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Cserkészfelszerelési és sportcikkek raktára 
Budapest, IV., Egyetem-u. 2

A z e lőző  szám okban  k özö lt  szenzációs  
áraink vannak érvényben .
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KERÉKPÁROKAT

Motobecáne francia motor- 
kerékpárokat előnyös fizetési 
feltételekkel, kerékpáralkat
részeket, lánc, pedál, nyer
geket n a^g y b a  n i g y á r i  
á r b a n .  Árjegyzék ingyen. 
Külső gumi 100, belső gumi 

30 ezer K tói. L á n g  J a k a b  é s  F i a  legrégibb kerékpár- és 
gúminagykereskedők B u d a p e s t ,  V i l i .  J ó z s e f - k ö r ú t  4 1 .

A k i a d ó h i v a t a l  
k é r e l m e .

Tisztelettel felkérjük a 
t. csapatparanesnok urakat, 
hogy a „Magyar Cserkész" 
esetleges előfizetési hátralé
kát és a most esedékes IV. 
negyedévi dijat, haladékta
lanul rendezzék, mert a leg
nagyobb sajnálatunkra nem 
áll módunkban a jövőben 
lapunkat utólagos kiegyen
lítés mellett expediálni.

A kiadóhivatal.

Pártoljuk a
cserkészsajíóí ]
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MAGYAR CSERKÉSZ
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Valami a Nemzeti Nagytábor leikéről.
Sokat emlegetjük szóban és írásban a Nagytábor 

„lelkét", „szellemét". Sokan olyan könnyedén használják 
ezeket a súlyos szavakat mint ahogy például térképe
zésről vagy őrsi akadályversenyről beszélnek. Pedig 
félek, hogy sokan lesznek, akik nem gondolnak semmi 
határozottat, semmi foghatót, mikor kimondják ezeket 
a nagy szavakat Nem is olyan egyszerű dolgok ezek, 
mint a kézi ügyességek, vagy a könyvekből kitanulható 
ismeretek. Ha azt mondom: sátorverés, akkor magam 
előtt látom a rudat, a ponyvát, a cövelceket, a kötele
ket: tudom, miről van szó. Ha azt mondják: tanuljam 
meg a Morse-jeleket, tudom, mit akarnak tőlem, tudom, 
hova nyúljak, hogyan fogjak hozzá. De mit gondoljak 
akkor, amikor a tábor lelkét kérik tőlem számon? Mit 
jelent az, ha a táborunk szellemét emlegetik? A lelket 
nem lehet megfogni, sem szemléletesen egykönnyen 
elképzelni. Pedig csak „a lélek az, ami elevenít." 
A következő néhány kis nagytábori emlékem kapcsán 
azt szeretném megéreztetni: mi volt a Nemzeti Nagy- 
tábor lelke.

*

Az első epizód, amely eszembe jut, egy osztrák 
cserkészfiúval való beszélgetés során történt. Nem is 
velem beszélgetett pedig, hanem egy idősebb látogató 
hölggyel, én csak meghallottam, —  de az osztrák fiú 
szavai felejthetetlen emlékem marad örökké.

Az osztrákok hazautazása előtti nap történt.
— Hogy érezte magát a magyar táborban ? 

kérdezte a hölgy.
—  Nagyon szép és jó  itt 1 —  felelte az osztrák, 

tizenhét év körüli, értelmes szemű fiú.
— És mi tetszett a legjobban?
Az osztrák fiú elgondolkozott.
—  Legjobban az tetszett — mondta kis vártatva 

— , hogy itt olyan nagy a tisztaság.
—  A tisztaság? — kérdezte bámulva a magyar 

hölgy. —  Hát ez máshol nincsen így?
— Lelki tisztaságot értek —  mondta komolyan a 

fiú. — Az uralkodik itt olyan érezhetően. A külföldön 
ezt sehol sem érezni!

„Seelenreinheit" — lelki tisztaság, tiszta lelkek] 
Ezt érezte az osztrák fiú köztünk!

Fiúk! érzitek-e, hogy ez az egy kis szó különb 
dicséret a magyar cserkészekre, mint a megjelent magyar 
és külföldi előkelőségek minden bókjai és elismerései!

És sejtitek-e már, hogy mi a tábor lelke?

Seelenreinheit! Vájjon, megérezte volna-e rajtam 
is ezt az osztrák fiú? —  ezt kérdezd magadtól. És ha 
eddig talán nem, megérzi-e rajtam legalább ezután min
denki, aki a közelembe jut?

Ha igen, akkor —  és csakis akkor! — él benned 
a Nagytábor le lke! *

A másik emlékezetes szót egy délután hallottam. 
A magyar társadalomnak egy nagynevű vezetőegyénisé
gével álltunk fent-a dombon, a főárboc tövében. Akkor 
látott először cserkésztábort. Elragadtatva állt mellettem, 
nézte a sátrak erdejét és a nyüzsgő cserkészek ezreit 
és sokáig hallgatott. Egyszerre csak megragadta a ke
zemet és felkiáltott:

— Tudod-e,* mire gondolok? Pusztaszer lehetett 
ilyen! A honfoglalók tábora lehetett ilyen! Nagyszerű 
kép ! Történelmi kép !

Pusztaszer! Honfoglaló ősök! Igen!
Fiúk! éreztétek-e, hogy csakugyan honfoglalók 

vagyunk, mi, magyar cserkészek! Hogy nekünk kell 
elfoglalni —  nemcsak visszafoglalni, hanem elfoglalni! 
— , a magyar lélek számára meghódítani, a magyar 
törzsek között felosztani, az új magyar ezerév számára 
megművelni ezt az elkínzott, elszabdalt, elgyalázott 
szent magyar földet?

Érzitek-e, hogy vérszerződés volt a mi Nagytábo
runk ? Szerződés, amelyet egymással kötöttünk, testvérek, 
bajtársak, honfoglalók! És uérszerződés: életre-halálra, 
vérontásig való hűségre!

Ha érzed, akkor él benned — csak akkor él! — 
a Nemzeti Nagytábor lelke!

*

A harmadik élmény a megnyitó-ünnepély délelőtt
jén ment végbe a lelkemben.

Az oltárnál álltam, ahol épen be akartam fejezni 
a szentmisét. Kifordultam az oltártól utolsó áldásra. 
Szembefordultam a katholikus csapatok óriási négyszö
gével, lehajtott fejek, meghajtott zászlók erdejével és 
épen fölemeltem a kezemet az áldásra. És ennek a pilla
natnak szentséges csendjében egyszerre csak a fülembe 
csapott egy távoli énekszó. Megpillantottam a protestáns 
cserkésztestvéreket. Az istentisztelet helyéről vonultak el* 
A Himnuszt énekelték.

Mennek: az istentiszteletről a nemzeti zászló alá* 
Az elébb még zsoltárt énekeltek, most a Himnuszt



éneklik. És néhány perc múlva mi is megyünk az oltár 
mellől a zászló alá. És mi is a Himnuszt énekeljük. 
És egy félóra múlva mind együtt fogjuk énekelni a 
Himnuszt: Isten áldd meg a magyart!

És az az Isten megigérte, hogy ahol ketten vagy 
hárman összejönnek az 0  nevében, ott lesz köztük. Mi 
nyolcadfélezeren jöttünk össze az Ő nevében, magyarok! 
Az 0  nevében: élő hittel! És össze : testvérszívvel! Hát

. • v j , • \ ■ \
hogyne lenne köztünk, hogyne lenne velünk — és 
hogyne áldaná meg a magyart: csak mi is Vele legyünk!

Soha úgy át nem éreztem a Nagytábor lelkét, 
mint abban a percben, amikor ott megáldottam a tábort: 
a Mindenható Istennek, az Atyának, Fiúnak és Szent- 
léleknek nevében!

Úgy-e, te is érzed!
Úgy-e, te is éled, testvér I Sík Sándor.

$■

A Nemzeti Nagytábor helyén.
A tábor lelke visszahívott. Addig zsongta felénk 

tábortüzes dalait a dombok lankája, addig csilingeltek 
szívünkhöz az öreg Duna csobogó habjai, míg mi is 
megindultunk vígan, dalos kedvvel, hogy viszontlássuk 
a nyári boldogság, a legszebb örömök domb-völgyes 
kis országát . . .

Büszke vidámsággal koppannak a lépések és 
megyünk-megyünk a végeláthatatlan országúton. Hej, 
fiúk! hogy robogtak akkor itt az autók, hogy sivítoztak 
a szirénák 1 És most? Egy-két szekér kocog előttünk 
s a kocsis álmosan ballag lovai után. És mi vágjuk a 
lépést. Bekanyarodunk a „főkapún". Ez itt a „Regnum“ , 
ezek a „Piárok". Nini, ott a liliom: benőtte a fű, de a 
körvonalai élesen válnak ki a domboldalról.

A Zoli sürget: gyerünk már a táborunkhoz! Me
gyünk-megyünk tovább. S a néma csendes tábor, a dom
bok, a lankák megelevenednek. Hófehér sátrak emel
kednek képzeletünkben itt is, ott is. Vidám énekszóval, 
dallal, édes nevetéssel telik meg,minden. Zúg, zsibong 
a város, a nagy cserkészváros. 0  — be szép az emlék. 
A Ferkó vezet: fűvel benőtt árkok helye, süppedő göd- 
röcskék közt vezet el az út A hangulat egészen nagy 
tábori. Mindenki beleélte magát a régi emlékekbe. A 
Moli egy darab papírt dob el, a Laci nagyot kiált rá: 
„szerencsétlen! felír a zsa . . . rendőr!" s Moli ijedten 
veszi fel a papírt. Kitör a nevetés. Hej, mégis csak 
szebb volt az akkor . . .

