja adni a
magyar cserkészet. Ezért más, több a magyar csorké-

szet minden más cserkészetnél, mert mi lelkeket terem-
tünk. A mi cserkészetünkben minden ezért a lélokért
van. Ugy-e, anrikor mi egy parancsot teljesítünk, akkor
mi nentcsak engedve engedolmeskedünk, hanem a lel-
künket iskolázzuk; amikor mi dalolunk, hegyeket já-
runk, vagy egy onapi jótettet' teszünk, akkor mi a
lelkünket noveljük, szépítjük, gazdagitjuk. ]is amikor
mi nagytáborba szállunk, akkor valójában mi a lélek-
teremtés nagyszerii iskolájába térünk. Zöld erdök, ho-
gyek, parancsok, dalok, tábori életek, mind, mind a
lélokért vannak minékünk !

Es most, a megyeri nagytábor után, antikor me-

gint a csondos belsó munka köszönt roánk, azért írom
ezt a levelot, hogy amiként az édesapa szinte parancs-
ként adja élete egy6l|en tanácsát szeretett fiának, úgy
kössem én is a lelketekre szigorú atyai parancsként,
magyar csorkészek, a léleknek féItó gonclozását. Tudom,
hogy osor}észotthonaitok nrélyén ti mindig ezen dolgoz-
tatok. De(azt akarorn, hogy nrost még tisztábban, még

öntudatosabban és még nagyobb komolysággal a leg-
kisebb csorkésztól fel alegnagyobbig mindenki minden-
ben mindig ennek éljen. Csak így,lesz a nagyar cser-
készet azzá, amit töle a nemzet vár.

Diadalaink helyén, a megyeri téren, hatalmas
fenyókereszt áII az őszi pusitaságban, emléékül a nagy-
szerü napoknak és mintegy égi jeléül az oljovendó
cserkészmunkának. Ez a fenyőkereszt ott mindig felet-

tünk lebeg és ez nutatja nreg, clrága, jó fiaim, magyar
oserkészek, hogy a lélek munkájában mindig ?nerre
kell mennetok.

Hát most folejtsétek el a megyeri napoknak |ázait,
komoly magyar szerénységgel vonuljatok vissza a kö-

zönség elól otthonaitok titkos magárryába és ezekkel a
gondolatokkal, lelkesen, tiizesen, dallal induljatok még
mozgalmasabb cserkészéletre, keménvebb munkára, lé-
lek teremtésro, lélek gondozásra.

Witz Béla, orsz. elnök.

II. i.: IJgy érzent, hogy nem zárhatom Ie ezt a
leikembóI fakadt levelet anélkül, hogy ne írjak bonno
egy sort a ti édesapátoknak, édesanyátoknak, a magyar
szülőknek, Es ez a sor egy nagy kérelem hozzájltk, az,
hogy ók, akiket a gondviselés összehozott fiaik sorsá-
ban és a magyar jövendóben vélünk a magyar cserké-
szettel, hogy álljanak most rrrár ók is egész lolkükkel,
tehetségükkel és segedelmükkel mellénk ebben a kö-
zös, nagy nemzeti munkában. Egyformán akarunk egy
szebb magyar jövendöt és egymásra vagyunk utalva,
mert csak együtt tudjulr megteremteni azt. Alljanak hát
ők is mellénk, cserkészvenetökhöz, forrjanak össze vé-
lünk nehéz munkánkban és adjanak segédkezet ahhoz,
hog1, fiaik vélük is otthon és mindenütt tudják folytatni
és élni a magyar cserkészmunkát: a szép magyar lélek
gondozását.

i NagrÍábori M_agyar Cserhész haí száma gyönyörü fényképeivel, raizaival, gazdag
ÍarÍalmával a Nemzefi Nagyíáboí szenzációia volí. 

'Miilden 
cserkész veóye meg.

Nem a Kiadóhivaíalban, hanem a Gazdaságí Hivaíalnál Vl., Révay ucca 
'Ó. 

szám,
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Riadó!

Akitr nem voltalr a Nernzeti Nagytáborban,
azokhoz szólnak soraim. Tihozzátok, akiknek legnagyobb
vágya volt résztvenni a Nemzeti Nagytáborban, de a
legnagyobb küzdelen dacára sem tudtátok a szükséges
pénzt elóteremteni. Tudonr, nektek nagy fájdalom csak
egy sort is elolvasni a Nagytáborról és annak sikerei-
ról, mert Ti rninden elókészületet vágyó figyelemmel
kisértetek. Ti híiségeserr olvastátok a "Magyar Cser-
kész" minden sorát és bár tudtátok, hogy a pénzhiány,
vagy a fónökötek szigora - mert szabadságot nem
ak9rt adrri - biztos akadály, mégis tanultatok és gyüj-
töítétek a gyakorlati és szellemi tudást. A Ti szivei-
tekben a Nagytáborra hivó szó igazi érteleme harsogó
lisszhangot vert és fellobogtatta legszebb tábortüzein-
ket ! Sokat gondoltunk mi rátok és a versenyzök kiiz-
denivágyát csak fokozta az emlékezés. A lelketek itt
volt tehát, nrint buzditó, éltető eró testvéreitek között,
akik úgy rójják le majd hálájukat, hogy a téIi össze-
jövetelek bensőséges melegében elétek táriák nrinclen
fényképrrél és rajznál ragyogóbban a Na$ábor tüne-
ményes szép képét és megosztják veletek nrindazt a
sok lelki kincset: barátságot, szeretetet, szerénységet,
alkotó orót, bitet és mindent, amit a Nagytábor kiter-
melt mindnyájunk számára. - Hallottam, úgy gondol-
tátok, hogy minelen cserkész egyenló nagy vágyakozás-
sal volt eltelve a Nemzeti Nagytábor iránt és termé-
szetes, hogy sajnáltátok mindazokat, akik nenr jöttek
el, pedig talán csak azok érdemelték neg a megemlé-
kezést, aliknek egészségi okok miatt a nramájukkal
kellett nyaralni menni. SajnáIhatjnk óket, de ők nég
iukább sajnálhatják, hogy nem fonódhattak bele 8000
lóIek szeretetgyürüjébe,

Yoltak még olyanok is, akik csak a parancsnok,
vagy tanár úrjóindulatát akarták nregnyerni azzal,hogy
a csapatába léptek. Ezek azok, alrik kötelezónek vélik
a cserkészmunkát és nem tudják, hogy a legnagyobb
értéke éppen az őszinteségben rejlik ! Nem is jöttek el
a Nagytáborba, mert ,,ottan - például - néha az
álrnából ébresztik fel a fáradt cserkészt, hogy a vak
sötétségben egy szál bottal őrködjtin társai felett és
még csak egy ágyut sem adnak melléje ! Még az is
megtörténik, hogy piszkos, zsíros bográcsokat mosatnalr
ki vele ! Bizony, rnégis csak jobb otthon a vad cser-
kész élet." Mi is azt mondjuk, hogy jobb volt otthon
maradniok, mert ők úgysenr tudtak volna izmos kéz-
szoritást adni, anrikor a tábortüzek ntán kézt-kézbe-
fogva némán ujra fogadalmat teltünk a túzben fellán-
goló szemünkkel, a csillagos égbo imádkozva. Ugy-e,
fiúk, az ó nrunkátlanságban elernyedt karjuk helyén
szétszakadt volna ez az összeforrott egység - egy-
szer majd nagy magyar pöröIy !

A rendetlenek pedig magukra vessepek és ezek
azok, akik nem olvasgatták sohasem a hivatalos érte-
sitéseket, pedig a Magyar Cserkészszövetség minde!
érdemes és jókor kéró fia zsebébe az idén ie dugott
egypár koronát.

Most jut eszembe, hogy a címben megfoledkez-
tern azokról, akiknek ez yolt az e|ső nagytá}oruk, pe-
dig hozzájuk is van egypát szavam.

Jól vigyázzanak, hogy ne a Nemzeti Nagytábor
mintájára rendezzék meg önálló csapattáborukat. Hogy
miért ? Mindjárt megértenek, ha odaképzelik egyedül a
maguk táborát a mogyeri dombokra, ahol - tudom -

?.bb



hamarogan, észrovolnék, hog,y ínkább a, kultúrától
messzeesó prá,zsitos tisztásáral- egy kis forrás és vi-
gan csobogó patak mellé kellett volna menniök. Az
ilyen tábornak nagy előnye : l-ször, hogy mo.sze
lévén, magunkban zayafialan életet élhetiink benne,
mort a hozzátartozók is jól meggondo}ják, hogy egy
hétenlegfoljebb egyszer meglátogassák-e a csapatot. Igy
természetesen elmaradnak az elvonulások és a tábori
ünnepségek. Z-szar: Nom kell harangokat öntetni, mert
ezt az őzikék, nyulacskák, rigók és fácánok közelról
még nem ismerik és m,ert az állandó jelzések miatt a
közeli falu népe minden negyedórában a templomba
í'utkosna] avagy túzoltásra készülne fel. 3:szor: Nem
kell kiilön hajó, vonat, villamos, autóbusz, lóvasút és
biciklijárat, m€rt . . . és nem kellonek külön kiskabinos,
függönyös hajócskák som, mert az efféléket szerényebb
keretek között a szárazföldön is meg lehet épiteni.
Es 5-ször, 6"szor: Nenr kelleirel< az elnOktik a ouirrász-
dával, a táborparancsnokság a főnökökkel és autókkal
és ... most majdnem azt hittem, hogy mert erdőbe kó-
szűlttink, hát parancsnok és tisztek sem kellenek, do
tévedtem, mert rájuk a csapattáborban is szükség van.

Nsm tudo& itt rrindent fekorolni,,, ánqi,inom,,kBli, de
ogyet vógül mógis meg koll emlitenoül, ,t.:,,i.; toronyóra
sern kell.

Iis most végiil az rij táborozóknak elsó soraimat
ismét figyelmébe ajánlom, kibővitve azza|, hogy hason-
litsák össze a tömegtábor és a csapattábor céljait, lrogy
meglássák a tennivalókat és ezek között lelsósorban az
egyénnel: önnevelésünkkel való foglalkozás sziilrséges
voltát.

Magyar Cserkésztestvéreim l A Ti lelketek szent
tüze elszállt id,e hozzánk - és égtek más kicsiny lel-
kesen lobogó tüzek is tőlünk most még messze, - és
a körülöttük üIók néma vágyát, sóhajtását elkaplaegy-egy
felszil?dó lángnyelv, hogy havas bércek, s zrrgó ferry-
ves erdők felett villanóan száIlva, elhozza miközónk. -Eljöttetek, itt voltunk minden összeíorrni, nregirjulni
a nagyar cserkészmáglya tisztitó tüzében. i{egjöttünk
a ködös, vigasztalau éjszakából, mint kopottszárnyri,
fáradt madárfelbő. S szerteszórt a nagy tiiz pirosló lraj-
nalban, sebesen villogó szárrryakkal l Elktildött örliödrri
miuden őrhelyére e kicsirry országnak, hajnalhasadtáig
a nagy jelt kivárni. Faragó Ede,

Emlélrezés a nagy tábortüzehre.
Ile,i, do sokszor elóttem yar az a felejtltetetlen

kép ! A nagy tábortűz ott amogyeri dornbok legnagyobb
katlanában.

Pattogva, sisteregve ég a hatalmas túz. Piros lángja
r.izegve kigyódzik fol a magasba. A túznyelvelrbőI fény
és nrolegség súgárzik arra a nagy csomó ragyogó szemtí
magyar fiúra, akik rnár korán letelepedtek s vidáman
várják társaikat. Valahol messze hallatszik egy zenekar.
Egvre erősbödó muzsikáia arróI beszél, hogy azok is
ide tartanak. Es idejönnok mindrryájan. Az a jókedvű,
dalos csapat ép úgy, mint az a másik, amelyik bányász-
lánlpákkal csinálja a ketlves,,,salamandert"-t vonultá-
ban. Ámott futólépésben rohannak- Csendesek, mert
még útközben is ropogtatják az almát, a megkésett
vacsola, utolsó fogását. Fent a dombtetőn apróságok
lépkednek, Pokrócaik a földre lógnak lo. Nagy sietsé-
gükben nem volt idő összohajtani. .. A nagytábor
ont|'a, a csapatokat. Mindenfelól uj csoportok sziluetje
l1r,tszik, De anrikor odaérnek a tüz közelébe, amikor
§Orr&, egymásután, egynrásnrellé letelepedrrek .- mind-
nyájarr beleolvadnak a nag.y egységbe.

Nincs többé oRegnumo, ,Keg", ,,Bekie", nincs
,Booskay1', "Erős Gusztáv", ,,HollóS Mátyás", ,,Petófi",
,,Kinizsi",,,Toldi Miklós" csapat, niucs székesfehérvári
,Csak)a", ,Lőczy" vagy 

"100 
as öreg" . . . csak cserké-

szela vannak. Es ahogy ott íllrrek a honokos gyepen
nagyjaink is: Albrecht föherceg, József Feronc fóher-
c€$, Teleki és Khuen lIédervílry főcserkészek, Witz
Bóla, Sik Sándor, Faragó Ede, Zsembery Gyula, Schel-
l<en Oszkár, Pupp Ántal, Fodor I'eri, Farkas Gyula,
Ulbrich.Hugó és a többi mind, a magyar cserkészmoz-
galom leghúbb munkásai; még inkább érzem,. hogy itt
ogy,nagy eggség van Nemcsak lrülön csapatok, hanem
parancsnokok és yezérelt sincsennek, trtt mindenki egy-
fotma, tűz körül üló, tüzbe mereelő, egymást szerető,
ogy célért küzttrő, egyforrnán álnodó magyar . .

eser Á,ész í
ns ahogyan látom nap-nap után ezt a csodálatos

nagy gvülekezeiet,,hallgatom azt a leirhatatlan kedves
nrorajlást, u.ira . meg u.ira nélyenl nreghatódorn. Nem
tutlpk botelni az elémtáruló kép gyönyörüségétó}. Mikor
meg, először veszem a sípot a számba, mirrdig hevesen
v6r- a szivom,. Elíogódotú vagyok" Szeretonr ós nrélysé-

gesen tisztelem, félem ezt a gyönyöIú töncget. Sohl
sem szabadulhatok attól a gondolattól, attól a hittöl,
hogy a jtivó Ivtagyarország minden vezető emberét látoln:
a minisztereket, fópapokat, hadvezéreket, gyárosolrat,
bírákai és sok sok nevelót, tanitót.

Felsikolt a síp és ez az elókeló, tisztéletrenéltó
törneg a jövó Magyarország vezetósége egyszerre nérna
lesz. Csendben hallgatja szavam. Vajjon érzik-e, hogy
mennyi tisztelet, mennyi nagyrabocsülés, mennyi szere-
tet van pajkosnak hangzó mókás szavaimban, vagy
kéréseimben ? !

Milyen tiszteletreméltó ez a f.ggeleml Hogy tud-
nak hallgatni, szépen csendben maradni héiezeren !

Pedig nem is mindig érdekes a sorla kerülő szán.
Sokszor túlságosan halk, máskor n€8 unalmas és nrégis
olyan csend van a tíiz kiirül, mintha a világ leghíresebb
míívészoi volnának elóttünk. Megható ez a szeretet,
jóindulat, türelen és mindenkiben élő önfegyelem. Ez
a lelke a tábortúznek. Ez nyilatkozik meg akkor is,
amikor 7000 torok egyiitt kesergi: ,,Eákóczi nagy dicső
kora, nem jössz vissza többé soha", De agyanez az
egység és fegyelem tiltakozik a kétségbeesés ollen.
amikor csodálatos erővel harsogja: nN€m, nem, soha !"
Es amikor hallom ezt a tiltaliozást, élvezem a dörgó
csatakiáltást, |átom az egységet a tenyerek egy§zerTe
való összeesapásán, hallom az öklök dübörgését a ]ma-

gyar szirteken; akkor én a tiltakozást hiszem, alrkor
én nem tudok félni már attóI,' hogy rnég soká lesz
,,olyan kihalt, olyan árva, Rákóczinak büszke váta." ,

Elhal a nóta, elnémul a csatakiáltás. Későro jár.
Valamelyik testvérünk szól még a parázsló trlzrrél.
Csekély a szava, Nehány mondat csupán, de belénk
markol. Megfogj,a a szivekbt úgy, hogy azzal a gondo-
lattal megyünk nyugovóra, sőt tán rrlég most ís,azokaú
a súlyos szavakat hordo*zgatjuk lelkünkben . . ,

Kedvos firik ! Oserkáztestvéreim í Enlékeztek o
rrrég a tábortüzckre,? Bizonyosan. De vajjon így enlló-
keztelrie ? Gondo}koztok-e ,néha arról, hogy rní vo,It a l.eg;
szebb ezeken a:varázslatos estéken?

Én - megvallom - nírg.},on sokat gond'olok *
megyeri tüzekre, Anrikor nemrég lent j4rtam az Adriá,u
s Csendesi lroltlfényes estóken h{rrlrlltaá a tenger vég,]
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A fócserkósz tiszteket avat.

telonsógét; ott a hullámokkal játszó ezüst sugaraltban
is sokszor a tábortüzet láttam. Ilyenkor mindig azon
gondolkoztam : mi volt a leg,szebb ? Es nrinclig azt talál-
tarn legszebbnek, Iegmeghatóbbrrak, legfelemelőbbnek,
amiról az irnént irtam, amiről ott is legtöbbet beszéltünk.

A nagy tábortűz hirdette mindennap a legkifejo-
zóbben a Inagyar cserkészet egJségét. Milyen egyíornrák
tudtunk ott lenni. szerényen háttérbe vonúlt az
ogyén s hatalmasan jutott kifejezésro a cserkészetben
rejló eró.

Gyönyörü volt ez testvérelr I Ez volt talán a leg-
szebb a nagytáborban. Níett uégre egllséget láltu,uk a
pártoskod.ó ntagyarok hözt. Ha ez továbbra is igy rna
radrra ! Ha a köztünk éló testvériség ezentúI is mindig
csak erósbödne, ha nrindig csali nagyobbodna a tábor-
tűz megértő, égybeforró közönsége; akkor, de csak
akkor tudna najd nagyot cselekedni a rilagyar cserkész-
mozgalom. Ennek az egységnek meglazulása értéktelenné
tenné az egész mozgalmat.

Fiúk gondoljatok minrlig erre ! Valalrányszor tábor-
trűzhöz ültök, vagy a megy eri táborttizekre emlékeztek,
jusson eszetekbe, hog5, a töbortűz a mi egységünknek,
egyrlrásiránt való szeretetünknek, testvériségünknek
sz,imboluma. Ezért szeressétek a tábortüzet !

Lrszni tanitás szátazon.

X{óg valamit hirdettek a nagy tábortüzek, A íe-
gyelttle, Nagy dolog volt az, hogy 7000 nagyar embert
egyetlen sípszó tudolt tökéIetesen vezetni. Ez nen a
táborttizvezetó értleme vagy ügyessége volt, hanenr első
nregnyilatliozása annak a fogyelmezettségnek, amely
végre jelentkezik a magyar népben is. Mi vittük ezt
bele a társadalomba. Ti vagytok ennek a fegyolemnek
első képviselői Rendkivül nagy érték ez, különösen a
mi féktelen természetii népünk életében.

Ha ez a fegyelem erősbödno és egyre szélesebb
rétegekben terjedne, olyan értéket jelentene, amelynek
beláthatatlan következményei volnának. Legyenelr is !

Ti láttátok cserkésztestvérek, hogy milyen szép a
fegyelen. Tudnotok kell, hogy milyen nagy erő is az!
Epen ezórt a nagytábortizekte való minden gondolástok
Iegyen ujabb és ujabb fogadalom, hogy megtarljátok
azt a fegyelmet, amely ott olyan szép volt hatalmas
erővé mélyititek el magatokban s önmagatokon keresz-
tül a magyar cserkészetben,

Igy legyen a nagytábortüzek emléke kiapadhatat-
lan forrása az egységnek és fegyelem.nek, e két ténye-
zőlek, mely a nragyar cserkészetet a hozzáfiizött remé-
nyekhez méltóvá teszi ! kálynáu bácsi,

Kedves Fiúk ! Ti már ismeritek a cserkésztörvé-
nyeket, Bizonyára sokat foglalkoztatok velök, sokat
gondolkoztatok rajtuk, kiilönösen, ha mint raj-, yagy
órsvezetők, azok pontos botartása felett is őrködtetek.

Meglehet, hogy az a gondolat is felmerült már
bennetek, hogy mi is a léwye.ge ennek a 10 törvénynok,
nem lehetne e ezeket valahogy rövidebben is kifejezni,
nincs-e valami közös alapgondolatuk, kiinduló ponljuk?
Ugy, mint a hogy a Tizpatancsolatnak és az egész
keresztény vallásnak is vanalapgondolata, még pedig:
a szerelet. Ez a keresztény szerotet három irányú. Elsó az
Isten szereteto, második és harmadik a felebarátaink és
önmagunk szeretete. 0genis, önmagunk szeretete is !

Mert, ha azt mcrndjuk, hogy llgjl szeressed a felobará-
todat, mint Tonnenmagadat, akkor ez csak abban az
esetben jelenti a felebarátu.nk térryleges szeretetét, ha
rnagunkaí is szeretjük ) Onnönmagukat az emberek
oléggé, sőt túlságosan szokták §zeretni s igy a Tiz-
parancsolatban ez különösebben hangsúlyozva nincs,
inkább csak az uristen és felebarátaink iránt mutat-

lrozó kötelességek vannak részletezve nrinden idókre és
viszonyokra érvényes nródon.

Nem tudom, rájöttetek-e már, hogy a wi tíz cser-
hésztöruénlüruhnek az alapgoltdolata saintéu a szel.elet.
Még pedig ugyanez a három irányu, magasztos szeretet.
Minthogy azonban a mi törvérryeink nemcsak lrereszté-
nyek részéro készültek, nem lehetctt sem a Tizparan-
csolatot egyszerúen átvenni, sem pedig az Isten iránt
való szeretet törvényét keresztény felfogás szerint rész-
letesebberr körülírni. Törvényiinkbe és fogadalnunkba
Xehát ez úgy van megfogalmazva, hogy a cserkész Is-
ten iránt való kötelességeit ,,teljesítio', hogy hogyan:
azt kinek-kinek a saját vallása szabja meg. Kereszté-
|}eknél eztehát a Tizpalancsolat rnegtartását is nragá-
ban foglalja.

A felebaráti szeretetról és az önszerotetrőI a tör-
vényeink már sokkal többet mondanak. A legtöbbjük
onnek a szeretetnolr mindlrét elemét magában foglalja,
mert aki nem hazudik, aki vídám és meggondolt, aki
olfogulatlan és lovagias, aki tartja a cserkésztestvérisé-

Tábortűzi beszélgetés a 10 törvényröl
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get, takarékos, testben és lélekben tiszta, toljesiti kö-
telességeit, az ezze| másoknak is, magának is használ.
Mindemellett az első 8 törvénybon inkább a mások
iránt fennál|ó, az utolsó kettőben viszont inkább a sa-
ját magunkkal szemben való kötelesség donrborodik
jobban ki.

Elsó pillanaira úgy látszik talán, mintha ezek a
törvények nem volnának elég pontosan és kimeritően
megszövogezve és nem egészen következetesen, nem
rendszeresen volnának felépitve, a cserkészek egyes
csoportjait 1pl. örogeket, vízieket stb.) nem egészen elé-
gitenék ki. Pedig nagyon mély meggondolás alapján,
csakugyan a cserkészcélolrnak megfelelóen vannak nteg-
szerkesztve és sorrendjük is egészen természetes. Néz-
zük csak öket közelebbről:

1. Mi szükséges ahhoz, hogy valakit megismorhes-
sünk, hogy bizhassunk benne, hogy vele közös mun-
kára vállalkozhassunk, hogy vele egyáltalában komolyan
szóba állhassunk? t\íi a logelsó feltétele tehát annak,
hogy valaki cserkészszó váljék, lrogy tökéletesedését
nregkezdhesse, hogy nevelhetó legyen, hogy a cserkész-
társadalonrban reá számítani lehessen ? Az, hogy ne
hazudjék, hogy bízni lekessen benne, hogy ószinte le-
gyen, hogy az első törvényt megtartsa, mert míg ezt
rrem teszi. nem lehet vele senrmit kezderri.

2. Ha aztán lghet valakivel szóba állani, ha lehet
ltinni a szavának, mi kell ahhoz még, hogy valaki szer-
vezetben helyet foglalhasson, hogy valakire számítani'lehessen? Az, hogy legyen kötelességérzete, hogy köto
lessógét ne csak tudja, de teljesítse is, hogy a második
törvényt is megtartsa,

3. Ha valaki ezt a két alaptörvényt megtartja,
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lehet becsületes enrbor, lelret külsőleg kifogástalan rir,
lehet jó tanuló, lehet tekintólyes tudós, de nrég rrenr jó
keresztény és még nem jó cserkész. Mert a jó
keresztérry és a jó cserkész nomcsak az e|őirt köteies-
ségét teljesíti, nemcsak azt teszi, amit tenrrie nruszili,
hanem szereli is ombertársait és ennélfogva ahol tud,
segít. Ezzel lesz többé, ezzel |esz jobbá azokrráI, kik a
felebaráti szeretetet - ha talán emlegetik is - de
nem gyakot,olják.