A kerületi főnökség előtt tisztelgünk; elmegyünk 
a „Szent Imrék" előtt. Itt a huszonhatosok tábora, ott 
volt a „Szent Korona" villanykeresztje. Hurrá! itt a 
miénk! Körülkerűlve a két sátor helyét, a „kapún" dísz
lépésben vonul be a csapat: itthon1 vagyunk. „Itthon . . . "  
Milyen édesen csendül fel ez a szó. Két hét alatt hogy 
összenőttünk ezzel a pár négyzetméternyi földdel. Hogy 
eggyé lettünk vele A Miki végíghever a földön: „ez 
volt az én ágyam". Felcsillannak a szemek. Felfedezés 
felfedezést követ: itt volt a kamra, ez itt a konyha, ez 
meg a pince. Emlékeztek? A Lajcsi pacsirtái ásták. 
Utoljára olyan mély lett, hogy a Misit kondérban kellett 
felhúzni. A lelkesedés a tetőfokra hág: a Bömbi meg
találta a Zoli fésűjének egy darabját. Megtöredezve, 
piszkosan, sárosán hever az árok helyén a szerencsétlen 
jószág, de íme egyszerre húsz fiú veszi körül aranyos 
lelke sugarával: a Zoli fésűje . . .

Déhát nem csak ezért jöttünk ma ki. Előkerülnek 
az ásók. No, fiúk, izibe négy gödröt! Mindegyik őrs 
elülteti a maga kis akácfáját. Már itt-ott zöldéi egy-két 
fáeska. Nem mi yagyunk az elsők. És míg a többiek 
ássák a gödröket, néhányan elmegyünk sétálni. „Gye
rünk a kereszthez", adom ki a jelszót. Megyünk-megyünk, 
de sajnos a kereszt’ már nem áll. Vihar döntötte ki ? 
elvitték? nem tudom. Az összekötözött fenyőgallyak és 
a. nagy koszorú ott hever búsan, szomorúan a földön. 
Lágy meghatottsággal csókolom végig szememmel a 
pici fenyőgallyakat. Felnézek és a nagy fakereszt helyett

egy sokkal hatalmasabbat, szebbet látok magam előtt. . .  
egy nagy-nagy aranykeresztet forró piros szívek koszo
rújától övezve, mely beragyogja, drága sugarakkal 
árasztja el a nagy csendességben imádkozó tábort . .„.

Gyerünk a Cukiba! Nagy a lelkesedés. Újabb 
szenzációs felfedezés: a Tibi talál egy Fruttis üvegdugót 
is, nyomban elteszi emlékül. Megnézzük még az arénát, 
a mozit, aztán „haza".

„Otthon" már készen állnak a gödrök. Ünnepélyes 
pillanat A csapat feszes vigyázzba merevül, a Jóska a 
díszjelet fújja. Egymásután lépnek oda a fiúk, mind
egyik egy-egy lapát földet dob a gödörbe. Egy-két perc 
és állnak az akácfák. Pici kis akácfák a nagy simaság
ban, lesz-e belőletek nagy, árnyékadó, koronás, lombos 
fa ?  Lesz-e belőletek akácvirágos illatos kis liget? Pici 
kis cserkészek, lesz-e egyszer Tibelőletek kemény, életet 
adó jövő, reményt érlelő ifjú Magyarország? Állnak az 
akácfák, gyökerük mélyen kúszik a föld alatt, a drága, 
a vágyaktól megszentelt föld alatt. Termékenyül az élet 
a földben: a mi földünkben. Állnak a fiúk, lelkűkben 
kemény vágyak gyökereznek. Érzik, hogy eggyé lettek 
a földdel, az ő földjükkel, az ő táboruk földjével. Száll, 
száll magasan a himnusz az ég felé. A nap már lebu
kott. Beköszöntött az este, ráhull az éjszaka rejtelmes 
sötétje a megyeri dombokra. Ezer kis fehér sátor villan 
fel előttem, ezer meg ezer parányi kis sóhajtás száll 
valahonnan messziről. Halkan hullik lelkemre a takarodó 
bájos melódiája és a dombtetőn magasra törve, ragyog, 
lángol a szivekből összefont tűzkereszt. . .

Csitt . . . alszik a tábor, mélyen alszik é  ̂ húsz fiú 
lelke fonódik össze hitben, szeretetben, a drága, a felejt
hetetlen emlékek talpalatnyi kis rögével. S lassan, 
komolyságosan száll fel az ének: „Üres a tábor, nincs 
lakója már . . . "  Sándor Dénes 254. cs. cs. ‘

A t á b o r  e l m e n t . . .
A tábor elment . . .  hol a vidám sátrak , 
között hétezer gyermek kacagott, 
föltúrt homok, kietlen sík van ott 
s a kacagó kis hősök messze járnak.

De valami még ittenmaradott!
Nézd! itten a nyom, ahol egykor álltak 
a jó l fölvert, a jó l megárkolt sátrak . . , 
s a szívem, érzem, örömtől sajog.

Uram 1 Krisztusom ! Te jártál velünk, 
mert nem hagyhatsz el bennünket soh a .,, 
s a Te nyomod a sátraink nyoma.

Ott vagy Te is, hol mi járunk kelünk 
és nagy bolygásunk bárhol is halad, 
a Te nyomod, az mindig ottmarad.

Tábori Kobzos
a 325-ös Brassaiaktól*
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Kedves Fehérarcú Testvérem !
Vannak emberek, akik komolykodó arccal felte

kintenek az égre, kezükkel kétszer végigsimitják álu- 
kat s lassan, szótagolva buggyan ki szájukon a kinyi
latkoztatás: „Holnap eső lesz!"

A vörösbőrii harcosoknak van az ilyen esetekre 
vonatkozólag egy jóízű mondása: „Ne jósolj, ha nem 
muszáj / “

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy ez a mon
dás azt jelenti, mintha az indián harcosok életére közöm
bös az időjárás. Csupán a városok kőházaiban élő em
bereknek lehet mindegy, vájjon süt a nap vagy esik az 
eső. Ilyenkor legfeljebb rosszabb ruhát vesznek fel, 
fejükön a régi kalappal, lábukon sárcipővel indulnak el, 
de kezükben védőén tartják a nlegázástól megvédő 
esernyőt. De azt is csak addig, míg a légkozelebbí vil
lamosra nem menekülhetnek, mely elszállítja őket a békés, 
esőtől, széltől védett hivatalokba, műhelyekbe vagy 
gyárakba.

A fehér arcú em
bereknek nem kell tö
rődniük a villámcsapás 
veszélyével, ott vannak 
a pompás villámhárítók; 
a városokban nem fe
nyeget a felhők csa
tornáiból leömlő áradat, 
a tető, ereszek, lefo
lyók s utcai csatornák 
az összegyűlt vizet el
vezetik ; nem történik 
meg, hogy nincsen a 
tüzeléshez száraz fa, 
vagy hiányzik táplál
kozáshoz az étel, mert füszerüzlet, hentes és pék eső 
után is ugyanazon a helyen marad.

A vadászösvényen azonban magának kell az em
bernek biztonságáról gondoskodni, ha nem akarja, hogy 
a fákat hasogató, hegycsúcsokat üveggéolvasztó villám 
agyonsújtsa. Az átázás ellen is idejében kell véde
kezni, mert aki megpróbálta — csak egyszer is — kinn az 
erdőben, tűz nélkül, átázott ruhában az éjjelezést, az 
máskor idejében fog gondoskodni magáról. A szabadban, 
— ahol nincsenek mesterséges ereszek és csatornák — 
a hegyről lerohanó áradat magával sodorhatja sátrun
kat, tönkreteheti élelmiszerünket és felszerelésünket, 
a megáradt patak pedig megakaszthatja utunk folytatását.

Éppen azért, mert a vadászösvényen ilyen nagy 
jelentősége van az időjárásnak, a vörösbőrü harcosok 
nem jósolgatnak, hanem következtetnek az időjárásra. 
Öreg, fehérhajó harcosok tapasztalataiból, melyek év
századokon keresztül, a tábortűz lángja mellett, marad
tak apáról fiúra, tanulnak meg a rézbőrü harcosok nyo
mot olvasni az égen és a levegőben.

Az időjárás legfontosabb tudnivalóit tanulják me^ 
Fehérarcu Testvéreim is, mert ezáltal sok kellemetlen
séget kikerülhetnek s a bajt nem egyszer megelőzhetik.

Amikor az égen feltűnik az enyhén egybeolvadó 
szinskálájú szivárvány, az emberek tudják; „Vége a zi
vatarnak, itt á jó id ő !“ A szivárvány feltűnésével a zi
vatar alatt olyan nyomott hangulatban lévő emberek fel- 
vidámodva, friss erővel és kedéllyel élnek tovább. A 
szivárványból következtethetünk az emberek, állatok 
életerejének felfrissülésére, de viszont azoknak csökke
néséből, az emberek morcos kedvéből, állatok ijedelmé
ből, nyerhetünk útmutatást a hamarosan bekövetkező 
égiháborúra.

Mindenki tudja, hogy akármilyen tökéletes teremt
ménye Nagy Manitounak az ember, vannak állatok, 
melyek egyes dolgokat az embernél jobban értenek. 
A vidra gyorsabban úszik, a mókus fürgében mászik, 
a kutyának összehasonlíthatatlanul finomabb szaglása van.

A tapasztalt harcosok tudják, . hogy az állatok 
kifinomult, ösztöne jóval előbb észreveszi s az őt fi gye

dének jelzi az időjárás megváltozását, .
. * ~ . í . , . , ;  ; Azonban nem sza-

m *  bad úgy érteni,,mint az 
&  &  egyszeri farmer, aki be-

. ^  szélgetés közben büsz-
d ö .,  . ^ g g  kén jegyezte meg, hogy

ő - is az állatok visel
kedéséből következtet 
az időjárásra.