4. Ha már most valaki az elsó háront törvérry be-
tartásával cserkézszé lett, kell, hogy becsülje, szeresse
a vele közös célért, közös úton haladókat, kell hogy
ezekkel valami szorosabb llözösséget érezzen, A közös
világfelfogás, a közös nevelés, a közös gondolkodás-
ntód, a közös eszntények olyan testgéri, érzelmi egysé-
get hoznak létre, melyet a negyedik törvóny a cserké-
szek kölcsönös testvéri szeretetének fogalmával fejez ki.

5 Ha valaki őszinte, kötelességtudó, jószivii és ösz-
szetart cserkésztestvéreivel, ez §em elég még, a c§er-
kész haladni akar, fejlődésében, önmtivelésében soha-
§em áll meg, nem elégszik nrog azza|, hogy ő nrár
cserkész, hogy ó másokon is segít, hanem tudia jól,
lrogy tökéletes enrber nincs, de komoly törelivéssel
minderrki mind jobban haladhat a tökéletesed$ felé.
Megfigyeli embertársait és önönmagát, osténkint szi-
gorít, lelkiisrueretuiz,sgálalot latt, mindent elkövet, hogy
hibáit rnegismerje és azo]rról leszokjék, tudja jól, hogy
a legtöbb ember elfogúlt önönnragával szemben, tehát
embertársai megítélésénél is ebbőI indúl ki Nem em-
legeti mások hibáit ok nélkül, nem sérteget másokat,
de viszont azért nrindazokat, akiknél ettól eredményt
várhat, figyelmeztetheti hibáikra, de nem rendreutasitó,
fámadó hangon, hanem §yön§éden, szere|elte]. igy első-
sorban cserkésztestvéreit, különösen a nálánál tapaszta-
latlanabbakat, a reábizoitakat. Es megforditva ís, min-
den jóakaratu figyelmeztetést hálásan fogad és szigorú
meggondolás tárgyává tesz.

6. Ennek az állandó lelki fejlóclésnek, ennek &

szívjóságnak, gyön gédségnek,mások kíméIésének nen sza-
bad felebarátainknál megállania. IIiszen az állatok kínzása
és a virágzó gyümölcsfák galyainak a letördelése még ak-
kor is hiba, ha ez nem okoz vagyoni kárt felebarátaink-
nak. A terwészetszeretet, a növény- és állatkimélés tör-
vényónek tehát olrvetlenúl követnie kell az emberi gyön-
gédség törvényét.

A terrnészetszeretet törvényo ezetrliívül kiviszi a
cserkészt a város rontlott légköróLól a szabad termé-
szetbe, megedzi, egészségét, lelki egyensúlyát szerzi
meg neki, a cserkészpróbák gyakorlására, ügyességei-
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flet, tudáBánat íejlesztésére rnegacija a iegjobb aIIraI-
makat, szóval, szintén a tökéletesedóst segíli eló.

7. Lz 5. és 6, törvényborr foglalt tökéletosedés és
fejlódés, valamint a 2. és 4.. törvényben érintott szer-
vezetíség azonban magával hozza, hogy az ember ne
egyedül és saját belátása szorint iparkodjék a köteles-
ségeit teljesíteni, azontúl pedig lelki és testi készségeit
gyarapitani, hanem vezelői tanácsát is fogadja meg és
tanitóinalr útmutatása szerint éljon, Szervezetben rend,
hasznos működés, sőt már pusztán összhangban levó
együttéIés is csak úgy képzelhető el, ha vezotés yan,
ha a közös vazető rendelkezósei azfut teljesülnek gyor-
san és pontosan, mert mindenki belátja, hogy így a
legkönrryebb a rendet fenntartani és a közös célt ei-
érni. SzetvezeL csak úgy rnúködhetik jól, ha tagjai
örömnrel, szíveson, szereteLtel, nem pedig immel-ánmal,
muszájból tellesí.lih a uezetőh utasí.túsait, Tehát a sza-
bályok betartásán, a kölcsönös bizalmon, jóságon és a
tökéletesedésro való' törekvésen kivül a közös vezetők
készséges követése is szükséges.

8, Ez a belátás, ez a tudat teszi aztán, hogy a
cserkész meggondolatlanságot nem követ el, vigyáz arra,
hogy tettei sem saját magának, sem embertársainak,
sem különösen felebbvalóinak bajt, szomoruságot, kárt
ne okozzanak - de a meggondoltsága nem fajulhat
állandó aggydalmas töprengéssé, félénk tétlenséggé;
ellenkezőerr : az életeúnek ki kell törnie az emberból,
a játékos kedvnek, vidámságnak, az önbizalomnak min-
dig meg kell lennie a cserkészben, a nagy bajok is
csak növelik az akaratorejét, vállalkozó kedvét, találé-
konyságát. Vidámsága és tiszta ]elkiisnrerete, öntudata
erőt adnak neki a bajok és csapások elviselésére és
lehetetlenné teszi, hogy bús, bátortalan, komor és ri-
degszívií legyen. A szeretet melege, az ószinte iparko-
dás, mindenkivel szomben jónak lennie, ez megtermi a
derüit kedélyt, a jó kedvot s ezt az állandó vidámsá-
got nern korlátozhatja más. mint a meggondoltság.

Az utólsó két törvény elsősorban a cserkész saját
érdekét és javát, a saját maga iránt való szeretetét sza-
bá|yozza.

9. Ezekközíi} atakarékosságé az ogyik. A cserkész
takarékos, tehát nem vagyongyüjtő, nent másokéra áhi-
tozó, irígy, kapzsi, fösvény, de nem is tékozló, nem
rendszertelenül, beosztás nélkül élő és költekezó. A csor-
kész megbecsüli és gondozza azt, amije van, dolgos és
találékony, de bármbnnyi vagyona vagy jövedelme le-
gyen [s, mindig összhangba tudja hozni vele az igé-
nyeitlFeleslegesre nom költ, nélküIözhető pénzét in-
kább tartalékolja, vagy nemzeti és jótékony céIokra,
szóval hasznosan használja fel.

De a takarékosság nemcsak a vagyonla9 a pénzte
vonatkozik., A cserkész takarékos az idejével, a munka-
erejével is, ezt sem forditja feloslegesre, nem pazarolja
el céltalanul, még játékai is arra valők, hogy testét,
szelleni tulajdonságait fejlesszék, a piszmogás, tétlen-
ség, órákig való ,,napozás", rossz regények olvasása és
a drága idónek más ilyen hiábavaló elvesztegetése jó
cserkésznél nem fordulhat eIó.

10. Végül a tisztaság 1ttgy testben, mint lélok-
ben) a cserkész legfőbb ismertető jelo a nagyvilágban.
Áz egészség megóv'ása, a lelki élet romlatlanságának
megórzése, a lelki fegyelmezettség a mai poshadt és
ideges, kapzsi, és meggondolatlan, élvezotvágyó és önzó
korban elsó sorban saját magunk, de ezenkíviil nem-
zetünk iránt való kötelességünk is.

A. fogadulrnunk szövege a tíz törvény betartását
igéri, de ezenkivül még külön is hangsrirlyoz7,a az Isten-
nel szembon (vallásosság), hazánkkal szernbon (haza-

§zoretet) és embortársaínkkal szemben fonnálló kötoÍes-
ségekot, m eg a segitést, a szolgálatkészséget, az egyszerü,
formai köt elességteljesítésen túlmenő felebaráti szeretetet,

A fogadalom tehát még jobban aláhúzza a tiz
törvénvnek a szeretetet hirdetó alaphangját,

Gondolkozzatok ezen.
Es ha valami kérdeznivalótok akad, forduljatok

bizalommal parancsnokotokhoz. Zselnberg Gllt1,\a,

üzent a tábor
Mig odakünn csillogva hull a hó,
S a Duna feleti süvit a téli széI,
A kandallónak ezer apró lángja
Az elmúlt nyárról, táborról mesél,

Emlékezem.,. Inr! feltámad ujra
A nyár ra5yogó sok-sok álmodása,
A fehér sátrak, matlárdal a légben
Tábortiizeink vidám lobogása.

A víg kacagás, a bús kurucdal,
A takarodó messze halló hangja,
Csillagos éjjel az esti imádság,
A kis falucska kongó, bús harangja;

A BalatonpaTl ezer apró fénye
Mely összeolvadt a csillagos éggel,
virrasztás az a|vó tábor felett
Holdvilágos, langyos nyári éjjel;

Á lombsuttogás, a szél zizegése,
Viharos éjszakán kemény üzenet 

1

,,Ki itt virrasztasz alvók álma felett,
Magyar cserkész vagy, soha ne felodd!*

És nom felejtem. Itt kisért a tábor,
Az elmúlt nyár . . . mig kiinn süvít a szél. . .
A kandallónak ezer apró lángja
Á.z oljövendó tábborról nresél.

Léuai Alajos
774. .Ganz cs.-í,

A Magyar Cserkész mrilt számában elmaradt

Pályázat
helyett.népszavazás! Minden cserkész felelhet egy-egy
levelezólapon a következó kérdésekre:

1. Melyik voli a Magyar Cserkész 1925. és 1926.
évi évfo_Iyamának az a 3 cikke, amolyik a legjobban
totszett ?

2. Molyik volt ezekben az évfolyamokban az a
három_ mjz, vagy fénykép, amelyik legjobban tetszett ?

3, Ebbon a maí dupla számban mi iótszik legjobban?
4, Ebben a számban mi totszik a legkevésbé ?
A válaszok Zsembery Gyula országos főtltkár ci.

mére Révay-u. 10. II. alá küldendók.
Amennyiben a levelezőlapon marad még üres hely,"

az magyatázatokra és megokolásra is felhasználható.
A névaláirás és a esapatszárn legyen különöse*

olvasható"
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Rosszmájú Beszáooló a Neózeti Nagftáborról.
Onképzés céljából kifáradtam a trTemzoti Cserkész-

nagytáborba és áItalános okúlás céljából a következók-
bon ím elóadom tapasztalataimat:

Mindonekelótt megemlitem, hogy címül ezt akar-
tam írni : ,, A CsisztóI az álruhás tódöntóbilóig, \,agy
SchlézingertóI a piszkos füIesbagolyig", ez mindonesetre
érdokesebb lett volna, de a fószerkesztó úr a hagyo-
mányokra való hivatkozással a rossz májhoz ragaszlro-
dott.. Tanúlság: A szerkosztők senr tudják néha, hogy
nmitől döglik a légy',

Do térjünk a tárgyra.

Pöttöm Zsyga klsöccse, Muki, llyennek képzelíe e1, mikor a Nemzeti Nagytábor
cserkész-szelleméről hallott beszélni.

Hol volt, hol nem volt, volt ogy§zer valahol az
óperenciás Szilaspatak kiöntött tengerén is túl, egy
város. Ez a város nagyobb volt, mint Bártfa, Poprád,
Yizakna, Kismarton és sok.sok régi, dicsó multú és
szomorú jelenú híres magyar hely. Do nemcsak többen
laktak benne, hanem egészen másféle is volt. Nom voltak
kófalai, sáncárkai ós tornyai, mint Bártfának, nom volt
Magas.Tátrája, mint Poprátlnak, sóbányája, mint Viz-
aknának, nem épült évszázadokon át, mint Kismarton.
Valahogyan olyan furcsa kevoréke volt a népvándorlás-
korabeli sátorvárosnak és a miiveltség legújabb vívmá-
nlainak. A város, a tábor, nehány nap alatt nótt ki a
földből, nohány hétig élt és virágzott, aztán ismét egy-
két nap alatt úgy oltiint a föld színéról, hogy a régiség-
kutatók még egy eldobott zsíros papirost sem találnak a
helyén l

Úgy keletkozett és szúnt nteg, mint harcos óseink-
nok vándorló táborai, nrint a közoli Rákos mezején
összegyúlt nemesek országgyúlései és mint, - mint a jövó
zonéje.

De a táborban az ósi kürtön és fokoson, a sátra-
kon, a napbarnitott magyarokon kivül ott volt a rádió,
a gépkoosi, a gőzhajóállomás és a repülőgép is. Ott
volt a múlt nrellett a jövő is. Ott volt, nemcsak liülső-
ségokben, hanem a szívekben is.

Ennek a nagy magyar erőpróbának, ennek a

- nem egy - rákosi országgyűlésnél is íontosabb ese-
ménynek különboző külön hivatalos és nernhivatalos
emlékkönyv fogja a konroly részét megörökíteni. Hogy
pedig a derűsebb oldalaibólis eltegyünkegyet-kettőt em-
léküI, - erre vírllalkozom többek lrözött én is most.

De a feladal nehéz, a tábor csendjét felverő zsi-
bongó jókedvet nent lehet papíron visszaadni, a tábor-
ban történt kedves apróságok pedig inkább csak az
egyes érdekelt csapatok részére érthetók és élvezhetók.
Do mentől nehezebb a feladat, annál szívesebben vá"
gok neki.

*.

Mint szemfüles cserkészrijságíró,,,mint vezércikkíró
a nrellényzsebben" és mint órsöm esze és tolla hosszú

itazás és számos átszállás után kiértem a füstös város-
ból (erre mifolénk Pestnek hívják) a Szilas hídjához
(tudtad, hogy az óperonciás-tenger hídját Szilas hídjá-
nak lrívják ?) és rögtörr észrevettem, hogy milyen óriási
lratása van a cserkészetnek a társadalomra. Nem arra
gr_rudolok, hogy csak úgy dültok a karavánok a város
í'elől a Szilashíd í'elé, hanem hogy ezek a népek a híd
elhagyása utárr azonual és jól szervezetten egyik jól-
ismert cserkészjátéklroz fogtak, melyet ilyen nagy ará-
nyokban ol sen tudtanr képzelrri.

Ez a játék az tlgynevezott ,,Megközelitő hadüáték".
A tábor kapúi és sarkai körül sárga és fehér karszal-
lagos védőcserkészek örzik a bejáratot és akit elfognak,
annak büntetésül belépti díjat kell fr,zetnie, de a közörr-
§ég támadó túlnyonró része, különöSen aZ ujpestiek,
kúszva, mászva, addig kerülgeiik a tábor védelmi vona-
lát, mígnem őrizetlen réseken sikerül beosonniok. OIy
ügyeson csinálták, hogy ha dtintőbirO volnék, a harc-
játékot ntinden gondolkodás néIkül a támadók részére
döntöttem volna el. Még a belterületen portyázó védő-
kön is kifogtak azzal, hogy nem az útakon jártalr, ha-
nem egyik sátorból a másikba bújkáltak, /

Csak egy volt feltünő. Idegenek a sátorbóI ihkább
elvinni szoktak egyet-mást, bár a cserkész szemfüles és ezt
nem engedi (inkább maga szór eI mindent). A tábor
támadói alattomosabbak valának. A védelmi gyürún ta-
lán veszélyes is lett volna valantit kicsempészrri, hát a
tábor ellen való tamadásukat a trójaiak nrintájára aján-
dékokkal vezették be. Nem ugyan sipfarku falovat, de
édességet és mindenféle más ennivalót hoztak, hogy a
sátorlakók gyomrát tönkretegyék. Ez ellen a sátorlakók
úgy védekeztek, hogy a libatömés mintájára minden
kapúnyitás olőtt tisztjeik felügyelete alatt pukkadásig
megetették a legénységet és kötelezték arra, hogy mi-
helyt az olköltött jó és lrevésbé jó ebéd a gyonrruk.
ban üIlepedni lrezd, az előáll'ó íirt a tábor e célra ké-
szült és ,,Cuki"-nak novezett nűtömódéjében drága, de
jó anyagokkal azonnal töltsék ki. Es a cserkészok az
ilyen parancsokat konrolyan be is tartották és ez ma-
gyarázza a merénylotek hatástalanságát.

A közönség részéro is volt ott egy ilyen külön
mútömó-üzem, ahol párizsit, debrecenit, bécsit, kőbányait,
szóval mindenféle bel- és külföldi ,tömedéket" mértek.
De ez a két hely, úgy látszik, túlságosan közol volt

Hogy képzelte el Pöttöm Muki a főzést a 8000 cserkész lészére.

egynráshoz, a tábor parságához és rendőreihez, mert bi-
zoly a legjobb csa]ádok is összetévesztették néha őket.

Ezekután iszonyúan meglepódtem, mikor hirül hoz-
ták, hogy azért rossz hírek is keringenek ám az élelme-
zés körül, mert mint hiteles helyról és legbiztosabb for-
rásból értesüItek, még a tábor vezetói között is akadt,
aki kosárszámra küldetett magának hazúlról toiást. Es
nemcsak küldetett, do ol is fogyasztotta *- pedig ndm
is haragudott.
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f;bból a iegbiztosabb forrásból trrdtam uio§ azt ís,
hogy honnan ored a mondás: oNo hagyd magail Slé-
zingor !"

Ugyanis volt a táborban a sok Kis és Nagy, Kos
és Farkas, Major és Molnár, Balog és Kovács között
egy Slézingor nevü fiú is, aki igen szórakozott volt és
ogyszer késó osto tévedésből az ij.tőőrája helyett egy
Haiós 1azelótt W...; Rucli novú másik társát húzta fel,
aki aztán az óra holyett ütni kezdott. EbböI aztán, pet
szo, Slézingor testvérünk Tájött, hogy alighanem tévo-
dott, de a zajta a sátor többi lakói is felébredtek és
ellenórizhetotlen hírek szerint két pártra szakadtak, az
egyik megfürdetni, vagy hasonló zavarok negelózéso
végett éjjelre megkötözni akarta Slézinger barátunkat,
a másik pedig karban négyszólamra énekelto, hogy:

,Ne kagyil, magad Slézinger /" 1Do azért emollett
maga is teljes oróvel sogitott a fürdetési és kötözési
kisérloteknél.) Ez ugyan talán nem ogészen folelt meg oa
csorkész ahol tud, segít" elvnok, do legalább megörökí-
tetto a Slézingerek vitézségét. (10 :0 Schlesinger terhére.)

A szomszédos csapatnál más érdekes eset történt.
A közismert ,,hogy totszik" játéknak ánnál a kérdésé-
nél, hogy ,,miro használható", az ogyik ipse megakadt,

a mostani nagas múveltségi fokunk vivmánya. Soha-
sem találnátok ki. Géppel. Igenis géppel ! Ha egy hara-
gos tábori rendórtiszt harapni akart, csak ráirányitották
a gépet és egyszerre mosolygós, nevetó, kedély'es bácsi
lett belöle. Ha a tábor bárrnelyik más hatalmassága
§zerotott volna egy kicsit szívból mérgelőrlni (némelyik
ombernél kell ez a jó emésztéshez), elókapták a gépet és ki
volt kúrálva. Ha valamelyik csapat nem lépett egyszerre, ha-
nyag volt a testtartása, vagy bármi kis hibát csinált,
nom szólt rájuk senki, c§ak előkapták a gépot és el.
kezdték csavarni. A hatás rögtönös és feltétlen volt !

Hallottam ugyan mondani, hogy drága mulatság
az i|yen gép használata, mert abba fiIm is koll, amit
tekorjenek bonne. Nohát, ez aljas rágalom, vagy leg.
alább: Rosszakaratu túlzás, vagy logeslegalább: Ment-
hetetlen tévedés l Minek filmet beletenni az ilyen gépbe ?
Hiszen a hatást film nélkül is épen úgy eléii | - -

lis utólag sem lehet rájOnni, ho§y nom volt film
a gépbon. Mert, ha egy meneteló csapatot le is kap,
azt kélszázszor egymáshoz lagasztja, néha rövidebbre,
vagy hosszabbra fogia, aztán olyan gyorsan csayarja,

mikor' o{ tr"jó' volt foladva, neni tudoít Üamarjaban
arra felolni, hogy a hajó miro használható. Es akkor
ogyszorre karban, mogint négy szólamta, nemis súgták, do
dorogték oda neki az összos többiek pont azt a töme-
ge§ hajóhasználati módot, molyet más halandó talán
nem is ismer, csak az, aki a Nemzeti Nagytábort látta . . .

lám mi mindont tanúl itt az omber l

A Nomzoti Cserkésznagytábor szokásos rOviditéso
N. N. Erről jut eszombo, hogy ott minden úrrtalan hal-
lottam & ,, C§i§z" s4őt. Ez is biztosan olyan rövidités, mint az
Emke, Boszkári, Okáhá, Géhá, Tébe, Káhá, Oéem stb, de
nem tutltam a nyitjára jönni, hogy mit jelent. Próbáltam :

,,Cserkész Ingesek Szövetségo"o,,Csavart Irányzatu Szer-
zők", ,,Csak lngyon Szoreplók", ,,C§ere lrónt §zoretők",
,,Csábos lgérotok Szenfényveéztése" és száz más mog-
oldást, do egyik som látszott találónak. Pedig én eléggé
értek a rövidítésekhez. Tudom például, hogy: V. b. t. t.: Valósá8os belsó titkos tárcairó, p. f. : piszkos
füIesbagoly, B. K. V. T. - Bo Ktiphetsz a Yén Tali-
gába, D. G. T. : Dunában Gázló Teknő, S.K. : Sajt-
kukac stb. Aki a ,,C§isz"-t megfejti, irja meg nekom is.

Igen ügyes dolog volt, ahogy a táborban a han-
gulat és holyos testtartás kérdését megoldották. Ez is

W.
-\"Nj 

/

hoigy az arcokra rá no lehessen ismerni és azt hiszi a
világ, hogy minden csapat rajt van a filmen. Az óvato-
sabb gépész esetleg hátulról, vagy este, vagy écaka ve-
szi le a ,,törzscsapatot" megszázszotozás végott. Igy
még biztosabb a felismerhetetlenség. Aztán csavarhatja
agyanazt a csapatot itéletnapig is, nem fognak rájönni,
hogy az mindig ugyanaz a csapat.

Csodálatos azonban, hogy kivételek is voltak. Vol:
tak, akik rettegve menekrlltek a gép elól és bokros
toendőikro való hivatkozással rigy elbujtak, hogy még a
tábori rentlőrség sem találta meg óket (pedig az sokat
talál;. Igy külön0sen az é|e|mezés és §azdaság vezetői.
De még rajtuk is trlltett a tábor Gyula bácsjja, aki ál-,
ruhába4, öregcserkésznek öltözködve, az est és az €j
homályában volt csak látható. Sót még a tábortüzeknél
is egy-két meg;legyzés'e után rendesen, ugy el szokott
túnni a tömegben, hogy a legügyesebb Scherlock Hol-
me§ §em tudta'fellolni. Pedig a Nagy Fónökével ,vete-
kedó köbtartalma mellett ez épen nem kicsinylend,ó do:,
log. Rossz nyelvek szerint azonban nem is annyira 4.
geptöl félt ó; hanem mert a táborban nem ak'art 

-dohá"

A javit6gép.
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belsó értétet, ha az én be-
számolóim is benne losznek.
Kiváncsí vagyolr, felfogják e
ezt ismerni az illetékesek
és illetéktelenek ?

Pauana Zsyga.

A térképégz külön-
próba eredménye.

A térliépész litiiörrprtrbe
any&ga öt részre osztva Le-
rüIt í'eldoIgozásra:

t. Átűtnnos kérdések
2. Domborzati alakula-

tok ábrázolása szintvonalali-
kal; a csíkozás elnlé]ete.

3 20 clrb. térképjel ra,i-
zol/rsa; a nregyeri csárclr
íölrlra.j zi hel.ynreglratározása.

4. Térkéllrtjzolás dik-
tálás után.

5. Szentendre- Btrcina-
patak - Dobog,ikő újíortal
menetide,iének a számitása
megokolással.
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Jelentésrajz a 24 6tás cserkészésből.

nyozni: minden úntalan kénytelen volt beútazgatni
Pestro, hogy ott kodvére kipöfékelhesso magát és a
füstölésben lefőzze a legöregebb gyárkéményeket is.
Persze, ilyenkor lámpával sem találhatták meg a tá-
borban.

Yannak gyárkémények, amelyek a füstölésben
§olrasem fáradnak el, de a táborban zenekarok is vol-
tak, melyek szünet nélkül fútták. Ezek különöson olyan-
kor érvényesültek, mikor a hatás íokozása céljából ogy
tábortúz helyett tízet tartottak és rnindegyiken egyszerro
énekeltek és zenéltek. Ennek az eljárásnak az volt a
célja, hogy igy tapintatosan, d€ félreértlretetlenül érté-
sére adja a közönségnek, hogy jó lesz hazantenni. Kü-
lönösen első vasárnap volt ennek a fogásnak.akkora
hatása, hogy a menekülő tömegokkel a kivonult rend-
őrség senr bírt. Késóbb a közönség ezt is megszokta
(mint a kutya a verést - mondanák falun) és meg-
bocsájtotta. Csak azt nem tudta sehogy megszokni és
megtanúlni, hogy az útak a közlekedésre és a rajtábo-
rok pihenésre valók, mert az útakon letelepetlett, ki-
pakkolt, étkezetl, alutlt, a sátrakban pedig, mint valarni
árjfuő házakon át, úgy közlekedett.