■— Hát aztán,, mi
ben bízol;? A,hangyák
ban? Pókban? Vagy 
talán a vadludak vagy 
bölömbika hangjában ? 
—  kérdezgették jobb- 

, ról-balról.
—  Azt már nem 

teszem, mert nekem olyan állat kell, mely mindig kéz
nél van! „ • . , ,, ,•

— Talán a fecske az időjelződ? , ,
— Dehogy! Hanem van egy pompás szamaram,.
— Ne mondd! Szamár?, Még sohasem hallottuk,!
—  Pedig kitűnő időjós, csak érteni kell a visel

kedését, akkor ,az ember minden fontosat megtud.
— Hát taníts meg bennünket! — szóltak hallgatón
— Szívesen. Ide figyeljetek:
A szamár farka száraz —  jó  idő van.
A szamár farka vizes =  esik az eső.

, A szamár farka mozog — fú j a szél.
, A szamár farka hiányzik -- kitört a vihar./

'  A vadonnak bőven vannak szabályai, mellékből 
következtetünk, — nem arra, hogy jelenleg esik, fu j  ̂
szél, stb, —  hanem, hogy néhány órá niülva ,milyen 
idő' lesz. * \ ' ' ‘ v* ‘

Talán legösmertélbb a fecskék viselkedése. Ha, zi
vatar közeledik, á földhöz közel röpdÖsnek. Ilyenkor 
ugyanis a fecskék táplálékát képező sók kis bogár, pilla 
ép légy — kiknek halálát okolná,' jiá az esŐ!' lúbni “f  
védett fűszálak és menedéket adó levelek alatt é l j ,  nem 
távoznak el messze áí földtől. Igj há’t áTécskék,' mellék

B.h.

A nyúl csapága. A nyúl ugrásokkal halad. Eközben hátsó lábaival „túllépi" 
a földet ért elsőket. A hátsó lábak nyoma nagyobb és erősebben benyomott.
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folyton pusztítják ezeket az állatkákat s zsákmányukat 
mindig röptében fogják el, szintén lejebb irányítják 
cirkálóutjukat.

Hányszor látunk az ösvényen sötét vonalat, mely 
ide-odavonuló hangyák sokaságából áll. Néha magukkal 
cipelik védettebb helyre bábjaikat (népiesen hangyato
jás), mert érzik a közelgő rossz időt.

Erdőben, hol rendesen sok pókháló akad arcunkba, 
biztos jóidőre következtethetünk, ha hálóját szövögető- 
javitgató pókot látunk

Madarak élénk csiripelése, a mezei pacsirták 
magasan csicsergő éneke: szép idő jele. Viz mellett 
partra jövő, erősen mozgó piócákról tudhatjuk meg 
olőre az esőt. ő

Mivel a zivatarok sokszor egészen kis'vidékre ter
jednek ki — az egyik hegyen süt a nap, a másikon 
szakad az eső, — nem szabad azt gondolni, hogy mórt 
reggel, induláskor hálóját szövögető pókot láttunk, akkor 
délután sem ázhatunk meg, mikor pedig már a harma
dik határban gyalogolunk. Ezért van az is, hogy a fe
hérarcú emberek barométer és egyéb műszerek 
alapján megállapított „időjóslásai" csak általánosságban 
következnek be, mert ezek mindig nagyobb területekre, 
— országokra, vármegyékre —  vonatkoznak.

A barométernek, —  aneroidnak —  melynek hir
telen esése után kedvezőtlen időjárás következik — jó  
kiegészítő része az a sok apró tapasztalat, melyből né
hányat már megemlítettünk. Ezeket bőven kiegészíthet
jük, csak nyitva kell tartanunk szemünket és fülünket 
s meg kell jegyezni, ami rendkívüli eső előtt feltűnt. 
Az állatok jó  időben vígan élnek, semmi szokatlant nem 
csinálnak. Aki megfigyelte, hogy ekkor meg ekkor — 
éppen félórával a zivatar kitörése előtt, milyen feltűnően 
csipdesték a legyek- vagy pedig eddig csak kétszer 
látott ganajturó bogarat repülni, mindkétszer utána eső 
jött: az idejében levonja a tanulságokat s megteszi az 
intézkedéseket a rossz idő fogadására.

A vadászösvényt járó cserkésznek igyekeznie kell, 
hogy a kedvezőtlen időjárás neki komolyan ne ártson.. 
Ezért, ha Téged, fehérarcú testvérem zivatar ér, ügyelj 
arra, hogy

villám ne érjen,
fa rád ne zuhanjon,*
viz el ne mosson
bőrig ne ázzál és
a zivatart is hasznodra fordítsd

Szabadban az ember önkéntelenül is menedéket 
keres a paskoló eső, tomboló szél és cikkázó villámok 
ellen. Ezért rendesen lombos fa alá'menekül, melynek 
lombkoronája szinte átszűri az esőt. Fa alatt eleinte 
majdnem semmi sem esik s szipte hivogat, hogy alatta 
keressünk oltalmat.

Vigyázz azonban, hogy a hirtelen keletkezett nyári 
zivatar villámcsapásai kárt ne tegyenek benned. Ezért 
semmi esetre se álljál nyilt mezőn magányos fa alá- 
„Két baj között mindig a kisebbiket kell választani!“ 
Már pedig kisebb baj, ha alaposan elázol, mintha 
a villám agyonsújt. Éppen ezért erdőben se álljunk 
a leghatalmasabb fa alá; hiszen minél kiemelkedőbb 
valami a környezetből, annál valószínűbb, hogy villáin 
belé fog csapni. Érdekes megfigyelés, hogy a menykő 
olyan fába, melynek törzsén a viz végigcsurog, ritkábban 
csap bele Ilyen fák törzse sima, ezért inkább álljunk 
a simatörzsü bükkfa alá, mint a recéstörzsü .tölgy alá.

Ha síkságon vagyunk, ne maradjunk állva — ki- 
magasolva —  hanem üljünk vagy feküdjünk a földre.
A villámot vonzák a fémtárgyak. Ezért ne tartózkod
junk ilyenek közelében, (vasúti sin, vashatárjelző, stb.)

tl

*

Fácán
nyoma.

sőt felszerelésünkhöz tartozó ásót, baltát vagy puskát 
helyezzük távolabb a földre.

Hegyeken, különösen magas hegységben — na 
gyobb veszélyt rejt magában a zivatar. A kemény szik
lacsúcsok tetején gyakran vékony üvegréteg van : villám- 
csapás nyoma, mely a kemény kőzetet megolvasztotta. 
Ha hegyen vagyunk s közeledni látjuk a fergeteget, 
szaladjunk egy darabon lefelé — lehetőleg ellenkező 
oldalra, mint ahonnan a zivatar közeledik — s ott fe
küdjünk laposan a földre.

Ha a villámcsapás kö/elctekben csapott' le s vala 
melyik társadat érte, jó l használd fel az időt, mert 

a villámhalál csak tetszhalál. Ha van, aki az 
f eszméletlenről idejében gondoskodik — karjai

nak mellkashoz szoritásával s ki nyújtásával azon
nal mesterséges légzést végez, akkor a „halott" 
előbb vagy utóbb — néha órák múltán — ma
gához tér. Tehát: villámhalál csak tetszhalál!

A hirtelen beköszöntő vihar sokszor olyan 
erővel lép fel, hogy hatalmas fákat csavar ki 
tövestől, emberderékvastagságu ágakat tör le. 
Ha tehát választhatunk, ne álljunk a szélnek 
különösen kitett facsoport alá. Ha pedig fiata
labb fák is találhatók a közelben, inkább áll
junk ezek alá, mert a fiatal fák jobban hajla- 

‘ dóznak, de ritkábban törnek, 
j Némi gyakorlattal ésszrevesszük, melyek

N|r azok a —  természetesen legelsősorban a hegy
csúcsok — melyeket legerősebben támadja meg 
a szél. Völgyek folytatását elzáró hegyoldal, 
hegygerincek stb., különösen veszélyesek, úgy

szintén az igen meredek, jórészt kövekből álló hegyol
dal, hol a fa gyökerei nem nyúlhatnak a mélybe.

A meredek hegyoldalaknak van egy másik veszé
lye is. Ugyanis a lezuhogott viztömeg olyan vehemens 
erővel törtet a völgy felé, hogy sokszor mindent elmos, 
ami csak urjába akad. Érre eső előtt kell gondolnod, 
mert, amikor már észreveszed rendesen késő: viszi 
a sátrat, kalibát, felszerelést. Legkellemetlenebb fával, 
bokorral be nem nőtt domb oldalon vagy annak alján 
lehet, mert ilyen helyen nincsen akadály, 
amely a rohanó áradatot lefékezné.

Ha azután az ember felszerelése is 
egészen vizes lett, különösen mikor az idő 
már estefelé jár s nincsen alkalom a meg- 
száradásra, ez igen kellemetlen következmé
nyekkel járhat. Ezért kell a zivatart „szára
zon megúszni". Ha teljesen vízmentes eső 
köppenyünk vagy sátorlapunk van, akkor 
ezalatt állva várhatjuk meg a zivatar végét.
Előnyös, ha fadarabra, fatönkre, kövekre 
ülünk s a körgallér körülöttünk éri a földet: 
igy lábszárunk szárazon marad, ellenkező 
esetben az oldalozó eső s a vízhatlan anyag
ról lecsurgó viz cipőnket és harisnyánkat 
teljesen átnedvesiti.