1Zfuje| között jegyzem csak meg, hogy rnint lapzfuta
előtt órtesülök, a Szövetség erre fel a közönség ked-
vóért egy valódi áljáró házat szándékozilr ntegszorezni.
Még rnegéljük, hogy azon pedig nem fog közlekedni l1

Mint lapzártakor értesülQk, ezok a nrásutt szokat-
lan különlegességek úgy megtetszettek idegen vendé-
geinknek, hogy a legkOzelebbi Janrboreet (olvasd : Zsem-
bori és nem Zsemberi, mert zsembori: világtábor) zsem-
beri pedig az ezermesterek szerint si-verseny) egye-
sek itt akarják megrendezni ésazza| fenyegetódznek, hogy
ha nem rendezzük mi meg, akkor Prágába menuek és
attól mi fogunk csehül állani.

Mint lapzárta u,láu értesülök, a Nemzeti Nagytá
borról nemcsak a szövetség ad ki eruIékkönguet (Jövó
század, regénye. Irta Jókai), mert vannak fürgébb üzlet-
emberok is, akik nagyobb hatás kedvéért Zsemborirrak
nevezik eI ezt és nrindazt megirván róla, ami a Magyar
Cserkószben már' megjelent, egy ellen-emlékönyvvel
fogják még a valódi kiadása elótt a világot negörven-
deztetni, do azt hiszom, sót szerénytelenség nélkül ál-
lithatom, minden onrlékkönyvnek csak az adhat valódi

l15 sz, ,,Sirály& IL órs.

Bölrn Viktor 2.
Elter Kornél 2.
Márton Sándor 2.
Ranschburg Géza 2.
Szemenyei /anos 2.
Róth Ntindor 5.
Vogl Imre 5.
Békefi Benö 7.
Felnlann István 1l.
Schopp Jtittos 1l.
Tattuy Pril 11.
Bruder János 13.

Jázon András l3.
Kalapis Ferenc l3
Tóke László 13,
Sigmond László 25.
Harsányi Szabolcs 32.
Thuróczy Antal l35.
Varga Lásziti 135
Leiclrovszky Emil 174.
Béll Béla 22.
Farkas Zoltán 103.
Auer Mihály 226.
Bogyó János 248.
Bach Géza 39.
Simon Jenö 39.
Szauler István 39.
Horváth Árpád 42.
Neszller János 85.
Gyórffy Boldizsár l83.
Varsa |stván t83.
Balask/. lózsef 151.
Bujdosó Lajos l5l.
Bense Sándor l18.
Osztrics György l44
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Kramár László l98.
Máté Lajos 26l.

I.

6
12
4

10
|4
l8
14

()

4
14
20
8
8
4

l2
5
I

2
4
4
4
4
2
5
J
8
8
1

8
6
1

2
1

6
6

Pontozís
ll. IIt. iv, V, íILag

3 15 10 14 9,6
3 ő 15 16 r0,2
818 1459,6
129l9811,6
18 l0 18 10 14
l982010l5
15781!,
67]l,28;.s
17 t] 15 5 98
16 5 t5 17 l;t"t
19415124
l0 11 6 0 7

89t}l$6
36l09,t
15 fi 10 4 9,{
668|2i,+
672125,E
8t814,2
43102
45l086,2
l6l104,{
3 1 t] l0 6,2
46284,8
23032
l30l2
53l4B,2
42l23,4
56l1'7i,4
17 5 10 12 I08
15 12 12 15 12,4
l061248
l 2 2 0 04
35143
4 4 1 2 24
l0 6 12 14 $,6,l326168,6
5114,24,G
l0 3 17 l0 8,2
3 1 | 1 14
Il227,4

Eredmény; I. Róth N. (5. KEG.) tr5 p., * ll. Szenrenyei

]. (2. BKG.) és Tattay P. (ll.) 14 p, - lll. Schopp János (i1.:

Bocskay) 13,4 p., - lV. Oyötlfy Eo]dizsár (83. sz.) 12,4 p,.-
V. Ranschburg Géza (Rend. 2.) 11,6 p., - Vl. Nesztler János
(85.) 10,8 p., - Vll. Elter Kornél (Rend. 2.) 10,2 p,, - Vll|. Fel-
mann lstván (l1.) 9,8 p., -- lX. Eöhnr Viktor (Rend.2.) 9,6 p,
Márton Sándor (Rend. 2.) 9,6 és Osztrics Gl,örgy (l44.) 9,6 p.,

- X. Töke László (l3.) 9.4 p.
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Dugó Jani beszámol a Nemzeti Nagytáborról.
(Szintér: Mili néninél az ebédlö. Idő : két nappal a leszerelés
után. Jelen vannak: Mili néni, Kócz Manci, Kócz Matyi, Minta

Károly és Záp Ferkó,)

Mili néni: Egyeiek, szentem, abból a kuglóíból. Egyél
Janikám, ílyet ugyse kaptál a táborbar. (Esznek.)

Dugó Jani: Hát, hogy folytassam, a Nagytáborban is ér-
vényesült a közmondás: Szemesnek áll a világ !

Manci: Jé, mondja el János!
Dugó Jani (hanyag elökelőséggel): Tulajdonképen élet-

ntentö vizsga volt, de a Kóczíalvy olyan ügyetlenül vihelkedett
hogy valóban fuldokolni kezdett. Erre én ruhástul beugrottam
a Dunába, hozzá úsztam. Szörnyü küzdelem fejlődött ki köztünk,
ntert tudni kell, hogy a vizbefúló kétségheesetten szokott kapá-
lóclzni. Végül sikerült őt megforditanom § a nyakszirtjére ütöttem,
ntire elvesztette eszméletét. A többi aztán gyerekjáték volt.Manci: Jé, mondja, János ! En hallottanr, hogy

sok találrnánya van.
Dugj |ani (szerényen): No igen, néhány dotoggal

magának

föltünést
keltetteln.

Köcz Malyi: lgaz, hogy az összes versenyekben tészt vettél ?
Dug,i fani (szerényen) Ez a legkevesebb. Az emter meg-

teszi, amit lnegtehet. A nyomozó versenyben például . . .

Mitttu Kúroly: Erról hallottatn! Kénreket keliett kinyonrozni.
Manc! (lelkesen): Jé, mond ja el, János !

Dugó /ani: A legtöbb cseíkész, cserkészietienül nyomo-
zott. Volt olyan, aki egy cigánygyereket fogott el, egy másik
valódi cserkészt stoppolt te. Iin a szokott körültekintéssel min-
dent ntegfigyeltenr s rájóttern, hogy van a táborban egy oláh
kém, aki lord Hanrptonnak maszkirozza magát. Éjie|-nappal a
nyomába voltant, le,ajzoltam a kalapját, jelvényeit, ingének a sza-
bását, cipőjét s megállapitottanr, hogy mindez hamisitvány. Majd
leirorn én ezt egy hosszabb cikkben is a ,,Magyar Cserkész" szá-
mára, mert igen tanulságos eset, sokat tarrulhatnak belóle a nyo-
mozó cserkészek.

Zdp Ferkó: S mi lett a vége ?
Dugó Jani: Természelesen lefogattanr a tábori rendörök-

kel. Elvitték a Markó-utbába.
Mili néni (elragadtatva, : llyen egy fess cserkész ! Egyél

Janikám abból a dobostortából ! (Jani eszik.)
Mqnci : S kapotti ezért ktüntetést ?

Dugó Jani a lordliépíi idegen csorkészt {igyoli.

Duó,Jani : llyen csekélységekért ne:n szoktak kitüntetést
adni. Hiszen még az életrnentésért §e fogadtam el kitüntetést
mikor a Dunából kihuztam a Kóczlalvyt.

Dugó Jani életmentése.

Kócz Malyi: S mért nern logadlad el a kitüntetést ?
Dugó Jani: Cserkészkötelesség volt. Majd erröl is irok

egy cikket. Meg arról is, hogy hcgyan kell a tábori rendörökkel
kibabrálni, akik túllépik a hatáskörüket.

Minta Kdroly,, Szemtelenek voltak ?
Dugó fani: Összeszeclték az eniber holmiját s az u. n.

elveszett tárgyak közé vitték. En aztán alapo§an megtréfáltanl
öket. Ugyanis rájöttenl, hogy ők is elvesztik a legszükségesebb
szerelvényeiket. Az egyik rendőr például a parton felejtette a tö-
rülközöt, szappant s a fogkefét. En lölszedtem s a rendörségre
vittem. No, lett ebböl fölfordulás ! A Siczky rendőrparancsnok
úrr rapportra rendelte az illetőt, Azzal védekezett, hogy száritani
akarta a törülközőjét, a fogkeféjét pedig a napsugárral akarta
dezinficiáltatni. Persze, nem hitték el neki a maszlagolást s jól
kikapott. Le is fokozták közrendőrré, pedig segédtiszt volt.

Manci: Milyen leleményes maga János !

Dugó fani: Legkedvesebb emlékeim közé tartozik rnégis,
nrikor a Magyar Cserkész belsö szerkesztőségi munkára kért föl.

Kócz Matyi : lgazán? Ez nagyszerü ! S nri volt a dolgod?
Dugó Jaru, Segitettem a szerkesztőnek. Adtam neki ötle-

teket s elbiráltam a szerkesztőségi ládába dobott kéziratokat.
Aztán meg egész sereg tábori rikkarcs volt a kezem a|att, azokat
kioktattam, hogy mit kell kiabálni. Nem könnyü dolog az kérlek!
A végén az összes előfizetők a sátram köré gyülekeztek és nreg-
éljeneztek.

Minta Ktiroly., Nagyszerü !

Kócz Matyi: S voltak ,,célszerü ujitásaid" is ?
Dugó Jani: Hiszen azért nlentem a Nagytáborba, hogy

ötletes tökéletesitéseirrret megvalósitsarn ! Például az összes ebéd-
löasztalok közepére rászereltettem a mentőládát, hogy ha valaki
ebédnél rosszul lesz közel legyen az elsö segély. A konyhákra
1ábori füstfogót szereltem, amely a füstöt elnyelte. De nem árulok
el mindent elöre, majd megirom a ,Magyar Cserkészu-ben.

Mili néni: Egyél Janikánt abból az indiánerből!
Dugó |ani (eszik) : Mondta is a főparancsnok ur, hogy

rnaga rrlellé vesz hivatalos ötletgyártónak és tábortökéletesitőnek.
De én nlegIrtaradtam közcserkésznek, mert nent akartam, hogy
a többiek nregpukk4djanak az irigységtőt.

(Dugó Janiék tovább esznek, a függöny ijedlen letoskad.)

***
Utóirat. Aki Dugó Jani beszámolóját kellő módon érté_

kelni és élvezni akarja, olvassa el Dugó Jani titkos ttibori nap-
lójdt a,Nemzeli Nagytábori Magyar Cserkész"-ben, amelyet Jani

]

l

Miti néni (elrénrüI): Te Jani, az éleleclet tettel kockára! barátunk elveszitett s amelyet a szerkesztő megtalált. R,
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Pályázatunlr.
A rejtélyes hindu levele.

- Morselevél a Nemzeti Nagytábor főterén. -
Délután három órakor törtónt, hogy a táborirend-

órség morsejolekkel teleirt papiadarabot talált a tábor
fóterén. A renclőrök a közelbon lévő szerkesztőségi
sátorba hozták a ,,talált tárgyat". Többen próbálták
megoldani, d,e semminomü értolmoü sem sikerült belőle
kihámozni, potlig némotül, angolul és olaszul is beszéló
cserkészokot is bevontunk a tanácskozásba, mert hiszen
a Nemzeti Nagytáborban bővon voltak külföldiek is,
osetleg ők hagyhatták eI a céilulát.

A nagy gondolkozásban ogymásután nyitogattuk a
fagyasztóan moleg homokba hütött,,Frutti"-üvegeket,
de a morsoirás mogoldatlan marailt. Mikor szayazásta
tettük fel a kérdPst, háromnogyoil szótöbbséggol mog-
állapitottuk, hogy a rojtélyos irományi el tudjuk olvasni,
csak nem értjük, mivol kétségtelenül a tábor előkeló
hindu vendégo veszthotte el.

A Szorkesztő éppen felcsilingolto tábori telofonon
a külföIdi cserkészok táborfónökségét, amikor a hátiér-
ból, onrint szamár a birkák közüI", kivált Dugó Jani
szorotott cserkésztostvériink alakja.

- Hiszen ez nem hintluul van l - kiáltotta har-
sány hangon.

- Hát milyon nyelvon irták ? - kérdoztük mog-
rökönyödvo.

- Milyen nyelven irták ? Sommifélo ,,nyelven"
sem irták, hanem papiron - igyekezott Janika szolle-
meskedni. De azért hozzátetla: ,,Elég szégyen az,hogy
olyan cserkészek vannak a táborban, akik még ezt sem
értik l

- Ejha l Te talán értetl ?
Janika összevonta szempilláit, mégegyszer végig-

futotta a szöveget s fOlényesen szólt:

- Elolvasni elolvastam, érteni nentigen értem, ha
azonban egy félóra mulva még élek, visszajövök s
nrindont nregmagyarázok l

Ezzel Jani szoro§ cserkészövét megoldva, mint egy
ifjú 

"Nurmi,, 
rohant a tribori harangok felé.

Lapunk szorkosztósé*á 
'uOörli 

a ,,hindu" levelét s
olvasóinak felteszi a kérdést ?

- Mi leketell, a szöuegben, alni Janit arra kész-
tette, kog1l a fenti sejtelmesen uésztjósló kiáltással el-
elrohaujon ?

.|-.|--.|-ll._.|-Il-.I_.l.-.|-|..-|.. .|._.-lll*|-..-_ll
. -.l1.1-... -l--.|-ll..- -.|_ -|.l. _..

.l._|.|-..ll.._ll..-1.1._..l
-|.l_.|. -. ll.|-... _|.|.|.. _.ll. |-|..._.I
-|._.-.l-.|.-lll.-|.l.-_.ll.l._|.|.-..-ll._|._ll._|.|
-,=l,-- .|_-|.|._..|-|.|-..-

+

I. dij 50.000, II. dij 30.000, III. dij 25.000 K.
Beküldési határidó oktobor 5.

Találóskérdés pályázatunkat helyesen fejtették meg:
Anonymus, 82. Szeged Bohdaneczky, 82. Szeged
Agoston Fábián, ,, 

'örcsök 
László, 82. ,,

Albissy Loránd,50. Szombathely Bejcsik Károly, 82. ,
Barca Mihály, 35. Győr Bauer Jenő, 3.

Czeiner Géza Ötvenes Hunyadi, Szombathely
Deák lgnác, l7t. Debrecen Pethö Dezső, 82. Szeged
Detriclr Barna, 82. Szeged ,,Pacsirta"-őrs, 50. Szombathely
Domján Barnabás 82. ,, Peiniger Károly
DömötörMiklós, 50.Szombathety,,Róka"-őrs, 35. Györ
Fromm Béla 50. ,, Réder Károly, 82. Szeged
Fromm Tibor 50, ,, .,Rigó"-őrs, 910. Pécel
,,Fecske-örs, 82. Szeged ,,Shatterhand" 82. Szeged
Geges Gyula , Ioó Imre, 292. Makó
Grean Imre ,, ,,Sas'-örs, 82. Szeged
Gerle-örs, 30. Györ ,,Sólyom"-őrs, 910. Pécel
Horváth Ferenc, 50. Szombathely Sinron l*ászló, 50. Szombathely
Heszlényi Zoltán,82 Szeged Sághy Odön, 50. Szombathely
Hoslinek Imre, Szombathely Sansz János, 82. Szeged
Hoppál Mihály, 82. Szeged Szivós Gyula, 77. Nagykanizsa
,,lgizi betyár" 910. Pécel Szy Tibor, 50. Szombathely
Ím"regh Béla, 910, , Szálo 1oz'set, 292. Makó
lanoúszky Antal 910. Pécel ,,Szarvas"-örs, 82. Szeged
I{neffel Pál, 82. Szeged Széki Miklós, 82. ,,
Kormos József, 82, , Szy Géza,50, Szombathely
Kiss Gyúla, 82. ,, Székely Ferenc, 82. Szeged
Kindrusz Gyula, 292. Makó Tóth Ferenc, 2l3. Eger
Koroknay István,50. Szombathely Tüske Andor, Gyönk
,,Laci" ? ? 910. Totzauer Károly. 82. Szeged
Luckhaub Gyula, 3. Tóth Sándor, 82. ,,
Mezey Béla, 82. Szegeí Tóth Ferenc, 82. ,,
Mogáh Lajos, 82. ,, Temesváry István. 82. ,,
Ma[yarka-Ferenc, 82. Szeged Ullrich Viktor, 35. Győr
Nesúedik rai, 35. Györ Ulbrich Miklós, 3.
Néőeth Ferénc,50.Szombathely,,Vércse"-raj, 50. Szombathely
Németh Károly,50. Szombathely Vass István, 82. Szeged
Naey A. Emil, 82. Szeged Wéber Mátyás,.82. Szeged
Ogiyanov László,82. ,, Zobay Andtás,9?. ,,
Oi'ejár Mihály, 17l. Debrecen

I. dijat nyert: Ognjlanou Lőszló,82.Zliny| Szeged.
II. tlijat nyert: Barca Mihály,31. Jedlich Anyos caapat
Győr. IU. dijat nyort : Tóth Ferenc,2I3. Koháry, Egor.

,,Dugó Janiék 6rsi akadályversenyen" pályázatunk
eredménye.

Mikor Janika meg nem rozsdásodó lapjait a nyil-
vánosságra hoztuk, meg voltunk győzódvo, hogy a be-
érkező,elisnerőIoveleku nénrolyike (?) kritikában fogja
részesiteni Dugóék szereplését. Meg kell azonban áIla-
pítartunk, hogy anennyiben lapunk olvasóitényleg olyan
örvendetos módon szaporodnának, hogy a Magyar Cser-
készok hatalnras tartaléktőkéi lehetóvé tennék az örök-
becsü napló kiadását, ezt a beérkezett váIaszok néme-
lvikévol kelleno kiegészitoni. Most péIdául egyik opti-
mista világnézetű olvasónk a kátyuba rokedt szerkocsi
kihúzására azt ajánlja, hogy ,egy erős cserkészbot a
kocsi alá, két erós cserkészkar a bot két végéro, ogy
hó-rukk kiáltás s a kocsi máris kint van a sárból. A
2-3 qa elbiró cserkészbot és az azl tartó csorkészkar
beszerzési forrását nern írja meg, valamint azi sem jelzi,
hogy a cserkészboton hirnbálódó szerkocsi saslongést,
va§y óriásforgást fog a bot körül végozni. No de nem
lehet mindenki egyszerre tökéletes Dugó Jani !

A helyes rnegfejtőket és nyertesekot kövotkező
számunkban közöljük, leközlünk azonban egyot a leg_
jobban sikerült pályázatok köztil :

Ked,ues Janika !
CsotláIom, hogy a multkori heik jelentésed után

nost ogy akadályvorsenyról,akarsz beszámolni. Nem
remeg§z a sok kritikustóI? En is próbálom hibáidat
leirni, de no vedd kritikának, csak jószivú figyolmezto-
tésnek a jövóre nézve.

A 20 m. köté| az őrsi felszerelés és nincs "kivül".Az összegubanoolódást elkorülhetjük, ha a kötelet szé-
pen foltokercseljük és ezt utász vagy turista kötésmód-
dal megkötiük. Kifeszitve no vigyük, mert elóhaladá-
sunkban gátol.

A megvadult lovakat no próbáljuk puskával mog-
állitani, mert vagy magunk, vagy a lovak adják meg
az árát,
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A Nemzeti Nagytábor oéllövöldéje.

Kondicióvizsgálat elótt pedig ne porol-játok ki
egymást, hanem felszerelésteket hozzátok rendbe és
próbá§atok frissen, fáradság nélktil rlregérkezni a táborba.

Elakadt szerkoosinál nent tanácsos az esőköponyt
lerakni a föIdre azérL mltt a k. sáros lesz, a kerekek
széjjel szaggathatják. I(ihúzás módja: egy rragy fiú a
rúdhoz, kettő a két kerékhez, kettő oldalt és kettő
hátul, vezónyszóra a ruilnáI levő oldalt forditja a rudat
és egyszerre kitóIják a kocsit.

Ha olyan akadály olé kerülürrk, ahol farakás
temetett eI valakit, no kérdozzük lri életkörülnrényeit,
hanen a leomlott farakást g.yorsan és óvatosan szed-
jiik szQjjel, iigyelve arra, hogy jobban össze ne nyomjuk
és azután távolabb vigyük és elsősegélyt nyújtunk, A
hasábokat nenr kell sorbarakni, fő az, hogy minéi elóbb
kini legyen az eltentetett.

A szakadék tetejéről bajosarr leltet megállapitani
azt, ltogy az aljál levő nrilyen ájulásban van, Leetesz-
kedésnél elóbb kipróbál,juk. hogy nincs-e a szakadék
a\|án rrrérges gáz (égőcsóva) és csak azután ereszkedünk
le. Lz áiultra rnentőcsomót teszünk és úgy szállitjuk ki
a szakadékból. Förit elsősegélyt nyujtrrnk.

A Nemzeti Nagytábor vizirendórei.

Deszkakerités akadálynál tlombhúzás sok idői vesz
igénybe, jobb a következő megoldás : Két fiú vállára
cs. botot teszünlr, a többiek felkapaszkodnak és a túlsó
oldalon leereszkednek és segitenek a többieknek a Ie-
ereszlredésnél. A két utolsó köz,h\ az egyik rabló-Iétrát
tart, felkapaszkodik és felhúzza a másikat. A felszere-
lésünket átkelés alatt adogatjuk át.

Fuldoklónál ne az egész őrs ugorjon a vizbe, ha-
nem a legjobb úszó. Kötelet is lehet bedobni és avval
kivontatni. De ha a parton csolnak van, legegyszerübb,
ha avval mentünk. A partrahúzottal no itassunk vizet,
hiszen úgy is elég vizet ivott rrrár meg. Oldalt fektet-
jük, száját kimossuk az esetleges sártól és azután, ha
ájulása súlyos, mesterséges légzést alkalmazunk.

Kedves Jani ! Igy valahogy. Máskor próbáld meg.
Tévedtél ? Jól van. Okírlsz rajta és máskor nem teszed.
Hiszen nri is, szigorú kritikusok hány ,,Dugó Janiságot"
követürrk el, de ezl nem szeretjiik kritizálni és elis-
merni annak helytelen voltát. Peclig ránk férne.

ölel testvéri szereteitel Anonlruws
82, Ztinyi, Szeged,

Aki volt a Nagytáborban,
annak sem árt, ha eloivassa e rréhány
sort, aki azouban nern volt, anrrak
kétszer is el kell olvasnia.

Arró1 van szó, hogy a nagytábor
szellemi kincseit és emlékeit nrin-
denki szánrára hozzáférhetővé akar.
julr tenni és ezért lrözöljük, hogy a
Szövetség gazdasági hivatalánál meg-
szerczhető:1,. a tábori Ma§yar
Cserkész valamennyi szánta, sorozat-
ban példárryorrként 4000 korona ; 2.
a Nagylábori Zsebhönyu, mélyen le.
szállított áron! 5000 K, minden tábori
trrdnivaló, az egész tábor előkészí
tésének és tervezéséneli szelleme és
ereje benne lüktet; 3. a leaelezölap
sorozatok, amelyek hire rnár az egész
világra elhatott és Amerikától Sveizig
mindenhova kérik a magyar cserké-
szet e legérdekesebb és eddig leg-
nagyobb levolezólaps orczatát, példá-
nyonként 1000 K, de tömeges ren-
delésnél 250/o engedrnény a csapatok
jaltára 4. a Nagytábot plaká,tja.

mély nyomáson, mini bekeretezhető
emlék, darabonként 10.000 K-ért;
5. a nagytábori bronzplahelt, a leg-
szetrb ilynemi-i munka, tömeges ren-
delésnél darabonként 4500 korona;
és végiil a nagytábori f.Ltu, mely két
példánvban fog forogni, kb. 1400 és
egy kb. 2000 m-es film lesz, ennek
részleteiről a csapatokat külön tájé-
koztatjulr, továbbá a levelezőlapok,
iiletóleg fényképfelvételek, melyek
a táborban és a Yérmezőn történtek,
s nelyek nagyságtól függően 2500
K-tól 10.000 K-ig kaphatók, azaz
rendelhetők. Rendelhető külön album
is, az összes felvételek száma 146.

Egr-es példányok mindebből, amii
felsoroltunk, a Magyar Cserkész ki-
aclólrivate]ában és a, Magyar Cser-
kószek Termelő és Ertékesító Szö-
vetkezete fiókjaiban 0Y, Yáci u. 46.
és ll, CorvintéxT) kaphatók, töme-
ges vétel vagy rendelés (árenged-
ménnyel) a szövetségi gazdasági hi-
vatalban (Vl, Révai u. 10. ll. em,)
történhetik.

Tudod-e, hogy
Az embet napoaLint 12000 szót beszél.
Egy csepp jodtlnktata 7000-szet ar,lyl

vizet szinez.
Az embetl testneL tőbb, mint aíeleviz.
A selyemhernyő étettatlaa,a 50* 73 nap.
A fecske l60 kííométeres scbessággcl

lsd tepűlrri.
A tígris etősebb1 ailnt az otosaláa.
A szőkék hosszabb életűek, mínt a

batnáL.
Az ljkőrmők gyots nővése jó eg&szség

jele,
A szőcs&e a saiát teste bosszííságának

200-szotosáta Éépes ugraní.
50.000 rózsábóí készitei,ek egy ltlcla

tózsaolaiat.
100-200.000 vitágta kelí a oéhnck

szállnlat hogy íé1 kiLó aézet tetmeljea.
Az eabeú tcst cgy nap teíotgása aíalt

annyi hőt íetmel, hogy azzal?Zkííogtaa
ieget íehetle aegoÍvasztani és az olvasz-
tott vizet aég Íöí ís Íorralní.'

26ő

Csónahot, ladikot, kajakot, ujat és
használtat vesz az o;szágos titkári hivatal,
az irásbeli ajánlatok tehát oda küldendök,



Igen tisztolt Szerkosztő Ur !

-Kedvos Gyula Testvér t
Biztositok mindenkit, aki kétolkednék, hogy jó,

ha az embor mindig tüzetesen végigolvassa a ,,Muglar
Cserhész"-t. En ápolom emo erényt - mint idónritlio-
mo§ ráértom böségeson adózni a fenti erénynel<,
amoly bizonyára egyike a legszobb orényeknek a t.
Szerkesztó úr szompotjából is.

szóval tüzetos olvasás közbon a ,,szerkosztői iize-
notok" között olvasom a,ú egyik nagytábori Magyar
cserkészbon:

.Mokón érd,ehlőd.ö. ErteSíitésecl jó: a sajtó egyik
fóombere vezeti a cukrászdát is. Megfogja írni tapasz-
talatait, hogy a ,Cuki", yagy a Kiadóhivatal ért e eI
nagyobb oreclnényt."

Igy az üzenet. ..
Gyanakszom, hogy ez a mohó ércleklódés inkább

a ,,Cuki"-ban szervált inycsiklandi dolgok irányában
nyilvánúlt csak meg s nenrpedig a részemról kényszerű
móclon sziineteltetett §ajtóteyékonység, illetve cikkeim
hiánya, keltett némi mohó érdeklódést !

Ennyit a mohóságról ...
S most jOn a Szerk. üzeoeto, mely beígór egy

beszámolót látatlanban - t. i. O (a Szerk.) nem látott
engem nilror cikkemet boigérte, mert személyes próbál-
kozás esetón ott a "Cuki" holyszinén utaltam volna
arra, hogy:

sok a szemét a ,Cu körül, sok oFrutti'í-s üveget
kell sósvizbe berakni mog kirakni, vigyázni kell a sü-
toményro, hogy túl gyol§an ne száradjon, vigyázni a
fagylaltra, hogy idó elótt (arrrig mog nom vették és
ették) meg no olvad,ion, vigyázni a ,Prézli,Bác§ira"
(ilyen is volt) hogy túI kis fagylalt adagot ne adjon,
s vigyázni a ,,Hangya" cserkészekro, hogy túl nagy
aclagot ne adjanak, vigyázni Kiss Zsoltra, hogy ,blok-
kolás" közben ne sokat szavaljon (mert utóljára a oStu-
dió" ban szavalt s mort elfoglaltsága miatt a szavaló-
ver§enyre még csak bo sem novozhetett: o hiányt a
pult mellotti szavalással igyekezett pótolni), - vigyázni,
á ,,Náci" Bácsira, hogy túlságosan le ne fogyjon, vi-
gyázni a haszonra. hogy megmaradjon stb. stb. stb.

Ebból láthatja nrindenki, hogy eléggé ol lehettem
foglalva. Ennek dacára a t. oSzork." Ur beígéri, hogy
én még a Kiadóhivatal eseményeiro is vigyázok - mert
ugye, csak megfigyelésok alapján írhatnék összehason-
lífásokról ?

Eo csak annyit írhatok a kiactóhivatalról, hogy
annak egy§zor elveszett a kéményo s abból majdnem
skandalunr lett, mort Lajos Bá' a "CHEF" a kéményt
néhány nap mulva a mi konyhánkon találta meg -amint épon vigan fústölt.

Következtetés: Ha ennyi iiló kellett a ,,ohéf"-nok
ahoz, hogy a fenti tényt megállapítsa - nyilván ő is
nagyon elfoglalt lehetett; amiből viszont következik,
hogy a kiadónak is jóI meheteit.

Egyébként, ha ritkán-néha mégis pihenőro tértem
a Nagytábor egyetlen fásitott oázisán; alkalnam volt
összehasonlitó cserkészvéleményeket hallani s ha nem
volna igaz, szerénytelenségnek tartanárn leírni azt, amit
halottam, t. i., hogy forgalom és közkedvoltség tekin-
tetében sorrendbon a ,Cuki vezetelt, mögötto követke-
zett a Kiadóhivatal s mint biztos harmadikat, a fásitott
oázist jogyezhetjük fel."

Szó so róla - megfigyelésokro sok alkalom nyílt.
Ezoket két csoportra oszthatom: általános érdekűokro
és,,Cukiu vonatkozásuakra.

Levél a szerlre§ztőhőz.
Az elsó csoportlroz tattozó pl. hogy minderrki a

saját ügy-, vagy muukakörét tartotta a legfonlosabbnak.
,Cuki" vonatkozásuak: ttogy a még forgalomban

lévó utolsó repedt száz korcnásokat legtöbben nálunk
édosségekbon valorizálták továbbá, hogy az ostyako-
sárba adagolt fagylalt evése egy egész speciális valami,
anlit az ,,Ezerntester" Reby-nok kellene bemutatnia, -amely röviden: a nyalakodásnak, harapásnak és a rág-
osálásnak valanri ogészen nem nrind,ennapi összeiétele.

Megfigyeltem továbbá, hogy a fogyasztásban 2
csapat kerűlt holtversonyben első helyre: az Ezernes-
terek és a tábori rendórség, - egész tekintélyes neve-
zesi dijakkal.

Egyéni eredmény tekirrtetében a ,G. H." közked-
velt Koós Bólája kapta a legtöbb pontot, utána nyom-
ban az Elnökség következett a Sajtó Bizottsággal
egyetemben, amely utóbbi még kategória eredményeket
is produkált, pl. ,,Elarmat" vizbon. Ebben rendszerilt
este 9 óra utáu indultak.

Megfigyeltem továbbá, hogy dacára annak, hogy
a ,,Frutti" nem kanalas o.rvosság, mert cinrkéjén ez a
felirat volt olvasható: ,,Uditó ital" - mégis egyesek
lrasználat elótt erőson felrázták a' palack tzrtalmát,
ntások viszont sütemény helyett a ,,Cukiban" néhárry
cigarettát fogyasztottak.

A legkeveseb időt nálirnk Siczky Bá' töltötte t. i.
személyesen, melt kihágásiakta-szerüleg volt egymás-
sal némi forgalmunk. Ha jól etnlékszem egy§zeT volt
a,Cuki"-ban Ugy egészen a táborozás végefelé. Impo-
záns kisérottel jött ós megparancsolta: - hogy a sze-
metet szedjük összo.

A tábor vezetóségi tagjain kívúl - akik állandó
vonilégeink voltak - egypár érdekes társadalmi kivá-
lóság is megfordult nálunk. Igy Sipőcz polgármestert
Folkusházy alpolgármesterrel Sternád igazgató a Nagy-
tanács tagja kalauzolta hozzánk. Károlyi grófék Fóth-
róI en famillo - lóháton. - Dr. Balogh Elemér a
,,Hangya" vezérigazatója és csapatunk legfőbb protok-
tora látogatásakor dicsérte vállalkozási- és munkaketi.
vünket. - Itt járt Inraoka japán egyetemi tanár, Csor-
tos Gyula közismert á la Ujházy szivarjával és sokan
mások, akik naplónkban feljegyoztettek.

Iilményeink között fel van jegyezve, hogy a tábo-
rozás elején egy sűrií sötét éjszaka osaknem keresztbe
gázoLta atáborunkat - helyesebbena,Cukit" -atábori montóautó. - Egy esto jó késón rámkopog sá-
toromban egy frissen érkezett német és kérdezi egész
német természotességgel: ,,Könnt' ich mal' was habon,
Kamerád?" ,Gewiss!o feloltem én. "Akkor kérek egy
száI gyertyát" - mondta s bár ez a cikk a ,,Cukiban"
bevezotve nem volt; mégis kapott.

Egy parádé alkalmával szállitó autónkat a bejá-
ratnál 2 óra hosszat feltartották a rend buzgó órei,
amiból különféle bajok származtak. lgy pl. én nagyon
mérges lettem. De azlúán mégis csak helyre jött a ked-
vem, pláne most, hogy a Szövetségben ráütötték számadá-
saimra a nagy karinás bélyegzót meg aztán oda irták,
hogy,,rendben"...!

Most már annyira kihevertern az egészet, hogy
még Reád sem b,aragszom Gyula Bá' amért ebbe a
cikkírásba ilyen sikeresen beugrasztottatok engem.

Ennyit a tapasztalatokról, egyebekben maradtam

munkatársi cserkészüdvözletteI

Keménlt Ödan,

266



Részlet az L kef ület-táborából a lNemzetilNagytáborban. Wagner Alajos (Zirc) felvétele.

Yan-o ki e novet nem hallotta ? Van-e, ki nrég nem
beszéIt róIa, de van.e, ki könyveit el is olvasta?

Ugy illik, hogy mi, cserkészek, az ilyen kérdé-
sekre i§ tud,junk felelni és tisztábau legytiuk azzal, vaj,
jon a ,,Bicsérdyzmus" egészséges és követendó-e7 avagy
pedig szembe kell-o velo szállanunk, mint sok más
izmussal ?

Az igazság az, hogy l}icsérdy Béla nytrgalmazott
adótiszt úr a ,,HaIál leglözése" cimű és néhány más
ruunkájában mond ugyan sok igazat is (sót, nrondhat-
nók, egész kiindulópontja is helyes), csakhogy ezekből
az igazságokból helytelen kövotkeztetéseket von le.

Például abból, hogy több ember betegszik meg a
l,úIsok ovéstól, mint a koplalástól, meg hogy többen
halnak meg mérgezéstóI, rrrint éhségtől: nrég nem sza-
bad azt következietni, hogv jobb, lra semmit som eszünk.
Yagy abból, hogy az emberi test ?/ro részo moleg viz,
nréf nem következik, hogy testi életlrez másra, mint

--vizre és melegro nincs is szühségünk. Pedig az ő tani-
tásai nagyon ilyesfélék. Még amiben igaza volna, ott is
rémségesen túloz.

Már könyvének elószavát is azzal keztli, hog,y

Zoroaszter Zind, Auesztája óta (Kr, e. 6664) ,,hasonló
célú és irányú munka rrom jolent meg", hogy ,könyvé-
nek fejtegetésoi az örökkévalóság számára irattak".

De ne itéljiink előre, nézzünk előbb néhány kis
szenrelvényt ianitásaiból. Halljuk ót nragát szóról-szóra:

,,Ki a feltárt tanitások lényegi értelmébe behatol-
hat"és a qyakorlati kivitethez'sákségeltctő l<épessé-
gekkel is 

- 
rendelkezik, tökéletesedésének törvén, -

§zerüleg kell folyanratba iönnie. Kinél e lapok olva-
sása kózben a íeltételszeiü megértés kibontakozásra
nem iuthat és felületes áttekintés alapján a tanitott
törvéiryek horderejét fel nem foghatva, birálgatá-
sukba- bocsátkozili, az olyan eÁber fejlődésének
egyetlen létezö útját nem ismerbette meg. . ," t;

Tanitásaim útján törvényszerűleg egy öntudati lét-
fokozatot hirdetek. Ez a Mester.

,,A nritrdenségben öröktől fogva végbemenö feilő-
désfolyamatok a hóvtiltozqso& időrendjében követ-
keznek.

Csakis az örökkévalóság sztilheti az összessé-
get szabályozó gravitticioí, nlely az univcrzunot
öröktól fogva betöltő folytonos radioaktivitrisban iut
kiíejezésre.

|Jgy az égitestek, miként a magasabb rendír or-
ganikús életfolyamatok lényei is anyagcseréiüket
tripltilkoztls íttján tartják lenn." 9)

,,Az útgynevezett ürt a valóságbana közönséges
elme képzeIő erejét nreghaladó finomsága anyag I

az erö lölti be.s) Az erő és anyag lényegében ugyanaz,
a nrindenségi anyagcseíe folyanán feltáruló fokozat-
sorozatai azonban végtelenek.

A legclurvább alaperó a gravitáció, ez az an-
organikus villanyárammal azonos, Fénnyé az e|őál.lt
íeltételekhez képest a'akul át... az ellentéles ter-
nrészetü áramhatások találkozása következtében. Az
itt uralonrra jutó törvény szabá|yozza az életfolya-
matok kialakulását is."

halál legyózéséről és a testi élet örökös voltá-
ír:

,,Az ember hiie és hivatásának ezen alapuló igaz-
ságszerinti felíogása képezi axiómaját örök élelének.

Ez, ternrészetesen, nagyon relativ logalotn. Min-
clenki akarásával összefüggő kitartása atapján érhet
el fokozatokal. A fokozatok itt végtelenek. nrert ha-
tártalan a mindenség is, hol feltalálhatók.

,,Hol a tökéletesedésre irányuló {ejlódésnek rnin-

l) Más halandó ugyanczt a gondolatot így fejezné ki : Err
vagyok a legbölcsebb ember a világon, aki pedig engenr nenl ért
nteg, az süsse nleg a tudományát !" Csakhogy, persze, akkor nenr
voJna olyan szép tudományos képe a szövegnek.

z) Ejnye-ejnye ! A hold, rnint Bicsérdy kör etője a táplál-
kozásban ?

z) Ez a finorn anyag vajjon nern az a mesebeli csúrzli-
gutnnri-e, amivel a hold hozzánk van madzagolva, lrogy el ne
hagyhasson ?

Bicsérdy"

A
ról igy
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den feltétete együtt tehet, ott az örökélet me3való-
sitásra kerülhet.'' a)

Es ilyen Bicsértly tanitása mindenütt, ahol újat
akar mondani. De vannak murrkáinak egészen élvezhető
részei is. Igon érdekes például, mikor a ternrészetszerű
óletmód elónyeiról a régi és jelenkori írókat és orvo-
sokat szólaltatja meg. Igaza van, mikor utal arra, hogy
a félelmotos erejű gorilla és a többi ,,ember§zabá§u"
majom mind uövényevő, hogy kozdetben (a paradicsom
ban) az ombor is az volt. Egészen bizonyos, hogy volt
olyan korszak, mikor az uborkasalátát, krémes rétest,
nyalókát, mu§táIt, pezsgőt, sört, fagvlaltot, fruttit nem
ismerték, mikor húst nem ettek, mikor - igaz, hogy
inkább enyhébb éghajlat alatt:- nemcsak az ablak-
üveget, de még a sátrat sem találták ki, mikor áIlan-
dóan a szabadban éItek az emberek és csak a készen
talált terményekkel táplálkoztak. Ezekben az ősi idők-
ben az élotmód tormészetessége miatt kevosebbet is
botegeskedtek és talán ogyesek nagyon soká is éltek.
A biblia szer,int Mathuzsálem és Noé 969, illetve g50
évet értok el, holott a nrai életmódunk mellott alkal.
masint ők som igen bírták volna tovább, mint mi.

Öreg emborek ma is vannak és még sokkal töb-
bon volnának, ha ogészségesen élnénk. Mégis a leg-
kevosebb betégséggel azoknak szokott dolguk lenni és
azok szoktak legtovább élni, akik mindennapi testi és
lelki munkáról, a mintlennapi szabad lovegórői sohason
felodkoznek meg, mindig józanok és mértékletesek.

Ulster grófságban, Belfast nevú angol város mel-
lott levő Drrrmara faluban,,, ma is él - például - a
126 éves William Smith. O a következőket ajánlja:

,- Aki sokáakar é|ni, az sohasemegyen sokat.
Különös, riika ételekro ne kapjon s mindenkor legyen
mértékletos.o

,,- Soha, do soha ne bosszankodjék. Sőt ellenke-
ző|eg, a logjelentéktolenebb eseményeknek is nagyon
kell örülni, mert ezek az örömök a hosszú élet forrásai."

Ö még látta Napoleont, nagy vagyont veszfett el,
de 90 évos korára az,t nagy szorgalommal isrnét vissza-
szerezle. Nagy sétákattesz, szemüveg nélkül olvas, nagy
hévvel tud vitatkozni - szóval egészen fiatalos a ke-
délyo is. Pizsámát és hálóinget nem hord, húst alig
eszik, do tejet, burgonyát, sajtot, gyümölcsöt annál
szivesebben. Az alkoholt és dohányt kerüli és mindon-
ben nrinilig mértékletes.

Bulgáriában a nép fóleg kenyérrel ós yoghurttal,
nreg más tejtermékekkel él, a gyümölcsért él-hal, sokat
dolgozik és szeret a szabadban hálni, ezért ott ma is
sok a százéves és idósebb embor.

Egész érdekes, hogy a hosszú életre vonatkozólag
Bicsórdy miosoda adatokat gyüjtött össze. Halljuk őt
magát:

,,Régi feljegyzések, mint az arab Modimel El Ta_
varikh-bölcseségkönyve, Berosus munkái és egy
15.000 éves kínai írás a ninivei és babiloniai kor-
szakok előtti pátriárkákat emtitik nreg, kik közül
tíznek együttes életköra 432.N0 évet tett ki.'' (Ez át-
lag 43.200 év ! Még hónapokban is szédületesen sok.)

Mathuzsálem idejében földünknek nem egy pont-
ján értek el hasonló magas kort az embeiék: Az
egyiptomi mágusok, a régi aethiópiaiak, az arab böl-
csek, a Petazgok, kik Leszbosz és Locemanosz szi-
geteket is lakták. Utóbbinak királya 802 éves korá-
ban fiatalos külsönek örvendett. Azirás szerint da-

'tolya és nedvdús n"run.rok élvézete mellett élhetett
, ily soká.

valerius Maximus, az idősb plinius és plutarchus
{eljegyzései szerint közülük sokan lettek 50 1-1000
évéiel.

Alexander, a polihistor irja, hogy egyik Ogygus
ezeí évnél tovább uralkoclott, ug1 anerröl Hellicanus
és Filochorus, kik Athén történetét is megirták, 4zt
iq !q9jak, hogy kevés 1eljel, valamint gyümölccsel
táplálkozott.

tlesindos, Porphirius és Lukrétius is tudják; hogy
a régi görögök gyümöl:sből él'ek és közü|ük sokan
lettek l00] évesek is,

Apollónius, a grammatikus, biztos adatokra tá-
masikodva beszéli olyan emberekröl. kiknek élet-
kora az évezredet is meghaladta

Az athéni Onomokritos, Pisistratész kortársa, írja,
hogy Lykurgos e[őtt, de még utána is egész csalá-
dok évszázadokon át tartó ifiuságnak örvendtek.

Herodotos az aethiópiaiak rendeséletkorát 200-300
évben állapitja meg. Ezek gyümölcsön kivül csak ,

tejet és tejtermékeket élveztek, ruhát alig hordtak;
aki közülük húst is evett, mindig sokkalta rövidebb
életü lett.

Magaszthenész szerint az indiai ősremeték szin-
tén így éltek, ezétt ily magas kort is értek el, kö-
zülük ,,Hab-Duna' például 725 éves korában még
tanácsokat osztogatott.

A jelenkorban már ritkábbak az ilyen esetek,
amit a húsétel, a sok főzés és általában a termé-
szetellenes életnród okoz.

A skót Mac Crain 207" éves lett, Parr Tamás
1635-ben, l52 éves korában csak azért halt meg,
mert a király asztalához rreghíva, megszokta a hús-
ételt."

Azok, akik az lliást és Odisseát (vagy más hasonló régi
írás! eredetibenvagy forditásban olvasták már, jóI tud-
ják, hogy amit a görög és nemgörög ókori költők és
rremkOltók meE;írtak, az nem épen szokott mindon túl.
zás nélkül való tizenhárompróbás igazság lenni, s így
nem lehet azokban feltétlenűl megbízni, még ha a for-
rások mind helyesen volnának is fordítva és idézve,
amirőI igen nehéz meggyőződni. AttóI tehát igazán nem
kell tartanunk, hogy ogyszer csak előkerül egy a trójai
háború előtt valami barlangban felejtett sokezeréves
bölcs éi nekiáll görög- és latintanárainkkal, meg törté-
nészeinkkel, nint szemtanú, vitatkozni (pedig milyen szép
színmúvet vagy regényt lehetno ebből írni !)

Hanem azt azétt bízvást elhihetjük, hogy ma nem
élünk egészséges életet. Orvostudományunk nagyot ba-
ladt az utolsó időkben, a fertőzések ellen jobban tu-
dunk védekezni, mint néhány évszázad,dal, vagy csak
évtizeddel is ezelőtt, sebészetünk is fejlődött, de szer-
vezottink ellenállóképe§§ég€, saját életerórrk is csökkent,
úgv hogy hiába egészségesebbek lakásaink és hatáso-
qabbak orvosságaink, mikor mi lettünk gyengébbek.
Espedig testileg is, meg lelkileg is.

Az alkoholéIvezet évezrodes szokása, a dohányzás,
a jó falatok, puha ágy, kényelemszeretet,, lustaság, a
tosti éIvezetek nagyrabecsüIése, a könnyelmü gondolko-
dás, mint lassan, do biztosan öló mérgek ásták alá
nemzedékekon át az arőnkel, Iontották el vérünket.
(A tüdővész és sok más betegség ellon mintha már nem
is akarnánk védekezni.; Megalkuvók, gyávák, haszon-
lesók lettünk. A tisztességes hosszu élet helyett az
állati, a testi élvezetek sorvasztó karjai után epedünk,
a íérfiui önbizalont, az egyenes szó és a büszke, ke
mény magyar jellem helyett az aranyborjú lett élet-
ideáIunk.

De, szorencsére, nem mindnyájunknak. Nekiink,
cserkészeknek, legalább is nom. Mi tudjuk azt, hogy
erősebbekké, edzettebbekké és hosszabb életüekké lehe-
tiink, mint apáink voltak - ha akarunk. Mi tudjuk,
hogy nehány józanabbul, vidámabban, do meggondol-
tabban, egészségesebbeu éló nemzedék után déduno-

l) Azt hiszem, ezek a rnondatok bemagolva és szónoki
lendülettel előadva egyaránt alkalmasok képviselői programm-
beszédeknek is, meg rosszúl viselkedö kisgyerekek ijesztgetésére
is, de a halál legyözését kevésbé teszik valószínüvé és a tudo-
mány mértékét csak a ,,hallott valamit harangozni íokozatban
érzékeltetik felfoghatóvá".

268



káink sokkalta jobbak, ogészségesobbok és hasonlíthat-
lanúl hosszabb óletüeklehotnok, mint mi - lra akarjuk.

BizonYos, hogy a mai kor szobában kuksoló em-
berénok is a tej, vaj, rozskonyór, gyiimölcs, retok, répa,
sőt a főzelékok is sokkal egészségosebbok, mint a
malacpörköltok, roszböfök, vagy más eróson fúszeros,
nagyon asiros süItok, mint a szoszo§ italok, a dohány,
a'kávó, az orós toák, gesztonyopirék, tartármártások és
a diszobódok külömbözó mostermúvoi. Es mégis válo-
gatunk, c§ak az élvezotosobb italokat és étoleket fo-
gyasztjuk, ezekböl aztán többet is a kolleténél. Legyünk
hát mórtéklotosek ós no válogassunk ! Gondoljuk meg,
hogy csak azért oszünk, hogy éljünk, nem pedig azért
élünk, hogy az ovést élvezzük.

Folnöttoknél a heti egynapo§ koplalás, az éven-
kinti két hosszabb böjtölés rondkivül ogészségos, sőt

- mondhatnók - szükséges. Do ezt §em lehot az
egészség komoly voszélyoztetése nélküI túlságba vinni
és osotlog hetokig semmit som onni. Ámig a szotvgzet
erós fejtódésben van, acldig podig különösen nagyon
kell vigyázni az ilyon koplalásokkal.