Ha nincsen teljesen vízmentes esőköpe
nyegünk, hanem csak impregnált gallér vagy sátorlap, 
sokkal jobban megóv az átnedvesedéstől, ha egyenle
tesen kifeszitjük: kis sátrat, tetőt készítünk. így az át 
ivódott viz belső felén lecsurog, s ruhánkat nem ned
vesíti át.

Ha nincsen megfelelő védelmünk nyári zivatar 
ellen, jó  megoldás az, ha úszónadrágra vetkőzünk, ru
háinkat szárazon elcsomagoljuk s úgy álljuk át az esőt. 
Közben azonban mozognunk kell (torna), mert különben 
könnyen meghűlünk. Felöltözés előtt szárazra törölkö
zünk s mintha misem történt volna, folytatjuk utunkat.

Teljesen védtelen helyen nem ajánlatos ezt a mód-

vjz y,

Ugráló madár 
nyoma (veréb, 
szarka, matvás 

stb.)
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szert alkalmazni, mert nemcsak a jégeső válhatik ve
szélyessé, hanem a hatalmas erővel zuhogó esőcsöppek 
is vérvörösre verhetik hátunkat.

Nagy ázás után, mikor ruhánk csuromvizes s a 
nap nem süt ki vagy már lenyugodott, legjobb száradási 
módszer az, ha hatalmas tüzet rakunk s kifacsart ruhán
kat felvéve (fehérneműt külön) mellette addig forgoló
dunk, inig az teljesen megszárad.

Annak a szóltóben ajánlott módszernek, högy a 
tűzhely parazsa fölé gallyakból kast készítünk s erre 
teregetjük a ruhát, hátránya, hogy a ruha magába veszi 

a füstöt, mert éppen eső után nem könnyű 
fűstnélküli tüzet rakni.

A megázásnak vagy meg nem ázásnak, 
I de az esőnek, zivatarnak, szélnek, felhők
j  járásának nagy befolyása van további utunkra.

Sokszor olyan terepen, melyen eső előtt kényei
ig' mesen végigmehettünk volna, eső után a ma 

gas fűről lábunkat átnedvesitő esővíz vagy 
a fákról-bokrokról lehulló csöppek felette 
megnehezítik. Ilyenkor inkább kerülőt teszünk, 

^  de járt csapáson utón haladunk.
A fákról lecsöpögő viz az erdők lakóit 

éppen úgy zavarja, mint bennünket. Ezt jó  
tudni, mert eső után a napsütötte tisztáso- 

nyomSaet(fogŐ?y,r *{0a ott találhatjuk a vadász ösvény két- és 
jiipiskê  csirke’ négylábú vadjait.

Az eső éppen olyan a szabadban, mintha 
a fehérarcúak iskoláinak fehér krétával teleirt tábláját 
nyűllábbal vagy vizes szivaccsal letörlik. Ezután minden 
vonás újnak számit, mert a régiek nem zavarnak.

Az égboltozatról leszakadó nagy spongya minden 
régi nyomot eltüntet, mindent letöröl s a földet puhává 
téve fokozottan kivehetően őrzi meg a vad csapását, 
megkönnyíti a járást a vadászösvényen.

De amellett még élvezetesebbé is teszi. A bokrok 
és a fák sokkal frissebbek, a virágok illata messzebb 
száll, a piros szamóca hivogatóbban csalogat, az erdő 
titokzatos lehellete megkapóbban vonz magához.

A vadászösvény sikere függ az időjárástól s annak 
felismerésétől. Mindenki tudja ennek jelentőségét télen, 
mikor a zuhogó zápor, 
finom fehér hótakaró 
képében vonja be a 
földet. A friss hó nem
csak az állatok nyo
mait fedi el, hanem 
az emberek csapását 
is. A folyton hulló hó, 
vagy a hótakarót ide- 
odasöprő hóvihar, sa
ját nyomainkat —  mely 
pedig a legbiztosabb 
tájékoztató —  is befedi; igy hát télen még fontosabb 
nehány órával előre következtetni az időjárásra. S en
nek eszköze, hogy nyitva tartjuk szemünket és fülün
ket, mindent megfigyelünk, amiről az időjárásra követ
keztetést vonhatunk.

A vörösbörü harcosoknak ilyen viselkedése mel
lett olyan furcsán is hangzik az a mondás: „Ne jósolj, 
ha nem muszáj!“

Sokan ellentmondást látnak s nem értik az ebben 
rejlő igazságot. "A -Nagy Főnök sem értette fiatalkorá
ban Meg is kérdezte oktatójától, az „ Öreg Kondorától:

— Dehát miért ne jósoljon az indián harcos?
— Azért, Testvérem, mert egyszer véletlenül elta

lálja s még azt hiszi, hogy előre tudta! — volt az 
„Öreg Kondor" . válasza, aki rideg fogalmazásban igy 
foglalta össze a vörösbőrűek felfogását minden szeren
csejátékkal s abból származó elbizakodással szemben. 
Járd a „vadászösvényt" mélységes alázattal, tágranyilt 
szemmel és fogékony lélekkel.

Járj, nézz, hallj, tapints, láss és tapasztalj a va
dászösvényen, de ne jó s o lj!

Szeretettel ölel

•> a Nagy Főnök.

/

Mókus lábnyoma. (A hátsó láb a nyúl nyo
mához hasonlóan az első elé kerül.)

Csalavér és Pál úr.
Június hó tsége a kisebb-nagyobb deákság örömüniiepe. 

Hej nincs is nagyobb boldogság a vakáció elejénél!
Reggelihez megterített asztal mellett újságot olvas Pali úr, 

a harmadéves jogász, mellette függ a falon a vadászfegyvere. 
Jó megfigyelő, ügyes vadász, nem hiába volt állandóin cserkész.

Hatalmasan virgyant a kakas, fejvesztett kodácsolással sza
ladnak össze a tyúkok, a megriadt libák gágognak, a kacsák 
rekedten hápognak.

Olyan nagy a riadalom a baromfiudvaron, hogy a napi
hírekbe elmerült Pali is felneszei s lekapja a puskát a falról. 
Az udvar felől lélekszakadva fut be az udvaros.

Kis tekintetes úr 1 A róka most ugrott át a kerítésen a 
búzába. Megint egy libát visz.

Pali szalad le az udvaron át a kertbe, útközben két töl
tényt csúsztat a fegyverbe. Átveti magát a kerítésen, de nem fut 
a búzatáblába a róka után, hanem leugrik az erdőszéli árokba. 
Sompolyog előre, egészen a körülbelül 400 méternyire levő lapos 
torkáig.

Itt kell bemennie az erdőbe a rókának. A gyors járás 
után igyekszik kifújni magát. Leteszi a fegyvert s óvatosan fel
emelkedik az árokpart fölé és végigtekint a nyugalomban levő 
búzatáblán. A hajlat meglátszik a búzatengeren, olyanformán, 
minha egy kanyargó völgyelés volna. Tekintete végigszalad a 
hajlaton.

Áhá! Ott jön a Csalavér!
A nyugvó búzatábla egy helyen mozog. A hullámzás min

dig előbbre jön, még lehet kétszáz lépés.

Pali feszült figyelemmel les minden mozdulatot, szíve a 
torkába zakatol az izgatottságtól.

Most megáll a hullámzás, pihen a ravaszdi, szimatol.
Szerencse, hogy még a legkisebb szellő sem lebben. Pali 

az árokjjji húzódik vissza, csajt a szeme van a búza tábla felett. 
Most újra megindul a hullámzás az erdő felé.

A hajlat végétől liátrahúzódik, már legfeljebb 16 lépésre 
lehet a róka az ároktól. Most.újra pihen. Pali elfojtja lélekzetét 
is, mert most egy meggondolatlan mozdulat, a legcsekélyebb 
nesz és a róka elillan.

Még egyszer ránéz a puskára. Minden rendben van, a 
kakasok felhúzva. Most újra megindul a szöszmötőlés. Tisztán 
hallatszik a búzaszálak zizegése, ahogy félrehajlanak a rabló út- 
jából. Pali lassan vállhoz emeli a fegyvert, nagy erőfeszítéssel 
küzdi le izgatottságát. Még egy arasz csak, most kibukik a he
gyes orr . . .  durr . . .  hatalmas Karikát vág a levegőbe s a vörös 
rabló és- élettelen teste elnyúlik az erdőszéli árokban. Pali öröm
repesve ugrik zsákmányához, melyet ügyesen fejbetalált.

Ott hever lábai előtt a sok vért ontott Csalavér. A kielé
gített vadászláz csillan jel az ifjú szemében. Óvatosan kiveszi a 
fegyverből az üres és megmaradt töltényt és vállára veti a fegy
vert. Farkánál fogva felemeli a bundást, másik kezével pedig a 
búza szélében maradt libát, nagy triumfussal viszi hazafelé, mint 
a győzedelmes hadvezér, ki furfangos ellenfelét, a legtalpraeset- 
tebb csellel győzte le

Samu bácsi,
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Ez a címe a kolozsvári református theológia ifjúsága által kiaioít magyarnyelvű havi folyóiratnak. Előfizetési ára egész évre 80 lei. 
1 Az alábbi szemelvényeket e lap folyó évi számaiból vettük.

Hová mégy ? Kinek panaszkodjam?

Ha az ember Rómából a Via Appián elindúl, 
negyedórái séta után kis kápolnához ér, melyet »Qaio 
vadis“ kápolnának hívnak s melyről egy szép legenda 
szól. Azt mondják, hogy Péter apostol halálra ítélése 
után ki tudott, szabadulni börtönéből és barátai tanácsára 
hallgatva elindult a városból kifelé, hogy életét meg
mentse. Amint gyors léptekkel haladt előre, ezen a 
helyen, ahol most a kápolna áll, Krisztussal találkozott, 
aki keresztjét hurcolva jött szembe vele. Péter megis
merte az Urat, akit ő egyszer megtagadott és aki ezért 
megbocsátott neki. „Domine, quo vadis?" (Uram, hová 
mégy?) — kérdezte Az úr felelt: „Megyek Rómába, 
hogy mégegyszer megfeszítsenek, mert'te nem akarsz 
érettem meghalni!" Néni, határozta el egyszerre Péter, 
—  én visszatérek, én kész-vagyok a háláira.
"  ̂ Ma megint előttünk áll éz a kérdés: „Quo Vadis?“ 
hpvá mégy? Némelyikünk elé a konferencia állította, 
mások elé a konfirmáció, mely ismét csak ezzel a kér
déssel áll elő, mások elé ki tudja mi. De a kérdés itt 
vaü és feleletet kell rá adni. Ez a felelet pedig hatá
rozottságot kíván. Az út, mely előtted áll, a kereszt útja 
s tisztába kell hoznod magad előtt azt, hogy ez az út 
hova vezet és hajlandó vagy-e rálépni. Felelősségek, 
lemondás, a világ és bűn szellemével való szembeszállás 
keresztje mered eléd. Vállalod-e, elhordozod-e, mert 
kereszt nélkül nincs Krisztushoz vezető út.

Ez az út az egyházad útja, melynek nagy küzdel
meiben csak olyan emberekbe van szüksége, akik har
colni és szenvedni tudnak, mert gyávákkal és megal
kuvókkal nem győzhet a Krisztus ügye. Az egyházakat 
támogatni, a magádéban híven szolgálni, ez amit a 
Krisztus útja tőled kiván. Még akkor is, ha abban az 
egyházban hibákat vagy bajokat látsz, akkor is azt 
kívánja, hogy te is igyekezz azzá tenni az egyházadat, 
aminek Krisztus akarja.

Hogy mi még ez az út neked, azt majd lassanként 
fogod meglátni, mikor rajta járni kezdtél. De . akkor 
meglátod, amit, lehet, ma még nem látsz, hogy ez az 
egyedüli út, melyen magadat megtalálhatod, mely nem 
lefelé húz, hanem ismeretlen magasságok felé vezet.

Kinek panaszkodja, ha vérzik a szivem ?
Ügy se értenek meg, úgy se sírnak velem. 
Hol ván ki elvenné felét a szívemnek * 
Ennek az összetört véres hústömegnek.

Jönnek az emberek . .. jönnek s újra mennek, 
Csupa idegen arc, idegen tekintet;
Könytől ázott arcom közönyösen nézik, 
Elrejtém előlük, le úgy sem törülik.

Mikor lépteiket elnyeli a távol 
Fájdalmas bús szivem egy új napot gyászol. 
Ajkaim imára nyílnak akaratlan 
Arcomról a könny is szárad lassan-lassan.

S miként tikkadt vándor bűs forrás vizétől 
Lelkem újra éled a hit erejétől 
S mit az emberektől soká meddőn vártam 
Vigasztalást leltém egy forró imában.
(Brassó). K. Zsófia.

A hit felé.
Mint a fáradt utas 
Zöld lomb árnyékába,
Vágyom az igazság 
Igazi honába;
A hit kebelébe,
Hol béke, nyugalom —
Fogadj be házadba,
Megváltó Jézusom !

Bűntől szennyes az út,
Amelyen most járok,
Méreg a háladal 
És az ima átok;
Sártól érdes a talp . . .
Tisztább útra vágyom!
Mutasd meg az útat 
Megváltó Jézusom!
(Marosvásárhelyi ref. k.)

Sokáig kerestem 
Életem szebb felét 
E földön s mit leltem? 
Sok kínt és szenvedést. 
Azt, hogy itt kerestem 
Annyiszor megbánom, 
Nézd el tévedésem 
Megváltó Jézusom!

Itt a féktelen düh, 
Hazug, csaló lelkek, 
Galádság, gúnykacaj 
És az élet vétek.
. . .  A te országodban 
Más az élet tudom, 
Fogadj he házadba 
Megváltó Jézusom!
Tóth Ferenc VI. g. o. t.

Hová lettetek? . . .

Hová lettetek tiszta, szép álmaim?
Lelkem egének bárányfelhői ti?
Vagy határnál állok, hol jön a próza,
Hol nem álmodunk s nem lelkesít semmi?

Adj vihart Uram! Vihart adj énnekem!
E zordon tábort, amely verje széjjel!
Legyen új nappal.. kék ég, —  bárányfelhő —
S ne komor sejtelem, vésszel telt éjjel.

(Kézdivásárhely.) Lőrinc* Sándor N. g. t.

Szürke kárpitjára lelkem egének 
Oh ! —  én borzadok már föltekínteni, 
Terhes felhők gomolygnak ott sötéten 
Mintha készülnének nagy harcra menni.

A Nagyíábori Magyar Cserkész hat száma gyönyörű fényképeivel, rajzaival, gazdag 
tartalmával a Nemzeti Nágytábor szenzációja volt. Minden cserkész vegye meg. 
Nem a Kiadóhivatalban, hanem a Gazdasági Hivatalnál VI., Révay ucca 10 szám.
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Egy újonc élményei
Nagy volt a sürgés-forgás az iskolában, mindenki a dél

utáni hadijátékról beszélt. A leghangosabb én voltam, a „Galamb- 
őrs" legifjabb tagja; ez lesz az első kirándulásom. Alig hallgatott 
el az egy órát jelző csengetyű, már is menetkészen állt a csapat* 
Kisiettünk az állomásra. A vonaton költöttük el ebédünl-et. Ki
szállás után mindjárt felkötöttük a sítalpakat és uccu neki a 
fehérlő végtelennek 1 Nekem végtelennek látszik, a fiúk ellenben 
ismernek minden bokrot. Odamegy ek az őrsvezetőmhöz, mert én 
nem is tudom, hogy hova megyünk mi most voltaképen.

— Na majd elmondom — volt a válasza. — Mi a cser
készvár elfoglalására indulunk. Oda megyünk ki minden szabad 
időnkben. Mindig ott töltjük a szombat-vasárnapot, ott van a 
legjobb síterep is. Meglásd, 
mennyi cserkész gyűl majd egybe, 
hát még a t éli táborban!

" — De mi az a cserkész
vár? — kérdeztem. — Turista- 
menedékház ?

— Olyasvalami, de több 
annál. Egy régi, századokat látott 
várat hoztunk mi nehéz munka 
árán rendbe. A berendezés is 
teljesen a mi munkánk. Most is 
magunk állítjuk elő majd azt, 
amire szükségünk lesz. És kép
zeld el, milyen más az embernek 
az érzése, hangulata a sok min
dent látott falak között, hiszen 
majd tapasztalni fogod.

— De miért kell ezt ne
künk elfoglalnunk?

— Hát elképzeled te azt, 
egy várat csak úgy minden harc 
nélkül megszállni ? Mert én nem.
Már a vár felépítésekor úgy ha
tároztunk, hogy a várért minden 
csapatnak meg kell harcolnia és 
pedig hol számos, hol karszala
gos vagy más újfajta hadijáték
kal. A győztes csapat azután a 
vár ura.

— Na ez nagyszerű — 
vetém közbe —, legalább nem 
lesz semmi dolgunk, elintéznek 
mindent a meghódoltak.

— Nem úgy van az, paj
tás, mert a vár uraira feladatok 
várnak, azok intézik a vár sorsát, 
rájuk háramlik minden gond és 
felelősség, ők a vár gondozói.

— De ki bolond akkor elfoglalni a várat, ha ez munkával jár?
— Látszik, hogy nem vagy még cserkész, mert akkor nem 

igy gondolkoznál. Dicsőség ám az vái úrnak lenni, de még nagyobb 
a munkát minél jobban és tökéletesebben elvégezni; erre nem 
mindenki képes.

— Állj 1 Biztosított menet — adta ki a parancsot a parancs
nok úr.

Mi ketten utóvédek lettünk.
— Lehet, hogy könnyű munkánk lesz — folytatja őrsveze

tőm —, líá csak az állandó őrt találjuk itt, de valószínű, hogy 
a közeli városból már kijöttek a csapatok. Úgy is van, nézd a 
vár tornyán a lobogójukat.

— Á llj! A „Galamb-őrs“ a főkaput ostromolja és lehetővé 
teszi azon a csapat bevonulását — szólt a parancs.

* Régi álma a 30-as öregrajnak, hogy valamikor valamelyik várrom 
birtokába jusson, hogy azt cserkészteleppé fejlessze. Erről szól ez a kis han
gulatkép is. b z e r k.

a cserkészvárban.*
Szerteoszlottunk . . .  „2319 stopp.“ Na egy már lenn is van 

közülünk. A felvonóhíd nincs leeresztve, nem baj, már verjük is 
a hidat. . .  „3427 stopp“, én is elvéreztem, de az őrs 4 embere 
átjutott és már eresztik is a hidat. Nyomúl befelé a csapat, még 
benn sincs egészen, már is fújja a Jóska a csapatjelet, mely a 
zászlónk kitűzését jelzi. Ugyanis az oroszlánok egy nyitva felej
tett mellékajtón felkerültek a toronyba és kitűzték zászlónkat. 
Olyan csatakiiltás hangzott fel erre, hogy ilyet talán még e falak 
se visszhangoztak. De milyen érdekes, az ellenség úgy ölül 
nekünk !

Időnk azonban nincs az ismerkedésre, mert a Parancsnok 
úr beosztja a szolgálatot. Jelenleg az őrsünk szabad. Az őrsveze

tőm azt mondja:
— Gyere, majd megmuta

tom neked a vár útvesztőit.
Először a keleti bástyára 

vezetett, itt vannak a hálószobák. 
Olyan komorak a folyosók, de 
annál barátságosabbak a szobák.