Az olfogyasztandó étol monnyiségét nohóz meg
határozni. Mindenosotro valamivol több koll, mint ami-
vel az orvosilag kiszámitoít kalória- ós vitaminmennyi-
ségot fedozni lohet.ó)

Bizonyos az is, hogy a testet lehot és kell is odzeni (do

fokozatosan !), hogy az osőhöz, szé|hez, hideghez és hó-
hoz szokott szervezotnek nem árt mog ogykönnyen semmi;
bizonyos, hogy aki sokat éI a szabadban és ott minden-
féto idójárást képes eltürni, azt kovosebb betegség ke-

resi fol és nála még ozok is könnyebb lefolyásuak.
Teste ollentállóbb, életereje nagyobb, a fájdalmak iránt
kovésbé érzékeny, ollenben érzókszervei hasonlitlratat-
lanúl fejlottebbek, mint ahogy ezt minden lehető alka-
lommal hangsúlyozzuk is.

I)e, természetoson, nem kövotkezik miudobból,
hogy aki hosszu életon át akar ogészséges maradni,
annak a mi éghajlatunk alatt is ogész télen úszónadrríg-
ban koll szaladgálnia, hóban, fagyban is szabadban
hálnia és iskolábajárás helyett - miként a majmok -a fákon ugrálnia, pusztán gyümölcsből, vagy épen csak
vízből és levegőből élnio és nem következés, hogy vi-
szont, aki csak almát és nyerstejet eszik és néha sátor
alatt hál, az mát biztosan elél ezer évig !

Ha tohát szidni, vagy dícsérni, kinevetni, vagy
isteníteni hal§uk Bicsérdy adótiszt urat, tudnunk kell,
hogy ami igaz a tanitásában, azt m| cserkészek, már
régon prédikáljuk, annak pedig, ami elferditett tudá-
kosság, vagy ogyszerú túlzás bonne, annak mi nem
ülhetünk fol, bármonnyi híve és követóje akadjon is nekí.

Mi, csorkészek, sem a divatnak, sem a világkörüli
útra induló mindenfélo hóbortnak nem válhatunk a kö-
vetőivé, de nem maradhatunk a külvilágtól, kinai fallal
e|zárt, olkényeztetett penészvirágok, Mátyás király lus-
tái, akaratnélküli pulyák sem. Mi minden új eszmét megvizs-
gálunk, ajót folhasználjuk, a rosszat elejtiük. Ránk vár a
világ és mikiállunk a forgatagba, felvesszüka küzdelmet
és orős akarattal, hosszu kitartással a maguuk útján el
is fogjuk érni célunkat, a lelki és tosti tökóletesedést
hazánk javára ! 30-as öreg,

ben oldódik, külőnösen a natancsban és citromban van Sok;
,,B" vitamin zsírban oldóclik, a kenyérélesztöben és a főzelékek-
ben van a legtöbb, de vannak még más vitarninok is) is van
szükségünk és hogy a tej-, meg a vajkúráknak, a csukanláj-
olai-szedésnek tudornányosan is el kell a hatását ismerni. Ezen-
kivül, terrnészetesen, különösen nyáron, sok vizet (ha nenl
is t.iszta forrásvizet, de levest, teát, gyülcslevet, stb ) használ ,el
a szervezetünk. De nrég ezenkivül is van mindeníélére szüksé-
günk - habár csak kis nrennyiségben is. Egyes dolgokat a szer-
vezet önrnagából sokáig képes pótolni, nríq mást (pélclául vizet)
sürgősebben követel meg. Vegytanilag trelyesen összeállitott és
minden fe|eslegestől megszabaditott tápszereket nem tudunk eló-
állitani s az étkezésben a változatosság a legbiztosabb óvszer
az ellen, hogy valamilyen szükséges anyagot kifelejtsünk a táp-
lálkozásunknál. De ntinderről talán máskor majd nrás bővebben
tnesélhet, (Szerk.)

) A tudomány eredrnényei legnagyobbrészt csak igazolá-
sai annak, amit jó naqyanyáink tapasztalatból úgy is tudtak.
A tudomány mai állása szerint minden gramm fejérje (friss hús,
tojás, sajtok anyaginak nagy hányaJa) és szénhydrát (kenyér, rízs,
búrgonya, gyúrt tészta túlnyomó része) négvszeres, a zsírok (zsír,
szalonna, vaj, tej{el, olaj és hasonlók) pedigkilencszeres kalória-
értéket képviselnek. Egy kalória az a hőnrentryiség, amivel egy
liter viz hómérsékletét egy fokka| lehet emelni. A dolqozó entbernek
aszerint, nlilyen a fog'aikozása és a környezete, 2500-3000 ilyen
kalóriára van naponta szüksége. Tehát, példáu1,500 gramm szén-
hydrátra, l00 gramm fehérjére és 60 granrm zsírra. mindegyik-
nek meg van á rrtaga különös szerepe, így a szénhydrálok az
izolnnunkát (ilvennek hiiiánahízást), a zsírok inkább a test hő-
rnérsékleténeÜ lzabályozását mozdítják elő. (Ezért kell hidegebb
égatj alatt és télen több zsír.) Ráiöttek arra is, hogy ezenkivül
á§ványi sókra és úgynevezett vitarninokra (pl. ,,A" vitamin viz-

§zövetségi záazlónk még nincsen. De
tesz, mert a-Faluszövetségtől a következö
hivatalos értesitést kaptuk :

,,Gödöllön augusztus hó l0-én husz
vártrtegve és város közmivelődési egyletei-
nek kfiüldöttei Horthy Miklós kormányzó
öfőméltósága és neje, va'amint nagyszá-mu
közönség ielenlétében megtartott országos
nasyevülé§én Bodor Antal dr egyetemi
ma'Éá]iitanár, a Faluszövets g igazgatójának
iaváslatára elhatározták, hogy a cserkészek
és leventék részére az egész magyar tár-
sadalom egv-egv orszáqos zászlót készittet,
ezzel is tiile;Üve e [ét nagyjelentőségü
ifiusági szervézet iránt szeretetét és ragasz-
kodását. A zász|ók selyntét a magyar asz-
szonyok fogiák szöni s magyar leányok
hinrezik a megyék és a közintézn,ények
ielmondataival ellátott szalagokat. A költ-
iégekre a Faluszövetség rnár is számottevö
összeset evúitött össze".

Eizel á Faluszövetség rokonérzésenek
csakuqyan szép példáiát adta, Elnökségünk
máris-érintkezésbe lépett vele. Most Inár
csak az volna kivánafos, hogy mentől több
és ügyesebb raizot, gondolatot, esetleg
szinezétt mintát kapjunk, hogy a zászló
csakugyan cserkészies és szép legyen, Az
ityen lávaslatok az Országos Elnökséghez
küldendök. ,

@r. ofqsz*k *.á$eT.*,
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A §zerencsétlenség.
Nyirkos, csúf, fojtó köd borult rá a városra. Szétmosódott

benne minden s ami nappali virágos, tiszta szépség volt az
uccákon, az neln látszott; ami meg csúnya, kietlen nagyvárosi
csútnyaság akadt, azt ez a köd óriásivá fokozta, szinte döbbentő
nagyságúvá emelle.

Csöngető villamosok, vadul tülkölö autók, kocsik, kerék-
párok, forgatagában két hatalmas út keresz{ezésénél háront cser-
kész igyekezett át az ucca egyik oldaláról a nrásikra. Két apró,
tömzsi alak meg egy nagyobb, aki alaposan rnegtermett legény
lehetett, nrert az ajkán nrég bajusz se serkedt s nrégis a lcgtöbb
etttberre nyugodtan nézett le a nlaga l93 centinréteréből.
Beszélg ttek:

- Mikor próbázol megfigyelé.ból, Ferkó? - kérdezle
a nyakigláb.

- Holnap lóska. Azaz, hogy csak szeretnék.
Es Halnly Ferkó vidáman nézett föl az őrsvezetójére.

Mindig vidárn volt és kicsit szeleburdi is, amint hát gyakran
megesik a fiatal cserkészek között. Most nregszólalt Bandi is:

- Ferkó biztosan jól próbázik.

- Miért, öcskös ?

- Ha villamoson utazik, nrindig megtigyeli a szemben-
ülőt. A mullkor is majdnem m:ghúzták a fülét, annyira bállult
valamilyen szegény bácsira.

Ferkó elpirult.

- Csak nruszáj gyakorolni nlagam .. .

Jóska akart valamit mondani, cle az úttest kóz.pére értek,
ahol a lárma elfojtotta szavát. Ferkó jó szokása szerint előre-
szaladt, előbb akart átjutni a nrásik oldalra. Balról hatalmas
teherautó dübörgött. Ferkó szaladt. Majdrrem átért rrrár, anrikor
hirtelen megcsúszott és hanyatt vágódott. Pont a villanros sin
nellett. A vörös autó ott pöfögött három lépésnyire tőle, a teher-
autó egészen közel volt. S Ferkó, ugy látszik, nregütötte rrragát,
mert nem tudott felállni.

Jóska egyetlen pillanat alatt odaugrott. Két kézzel fogta
nleg a fiítt és valósággal átvettette a sin másik oldalára. Villa-
ntos csengetett, A lendület, anrellyel a nehéz liutestet átvetette,
őt magát hátra felé dobta, a kövezetre esett, nrég látott valami
sülyos, szürke törneget, amely közeledik feléje, hangokat hall.. .

aztán reltentö lájdalonr... másra nem tud esznrélni ...
-n r.r,e, r.O.r,a n asvÁ,.ÚO...n, Irura[ap"Ot 

"*.rr, 
nat-

rahajtott fejjel fekszik a ni hösünk s nem rnozdul. Körülötte
|ábujjhegyen járnak a kedves növérek, spanyolfa'at állitottak
eléje, hogy ne zavaíja álmát semmi. Ó a paráclés betege a kór-
!"áznak, az önfeláldozás höse, a legelső cserkész. Es lesve-lopva
odakint nyolc fiú lesi kora reggel óta, hogy nrikor térJóska ma-
gáhr.,z. Nyolc fiú áll odakint és csak néh-néha szólalnak meg
suttogva. S ott van közöttük, lehajtott fejjel, kisirt szenrekkel,
ott van Ferkó is. Nem szól egy szót senr, csak hallgat s nélra
könnye perdül. Bent a lelkében az önvád vihara tombol, hiszen
ő az oka Jóska rettentő balesetének, ennek az egész oktalan és
crv szerenc§étlenségnek, amely rá szakadt a Sirályokra § meg-
fosztotta őket őrsvezetőiüktől. . .

Es aztán felébredt Jóska, ránrosolygott az ápo|ó nővérre
s antikor valahogy fülébe csendúlt kintröl az egyik túlhangos
Sirály hangja, kérően nyuitotta ki a kezét:,

^ Kedves nővér, - suttogta - beszélhetnék velük? Csak
egy pillanatig. . .

A fehérruhás ápolónö a doktorhoz sietett s megkérdezte,
nenr zavarja-e a beteget, ha beengedi a fiukat. A doktor némi
habozás után nregengeclte.

És a Sirály örs libasorban bevoult Jóska ágyához. Od,a-
álltak köréje és a sok, máskor hangos, vidám, játékos íiu konro-
lyan és csendben nézett az őrsvezetőjére. Nern szólt egyik serrr.

Végre Jóska törte meg a csendet:

- Te is itt vagy, Ferkó? Nem történt semmi bajod?
S Ferkó, a keménynyakú, sokszor dacoskodó Ferkó sirva

térctelt le az ágy végén. Lám, egyetlen korholó vagy bántó szava

sincs Jóskának az ö könnyelmüségére ! Nem szól semmit a
multról. Csak azt kérdi, hogy nincs-e baja.

Jóska lenyúlt kezérrel s megsimogatta Ferkó fejét. Valamit
mondani is akart neki, de hirtelen összeharapta a szá!át, rrehogy
fölkiáItson; fájdalonr, komisz rángás szaladt át a testén s min-
clen sötétbe fulladt a szeme előtt . . .

Ot reltentő hét jött most, öt gonosz . hét, amely minden
nappal r'lj ellenséget hozott szegény, |ázzal és halállal vivódó
Jóskának. S a Sirályok nlinden délután, amikor véget ért a napi
lecke, oclajöttek a kórházba s a látogatási idö végéig ott üItek.
Gyakran, rendszerint nem is engedték be' öket a betegszobába,
kint álltak a folyosón s minden neszre hallgatóztak, minden
nozdulására a haiállal vivódónak... S valahogy a külső életük
is. erre a nlirrtára változott - még jobban összeforrottak, még
jobban nregszerették egymást a közös fájdalomban. Nenr beszél-
ték nreg ezt ntaguk között, de érezték: S az iskolában csodál-
kozva emlegették a tanárok, hogy ez a máskor pajkos és lármás
társaság nrennyire nlegváltozott: csendesebb,: szorgalmasabb,
rendesebb lett. Az a beteg, gyötrőctő ember az ágya mélyéről,
örrttrdatlanuI is meggyógyitotía valamennyiüket. Meggyógyitotta
azt, ami beteg, csúí kelletlen volt a lelkükben ...

S aztán a boldogság ! Amikor |egelöször kacagott rájut<

Jóska szenrébőI az egószség , . . s a láz'vörös köre eltünt az
arcáról. S a sok apró öröm, amikor már naponta bemehettek
hozzá. E|őször nem valamennyien, hiszen az sok lett volna a
lábadozórrak, hanem egyenkir;t, minilen nap nrás. Milyen ponto-
san betartották ezt a naponkinti önkéntes szolgálatot ! Mennyit
vitatkoztak, hogy ki és hányszor legyen a soros ! S mindegyik
hozott valanrit - az egyik egy szá| virágot, a másik narancsot,
a harmadik könyvet. S Jóska mindegyikkel elbeszélgetett * ba-
rátságosan és meleg szívvel. S mindegyik rlgy ment el a beteg-
szobából, nrintha orvostól, lelki doktortól ment volna haza...
S amikor aztán már kettesben, hármasban mehettek be. . .

nrennyi boldtigság ! S az elsö piknik, arnelyet bent csináltak . . .

Márta nővér ióságos segéclkezése mellett. Akkor nevettek először
öt hosszú ltét után . . . s milyen megszabaditó érzés volt, hogy
nevethettek!...

Aztán pár hét rnulva az a csúí októberi reggel, amikor
Jóska elóször kelt föl . . . Es az összeszot,itott ajkak, amikor vé-
resre vájták körmüket a kezükbe, hogy fel ne zokogjanak, anri-
kor Jóska, a nagyszerü, erős, hatalmas Jóska elöször ment végig
a szobán. .. a két bottal... s a lába, nindkét lába helyén a
iadarabokkal . . . A könnyes szenrek és a vídám szavak, amelye.
ket erőltettek. S anrikor a szegény nyomorék ujra járni tanult;.,
járni felnött korában... A fiítk legtöbbje ki sem birta, kiszaladt
s odakint hangosan felzokogott...

-Félév,r-,uruu* turarto"turlO.r.-aeűsuputauar r.rint 
" 

Par_
völgyben. Vidán énekszóval meneteltek fölfelé az uton, Háttil,
az utolsó pár furcsa palankin-fé|ét vitt s benne. . . benne iilt az
én Jóska cinrborám. Vitték a fiúk a hegyi úton mert nem akar-
tak elszakadni tőle, aki a szerencsétlenségében is az őrsvezetö-
jiik volt s aki az életét is íöl tudta áldozni a cserkészetnek. S a
nrultkor beszélgettem az egyik cserkészével * s Jöska nemcsak
a testét nevelte ,neg a gyermekeinek - ezt tapasztaltam ezen
a fiún - hanem a lelkükbe is beleoltotta a maga szivének min-
den nernességét és tiszta érzését.

Fiírk, érr nem mondonr, hogy mindez egészen igy történt
nleg. De megtörténhetnék, nregtörténhetik, S gondolkozzatok
rajta: vajion mit tennétek, ha egyszer-egyszer konrolyan oda kel-
lene állni a Jóska és a Jóskák sorába ?,

Hires hindu bölcs mondotta ezt a kis monclást, antelynek
egyszerü héjában nrélységes bölcsességü mag reilik:

- Annak, aki keresi a helyes útat, a helyes út nyitva áll,
Egyetlen lépés elöre is elegendö.. .

Cserkésztestvér, meg akarod tenni ezt a lépést?.--
Tdbori Pdl,
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Augusztus 18-án irrdrilt el az expedició hata'lmas
ládákkal és sok renrénységgel a nenzetközi cserkész-
testvériség szigetére hódítani. Az ittlroni nagyvezérkar
me5ailta a kelló írásbo]i utasítást s mi néma hódolattal
vettiik körül az aktaktitegek és irógépek súl.ya alatt
görnyedő haditanácsot: Molnár Fricit, tsorsiczky Sándort
és Farkas Gyulát. Jó még, lrogy a vonat elbírta ,ezt a
töméntolen tudornányt, mert náskép nem tudonr nrikép
vonultunk volna be olyan elegánsan Kanilerstegbe. De
végre is elíndultunk.

Jövetelünk híre mindeniitt a szelek szárnyán szállt
elóttünk s így nem is csodálkoztunk, mikor Salzburgban
az állomáson ,,Papa" Teuber, az osztrák tb. fócserkész
fógadott. A fogadást 0 úsy értelmezte, hogy azonnal
kivitt'valamennyiÜnket a kastélyába s fogvatartott két
napig csak azétl, hogy
visszaadja a kölcsönt. (A
nagytáborban t. i. O volt
a mi vendégünk.) Nogy
vacsorát is adott tisztele-
tünkre, amelyen az első
pohárköszörrtó t, mint házi-
gazda, Teuber papa mon-
dotta. Kiemeltó a c'ser-
késztestvériség gondolatát
s elsősorban a magyar és
osztrák cserkészelr szoros
barátságát, akik hazájulr
közös sorsában is eEv-
másra valtnalr utalvn."'Ő
látja azt a lratalrrras erő-
feszitést és munkát, amit
a magyar fiírk Nagy-
Magyarország visszaállí-
tása érdekében tesznek s
úgy érzi, megbecsülésének
és szeretetének nem, tud
mélíóbban kifejozést adni,

.\ kanderstegi világkongresszu§on.

A konfefencia tagjai: középen ,,Papa Teuberu, töJe baha Lord Hampton,
jobbra von Bonstetten svájci főcserkész, mögöttük Molnár Frigyes doktor,

külü8yi megb,zoxt, a magyaí delegáció tagja.

készjátékok, könyveink,
keltettek feltünést.

viaduktokról, végeszakadatlan alaeutakróI, -- az ország
kulturális, gazdasági ós technikai bercrrdezóseiról, cso-
dáiról most ncm hivatásom sz(r]ani.

Kandersteg, Berntól két (lráuyira, a legvadabb
alpesi hegyelr közé beékelve fekszik, a rohanó Kandel-
patak mentén. Tiszta, kedves kis fürdőhely, íőneveze-
tessége a nemzetközi cserkészház.

Most olyan az egész völgy. mintha külön cserkész-
város volna. Az állomáson. az útakon, a szállodák csar-
nokaiban, rnindenütt cserlrészek sürögnok-forognak. Es
még.hazzá milyen cserkészek, - 38 nemzet cserkész-
Ieprezentánsai, főcserkészei, vezérei. Bizony, rrregdobo-
gott a szívünk, milror megláttuk Baden-Powellt, Lord
Hamptont, Willetti olasz, Ronstetton svájci, gróf Marty
francia, gróf Sanó japán főcserkészeket. vagy a mére-

teiben is hatalmas ameri-
kai cserkészet vezetőit.

A konferenciával egy-
ide,jüleg nenzetközi cser-
liészkiállítás is volt a
Hrltel schweizerhof ter-
neil,ren. Elhozta ide min-
den nemzet a maga érté.
keit, tükörben mutatván
meg eddigi munkájárrak
eredménvét Az angolok
óriási könyvekkel, a c]á
nol< izléses folyóiratokkal,
kéziigyességi dolgokkal,
mások fényképekkel vo-
nultak ki. A mi csopor-
tunk felett a cimeres ma-
gyat zász|ó és a Regnum
Marianum Fecske-rajának
mrlvészi értékíi lobogója
lengett, köröskörül pedig
a Nemzeti Nagytábor örök-
emlékií fényképei, cser-

mintha velünk kiáltja multunk és jövőnk igéjét: ,,NeIn,
Nem, Soha l" A zenekar rázendített a magyar himnuszra.

Az üdvözlést dr. Molnár Frigyes köszönte meg.
Ránlutatott Teuber papának a magyáiok iránti különös
figyelmére. Nenr mehetett át Salzburgon a múItban
magyar cserkészcsapat, hogy az ne Teuber papa ven-
dége lett volna. Háládk és megemlékezésünk jeléül fel-
íűzte ezúán a'külföldiek tiszteletjelvényét Teuber papa
nrellére és átnyújtott egy díszes fényképalbumot a
Nomzeti Nagytábor képeivel.

Gyorsan repüItek az órák s rni nráris Zürichben,
Luzernben, Bernben kötöttünk ki, mint az ottani cser-
ké§zcsapatolr véndégei. Az út természeti szépségeiról,
az azurkék csillogású tengerszemekról, télapó í'ehérsza-
kálrt' hegyóriásairól, az ozüstös gleccserekről, karcsú

folyóirataink, Ievelezőlapjaink

_ Másnap voit a konferenciának elsó ünnepéIyes
ülése, Baden-Powell megnyitóbeszédében az e]múlt két
év eseményeit foglalta össze röviden s ezek között
elsősorban a mi Nemzeti Nagytáborunkról emlékezett
meg örömmel, amolyik szerinte úgy sz.ellem, mint szer-
vezettség dolgában a legmagasatrb cserkésznívót jelen.
tette. Utána H. S. Martin, a nemzetközi iroda igazgatója,
olvasta fel jelentését. A sok figyelemrenrettO adaf kOiiit
a legjobbarr talán az fog éldekelni minket, hogy két év
alatt a világ cserkészeinek szárna újabb 300.000-rel
szaporodott s ez a növekedés Amerikára, Angliára,
Magyarországra, Lengyelországra, Bulgáriára esik.

Ettól kezdve azután rendesen folytak a gyülések,
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bizottsági tárgyalások reggeltdl-ejszakáig szaLadatlanul.
Megvitatták az öregcserkészet, a kiscserkészet, a leány-
csorkészot aktuális problémait, határozatot hoztak a
vándorló álcserkészok ollen, elhatátozták a cserkészje}-
vény és cserkészegyenruha fokozottabb védelmét, meg-
választották az új Allandó Nomzetközi Bizottságot stb.

Minket ugyan kozelróI két téma érdekel. Az olsó
a konferoncia egyhangú halározata volt a nemzeti
lrisebbségek cserkészotéro vonalkozólag. Ennok az a
lényege, hogy a megszállott torületekon alakíthatnak
magyar c§apatot odavaló állampolgár magyar vezetóvel,
magyaT nyelven boszélhetnok és ha valami nézetoltérés
támadna, akkor annak elsimításáta a magyar és an
illotó állam csorkészszövetsége hivatott. Amennyiben a
két szövetség nemtudna közösonmegegyozni, a dOntést
a Nemzetközi lrodára bizzák.

A másik kérdés a legkOzelebbi nemzetközi Jam-
boreo holyének kijolöIése volt, amiro vonatkozólag úgy
döntött a konferenoia, - miután öt nemzet: Amerika,
Anglia, Magyarország, Hollandia és Csehország meghi
vása érkezott be, - hogy a választást a Nemzetközi
Irodára bizza.

A gyülések közötti szabad idóben a környékbeli
hegyekbo rendozett hatalmas kirándulásokat a delogá-
tusok kara, míg osténként közös tábortűz volt. Sok
szép dal, szellomos ötlet, találó csatakiáltás tetto való-
ban értékessé ezeket az esti összejöveteleket, amikból
mi is kikértük a részünket, mert a tábortúz nagyrészét
bizony magyar számok töltötték ki.

A tábori éIet mintlennapi opizódjai közül 3 ese-
ményt rnég ki akarunk emelni, Az elsó a Nemzeti Nagy-
táborról készült filmünk bemutatója volt. A Hotel Ber-
nerhof pompás termeiben pergette Ie Melkó Gyurka a
technikailag is tökéletes 4 felvonásos filmet, aminek
nagy sikerét a vége-hosszat nem éró tapsvihat jelezte,
s ami ogy újabb lépést jelentett előro küIföIdi testvé-
reink szemébon. F'elojthetetlen élményeink közé soro-
Ion az interlakeni kirándulást is. H. Háberlin, a svájci
köztársaság elnöko, ugyanis meghivtaa cserkészdelogá-
tusokat ünnepi ebédro Interlakenbe, ebbe a bájos világ-
hiríí fürclőhelyre, amely a Jungfrau tövében, a Thu-
nersee partján terül eI.

ll[agáról az ünnepi lakomáról hosszú volna boszá-
molni s igy csak a világ fócsorkészének felköszöntójét

szoretndm m egemiiteni, aki magától ninden tinnepoÍte-
tést o}háritva, poharát oa cserkészre" üritotto, aki a
cserkészfogalmat, a cserkószideált hús- és vér omberré,
eleven életté valósitotta. Az ünnepélyt befejoző kelle-
mes sétahajózás igazi cserkészértékei azok az ismerotsé.
gek és barátságok voltak, amik a€ikülOmbOzó nemzetok
fiai között itt szövódtek-fonóiltak szorosabbra.

A nragyar eserkésztörténolomben külön lapot ké-
rek I"926. augusztus 25-nok. Okkor tisztolgett ugyanis
a nagyar c§apat Baden-Powell tábornok, a világ fó-
cserkésze előtt. Molnár Frigyos köszöntötto az őreg
fócserkészt és káromszoros ,,Huj ! Huj ! Hajrá lo közben
túzte melléro gróf Khuon-Hédorváry Károly magyar fó-
cserkész nevében a kokárdás tiszteletjelvényt; és hódola-
tunk jeléül átnyújtott ogy mrlvészi fényképalbumot, egy
aranyozott díszfokost (a 40. sz. szekszárdi csapat remek-
múve) és egy csokor árvaloányhajat. Könnyokig meg.
hatva köszönto mog Baden-Powell a szorotot és ragasz- \
kodás ilyon kedvos megnyilatkozásait s csak arra kérte
nevünkben az összes magyaT cserkészekot, hogy marad-
janak továbbra is ilyen lelkes és hii harcosai a lilio-
mos zászlónak. Megragadta egyuttal az alkalmat s mog-
hivott valamennyiünkot a legközelebbi angol Jamboreera,
nmort - úgymond - a magyarokat is ott szerotné
látni, hadd tanúljanak tőlük most már valamit az an-
golok is".

Ennyit egész röviden a puszta tényekről. A meg-
figyelésokról, szépségekról, vidám epizódokról, cserkész-
szempontokról majd talán legközelebb vagy a ,Yezetök
Lap:á"-ban számolunk bo, mert bizony nagyon sok ta-
núlni való akadt abban a színes forgatagban"

A konferenciának vége s úgy étezzik,, nemcsak
diosóséget, do sok idegen embor szívét is elhoztuk
magunkkal Magyarországra. Do hoztunk mást is, amit
most a legkisebb cserkész szívébe is szoretnék kitöröl-
hetetlenül beloírni:

A közelmúlt eseményei és nagyotakarásai, - Kopen
hága, Nemzoti Nagytábor, Kandorsteg, -- megterem-
tették a gyózelmot, s elsók lettünk a legjobbak között.
A világ cserkészei várakozóan néznek ránk és csodát
várnak tólünk. Nekünk pedig százszor nagyobb osodát
koll tonnünk, mert nemcsak nemzeti céljaiukat kell el-
érnünk, nemcsak a népek versenyében kell olsónek
lennünk a logközolebbi Jamboreen, hanom győznünk

Az olasz jamboree ver§enyszámai.

goktól vett motivumokkal. l0. A hangyák,
ll. A szú. 12. A vulkánok, kristályok és
kövek gyüjteménye. l3. A mezö.

lI. Különbözö megfigyelések z 14-20.
Közeli falvak és vidékek megfigyelése.

III. Cserkészjátékok és cserkészszerü
dolgok : 2l -23. Jeladás játékkat kombi-
nálva.24. Nyomolvasási verseny. 25. Ember
az erdöben (nyomok). 26-27. Vizi játékok.
28. Mezei futóverseny természeti akad,á-
lyokkal. 29. Futás fáklyákkal, 30. Futás
s"úlyokkal. 3t. Büntetö tárgyaIás. 32. Enek-
és csatakiáltási versenv. 33. Előadási ver-
seny. 34. Utászat. Pra'ktikus munlrák. 35.
Hid. 36. Kosarak. 37. Buffet. 38. Gyors
zivalar előli menekülés. 39. Kenvérsütés
nyárson. 40. Gyüjtemény élö állatokból.
4l. Lassovetés. 42. A legszebb rögtönzött
ének. 43. Sátordiszités. 44. A legszebb
konyha. 45. Kődobás. 46. Távolugrás. 47.
Fényképészeti,.verseny. 48. Térképvázlat
készités. 49. Orsi napló. 50. Sátorelren-
dezés. 5l, Konyhaeszközök elrendezése,
52. Legszebb tábori oltár. 53. A legtisztább
tábor. Ford. ll Á. 27. Eötvös.

kell a legnagyobb harcban
s olsónek kell lennünk az
egósz férfi, a tökéletes em-
ber útján. Nem tudjuk, hogy
melyikünkot választ ki az
Elot a nehezebb posztra,
Téged, engem, vagy a har-
madikat. Ha valahol, úgy itt
nincs idónk a könnyelmű-
ségre s nekünk koll az ele-
ven cserkésztörvényeknek
lennünk. A napi jótottet
úgy fogalmaznd,m meg, hogy
minden órában, nrinden fél
órában tégy valami jót, mert
hisz oly kevés időnlr van
jót tenni. A munka, a köte-
losség, a szeretet, a máso-
kon való segités áldozatos,
talán tragikus hósoivé kell
lennünk, hogy rréltók lehes-
sünk a magyer cserkész ne-
vére. A jó Isten segitsen
ebben a rnunkátokban fiuk !

Kosch Béla.

Az o|asz katolikus cserkészszövetség
(A. S. C. I.) is rendezett jamboreet a
bolsenai tó mellett. Ez a iamboree, Il
campo dei campi, ahogyan ők nevezik, kót
hétig tartott és 15 csapat vett részt raita.
Sajnos, az időjárás nagyon kedvezötlen
volt és ezért több délolaszországi csapat,
mely nem volt ilyen rossz idöjáráshoz
szokva, kénytelen volt a tábort otthagyni.
Sok mulatságos eset történt, igy többek
között a vizel a szomszéd községből kel-
lett volna pumpákkal csövekben odavezetni,
de a pumpák elromlottak és ezért kény-
telenek voltak a tó vizét meginni. Sok
versenyszám volt, melyeket azonban mint
közös játékokat bonyolitoítak le, Ezek a
következök:

l. Természeti megfigyelések : l. A part
(vizra!z'1, 2. U, a. (flora és fauna). 3. A tó
(flora1. 4. U. a. (haltenyészet, halászok
szokásai stb.). 5. U. a. (a partok florája,
tücskei). 6. U. a. (a partok faunáia).7. Az
erdó. 8. Valamelyik szabadon választott
rovarfaj megfigyelése. 9. Id. Az erdő mű-
yészeti lelhasználása a bogaraktól és virá-
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Önismeret.
Mindenekelőtt áIlapitsuk meg

pontosan, mi is az a megfigyelés?
l. A megfigyelés az érzékszervck

öntudatos haszndlata.
Elsősorban tehát érzékszerveinket kell ismernünk s azokat

a nródokat, amelyekkel azokat öntudatosan használni tudjuk,
azonban erről majd egy más alkalommal beszélek.

Magánál. a megfigyelésnél követendő elveket négy pontba
foglalhatom össze:

a) Egy tárgyra íorditsuk minden íigyelmünket, mert meg-
figyelésünk csak akkor lesz éles és alapos.

b) Pontosstigrc törekedjünk s kerüljük a felületességet,
ami a sietségből szokott származni és nagy tévedések kutfeje.

c) Kimerttö legyen, ami azt jelenti, hogy sorba minden
érzékszervünkkel figyeljük meg a tárgyat.

d) A megfigyelt tárgy környezetét és a megfigyelés körül-
ményeit is véssük eszünkbe.

A megfigyelés íokozatai szcrirlt m*gkülömböztetjük:
a) Önmagunk.
b) Embertdrsaink.
c) Ember alkotta dolgok,
d,. Természet megfígyelését.
Ez alkalonimal önmagunk megfigyeléséről szere{nék egyet-

ntást elmondani.
Önmagunk megfigyelésénél vezessen bennünket az ötödik

cJerké§ztörvé.ny.

,A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magávat szemben
szigorú."

A mai kor gyermeke igen sokszor ideges, könnyen indu-
latba jön, könnyen fárad,, itélőképessége könnyen megbizhatat-
lanná válik.

Sokszor hallom a panaszt, hogy ha lefekszik, nehezen alszik
el, gyakran ébred, rémes álmok üldözik, stb.

Ennek első gyógyszere a mértékletes; rendes életmód,
edzö svéd-torna, hidegvízlemosás és sok szabad levegőn való
tartózkodás.

Ezek a testi, vagy mondjuk jobban, anyagi gyógyszerek.
Ezek mellett kitünö lelkigyógyszernek bizonyúlt az esti

önvizsgálat.
Sokszor hallottam, nem tudok elaluclni, pedig nrár öt-

ször is számoltam százig, vagy öt imát is elmondtarrr. Amilyen
szüksége van lelkünknek arra, hogy a nap végeztével hálával
forduljunk Mennyei Atyánkhoz, ép olyan szükségünk van arra
is, hogy az eltelt nap eseményeit, kezdve a íelkeléstöl a lefek-
vésig átgondoljuk, akkor mikor azt be akarjuk íejezni.

Az események átvizsgálásánál, megáIlapitjuk, mit tettünk
ross2úl, nrit jóI.

Meggo-qdoljuk, hogyan kellett volna helyesen tenni s az
cll<övetett hibát utólag hogyan hozhatjuk helyre.

példát mondok:
Karcsi a,tábortűz után nyugovóra tér, elmondja rendes

esti imáját és be akar íordulni, hogy kipihenje a napi fáradalmat.
Valami nem hagyia aludni, rossz'érzése van, mintha vala-

mit elnrulasztott volna,

,./,,,'i!.,-.:

Mi is,lehet az? Néi,zük crak mi tör
tént e napon, vizsgáljuk meg magunkat.

Végig gondolja a napot és egy he-
lyen megakad !

Hogy is volt csak ?
Naposak voltak Jancsival a konyhán délelótt, kifogyott a

kannából a viz, felkapta a kannát, hogy szaladjon vizért. Jancsi
ugyana (kor tette lel a paprikás húst a zsirban megpirított hagy-
mára és azt kérdezte:

- Karcsi te már többször főztél paprikást, légy jó. majd

én elnregyek inkább vízért, készitsd el te.

- Csak csináld te, neked is meg kell tanulnod.

- Legalább mondd meg, mire kell vigyáznonr, hogy jó 
.

legyen ?' 
- Nem érek rá ! - és ezze| elszaladt a kúlra.
Mikor visszajött a kútról, kozma-szag üti meg orrát,

mindjárt tudta, hogy Jancsi elfelejtet vizet önterri alá Hittelen
kiszedte a rragyon leégett darabokat, nyakon öntötte vizzel s úgy
főzte tovább.

Hát ami azt illeti, megették dé|ben a papr ikást, azonban
csak érzett rajta Kozma ur illata,

A tábortűznél a parancsnok ur megkérdezte, ki főzte a mai
ebédet, Jani jelentkezett, Bizony, igaz, hogy jó szóval, de mégis
c§ak megkapta Jani a feddést.

Még most is elötte van Karcsinak az a szemíehányó,
szonlorú tekintet, melyet Jani barátunk vetett felé.

Hiszen a kozmának Karcsi volt az oka, miért nem figyel-
meztette Janit, ki még kezdő a főzésben, hogy mire ügye|jen.

Lám - és nenr jelentezett, hogy magára vállalja a hibát t

Itt van a baj, ez bántja, ezt nem tette jó|.
Lássuk csak, hogyan kellene ezt helyre hozni?
Elhatározta, hogy holnap parancslriadáson jelentkezik a pa-

ranc§nok úrnál és elmondja az esetet és bocsánatot kér Janitól is.
Mikor ezt elhatározta szinte ragadt le a szeme és csak-

hamar üditő mély álonrba merült.
Kedveseim, ilyen kicsi dolgok azok, tnelyeket ha magunk-

nál elnézünk s róluk megíeledkezünk, helyre nem hozunk,
nagyobb hibák kiinduló pontjai. Milyen jól is esett, nrikor a pa-
rancsnok úr szeretettel ölelte magához a vallomás után és Jani
boldogan ugrott a nyakába az ő iő Karcsi pajtásának, aki legyözte
Önmagát,s ezzel megmu{atta, hogy becsületesen, mint igaz cser-
kész él, godolkodik és azon az úton halad, hogy elérkezzék a
cserkészideálhoz, az emberebb emberhez.

Az önismeret a legjobb alapla az emberismeretnek. Ez ad
biztos útmutatást arra, hogy mit szabad és mit nem, mert ma-
gunkon fogjuk tapasztalni, mi fájt nekünk embertársaink részéröl.

Az élet boldogsága, nem, nagy ctolgoktól függ, apró kicsiny
elözékenységek s a vett sérelmek jóakaratu elnézése, az aptó
hibák kikerülése s az elkövetett ,sérelmek helyrehozása alftotiák
meg azt,

Az ember gyarló, lehetetlen, hogy legjobb akarata mellett
is ne hibázzon, azonban, ha tévedett, legyen bátorsága elisrnerni
azt és hozza helyre, még ha egy kissé nehezére esik is.

Embertársaink megfigyeléséről majd irok, ha látom, hogy
tanácsaim termékeny talajra hullottak.
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Reggoli mosdás cserkészéknél"

A Diák.*
(Természetrajzi tanulmány.)

Á diák elófordúl az egész föld
kerekségén, lrol szórványosan, hot
tömegesen; erre nehéz törvényt
szabni.

Eredetileg egyesek szerint 4 lába
volt, majd később két mellső lába
kézzé fajll|t, amit különösen liönyvek
hordozására hasznáI fel.

szemük állása biztos és azoknak
járása fürge. Ragadozó ellenségeiket
(tanár) könnyen észreveszik és elillan-
nak. Ha az ellenség mégis elfogná
a diákot, úgy szenreit ájtatosla iga-
zitia, mikőzben esetleg ki is békiilnek.

Ha veszede]emben van, igen talá-
lékony kifogások költésében.

Ktitelességük - úgy rnondják -a tarrúIás. Természetük azonban álla-
lában el'enkezik ezze| a köielesség
gel s ez az p|lenlét összeütközések-
hez vezet. Erdekes, hogy ebben az
összeütközésben sem a természet,
sem a kötelesség nem sérül meg,
ellenben mindig a diák htlzza a ró-
videbbet és vagy egyszerúen, vagy
tragikusan bukik el (apa - nádpálca

- secunda stlr.).
Könnyen felismerhető a fején ékes-

kedó cifra sapkáról. Nyakigláb ruhá-
jából a feje e sapkával mindig ki-
Iátszik.

Költözködő. Nyáron enyhébb, sze-
lidebb éghajlatot szeret felkeresni.

Altalában hasznos lény, húsa nem
ehetó, ellenben ó mindentevő (foga-
zata onnek megfeleló),

Manduh Béla, Gyllafehérvár.
' S**1rróny a Kolozsvárott me§ielenó ,,Jó

Barát" cimű ifjúsági lap márciusi számából. Szer-
Ircsztóség és kiadóhi]iatal Cluj (: Kolozsvár!) róm.
kath, fóglmnázium, Strada Xogaluiceanu 2. Meg-
jelenik bavonkint egyszer. Elóíizetési ára egész
évíe 100 }ei.

A cserkész.
(A természetrajzi próbaponthoz.)

A cserkészt általában rnegtaláljuk
a vén ftild ,,emberu-nevn háziá|laiai
közt. Termete változó, mint az idó-
járás. Ebben nem gátolja őt senki.

A kengurrinak rokonságához csak
paraszthajszáiak kötik, mert erszényét,
illetőIeg hátizsákját a hátárr hordja.

Nyáron nregszabadúl a többi em-
berektól és elmegy lrűvösölni (nem
Vácra). Visz magávai emészthető (ke-
nyér, lelrvár stb.) és emészthetetlen
(sátorlap, vasrúd, szerlrocsi; tárgyakat.

Reggel az ortát, fülét, szenrét, szá-
ját megmossa, rrehogy e fontos szer-
vek ellustúljanak.

Később egy rúd mellé kétlábon
sorba áll és mellső lribát a fején levő
képződménylrez (kalap) enreli. Ha
ktizelebbről lézz:d.lr ilyenkor a kezél,
azt látjuk, hogy testsanyargató. Uj-
jár összezsugorííja, ezt ők maguh
között ,, tisztelgésnek" nevezik.

A nap delelésekor elrettentő ese-
nrények játszódnak ]e koztük. A tisz-
táson túz lobog. Valami edény van
a túzön és veszettül ropog benno
a halálraszánt étel. Egyszerre gya-
nús szag szállja meg a légkört.
A cserkészeknek nov€zett lények
közt mozgás támad, kész a veszede-
lom l Pár perc múlva, nrirrt bődült
tigrisek, krákognak, sivítarrak, üvölt-
qek a takaros, kis cserkészszájak.
Erthetetlen szavakkal dobálódznak :

,,.Kozn,la, koz.nla !"
Es ezze| méIy gyászba borúl a

cserkészek máskor ragyogó arca.
A cserkész szerszáma az óskorba

vezethetó vissza. Fófegyvero a leso-
ványodott husáng, illetóleg a ,,gebe
bot". Jellemzó, lrogy ezt a kézzé fej-
lődött mellsó lábában szokla §zoron-

gatni, akárcsaÜ íváskor jóbarátjáuat
(a kulacsnak; a nyakát.

Htlsa nem alkalmas a táplálko-
zásra, ámbár nénelyiké erósen zsír-
tartalntrr - viszont ó maga nrindent
ntegemészt.

Bundáját, amikor akarja, vá|toz-
tatja. Nyáron sárga ruhában találjuk.

Ertelnro, úgy látszik, valr, melt a
nyári nrelegben a bundáját is leveti,
sót fekete háta is megvedlik. A ved-
iésben nenr ismer korlátot; akkor
vedlik, a nikor akar.

Enrlékezőtehetségét notesz nevü
eszkózze| egésziti ki.

A fején lévő gömbölyú képződ-
mónyen számot ]átunk - a tudo-
márry még rrem állapitotta meg en-
rtek a cólját! \<

Akarata kemóny, ntiut a Bada-
csony bazaltsziklái.

Szeme éles, mint a borotva.
Karja erós, mint a szegedi paprika.
Külseje vonzó,mint a mágnespatkó.
A cserkésznek nevezett lények

hasznos fótulajdonságait evvel bo.
fejeztiik, de' kisebb tulajdonságuk
annyi van, mint egy évezredes fá-
nak ezernyi ága és nrilliónyi levele.

A tudománynak nagy szolgálatot
tesz, ki ezt is leirja. Pelkeö D. 82.

Diákirnádság,*
ldegen szavak bábel-zavarából
félrevonúlva, im, lelket cserélek
s kezenret szépen összekulcsolom *
Te még megértesz, ugy-e lstenem,,
akkor is, hogyha * csendesen beszélek ?

Künnt sáros, hullotí őszi levelek,
csupa§z fák óImos, felhős ég alatt.
Lomha köd íojtia a melódiákat
és csak én vagyok egyedúl merész,
akiből most is imádság fakad.

Engedd Ulám, hogy két karom kitárjam
s szivem igya {el mind-mind az esót
és tönkreszikkadt, szomjas talajából
csiráztassál ki valami szent álInot,
szépet, boldogat, nagyot, jólesőt.

Acélozzad, meg két karomnak izmát
hogy szebb jövendőm piros hajnalán
nagyon eiősen - megöleljelek
s kebleden sirjam Ie a mult bünét,
Utol§ó Védőnt, lstenem, Atyám !

Hadd bontsam ki nraid selymes lobogórnat
s mig sziporkázó víg layasz ragyog,
csordultig telve hittel, akarással, -zenés ajakkal kiállsam az égbe,.
Istenenr, olYan fiatal vagYok lDrido 

Juoő.
- Sr**l"ény a Kolozsvárott megjel€nő ,,Jó

Bat^t" c. katholikus ifjúsági lap januárl számából.

Ui szabályzatok. A Magyar Cserkész.
szövetség országos intézőbizottsága most
dolgozik a kiképzési (próbák) és a gyakor-
lati szabályzat módositásán. (Bövebbet a
Vezetök Lápjában).

A Magyar Cserkész mai száruát
Farhas Ggula megbizásából, Zsew,
beryl Glala dr. országos íőtitkár
állitolla össze.
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. Tiltott területek.
Mind tobb és több erdőt zárnltk el

a túristálr és cserkészek előI. Nent
is csoda. A tulajdonosok védik, vó-
derri kénytelenek fa- és vadállouá-
lr; ukat.

A túri§ták ellen föképen az a pa-
nasz, hogy papirost szórnak eI ós
ágaliat tördelnek le, a cserkészelt
ellerr pedig, hogy tüzet raknak, óne-
lielrrek és;trombitáInak, holott nrirrd-
oz erdőben és erdő nrellett tilos.

A földnrivelési nriniszter úr min-
dt,n évben bocsát ki rendeletet e
trirgyban, nlégis mogesik, hogy vad-
órök és erdőkerülók nregkérdezésüIi
rrólkül rakott tüzeket és nem telje-
sen ololtott parazsat találnak, hogy
lármát, trombitaharsogást tapasztal
nak az erdókben. Ennek nreg koll
szünnie. Mi nom csinálhatunk ren-
detlenséget és kárt, sót ellenkezőleg
nokünk segitenünk kell a kárt elhá-
ritani.

Yigyük rnindég nragunkkal arcké-
pe§ igazolványunkat és tartsuk be
pontosan a,,C§ósz"-ben ismertetett
rondeletoket, mert különben a végén
nem lesz hová mennünk és azonki-
vül nagyon ártunk a jő hirünknok
is. A szabályok ellen vétóke{ pedig
jelontsük íel.

Budapest környékén kiilon elóro
kikért engedély nélküI a következő
torületekon tilos még a csöndes neg-
jelenés is:

L. Sorrentó gorincen levő fenyves
erdó, (a Szekrényos-hegytől északke-
letro) kincstári torület.

2. Remehekegy ogész területe, ki-
vévo a Máriarometéről Nagyszénásra
vezető kékjelzésü utat, valamint az
ozen útból a Remetohegy elhagyása
után a Nagykovácsi or§zagrittai p*r-
huzamosan mozei útra,levezetó köz-
lekedési utat. Tisza-birtok, engedé-
lyért a Nagvkovácsi ordőgondnok-
sághoz kell fordulni.

3. Ugyauohhez azltad,alomhoz tar-
tozik a nagykovácsi Kopaszkeg1,
Kopaszerdó, Vörösbérc, Julianna-ma-

\o, s az ettől délro fokvő Hosszú-
gerinc vidéke,

4. Ezzel szomszédos a Fehelell.e

§!eh, Damvölgy vitléke, kincstári
teriilet, mely a Budakeszi erdőgond-
noksághoz tariozik,

5. Gr. Karácsonyi birtok, a Hideg-
kriti kálváriának és Leshegyuek a
Solyrnári völgybe eső odala, mig a
patak tulsó oldalán, ahol a Rózsika
forrás van, szabad a járás.

6. Gr. I(arácsonyi birtok, a Solg-
rnár községtól dél és délnyugatra esó
erclós vidék (Kerekhegy).

7. Nagyszénás és Pitiscsaba között
Iévó piros és kékjolzésü utak men-

VivóYcíseny a Nemzeti N88rtábof fóterén,

tén legujabb kelotü elzárások, előbbi
Tisza-uradalom, a második József
kir. heroeg uradalma.

8, Pili.scsabától, és Klotildteleptől
északra fokvő ordós vidék a pilis
al.iáie, beleértve a Nagykopasz 1444
m.) Stoinfelsen (440 m ) és Postaréti
erdót, utóbbiban csupán a Pilisszán,
tóra vezető pirosjelzésü közlokedó
uton szabad a járás.

9. Kis és Naggheuély közti nyereg,
től clélre eső erdós lejtó, 1József fhg.
Piliscsabai uradalmához tartozik), itt
csak az ordó baloldali széIén 10hol-
noky-út) szabad a jár_ás, valamint a
Borósjenóre vozető alsó és középsó
kocsiúton.

10. Budakalász és az Ezüsthegyi
nyereg között, valanint a Nagykevély
éÁzakkeloti iejtójén levó erdős terü,
let nragántulajdon).

1[. A Pilis és Csobánka közt e|-
terülő Hosszúhegy, valamint annak
északkelet felé eső erilós lejtője.

t2. Trézsikút kftnyéka és a Pilis
teteje (?57 m.; annak déli lejtójével
ogyütt, Orosdy báró tulajdona.

13, I{őhegy ószaknyugati lejtóje,
Lajos-forrás. Kolevka, Lomhogy,
Holdvilág-árok. Kis, és Nagl-csihó-
uár,Tő|ak vidéke és ozoknek észak
folé leereszkedő erdós lejtói a Bu-
csina völgyig. Részben Borovszky
IGroly tula,jdona 1lajos forrás vi-
déke), a többi pomázi urbéreseké.
A vadászbérlők minden időben el-
zátva taúják a vidéket.

t4. Torinától a Csupasz bércig
húzódó erdős gerinc. Teleky Tibor
gróf tulajdona.

t5. Ótruti patak (Staiavotla) Málnás
Szt. László-hogy, Kapitányhegy vi_
déke csupán a Szt. Lászlóra vezetó
közlokedő utak járhatók (Tahiról,
Szentendréról és a Bükkös patak
völgyből).