— Hisz ez a szoba a mi 
csapatunk nevét viseli — kiál
tottam fel.

Ő erre megmagyarázta, 
hogy minden szobát egy-egy csa
pat rendezett be és a Galam
boknak kedvezett a szerencse, 
mert a csapat szobáját kaptuk 
meg.

Elrendeztük dolgainkat és 
folytattuk a körútat. Mind a 4 
bástya tele hálószobákkal.

— Inkább a fellegvárat te
kintsük meg — ajánlotta ő.

Lent a várudvarban már 
vígan dudorászva seperték az 
útat a Sólymok. A fellegvár elő
csarnokába lépünk, egész síerdő 
van itt a lécekből, balról kopá- 
csolás hallatszik, ott van a mű
hely kitűnő berendezéssel, ott 
javítják a törött léceket. Jobb 
oldalt van a hatalmas konyha 
óriási tűzhelyekkel, a „Sasok" 
már kotyvasztják a vacsoránkat. 
Az előcsarnokból a csigalépcsőn 
a lovagterembe jutunk, most ez 

. az ebédlő és a közös megbeszé
lések színhelye.

— Ni, hisz ezek a Pista 
rajzai — jegyeztem meg.

— Igen, itt minden csapat versengve díszíti a vár termeit, 
így lesz azután csak otthonos.

Riadó! Alighanem érkezik egy csapat. Könnyű volt velük 
elbánnunk, csak egy őrs érkezett. A várat tovább nem nézhettük, 
mert szolgálatba lépett az őrs, az őrtoronyba kerültem, felhúztuk 
a lámpát az árbócrúdra, hogy a későn érkezők tájékozódhassanak, 
azután meg minden negyedórát kellett kürttel leadnom a világ 
négy tája felé.

Bejön hozzám az őrsvezetőm és tovább beszélgetünk, el
mondta, hogy a többiek a lovagteremben tábortűzi megbeszélést 
tartanak. Miért nem megyünk mi is oda ? — kérdeztem én és ő 
ekkor beszélt nekem arról az útról, amit még meg kell tennem, 
hogy cserkész lehessek . . . ,  az új boldogságról . . . ,  olyan szív- 
hezszólóan beszélt, olyan hangulatos volt itt az este, hogy azután 
már nem is kívánkoztam a többiekhez. Negyedtizenegy . . .  fénylő 
pont a láthatáron . . .  Kik azok? Alighanem az öregcserkészek

Karszalagos hadijáték az egyik várkapúban.
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A hátzsákkajak vízretételhez készen.

k Szelednek, akik estig a hivatalban ülnek és csak ilyenkor sza
badulhatnak.

— Van azoknak kedvük még ilyenkor is ide kibaklatni ? 
milyen akaraterő kell ehhez 1

— Dehogy kell, őket a szivük húzza ide a gyönyörű ter
mészetbe, meglásd, Te is ilyen leszel egy idő múlva.

Megérkeztek. Természetesen, hadijáték nem volt, mert 
lakarodó után ez tilos. Itt a 12 óra, leváltottak. Elmentünk a 
szobánkba. Sokáig nem bírtam elaludni, az új benyomások nem 
hagytak nyugton, különösen az tűnt fel nekem, hogy a nálam 
sokkal idősebb őrsvezetőm milyen szeretetteljes hozzám, pedig 
az iskolában a nagyok [részéről csak lenézésben volt részem 
eddig. Milyenek ezek a fiúk, ahogy munkára került a dolog,

ahogy kiadták a munkát, már el is végezték és én csak álltam, 
mert nekem nem maradt soha!

Vasárnap 7-kor keltünk fel, az udvaron mindenki derékig 
mosdott a jéghideg vízben, csak én nem. Utána a várkápolnában 
Istentisztelet volt. Hozzám szól az őrsvezetőm :

— Te, ma mi ketten hozunk majd vizet az ebédhez, min
denkit megelőzünk.

De honnan — mondtam — mikor itt a közelben nincs
kút sehol ? .>

Már félni kezdtem, hogy valahova el kell menni messzire.
— Ne kérdez semmit, csak gyere — mondta ő.
Két vedret fogtunk markunkba és lementünk a vár pincé

jébe, természetesen lámpással, majd egy alagútba jutottunk, ez 
pedig eyy természetes üregben folytatódott.

— Tudod — mondotta őrsvezetőm — mikor szóba került 
a vár újraépítése, azt hittük, hogy víz híjján más helyet kell 
keresnünk. Ez a kérdés azonban megoldódott, mert Csifu, amint 
meglátta a várat, mindjárt csak a pincét bújta és kutatott rendü
letlenül, míg fel nem fedezte ezt az alagútat. Ez azonban be volt 
omolva, ő azért csak ásott és egyszer csak nagy örömére termé
szetes üregre bukkant. Várunk ugyanis egy mészkőszirten épült 
és ebbe a víz barlangot vájt. Azután ezt jártuk keresztül-kasul, 
ha eső volt, mindig itt tartózkodtunk, fel is térképeztük, míg 
egyszer csak forrásra akadtunk. A rejtély megoldódott és a vár 
felépült.

Ebéd után nótától volt hangos a lovagterem, talán ilyen 
víg társaság még nem is ült itt együtt soha.

Itt a 3 óra, itt kell hagynunk fészkünket és siklunk haza- 
fe'é. Micsoda tömeg ez a sok síelő!

— Hát mi lehet itt akkor nyáron 1 ? — kiáltottam fel.
— Ne hidd! — mondták a fiúk. — Nyáron inkább a víz 

mellé vágyunk, úszni és evezni fogsz majd Te is akkor. Ellenben 
meglásd, mi lesz itt a téli táborban és akkor beszélj!

Otthon aludni sem bírtam, mert mindig a téli tábor mo
toszkált fejemben. Slahl Béla 30 . sz. cs. cs.

M i l y e n  s a j k á t  h a s z n á l j u n k ?
Szövetségünk pályázatot 

is tűzött ki cserkészcsónakra, 
egyébként is sokat foglal
kozott e kérdéssel —  és fo g 
lalkozik most is. De eddig 
még az őrsi rendszernek 
és minden cserkészigénynek 
(olcsó, tartós, könnyű, biz
tos, gyors, teherbíró, hullám 
álló, nem kényes, vitorlá
zásra is alkalmas, könnyen 
javítható, házi kezelésben 
is előállítható stb.) megfe
lelő formát még nem talált. 
Legnagyobbb népszerűség
nek örvendenek nálunk az 
utászokéhoz hasonló széles, 
laposfenekű nehéz ladikok 
és a kettős párevezős sikló- 
iilésü könnyű kiráudulócsó- 
nakok. Előbbiek ára félmil
lió és a vám, utóbbiaké csak
nem 7 millió. A keskenyebb 
vizekre és utazásokra a mel 
lékelt ábrákon ismertetett 
hátzsákkajakok váltak a 
legjobban be. Ezek ára 
közel két millió. A nemzeti 
nagytábor kiállításán sok 
bámulójuk akadt.

Ha kellő érdeklődés mu- A hátzsákkajak becsomagolva.

tatkozik, majd a tavasszal 
rendezünk valami vizi össze
jövetelt, amelyen a szóba 
jöhető összes formákat be- 
mutatnók és a hazai csó- 
naképitőket is felhivnók, 
hogy mutassák be gyártmá 
nyaikat. Addig talán sikerül 
olyan formát és vállalkozót 
is találnunk, hogy elhatá
rozhatjuk, egy különleges 
cserkészcsónak megállapítá
sát is. De kívánatos volna, 
ha addig e kérdésben meg
nyilatkoznának mindazok, 
akik pákászattal, evezéssel, 
vizisporttal foglalkoztak. Az 
ilyen hozzászólások különö
sen akkor lesznek értéke
sek, ha rajzok, méretek és 
árak is vannak hozzá mel
lékelve.

Kívánatos volna az is, ha 
csapataink az országos tit
kári hivatalt a megbízhatóbb, 
olcsóbb beszerzési forrásokra 
is figyelmeztetnék, esetleg 
az illető szállítókat ajánlat- 
tételre bírnák rá, hogy az 
elérhető árak dolgában job 
ban tájékozódhassunk.
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A S o l y m á r i
Az egyik nyárvégi, tehát az idén szép, napsütéses 

megszokott összejövetelünkkor elbeszélgettünk arról, 
hogy a jó  Isten-adta örök természetnek alkotásait a 
kutató, de véges emberi elme, bár boszorkányos mes
terkedéssel, csupán megközelíteni tudja.

így többek között az ásványvilág csodás alakula
tait említette egyik társunk s megszületett öreg rajunk
nak az a vágya, hogy legközelebbi kirándulásunk a 
természet geológiai működésének titkait tegye előttünk 
ismertebbé.

Kitörő öröm fogadta tehát azt az indítványomat, 
hogy a csapatot elvezetem a Solymári Ördöglyukhoz.

Kiadott utasításaim az indulás meghatározott idejéig 
terjedő napokban teljesedésbe mentek s a megválasztott 
nap reggelén a nyugati pályaudvar indulási oldalán 
barlangruhás, lámpás, köteles stb. felszerelésű csapatom 
jókedvvel várja vo
natunk kirobogását.

Lelkes pírral bo
rított arcok, vidám, 
nótás hangulat és 
észre se vesszük, 
hogy egy órai utazás 
után Solymáron va
gyunk. Gyors kiszál 
lás, rendbe-felfejlő- 
dés s a második óra 
az állomástól a Szik
lás-hegy oldaláig ter
jedő útszakaszt mor- 
zsoltatja velünk.

Itt rövid pihenő, 
reggelizés a bánya 
őrénél; elkészítettük 
a carbid-lámpáinkat 
s hozzá kezdtünk az 
öltözködéshez. Vala
mire való ruhában 
ugyanisnem érdemes 
leszállni a barlangba, 
mert a falakról állan 
dóan csepegő me
szes víz tönkretesz 
minden szövetet.

Rendbehoztnk a hátizsákjainkat s kiadtam a je l
szót az indulásra. Várakozástól lelkes társaim alig vár
ják a pillanatot, hogy a barlang nyílását megláthassák 
a Sziklás-hegy északi lejtőjén, a Kőfejtő felett, circa 
25 méter magasságban. Felérkezésünkkor a kilátásban 
gyönyörködünk kissé, majd „Szerencse fel“ kiáltással 
hozzá kezdünk voltaképeni célunk megvalósításához.

Az Ördöglyuk alacsony nyílásán meghajolva, egyen- 
kint bújunk be s néhány lépés után egy három méteres 
mély gödör, a „pince" elé jutunk, amelynek jobboldali 
keskeny párkányán lassan bemászunk az „Előcsarnokba", 
ahol a 15 méteres mély kürtő tátong. Kőtelünket ki
bontjuk és hozzáerősítjuk a két oldalfal vaskarikájához. 
Ezek segítségével leereszkedünk a kürtőn és bejutunk 
a Kupolaterembe, mely a barlang egyik legmagasabb 
és legnagyobb terme. A kupolateremben szintén csak a 
jobboldalon mehetünk tovább, mert előttünk balról egy 
15 méteres mély szakadék tátong. (Kötél segítségével 
itt az alsó terembe lehet bejutni. Mi az előrehaladás 
miatt a könnyebb és jobb utat választjuk.) A teremben 
a nedves falak ellenére nagyon kevés a cseppkő.

A terem jobboldalán tovább haladva, keskeny szik
lák és sziklahasadékok között a „sártorokon" keresztül

Ö r d ö g l y u k .
az alsó terembe, a „Pihenőbe" érünk. Magunk fölött 
látjuk azt a szakadékot, amely a Kupolaterembe vezet, 
a Pihenőből tovább haladva, a Cirkusz töbörszerű négy 
méteres mélységéhez érüuk el. Innen a bal párkányon 
körül „travelzálva" egy szűk csatornán keresztül, onnan 
erősen lejtve, egy kisebb guano-padlójú terembe jutunk, 
amely többfelé ágazván el, „ Útvesztő“ nevet kapott. 
Innen ötféle irányban mehetünk. Északi irányban a 
Farkasterembe, amely kiszélesedő magas folyosó. A déli 
részén a keskeny csatornaszerű Kigyó-út folyosóját 
járhatjuk, amely szűk kürtőben végződik. A délkeleti 
irányban felfelé szintén egy szűk csatornán át az Alvilág 
termébe érünk, amely a barlang egyik leghosszabb folyo
sója, végül nyugati irányban a második kijárat felé 
vezető útra térhetünk.

Itt megpihenve, körülnézünk s megcsodáljuk a terem
különféle alakulatait 
a maga misztikus 
formájával és gon
dolatokba elmerülve 
nézzük a víznek rom
boló s egyben alkotó 
munkáját. Hány év
ezred kellett ahhoz, 
hogy a víz a hegy 
gyomrában ily nagy 
termeket és szerte 
elágazó folyosókat 
vájhasson magának!

De a természet 
ben nincsen megál
lás, mert ugyanaz az 
erő, amely itt rom
bol, amott ugyan
abból az anyagból 
csodaformákat épít. 
A víz elhagyja a 
barlangot és mélyeb
ben keres magának 
utat. Az elhagyott 
terem tetején meg
jelenik az esőcsepp. 
A levegőn elszáll 
belőle a szénsav és 

a mész és oldott ásványi sók. így keletkezik a cseppkő, 
mely vagy a barlang tetején függ, mint „stalaktit", vagy 
pedig, ha a víz gyorsabban szivárog át a barlangba, 
annak fenekére cseppenve, felfelé növekedő képződ
ményeket, „stalagintot" alkot.

Elmerengésünk közben hideg borzongás jelzi, hogy 
a hőmérséklet nem olyan, mint odakint a szabadban.

Gyorsan nekiindultunk tehát és tovább folytatjuk 
utunkat az Alvilág felé. Lépcsőzetesen felfelé kapasz
kodunk szűk lyukon át egy kisebb terembe. Innen 
hasoncsúszva keskeny csatornán keresztül kis kőfülké
hez küzdjük át magunkat, hol egy nagy kémény, a 
„Pokoltorok" mély fala törik le előttünk. A kéményen 
keresztül, a test minden részét igénybe véve, kéz-, láb-, 
háttámasztékkal ereszkedünk le 12 méter mélységig.

Onnan tovább az erősen lejtős folyosón, amelyet 
a padlózaton levő kb. 20 cm. vastag homokja miatt 
homoksivatagnak neveznek. Majd állva, majd bújva, egy 
szükebben keresztül ismét hasoncsúszva haladunk előre 
(az Alvilág folyosója) kisebb terembe.

E teremnek mind a két oldalán elágazó folyosói 
vannak. Erősen omladozott a kőzet és alattunk kb. 
6 méter mély kémény tátong. Tovább hatolunk befelé,
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ismét „traverzálva" elérjük a 5 Alvilágnak nevezett széles 
termet. A barlang mélysége itt 60 méter. Ebből a terem
ből tovább haladnunk nem lehet, mert az egyik szűk 
folyosója be van omelva. A in ír megtett útvonalat 
küzdjük ismét végig és visszaérünk az „Útvesztődbe.

Pislogó lámpánkat újból rendbe hozzuk és a kijárat 
felé vezető útra lépünk.

Lejtős úton felfelé haladunk, majd meredek falon 
a 15 méter magas kéményen mászunk felfelé. E kémény 
két részre vau osztva miért is elég könnyű a meg
mászása. Fönt a baloldalán a szamüreget láthatjuk. 
Tovább menve, kisebb terembe ereszkedünk le. Itt már 
denevéreket látunk, melyek sziklafalakon kapaszkodva 
bőrszárnyaikba burkolózva alszanak Szűk folyosón tovább 
csúszva, a guanó-terem pírkányára jutunk Innen le- 
bocsájtkozuuk egy kiugró lépcsőn át a guanó-terem 
fenekére, ahol sok süppedékes guanó van. A terem 
északi fala aljában szűk folyosón haladunk ismét tovább, 
a folyosót szép cseppkőképződmények borítják. Innen 
egy kisebb terembe érünk, hol egy szűk hasadékon át 
a Kéményen lefelé csúszunk s az Anonymus-átjáró előtt 
találjuk magunkat. Ezen a keskeny repedésén átver
gődünk, majd egy szűk kéményen fölfelé mászva, ismét 
kisebb fülkébe jutunk el, ahol különböző folyosókon és

kisebb termeken keresztül a kéményen végződő másődik 
kijáraton lecsúszva, ismét kint vagyunk a szabadban.

Órámra nézek, a barlapgkutató utunk megkezdése 
óta 3 és fél óra pergett le, pedig eléggé gyakorlott 
sziklamászók vagyunk.

Farkasétvággyal látunk hozzá hátizsákjaink tartal
mának fogyasztásához és elhatározzuk, hogy útunk le
írását a Magyar Cserkésznek is elküldjük, hadd tudják 
többi csapataink, hogy mily érdekes látnivalók yannak 
itt a főváros közvetlen közelében is, de hadd fudják 
meg azt is, hogy micsoda nehézségek elé kerülhetnek, 
ha a föld alá akarnak bújni. Mert kellő felszerelés és 
szakértő vezetés nélkül nem való ám ilyesmire vállal
kozni. El is lehet tévedni, holmi kisebb ficamodás vagy 
lábtörés is komoly bonyodalmakra vezethet. De a csa 
patát jó l ismerő vezetővel a nagyobb, ügyesebb fiúk, 
valamely túrista- vagy barlangkutató-egyesület egy ta
pasztalt tagjának vezetése mellett igen sokat tanúihatnak 
belőle. Mint testedző gyakorlat is kitűnő dolog az; ilyesmi, 
különösen a hűvös, esős őszi időben, mikor a szabadban 
nem olyan jó  mozogni. (Vezetőt a Magy. Turista Egyesület 
Sí és sziklamászó osztálya szívesen ad. Most legközelebb 
november 21-ón és december 19 én rendez1 oda hivata
los kirándulást). Barbie Lajos.

w
Érdekes részletek az , ,Erdők ezermesteréből*‘

Közvetlen a Nemzeti Nagytábor előtt jelent meg a Magyar Cserkész Könyvei 81— 82. száma „Az Erdők 
Ezermestere. „

Akik még a tábor előtt szerezték be, rengeteg sok gyakorlati ügyességet használkattak fel táborukban. 
A botkapuk, képkeretek, székek, gyertyatartók, poroló-, gereblyekészítés, a kiránduláson, hájkon szükséges tud
nivalók, mint magasmérés, távolságmérés, szólessógmegállapítás, szakadék mélységének megmérése, mérleg cser
készbotból; az őszi akadályversenyen felhasználható ügyességek, mint kötélhágcsókészités, kötéldobás, mentő
csónak készítése, célszerű kötélfeltekerés és ezen felül az otthoni cserkészélet sokféle tudnivalója összegyűjtve 
helyet foglal benne.

Nyolcvan oldalon, másfélszáz ügyességre, kétszáznál több rajzzal, fam entes papíron 15.000 korona.
Megrendelhető a Magyar Cserkész kiadóhivatalában. (Budapest, IV. Váci-utca 62. f. 6).

* **
Zsindelyfűzés.