16. Nyerges, Ber§og, Vöröskőszikla
vidéke a Hétvályukútig. Tassi László,
Leányfalu tulajdona.

Más vidéken a tilos terüIotek ügyé.
ben leghelyosebb a Magyar Turista
Egyesület legközelebbi osztályától
kérni értesitést.

I{ NYVEI,(.
A Cserkésztiszt cimmel a 90iö. Szik

csapat összegyüjtötte a tnult tél tiszti
továbbképző előadásainak értékes anyagát.
A szövetség országos elnökségének csak-
nem valamennyi tagja mellett a vidék és
íőváros számos liatal iés öreg vezetöje
(összesen l8) adja benne tapasztalatainak
legjavát. Az elöadássorozat kiegészíti a
Vezetök Könyvének tartalmát s így tisztek
és segédtitsztek részére nélkülözhetetlen.
De a komolyabb öregcserkészek is ha-
szonnal forgathaiják. Bővebben a Vezetök
Lapjában van méltatva.

A Túristák Lapja í. é. 5-7. számának
tartalma: Bogyay Tamás : A halálraitélt
ternlészeti szépségek birodalmából (7 kép-
pel), Dr. Tarczay Gizella: Napimádók a
Klek tetején (a képpel). Bátori Béla: Tritt-
kopf (6 képpel). ^ Dr. Dezsőíi, Ferenc: Ki-
látót a Kőhegyre (1 kép). Déry József: a
Téry emlékmü leleplezése (2 kép). Mar-
célly Kornél: Csonkaország legmagasabb
csúcsán. Paulitsek Géza : A várkuti mene-
dékház felavaiása. László Vilma: A Tát-
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rátlan,,jártam. Egyesületi ltjrel<. Irodalom
stb.

,Vitorlázás kézikörlyve. Vadas Gyula
szerkesztéséb(:n ielenik meg a Nerrlzeli
Spor:tkönvvtár, mclynek leginkább az atlé-
tikával foglalkozó 19 kötete után a 20-ik
a vitorlázást isnrerteti. A könyvet Kehrer
Bé[a, a kcszllrelyi csónakázó cgylct pa-
railcsnoka irta és l00 oldalán a balatoni
vitorlázásról elég hclyes képet ad - fölcg
olyanok részére, akiknek nrát, van valami
kevós fogalnruk e sportágról. A könyv
rninden oldala szárno§, olyan jó tanácsot
ad, ntelyeket lnég a haladottabbaknak senl
lclret eleget ismételni. Elönye, hogy a
gy.akorlatra helyezi,a súlyt és nem sokat
elnrélkedik. Vannak terrnészetesen hiá yai
is, lgy legíőbb hibája, hogy teljesen a kül-
íöldi irodalonr hatása,alatt ál, túlságosan
sok idcgcn szót használ (Kiel, reítelni,
seetüchtig, scnkli, deck) és meg senr ki_
sérli. ezeket magyar múkifejezésekkel pó-
tolni ; nem,tárgyalja, talán nern is ismeri
a Balatonon kivül álló hazai vizek viszo-
nyait (Velerrcei-tó, Duna, Tisza, a c§ator-
nák stb.), túlságosan §okía becsüli a ver-
senyzést és hallgat a vízi vándorlásról. A
nagyobb vándorutakra alkalmas kis- és
könnyíi csónakok, meg az evezős, de vi-
torlával is felszerelhetö csónakok sportja
más kötetre s más íróra vár. Az ára e|ég
magas: 50.000 korona. (A Vezetők Könyve
például 360nagyobb oldalon csak40.000 K,)

Nagy-Budapest ut térképét Rényi Ká_
roly (Eggenberger-féle könyvkereskedés)
most adta ki ujból l :25000 néretben. A
térkép a szomszédos községekre is kiter-
ied; a belsö városrészek l: 15000 arány-
ban külön lapon is megvannak. A ltozzá-
csa olt jegyzék érdekesebb . számadatai:
Budapest területe 3369t kat. hold, lakóhá-
zainak száma 18,429. Népessége: 837,000
magyar, 60,000 német, 14,000 tót, 2000
oláh, 247 ruthén, 1000 szerb és mintegy
12,000 más, együtt 928,996, kikböl 196,478
lakik a jobbparton és 732,518a balparton.
Közúlük kerek számokban 550,000 rk,,
100,000 ref. 50,0ü) ág. ev., 2l5,W izr. -A külvárosok lakossdga: Ujpest ,55,000,
Rákospalota 35,000, Pestujhely 800O, na_
kosszentmihály l0,000, Sashalom 6000,
Cinkota 1,2,0W,,Pestszentlörinc l1,000,
Budaíok 13,000, Albertfalva 1200, Buda-
örs 800Q Budakeszi 5000, Pesthidegkút
3000. (Az nincs benne, hogy a Nemzeti
Nagytáboré 8000 volt.)

Levente a cime az, első zenés levente-
szinmúnek, rnelynek szövegét Noszlopy
Aba Tihamér irta, zenéjét Buchner Antal
esztergomi föszékesegyházi karnagy, zene-

. szerző kornponálta. A darabot a szerzök
október hónapban tervezik bemutalni Esz-
tergomban.

A Fatuszövetség tudósiíója szerény
formában, de magvas tartalominal heten-
kint jelenik meg. l6-ik száma az ősi ma-
,gyar táncok érde.kóben felszóIalva, ajánl-
koz,ik arra is, hogy e tárgyban rninden
érdeklődőnek,. szívesen rendelkezésére áll.

Cím : Faluszövetség,,Budapest,.V., Zollán-
utca 8. Teleíon: Lipót,900-22.

A uLevenle" immár az V., évíolyaná-
batt yan, Egy szárn,.ára6OtO.K. Az augusz-
tusi szám,48 oldalon hozott ,néhány,,na-
gyobb cikket, l3 oldalon versenybeszámo-
lók4t, t0 oldalon ünnepségek isntlprtetését,
4 oldalt a |övészetröl, azonkivül mezőgaz,
dasági, szópirodalnri, tüzoltó és hivatalos
rovato' at. Kedvcsen e.mlékezik meg Nen:r-

z-cti Nagytáborunkról is. A szerkeszlésért
Berti László felelös, a kiadast az O. T.,T.
3 szakbizottsága végzi,

A 108. sz. Baksay Sándor nevét viselö
kírnszentmiklósi cserkészcsapat tanulságos
és a reálgintnázium értesitöjében kiadott
törtúnetét lüzetalakban külön is kiacl(a.

KIiOT§II{A
Repiilő kerékpár. Louis Leblanc fran-

cia tnérnök Rijon határában a várost olyan
kis ggppel röpködte körúl, amely ren,des
nrótorkerékpárnak is használható. Sajnos,
,,csak" 70 kilonréteres sebességig vitte és
40-50 rtréternél magasabbra nem enrelke-
dett vel:, de ez is elég volt Ford amerikai
gépkocsigyárosnak ahhoz, hogy a találmányt
megvegye. Számitása szerint 400 dollárért
tudja majd darabját számitani. Ez magya-
rúl annyit ielentene, hogy 240 pengőért
(30 millió,) vagyis egy évig, havi 20 pen-
gős részletre, meg lehetne azt szerezni.
Fiük, ha ez így megy tovább, a legköze-
lebbi Nemzeti Nagytáborban már repülö-
versenyeink is lesznek l

Budapesten jelenleg 3259 személyszál-
litó,54l bér autó,55 társaskocsi (autóbusz)
1056 teherautó és l573 motorkerékpár van
forgalomban. Elég kevés !

Morsejetek olvasása. Ennek egyetlen
hátránya. hogy kissé lassan megy (no meg,
hogy állandóan gyakorolni kell), de nagy
elönye, hogy négyféle érzékiinkkel tudjuk
feltogni. A zászlóva|, lámpával való jelzési
módot mind ismerjük, a mor§ejeleknek a
ltittis útián való olvasása a leggyakoribb
(lásd: az irást, távirószalagot is) a vakok
a távirószalagot tapintóérzékükkel bllik
meg. Sötétben nrás is lelhasználtt1tja .ezt

a módot. Ha a tábori távbeszélö zörög,
zúg, ha nagy a lárma, a beszedet nem
lehet megérteni, akkor a norsejelekkel a
legbiztosabb az érintl,ezét; táborban és
menelelésnél sippal is közólhetjük a mor-
se-jeleket, szóva| ha!.{.tis útján is megélt-
hetők. Ujabban azonban zajos gyárakban,
repülögépeken azzal is próbálkoztak, hogy
izlés utfin (az áram-okozta gyönge savany-
kás iz segitségével) értsék m€g. Csak
§zagolni nem lehet még a jeleket (pedig
§okszor ez is jó volna).

Nőni fog a mor§e-ielek értéke, ha meg-
valósúl a berlini táviróigazgatóságnak az a
terve, hogy minden távbeszélöállomáshoz
adegymorsegépet, úgy hogy ha afelhivot-
tat nem találjuk otthon, morse üzenetünket

leadlratjuk neki egy papirszalagjára, és ó
bármikor elolvashatja azt. Hát ha képekdt
lehet nlár nlcgtáviratozni, sőt nemsokára
szikralávirón is világgá repíteni, akkor en-
nek igazán nincs nagy nehéz§ége, ,,csak"
pénzkérdés az egész.

A Csonkaország legmagasabb pont-
jai: 1010 m, a Kékes tetö a Mátrában
(rajta a Magyar Turista Egyesület gyön-
gyösi osztályának 20 m. magas ,,Vass

Józsel" kilátótornya; most aug. ?5-éll
avatták tel). A Mdtra magasabb csúcsai
még: a aalyatetö 965 m. (az áIlarrlköltsé-
gen épúlt menedékházát a Magyar Hegy-
mászok Egyesülete kezeli) a Piszkéslctó
964 m. (Fiskalitás közelében), a Sombokor
(909 rn.) közelében a Kaparóház és a Ma-.
gyar Turista Egyesület gyöngyösi osztályá- 

.-
nak llanák Kolozs menedékháza (7t1 m. a
Szenllászló íorrásnál), végül a Muzslaffi3
m. (Pásztó fölött).

A Bükk hegység legmagasabb pontja a
íensík délnyugati részén terpeszkedő 965
m. Magastetó. Ismertebb nagas csírcsai
még a 957 m, Btilvdny,955 m. Ispdnhegy,
a 932 m. Tarkö, a 767 m., Órvénykö és a
784 m. Bélkö,

Az lpoly és Duna között emelkedö
Börzsönyi c§oport legmagasabb csúcaai: a
939 nr. Csóvdnyos, 882 m, Nagyhi.leghegy
és 8l3 m. Nagyinlg, A Váctól északra
emelkedö Naszdl csak 652 m. rllflgas. (Ez
utóbbi már inkább a cserháthoz számít-
ható).

A Mecsek (Pécstöl északra) legtnagasabb
csúcsai: a 682 m. Zengő,593 m. takab-
hegy, 594 m. Ördóghegy és a 612 m, trIe-

csektetö.

A Bakonyban a Körishegy 7l3 m, a
Somlrcgy 653 m.

Az Alapokban (a Burgenlandi megszál-
lás határán) az lrottkö 883 m. (Kőszegtól
3 óra alatt erhető el.)

A Dunazúg hegységben a Pilis757 m.,

a Dobogókö 700 nr., a Csikóvdr 556 rn.
A budapesti |dnoshegy 529 m., a Gellért-
hegy 235 m.

Hát a Ti vidéketeken mekkora hegyek
vannak ?

A Magyar vizisport óskorából.Jankó
János utalt a napokban arra, hogy nrost, mi-
kor a világ legkiválóbb úszóit látjuk ven-
dégúl, elmondhatjuk, hogy illetékes helyre
hívtuk őket: itt hömpölyög a hatalmas
Duna, itt hemzsegnek a strandfürdők, itt
fedeződnek fel tucatszámra a csodaforrá-
sok és végül - itt van a vízi sportnak
sok-sok szép régi hagyománya. Büszkék
lehetünk aría, mi, tengertől megfosztott
szegény náció, hogy mindig tucltunk bánni
a vízzel,hiszen már honfoglaló magyarjaink-
nak Europa összes vízein való átszáguldása
az óceánig egymagában is egész sorozata
volt a vízi bravúroknak.

A X|. századllan a magyar uszósport
megkapja a maga speciális történelmi véd-
nökét Zotmund, rrépszerübben Bullrir Kund
szernélyében, aki !052-ben,III.,[Ienrik qsá-
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Szárnatr,Polsony aiatt' álló,hajóit megfúrta
és elsüllyesztette.

Történelmünk további során is egymást
követik a vízi brauriroP. F.,zek köztil való
Nagy Lajos királyunk höstettg aki máso-
dik olaszországi hadiá.rata alkalmával be-
küldött a Silaro folyó vizébe egy lovas
legényt, akit csakhamar elragadott az ár.
A Ió valahogy kikapaszkodott, a legény
azonban fuldokolni kezdett, mire a király
habozás nélkül utána ugrott. Lova öt is
cserbenhagyta, de a király a legény után
úszoít és üstökénél fogva úszva húzta őt
ki a vizböl. E históriához hozzátartozik
még az is, hogy a félholt Jegényt magához
is kellett tériteni, nrely célból legalkalma-
sabbnak látszott őt lábánál fogva felakasz-
larri. Be is vált a kúra. E kezelési nród
mellett laz orvosi tudorrrány sokáig meg-
maradt és még Lajos király veiét,.Zsignloncl
királyt és császárt is igy gyó3yította,

Hosszít ideig a Duna legerősebb hadi-
flottája a magyar volt s történelmünk a vízi
életre való hivatkozásokból nem fogy ki
sc,ha.

Most legrrjabban Bárány, az egr,i cser-
kész szerzett ismét magyaí dicsöséget
vizisportunknak.

Sporttörténeti kiállitás. A gondolat
kitünő. Karafiáth Jenö, Szukováthy Imre és
Flóman Bálint nagy érdeme, hogy létrelött
és a tíz- teremben kiállított, nteg a sok
kiállíttatlan tá,rgyat összeszedte.

Az l. terem régi vadászfeg,verek, va-
dászképek; (Sólymászat is).

A II. Céllövészet - inkább csak cél-
táblák és festmények.

A lll. Korcsolyázás.
A lV. Túristaság és sífutás. Érdekesebb

tárgyai: Jégvágó fokos l853-ból. Két meritö
polrár fából íaragva, a menedékházak ki-
csinyített másai, 29 síhötés (a katalogus-
ban rosszúl vannak felsorolva) a,túrista-
ság úttörőinek felszerelése, a Magas Tátra,
dornbormíívú térképe. Kár, hogy a pici
kis szobába nem fért el a többi,beküldött
érdekes és értékes anyag.

V. Levenlemozgatonr, birkózás, cserké-
sz.et. A cserkészet egy kis szekrény, benne
á dán díjakon kiviil alig van más, mint a.
szövetkezet kirakati tárgyai. A falon néhány.
kép - a vállpántok és ,ra,ngjelzés,ek is, de .

hibásan. Csapatzászló egy sincs. A moz-
galonr elsó éveibőI való emlékek -(é. még számos beküldött tárgy) nem
lettek kiállitva. Az egész nem, fejezi ki
nrozgalnttrnk, súlyát; történetét és ínai
állapotát.
, Ami a többi teremben,van,az túlnyomó-
részt serleg és más, versenydii. Ezüstmíi;
veseket nagyon érdekelhet. Fényképek és
az it|,ott előford.uló más közérdekü tárgy
egészen háttérbe.szorú,lnak.az ;,{vászati: esz-
közbk" mögött. Tanúlságos, szép ,dolgot,

íllágyaío§,,nemzeti jelleget aránylag keve-
set látni A katalógus a sporttörténeti ,, ér-
téke}et nem emeli ,ki:

A X. terenr a cégek ,kiáltitása. Ebben
legtöbbet ér, a Zeldler köErvkcreskedő]cég,

kiáIl{tí§a a forgalomban lev"ó sBgr,tkönyvek-
röI.'Hiányzik,azonban a ma élö és a meg-
szűnt sportfolyóiratok,. gyüjteménye es
hiányzik a sportfelszerelési cikkek mellöl
azok áriegyzéke.

Egészben nem adta meg a kiállitás azt,
amit a látogató várt tőle.

cserkész csónakház. Nem csak bcszé-
Iünk róla, de már meg is van. Az ujpesti
népsziget déli csúcsán csaknem egy hold-
nyi területen áll nehány öreg hangár, a
Rex Lloyd r. t. telepe, ezt megszereztük
bérbe. Ott a "mi csönakjainkon kivüt a
KISOSzéi is helyet kapnak. A berendezési
munkák folynak. Téiire már a csónakok ís
elhelyezhetők benne. Hely van ott böven.
Hogy nlit tuclunk nra.id belóle kiícjleszteni,
az egyedűl. ntitölünk iügg.

Egy kis statisztika. Az utólsó évne-
gledről közzétett hivatalos adatok szc:int
a ,szülelések arányszáma ismét csökkent, a
kivándorlásoké ellenben igen magas. A
visszavándorlók száma a kivándorlók 1ize-
dét sem teszi ki - ellenben a nenl
kivánatos elemek bevánclorlása még most
is igen nagyméretú.

Különösen érdekes nelllzeti betegségünk-
nek, a tüdövészneb a statisztikája. Eszerint
április-június hónapokban a Csonkaország-
ban 6290-en haltak lneg tüdővészben. Ebből
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyére esik
l073, Budapestre 783 haláleset. E két helyen
tehát naponta 8-1l-en halnak bele. Ha
egy rablótranda puszlítana ilyen rettenete-
sen, akkor képzeljíi,k el, micsoda nagy líloz-
gósitás {otryna itt ellenük ! Hogy igyekezne
mindenki külön-külön is segíteni a banda
ártalmatlanná rételében, hogy elkövetnénk,
mindent kigondolhatót, hogy védekezzünkl
Viszont a tüdővészel szemben milyen lany-
hán megy a védekezés ! A hatóség is, de a
társadalom is, nrilyen kevéssé komolyan
tartja be azokat a szabályokat, ame|yel<
a terjedés meggátlására valók és a tiszta-
ságot, a ió levegöt mily kevéssé becsülik
nreg ! , Condoljátok el, mennyi alkatom,
kinálkozik, itt részünkre, hogy példával,
tettel, nrások figyelmeztetésével és felvi-
lágositásával ez ellen a veszedelenr et-len
'harcolva magunko'n és ,,másokon se-
gitsünk !".

Téli tábort készül rendezni a szövet-
ség tisztek és segédtiszteknek Karácsony
másodünnepén kezdődöen Vizkeresztig.
Vezetője alkalmasint Zsembery Gyula dr.
országos főtitkár lesz. A hely még nincs
meghatározva. Nagyrészt attól is íügg,hogy
hányan iclentkeznek.

I.KERÜLET.
A kerü.let. csapatainak egy ,resze,(légna-

gyobtr számban , a Holló§ Mátyás és Ba-
ross Gábor) junius l3-án a Dobogókőre
rándult ki, hol a Magyar Turista Egyesü-
let Téry Odön emlékének leleplezésénél ,
dr. Sényi Béla képviselte a kerületet. Az ,

ünnepi rnise alatt Páter Szabó Pius ,püs-
pöki irodaigazgató többekközött a követ-
kezöket ntondotta:

,,A túristaság, a hegymászás, a legelső,.
nemzetrrevelö spqrt Az erökifeltés;,az,ed-.,

zés, az öntevékenység esdröze. , furíe§nt
épit, de eryúttal ebbe az ép testbe ép
lelket nevel. A kultúra kétes vivmánvai
által elbódult az ember. A felszines, a
csillogó és rohanó élet kiszóllította ön-
magából, megha,misította. Erötlen, pipo-
gya, akaratnélküli idegélelté devalválódott
az emberi élet. A túristaslg a terrnészet
örök ,szépségeivel visszavezeti az embert
önmagához, hogy gondolkodóba essék és
önmagát restaurálja. A,poros,.zajo§ utcán,
a kávéházakban testilegJe.|kileg, elkorcso-
suló és a hitre, a magasabb erkölcsi életre
már alig érzékeny embert kivezeti a por-
mentes hegyekre, a fölajzott ldegrendsze-
rét csendre hangolja, le,lkét és testét,rna-
gasabbrendű m,unkára, serkelrti,:, Mig nrás
sportágaknál a tevékenysóget, az iigy€ssé-
get más felebarátunk, más hazánkfia le-
gyözésének gondolata fúti ,s a városi]em-
ber idegzetét még tovább izgat|a,,addig a
túristaságnál nincs versengés, nincs érdek-
ellentét, de van szeretet, van egymáson
segíiés és van pihenése, mcglryugvása az
izgatott idegekr ek. ltt lalál az eltévedt
ember ónmagára - és lstenére Aki örr-
magát a. szabad természet csöndjétlen
vagy dallamos zenéjébcn Incgtalálla, az
Ineglátja a szétömlő szépségekben az ls-
len nyomait is

A kereszténység legmagaszlosalrb esz-
méinek, így a hegyi beszód gyilnyörii gon-
dolatainak kinyilatkozása is többnyite a
szabad ternrészetbetr, a hcgyen történt.

Amikor Krisztus gondolatokat akart a
világnak adni, hegyre vezi,tte a népet, A
völgy embere nenr képes a nagy gonclo-
latok befogadására, a zaj clvcsz.i tóle a
gondo'atokat . . ."

Il. KERÜLET.
Az egrí cserkészek Zsembery Gyula or-

szágos főtitkár és Király Ernó vármegyei
e|.!enőrző vezetésével junius hó-20 án. A
Magyar Turista Egyesület Egri Bükk Osz-
tályának várkúrti menedékházának felavatása
alkalmából oda tanulságos kirándulást ren-
deztek; melyen Nagy János ll; ker,ületi,társ-
elnök,is megjelent és é|énk, részt vett a
külömböző cserkészjátékokban. Legna-
gyollb számmal a Dobó István csapat volt
képviselve..

x. KERÜLET.
A Cserkészszövetség |egifjábbja l925.

juniusában alakúlt meg a Váeott, tattott
tiszti gyülésen. Csapatai ezélőtt,az I. kerü-
lethez tartoztak, de.a csapatok e|szapoío=
dása, a megnagyobbodott adninisztrálás,
kivánatossá tették a szétválasztást.

A kerület megszervezése Árky Zoltán
őrnagy ügyvezető elnök fáradhalatlanságá:
nák !ítagy érdeme: Az óriási nrutrkában.híí,-
séges tirsa akaclt Juhász Józ§€f dr.,:főtit,
kár személyében, aki a Nemzeti , Nagytálror:
ban a keriilct táborfönökségétintézi.

A kerület székhelye Budapest, (lVj Váci
utca 62.) 56 csapat tartozik hozzá, melyelt
közül 28 vesz ,részt a megyeri halalmas, s
íanulságos táborozáson. Szebbnél szebb
táborai a Nagytábor legkeletibb. széléig
nyúlnak ki s bár a föbejárattól legtávolabb
fekszik, mégis naponként sok ezer ember
keresi fel. cserkészszerű § öt|€tes, táliorait
megeIégedéssel szemle|fe végig , Florthy
]Vl"iklós kormányzó úr, Ofőméltósága is. A
látogató elökelöségek közül ki kell még
emelnünk Lord Hampton-t, Bailen-Powell
helyettesét, Herczeg ,, Ferenc és,,C§athó
Kálmán iIlusztris iróinkat. í, :,,

A kerületnek kiváló zenekara]l(ll5.,§z),
csapat); jól íelszerelt tűzoltósága (33. s7.
csapat) és vizi cserkészete van (l4.,26l,,'
269. sz. csapatok). A Z22: sz. Petőfí csa"'
pal Hatvanból gyalog tette, rneg,az.utat,a
mBgyeri táborig. | ;
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'Tanuljunlr angolul!
- Tizenkettedilr lecke -

Twelfth lesson.
A körülírt folyanratos igealah.

, Az angolnak a folyamatos és tartós cselekvés ki-
fejezésére van egy körülírt igealakja, rnelyet úgy képe-
zünk, hogy vessziik a,ragozandó ige jelenidejú rnellélr-
névi igenevét (present participio, proznt pá'rtiszipl) és
*, to be sogédi§e megfelelő idojú alakját.
.i A jelónidéjrl melléknévi igenév képzője az ,ittg,
nrely az infinitive 0. törzsalak) tOhOz járrrl. Pl. walking
1Walk) járó, járva. Ha az ige e-re végződik, ez az -e
a, participle -ing képzője elótt kiesik. PI. loving (Iove)

szeretó, -ve, writing (write) író, -va.

. Affirnrativo fornr.

Pros. tenso l I am, yor1 are stb. l irok stb.
Past tense: I was, yott were stb. I wriling irtanr stbl
Perf. tense: I havo been stb. l irtam stb.

', Interrogativo fornt.
Pres. tense: Am I, are you stb. ; irok? stb.
Past tenso: Was I, were you stb. I writing ? irtam? stb.
Perf. tense : Have I been stb. l irtam ? stb.

, E progressivc forrn jelen ido,jo 1pres. tense; olyan
cselolrvést jelöl, mely a beszéIó idejében van folyamat-
barr. Pl. He is writing ő ír (mo§t, amikor mondom;.

A progressive fornr többi időit akkor használjuk,
m,ikor azt akarjuk jolezni, hogy két cselekvés ugyan-
abban az idóben történik. Pl. I was going, whon he
iame (vagy: when,he was coming) én mentem, mikor
o,Jott.

Beef (bíf) marhahús, piece (pisz) darab,
beer (bír) sör, placo (plész) hely,
bottlo (bmtl) üveg, palack, plate (plét) tányér,
bread (bred) ken"yér, pork (pó'k) sertéshús,
breakfast (brokfeszt) reggelí, salt 1sza,llt) só,
buttor (bröüut) vaj, serviette Gzerviot) asztal-
bread and butter vajas kendó,

, kenyér, soup (szúp) leves,
cheeso (csíz) sajt, spoon (szpirn) kanál,
ohocolate (csarkolet) §ugar (sug"") cukör,

csokoládé, supper (szttlpug vacsora,
cocoa (ko"kou) kakaó, table-cloth (tébl-klor9)

cook (kuk; szakács, - ilé, tea (tí) tea,
cooking főzés, veal (víl) borjúhús,
öorner (kóínu') sarok, vegetablo (vedzsot"bl;
cup (kóp) csésze, főzelék,
dinner 1dtne") ebéd, water ("uaote) víz,
dish (dis) tál, étel, fogás, . wine (u"ájn) bor,
ogg (eg) tojás, , boil, sy. ftojl) íőz (vízben1,
food (fud) táplálék, étel, cook, gy. (kuk) fóz,
fork 1fó"k) villa, cut, cut, cut (ktÜt) vág,
glass (glász) pohár, rliue, gy. (dnjn; ebédel.
Iunch 0óncs) villásreggeli, drink, drank, drunk (drink,
Iuncheon (Idncsön; ,' drenk, dr:ünk) iszik,
Madam (medent) úrnö, eat, ate, eaten (ít, ét, ítn)
rngal (mil) étkezés, eszik,
meat (mít) hús, fry, gy. (frej) süt (zsirban),
milk] (milk)'tej, ] " hurry up (hó"i,óp) siess"
mutton (műtn) birkahús, lay, laid, laid (léi, léid)
napkin (nepkin) asztallrondó, rak, terit,

JÁNSÓNI.VüMOS
r , ,:] ,..,j , , liii

p€ppor (pop"),bors,
red popper paprika,

pass, 8y. (pász) nyújt, ad"
roast, gy; (ronszt) süt,

sit, sat, sat (szit, szet,
szot) leül,

stew, gi. (sztjú) párol,
pörköl,

sup, 8í. (szfip) vacsorázik,
use, 8y. tjúsz) használ,
bitter (bit"'1 keserű,
frcsh (fres) friss,
hot (halt.t forró,

FISCHER, §ÁNboR ALAJo§

quick (kvik) gyors,
ready (redi) kész,
soui (szau') savanyír,
sweet (szvít) édes,
thursty 1lórszti) szomjas,
as (esz) ntint,
twelve (tuelv) tizenkettő,
twelfth (tuolfl!) tizen-

ketteclikr
hungry 1hóngri; éhos,

Look at nro l Look here ! What have you dong
here? What aro you doing here? I anr looking at nrf
English exercise and he is writirrg an Errglish letter.'
Which one ? The one to his brother in London (londoni).

Are you going anywhere after (miutárl) you lrave written

}our lettei to London ? Yes, I am going to_ see 1call
órr) William (vilj'm;, l anr going with you, if you like.
Come and be quick. Flurr:y rrp ! Here is Joltn. Where
are you coming from? (Wnere . . . front: honrran?)
I arr coming fronr Williarn; ls he at home aud what
is he doing? He is much bettér today, than he was
yesterday. lt is a pity, you cannot conte with us. l ant

sorry, I cannot go^wiíh"you, becauso l have rery nruclr
to db. Can yorr tell us, where s-ol are going lo (lvhere
. . . to : hová) ? I am going to have my English lesson.
Lay tho tablo and tell me when dinrrer is teady._Here
is ihe tablecloth and there the napkins. Dinner is on
the: table Madam. Are you allhere? Childron, sit doi,vn
please. T[hat are you doing thero,_,you know that is
iather's place. How is the soup ? The §,oup l§ very nice
but I cannot eat it, because it is too hot. I am §orry
I have no table,spoon, please givo mo one. Be so kind
to pass me somo-bread-please. White btead or brown
breád ? A small pieco oi large piece ? What is it ivhat
you are drinking ? lt is some wine with water. Elere is
á glass of fresh- water for you. is it not too cold? No
tha=nk you, just nice, l like it cold, X'ather drinks a
small üottle 

-of 
beer for dinner. Tho first meal of the

day we call breakfast. 'We tako a cup of coffee_, tea,
chócolate or cocoa, and also some broad and butter
for breakfast. Some people liko coffee or tea w-ith little
milk, but much sugar. l like my coffee very sweet.
If we put no §ugar into the coffee, it is bitter. Be so
kind piease, thore is the sugar and pas§, nle a. piece
or twÓ. When wo are hungry wo eat, and when thirsty,
we drink. We drink rvater out of a glass, and coffee
or tea out of a cup. Some peoplo oat much, and drink
little. He drinks more than it is good for hinr, It is
unwholesome to eat and drink too much. 'w'o have a
good cook. Her cooking, is not so good as mcrther's.
i{y sistor cooks meat-dishes best. M9lt we carr boil,
fry roast and stew. W'e eat meat with vegelables and
pót"to.*. We cannot lii,e withorrt eating and drinking.
in Englancl there are five meals a day. Breakfast, lunch,
tea, dinner 'and supper. In llungary wo dino at noon,
in England in the evening. Of rnilk we ntake buttor
and cíeese. TiIo cut our meat with a knifo and eat it
with the fork, the soup with tho table,spoon. For coffee

, or tea we uso a smaller spoon. In the evening for
suppeT wo eat less, there are not §o nany dishes. Can
yoÜ-tell me pleaso whero ,l can havo a good dinner?
Oh, yos Sir, can you seo that big hotol from here at
the eorner of this street? There they givo you an
excellent dinner. Their cooking is the best in town.
I go ttrat vyay, como with ryo. I thank you yory mueh.



Translation exercise. Mi van az aszta|on ? Nóvérem
egy todtöt és hat asztalkendót tett az asztalra. Mikor
ő"Őzt, totte (progr. past1, mit tettél te? lio a tálakat
kerestom (to look for., progr, past). Hová megyünk
ebéd után? (Progr. pres) Elmegyünk nagynénénkhez,
aki a Múzeum-utoában lakik (progr. pres). Hogy van ő ?

ns mit csináI ? (Progr. pres.) Délután nrindig angol
könyvoket olvas (progr. pres). Ki adta neki a könyve-
ket ? A könyvtárból kapja (get.). Mikor megy oda ?
(Progr. pres). Minden nap megy oda. Mikor ó olvas, én
is olvasok (progr. pres). Kész vagy velem jönni? Siess
egy kissé.

A csónakok beielentése
körűl szűkséges eljárások.
A 20 tonna vízkiszorításon alóli

géperónélküli víziiárnrűveket és a
csónakházakat az illetékes m. kir.
révkapitányságok tartják nyilváo.

A nyilvántartásra hivatott nr. kir.
révkapitányságok és illetékosségük
köre a következő:

a) a Dunán és mellékfolyóin:
A határtól 140 km.-ig Gönyü. Jel-

zőbetüje: ,G,.
A 140 km.-től99 km -ig Komárom-

ujváros. Jelzóbetüje i ,,Ru.
A 99 km.tól 6l km.-ig Esztergom.

Jelzőbetüje : ,E".
A 61 km.-tőI a nagy Dunán 10

km.-ig, a kis Dunán a 23. sz. ke-
resztszelvénykőig Szob. Jelzőbetüje :

o S''
A szentendrei Dunaág innon és a

nagy Duna Ie a 18 és l/, km -ig
1Nagytétény nagyközség közigazla-
tá§i déIi határa) Budapest, I. Ybl
Miklós tér 8 Jelzőbetüje,.,,Bp".

A 18 és '/z km.-től 108 km,-ig
Dunaföldvár. Jelzóbetüje :,,F'.

A 108 km.-tőI 188 km.-ig Baja.
Jelzőbetüje : * B".

A 188 knr.-tól a határig Mohács.
Jelzóbetüjo i ,rM".

}) a Tiszán és mellékfolyóin:
Szeged. Jelzőbetüje : n&".
c) a Balatonon :

Iiudapest. Jelzöbetüje : ,Blu,
Nyilvántartás céljából a vizijármü,

veket és egyéb úszómúveket köteies
a tulajdonos a beszerzéstőI, illetóIeg
az épités befejezésétől számitott két
hét alatt az illetékes révkapitányság-
nál irásban (Bejelentő,lap kitöltésé,
vel) bejelenteni.

A bejelontó lapon előfcrduló nyil-
vántartási ailatok a következők: a
\íziiármti vagv úszómú neve és ren,
doltetése (csónak, úszóház, osónak-
ház, sport, túra, halász, stb,) épitési
anyagá (puha-, kemény-, fenyó-, céd-
ru§fa stb.), az épitő neve és lakhelye,
az épités ideje év, hó, a vízijárómú
mérelei és legnagyobb merülése,
részletes leirása (a nove, milyenek a
lapátok és hány d,arab, lapos vagy
gömbölyü fenék, rögzitett v. gurulós
Úlések, szinezése stb,), állandó kikö,
tóhelye (a csónakház), teher és sze-
mélybefogadóképessége, a tulajdonos
Deve foglalkozása, állampolgársága,
lakása. Ha a tulajdonos az épités
évét és helyét nem tudja, úgy oz a

bejelentésben (a jegyzetek rovatban)
íeltüntetendő.

A bejolentés alapján a lrr, kir.
révkapita,nyság a nyilvántartási szá-
mot i§ feltüntető nyilr,ántartási iga-
zolváuyt állit ki, nrelyet az oszág-
határt alkotó folyamszakaszokon és
bárhol a7, atra hivatott hatóságok
(folyanrőrség, rerrdórség) felhivására
mindenkor fel kell nutatni.

Az igazolványok egy naptári évre
szólnak, de évról-évro megujithatók.
A megujításért évenkint január hóban
kell az igazolványt kiáIlitó révkapi-
tánysághoz fordulni és ez alkalom-
mal a nyilvántartott adatokban neta,
lán beáIlott minden változást is be
kell jelentoni.

Kezelési költség fejében az igazol-
vány kiállitásakor 10.000 koronát,
megujításakor peclig 5000 koronát
kell lefizetni. (Cserkész csapatok a
díjak felét fizetik.)

A bejelentés alá esó vízijárómúvek
orrán, illetőIeg az uszómúvek elején
mindkét oldalon jói láthatóan legalább
10 cm. nagyságban fel kell tüntetni
az illetékes m. kir. révkapitányság-
nak .1elzőbetüjét (nyontatott latin,
betüt) és a nyert nyilvántartási szá
mot (arabszámjegyet, pld. Bp, 96.)
fekete va31- fehér szinben aszerint,
hogy a két szín kózii| az alapszintól
melyik üt eI jobban.

Az 1924-ben kiadott rendelet sze,
rint feltüntetendő név és lakóhely
jelzés kotelozettségét a Beiügyminisz-
ter egy késóbb kiadott rendeletében
hatáIyon kivüI helyezte.

Ezenfelül a csónak, ladik, vagy
uszómú stb nevét vagy jelzését tot-
szés szerinti helyen és kivitelben is
fel lehet tüntetni.

A csónakigazoiványok adatain tör-
ténő rninden változás a révkapitány-
ságnál szintén azonnal bojelentendő.
)ly változások: uj tulajdonos, uj lak,
cim, segédnrotorral is f'elszerelhető,
vitor]ássá átalakitva, uj kiktitőholy,
a javitásolináI esetleg boáliott egyéb
váItozások a méretekben stb.

A csónakigazoivány elvesztése ese.
tén a bejelentő csónaktulajdtluossal
az elvesztés kOrülményeire vonatko-
zó|ag a révkapitányság jegyzőköny
vet vesz fel s az igazolvány érvérry-
telenítésének kihirdetése végett a
,Budapesti Közlöny" szerkesztőségét
fetkéri, Az olveszett igazolvány he-
lyett ugyanazon nyilvántartási szám
alatt a iévkapitányság egy másodla-

tot állit ki s a kiállitás fejében 10.000
kolona kezelési költséget számit fel.
Ha a másodlat kiállitás a megujitás
idejével véletlenül összeesik ugy a
rnegujitásért külön dijat nem kell
fizetni.

Ha a csónak tönkrement, elpusz-
túlt vagy végleg eltünt, a rér,kapi
tányságnál be kell jelenterri és az
igazolváuyát beszolgáltatni, ilven csó-
nak rorrdszáma ujbóI ki nom adlrató.

Csónak elvesztés vagy eltünés a
révkapitányságnál irásban vagy szó-
val azonnal jelentendó, hogy a körö-
zés a tObbi révkapirányságokhoz siir-
gósen tzvábbitható legyen.

Talált és kifogott csónakok a leg
közelebbi révkapitányságon azonnal
bejelenteudők.

csónakkaI lratáron tuli túrára menni
óhajtó kirándulók az illetékes rév_
lrapitányságoknál útjukat indulás
előtt legalább 3 nappal bejelenteni
tartoznak igazolvány kiáIlitása végett,
az igazolvány dijnrentes, Utjuk kez-
detét és cé|ját, idejét, a tulán részt-
vevó személyek nevét, foglalkozását,
lakását (esetleg útlevelüket bemutatni)
közöIni és a csónakigazolványt be-
mutatni tartoznak. Mohács és szob
közötti magyar területon a csónak-
igazolványt tartoznak mindenü,gé na-
gukkal vinni.

Aki a kiadott és érvényben levó
rendeleteket megszegi vagy kijátsza
azt, - amennyiben cselekménye su-
lyosabb büntető rendelkezés alá nem
esik - az illetékes magy, kir, rév-
kapitányság rendszegés miatt 120.000
koronáig terjedhető pénzbirságban
marasztalhatja.

Olcsó sí,

A Magyar Cserkészszövetség or-
szágos titkári hivatalánáI az idén is
kapható 1esz kedvezményes áru si.
Elküldést, kiválasztást, hitelezést,
jogfenntartásokat nem vállalhat.

A vétel szomélyes (vagy budapesti
megbízott útján való) kiválasztás és
azonnali készpélzfrzetés nrellett tör-
ténik. A megvett sít 3 évig nem
szabad továbbadni. A vásár f. évi
november l-én kezdődik.

Bővebbet a november elsejei szám-
ban. Addig olvassuk el, amit a }ía-
gyar Cserkész idei 1. és 2, szánrai
irtak a sielésről.
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sZtRl(tsZT0l tjZEllEIEl(. A ,,M agy ar C s e tkasz" Ko nyv ei,"-Í
Munkatórsainkhoz. Több mint féltucat

íttteirás.t kaptam, de mind Ausztriából és
Svájcból, pedig e vidékekről már sokat
beszéltünk, - ellenben egy Magyarországit
sem ! Nekünk nragyaroknak a külföldi kap-
csolatot elsősorban a turáni népekkel és
másodsorban is inkább keleti és déli
szomszédainkkal kell keresnünk. Ez a nem-
zeti érdek. Mert a szorosabb kapcsolat
mindig a fejletlebb kereskedelmi és ipari
államnak válik elónyére. Aztáí| íí,eg az
Alpok vidékéről elég cikk, útleirás és más
mindenféle ismertetés jelenik úgy is meg,
az odavalósiak a hirdetésröl, csalogatás-
ról úgy is eléggé gondoskodnak; az is-
mertetésre inkább azoknál a szomszéda-
inknál van szükségünk, akiket kevésbé
ismerünk. Ezért elsósorban magyar vidé-
kek leirását kérem, természetesen a meg-
szállott területbeliekét is ideértve, másod-
sorbnn pedig Finn-, Eszt-, Török-, Bolgár-
országokét, Szerbiáét, Havasalföldét, Mol-
dováét és Albániáét.. Aztán a leirasoknál
nem az a legfontosabb, hogy Ti hol mit
eltetekésmennyi jdót töltöttetek, hol esett
az esó és hol sütött a nap, hanem dz,
hogy mit lehet ott tanulni. milyen nragyar
vonatkozásokat lehet taláini, mit lehet
hasznunkra fordítani. Az útikönyvekben
lel nem találhaló eredeti megfigyelések, a
viszoryok . találó jellemzése, az ut cser-
készszerüségének a kidomboritása legye-
nek ilyen utak leirásánál a célotok. Az ott
található viszonyokat össze kell a mieink-
kel hasonlitani, amiből az is következik,
hogy a külföldre csak az menjen, aki ha-
zálát már ismeri.
. Az|.án arra is kérlck, hogy az iciegen

szavakat, fordulatokat és mondatíüzést a
lehetőségig kerüljétek.

M. U. Székesíehérvrir. A Te ,,párbeszé-
ded" olyasféle, mint az a bizonyos üzenet
a nénitöl: ,,A néni tisztelteti a nénit és
kéreti nénit hogy jöjjön el a nénihez, mert
a néni akar valamit mondani a néninek
és ha a néni nem jöhet a nénihe7, akkor
majd a néni megy el a nénihez. Es a néni
kéreti a nénit, hogy a néni üzenje meg a
néninek, hogy a néni most ad választ a
néninek, vagy küldjön a néni később a
nénihez.u Először olvastasd el a munká-
dat kisöcséddel is és ha úgy átalakitottad,
hogy ő is megérti, akkor elküldlteted ujra.

- Baldzs Plípr. Neked nem elég víg a
Magyar Cserkész ? Nézd, azon könnyú
segitened. Irjál bele egy pár mulatságos
dolgot, de olyat ám, ami nerncsak nektek
víg, akik átéltétek, hanem más közönséges
emberfiának is. - N. C. Debrecen Oszin-
tén megvallom, nem tuclom elolvasni. _
Btcsérdista. A mai számban rregkaptad a
kért választ. Meg vagy elégedve ? - L. O.
Szombathely. Azt kérded, ki írja a M. Cs.
azon cikkeit, amelyeknél senki sincs alá-
irva? Ha vizsgálóbiró volnál,azt felelném:
nem áíuljuk el munkatársunkat; ha jog-
hallgató volnál, azt mondanám: ezekért a
szerkesztő a felelős; de mert cserkész
vagy, elárulom, hogy nem azért marad el
a cikk alól a nevük, mintha az volna az
egyetlen vágyuk, hogy a szerkesztői üze-
netekben közöljük azl! Hanem e7 nem
zfuja ki, hogy mint jó nregfigyelő és kö-
vetkeztető rájuk ne ismerj, hiszen csaknem
mindig a legszorgalmasabb munkatársaink
közúi valók. - Többeknek A cikkek olyan
tömegével érkeznek, hogy nagyon sokszor
egészen jó dolgozatokat is mellőznöm kell,
mett még jobbak, vagy időszerübbek ér-
keznek. Igy hát ha va]ami nem jelenik
meg, még nem jelenti azt, hogy rossz és
nem éri meg a nyomdafestéket.

|:[§s..i
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24 - 2ő. Lingauer- Noszlopy z

Cserkészszinpad --_

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

3. Sztrilich- Mdcsy: Cserkészsegitség-
nyujtás kiskátéja (IV.k.) ___ 7.000

4. Kiképzési szabályzat (IV. k.) 3000
7-8, Dr, Fodor: Magyarorsz. fóldr. 6000
g-13. I|/lajor: Őrsvezetők könyve 1t000

6000
B000

10000

34-35. SpíIenberg: A magyar cser-
kész daloskönyve (II. k.) _-_ 10000

36. Csörgey-Szilddy: Term. ism. I. 21000

38. Mócsy- faschik : Cserkészfizika
és kémia (II. k.) __ 4000

39. Kl'ss: Táborozás (II. k.) 2000
40-42, Szöllösy: Lovagiasság _-- 12000
47. Erczbruckerl Etdő mellettnem jó

lakni (csetk. vigj, 1 felv.) 2000
48-51, Dr. Farkas Gy. : Hadak utján 12000

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!í|l.!l

Rendelésnét kérjük az etlenértéket pontosan kiszrímitani, íUlo portóköltséget
hozztiadni és postatakarékon vagy utalvrinyon kiadóhivatalunkba titutalni, mert

csak r:lőre lrekiilrtörtú pénz' ellenében szállitturrlr

Tábori munkák (II. k.)

7t-72. Koszter Atya: Csi.l.Iagsz. fiuk 2000
73-74. Skorka: Kék ég alatt (versek) 10000
?5, Koszter Atyaz Marciék 3 kivánsága 2000
76-?8. Temesí: CserkészkönyvIi. .._ 200Có

ügyanaz diszkötésben --_ __ 80000
o famentes papiron füzve 25000
,, , ,diszköt. Ö00o

79-80. Cserkésznaptát 1626. -__ ___ r20OO
81-82. Sztrilich-Ranschburg :

Az erdők ezeímestefe _-_ ___ lóOm
Bódy l Magyat zász|ó, cimer stb. ___ 12000
P. Olasz Péter: Ezetmostet ;00O
Dr, Farkas Gyula: Tábofiűz izen 1400CI
Radvtinyi K.:-Napsugár levonték -_- 1400§
Buczkó': Tőrvénymagyatázat ___ ___ 14000\
Kopenhágai Jamboree 1924. _-_ 80000
Slk: Magyar Cserkészvezetók könyve 40000
A cserkésztiszt. I. ker. tisztitanfolya-

mának anyaga ___ 36000
Molntir ; A magyar öregcsdrkészmunka

gyakorlati megoldása -- ___ __ 10000
Cserkészinduló kotta (4 szólamra) ___ r000
Diszjeivény leirása (a III. kerület

kiadása) __" 10000
Farkas: Forrcingó lelkek __- ___ a8000
Nagy Fönök: Indián iskola -_ 14000
Debreczení: Bgy magyar katonatiszt

kalandjai a iegsötétebb Afrikában 5000
Huj.huj-hajrá játék --_ 72000

Levelezölapok,
4-íéle 2-2 szinben 1000 kor. (1000 darabnál

200/o engedmény).

ő8. Borsiczky: Csősz

___ 10000
Mi törvényünk (levelezólap)
Mútap kicsi (cserkészplakát)
Ugyanaz nagy
Badon-Powell arcképe
Baden-Powellné ,, 

' --- -__ :__

Magyar Cserkész régi évfolyamainak
egyes számai

52. Ruházati szabályzat (II. k.)
53. Kiscserkész szabályzat

1000
__ 1000

54-56. A magyaí csorkész játékkönyve 12000
57. Különpróba szabályzat 3000

5000
59-61. Öveges: ídójóslás és időhat. t2000
62. Haranghy: A két arabus (vigj.) 3000
63. Cserkészjelv. és ismertetójelek __- 1000
84-67. Koszter Atya: A cserkész-

tábor szinpada
68. Lassózás és sielés 4000

500
1000
2000
2000
200&

2000

Il

69. Haranghy: A modern csorkész-
tábor (bohózat 1 felv.) 8000

?0. Cserkésznotesz 6000

lla[[ntílt úl ntgttniltlhflíil a llaOynt [slthíu ilinilúiiualtlóinil, Bnffil, U. llígi-u. 61,|slí 6

Előíizetőinketilí,"#,1',:Í,:,;il,i"jiTjÍh"Ji$1,,:illx:,-,,TiJ
előfizetési dijat, mai számrrnkhoz csatolt befizetési lappal, haladélitalanul
utalják át, mert ellenkező
esetben lapunk expediálását
a legnagyobb sajnálatunkra,
kénytelenek leszünk beszün-
tetni. A kiadókiuatal.

Támogassuh
a caerkész§aiíóí l

lrógépek, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása. U| és használt lró-
gépek. Kellékek az összes rendszerü gépekhez

BRE§8ÁN TEETVÉnrx
Bnilapost, Ytrll, Dugonios-utea 3, xr,,

Telefon: Józsof 84*s4,
l cserkó§reknek 50,/o engedmóny l

cserk ész- dalolr

RÉllFY üEZA ny,áll, tanár, Keszthely,

(8 daI két hangta). Tiz-riz
íttzet 80-80 ezq koroía,

Felhivás. ##l^'T;i?'}
nagytáborozásróI készült rajzait egy
albumba kiadja, melyre előjegyzése,
ket, még szeptemberben, a kiadóhi-
vatalba kérjük. Az alburn ára nem
fogja meghaladni a 100.000 lroronát.

A szetkesztés étt íetelős
TEMESI GVÓZÓ
he|yettr FARKAS GYULA.

A kiadásért fclclős l TEMESI GYöZö,
Kiactja a Magyar Cserkészszövetség Kiadó-

vállalata.

ELÖFIZETÉS:
Negyedévre 30.000 K Félévre 55.000 K
Egészévre 100.000K Egyesszám5000K
Kiadóhivatal: lV. Váci utca 62. fsat, 6.

Megielenik minden hó l-én és 15-én.

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