A sátorlapok egymáshoz erősítésének egyik gyakran 
használt módja, mellyel a harmincszemélyes sátor és

az új magyar őrsi sátor 
ajtólapjait is egymáshoz 
erősítjük: a zsindelyfűzés. 
A két -ponyva zsindey- 
szerűleg egymásba húzó
dik, a duplavégű ponyva 
egyik oldalán egymás 
mellé varrt hurkok van
nak, ezeket átdugjuk a 
szimpla ponyva karikáin, 

majd ezután a duplavégű ponyva karikáin is áthúzzuk 
azokat. A legfelső hurokba befűzzük az alatta lévő 
hurkot s lefelé húzzuk, a lefelé húzott hurokba megint 
az alatta levőt, míg csak az egészet be nem fűztük; 
akkor aztán alul bogra kötjük. (V. ö. Tüzoltófűzés és 
Kígyófűzés).

Távolságbecslés német módszerrel.
Megjegyzünk bizonyos adatokat, milyen távolság

ból mi látszik. Normális szemmel:
Az ember szeme és szája tisztán látszik 50 m-ről.
A szemek foltnak látszanak 100 m-ről.
Az egyenruha gombjai és részletei még láthatók 200 m-ről. 
Az arc még látszik 300 m-ről.

A lábmozgás még látszik 400 m-ről
Az egyenruha színe felismerhető 500 m-ről.

Madárházikó készítése.

Madárházikót elég nehéz hészíteni, hacsak nem 
az alábbi igen egyszerű módszer szerint járunk el.

20 — 25 cm hosszú 
fatuskót felébe, majd 
újra felébe hasítuék. 
A négy cikknek hegyes 
felét — háromnegyedré
szét— szinténlehasitjuk 
s külső részeit össze

drótozzuk, alapját deszkára szögezzük, egyik oldalán be
járatnak lyukat fúrunk vagy felső széléig érő négyzetalakú 
kivágási csinálunk s ka tetejére is deszkalapot szögezünk, 
kész a pompás fészek.

Kígyófűzés.

A sátorlapok egymáshoz erősítésé
nek egyszerű módja a „kígyófűzés“ , mely- 
lyel két olyan ponyvát szoktunk össze
fűzni, melynek szélein egyformán helyez
kednek el a lyukak. A fűzőzsinór végére 
bogot kötünk s mint a kígyó, minden 
két két egymáshoz illesztett lyukon átfűz- 
ziik. (V. ő. Tűzoltófűzés és Zsindelyfűzés). 
Ha erősebb fűzést akarunk, a fűzést visz- 
szafelé is elvégezzük.
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A c s e r k é s z  v i d á m .
Ki tud nagyobbat lódítani?
A :  A mi vonatunk olyan szédü

letes gyorsan ment, hogy a táviró- 
póznákat deszkafalnak láttuk.

B : A mienk pedig, hogy az egyik 
állomáson ki akartam nézni, de akkor 
inár a következőnek a felírását ol
vastam el.

C : Nekem akkora a hátizsákom, 
hogy a Nemzeti Nagytáborban el
veszett és megtalált bicskák mind 
elfértek volna benne.

D : Az semmi. Nekem oly sok pén
zem volt a Nemzeti Nagytáborban, 
hogy még utolsó nap is tudtam fagy
laltot venni.

E :  Az sitii. Én az utolsó nap az 
egész tábort meg tudtam volna ven
dégelni a Cukiban.

F : Persze, mikor az már ott sem 
volt. De én akkora hordót láttam, 
hogy az egész Nemzeti Nagytábor 
belefért volna.

G : Az is valami! Nekünk olyan 
kövér az iskolaszolgánk, hogy Gyula 
bácsi és a Nagy Főnök együtt is 
kismiskák hozzá. — Nincs tovább.

Fekete.
—  Mi az, egy lába van és fekete ?
=  Féllábu néger.
— Dehogy, féllábu fekete tyúk. 

Hát mi az, két lábú és fekete?
=  Néger ember.
—  Dehogy! A fekete kakas. Hát 

mi az, hogy három lába van és fekete?
—  Néger házaspár.
— Hogy-hogy ? Két embernek há

rom lába van?
=  Igen, de a férfi féllábu.
—  Hát nem az.
=  Akkor az ébenfa-zongora.
— Az sem, hanem az Írott m betű. 

Minek van négy lába és fekete?
=  A néger házaspár.
— Mit akarsz mindég a négereid

del? Dehogy az, hanem a szép fekete 
paripa. Hát ötlábu és fekete?

=  Nem tudom.
— Ötlábu ébenfa-ebédlőasztal. Hát 

hatlábu és fekete?
=  Hatlábu asztal.
— Hooogyne. A csibor, meg a 

légy. Hát hétlábu és fekete?
=  A hétlábu ebédlő.
—  Most meg már az asztalokat 

bántod, persze, mindég az ebédre 
gondolsz. Most jön a zongora a hozzá
tartozó fekete négylábú székkel. Hát 
nyolclábu és fekete?

== Fekete ebédlőasztal székkel.
— Csak semmi ebédlőasztal. Az 

egy szép fekete fogat Érted ? Egy 
pár fekete ló. Na és kilenc lábú és 
fekete ?

=  Egy néger család három gye
rekkel, ahol a férfi féllábu.

—  Kivételesen elfogadom a nége
reidet. De ugorjunk egyet. Száz lábú 
és fekete?

=  Százlábú bogár.
—  A százlábú először is nem bo

gár, másodszor meg nem fekete.
=  Hát akkor mi az?
— A tintába esett százlábú. Hát

360 lábú és fekete?
=  Néger törzs.
— Dehogy. Bivalycsorda. Na és

361 lábú és fekete?
=  Vaskerítés.
— Nem, csak az élők számítanak

—  látod, ez az a Te néger törzsed 
a féllábu embereddel. Utoljára még 
azt mondd meg, mi a z : 15000 lába 
van és fekete?

=  Egy nagy-nagy néger törzs.
— Látom, Te már mással nem is 

tudsz álmodni sem, csak ebédlőasz
talokkal és négerekkel. Ez kérlek a 
Nemzeti Nagytábor lesült népessége
— különösen reggeli mosdás előtt.

Fontos kérdés.
Őrsvezető: Te, Pista, Te két r-rel 

írtad, hogy őrrsvezető. Elég nekem 
egy is.

Jelölt: Hát most melyiket húzzam 
át a kettő közül?

Amilyen a kérdés, 
olyan a felelet.

A : Kinek a temetése ez ?
B : Krapetyák Vendelé.
A : Mit nem mondasz, hát meghalt 

szegény ?
B : Csak nem gondolod, hogy csak 

úgy gyakoroltatják vele az eltemet
tetést?!

Ja úgy!
— Van még hely a kocsiban?
=  Hogyne volna — csakhogy ül

nek rajta. *
—  Hány napot dolgozott az édes

apád ezen a héten?
=  Egyet sem, nem ért rá.
— ? ?  ű
=  Ő éjjeli őr.

Nem tudja!
—  Miért nem jöttél tegnap őrsi 

órára ?
—  Iszonytatóan fájt a fogam.
— És most már nem fáj ?
=  Nem tudom. Most már a fog

orvosnál van, tegnap kihúzattam.

Hogy érti?
— Tessék venni nadrágtartót!
=  Köszönöm, nem kell. A cser-

kész takarékos, maga tartja a nad
rágját.

Ez is takarékosság?
— Mama, kapok még egy süte

ményt, ha ezt megettem?
=  Miért, fiam?
—  Mert ha nem, akkor ezt las

sabban eszem.

Rajzolók egymás között.
— Pompás fejlécet rajzoltam — 

láttad ?
=  Az nem nehéz, de én megraj

zoltam egy sötét éjjeli hadijátékot.
"  ___—  Az csak egy fekete folt — 
néhány csillaggal, de rajzold meg. a 
vízbe esett kirándulást vagy a füstbe 
ment tervet!

Régi vicc.
— Melyik cserkész tud nagyobbat 

ugrani, mint a Bazilika?
=  Mindegyik. Mert a Bazilika 

egyáltalában nem tud ugrani.

Mivel?
— Mivel tisztítja a cserkész a 

ruháját ?
=  Szerető gonddal.
— Mivel mossa a cserkész a kezét? 
=  Mivel piszkos

Népiinnepen.
— Parancsnok úr, szabad az ökör

sütést megnéznem?
=  Jó, de nehogy aztán megsütve 

kerülj .vissza.

Régi gorombaság.
—  Te, ha a butaság fájna, Te 

egész nap üvöltöznél.

Egészségtan.
„ A test legfontosabb része a 

bőr, mert az tartja össze az egész 
embert."

Első gondolata.
— Én bizony nem szeretnék az 

északi sarkon táborozni.
=  Ugye, a hideg miatt?
— Dehogy, hanem képzeld el, ott 

a hat hónapos éjjelen át mennyit 
kellene őrségen állani! ?
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Levél a szerkesztőhöz
a „Csisz“-ről.

Kedves Gyula bácsi!
A mi derék Pöttöm Zsyga barátunk, 

aki méltán híres rossz májáról, legutóbbi 
utólagos nagytábori beszámolójában toll
hegyre szedte szegény CSISZ-ünket. Ki
derítette róla, hogy ha már nem a „Csere 
ront Szeretők egyesit.ése“, akkor legalább 

is a „Csavart irányzatú Szerzők" köre 
kell, hogy legyen. Ám evvel nem merít- 
tette ki a CSISZ sajátosságait, mert „nem 
egy dolog vagyon még rejtve eme plánum- 
ban“, ahogy Zrínyi Miklós poéta és nagy
úr mondotta párszáz évvel ezelőtt.

Mindenekelőtt be kell vallanom hogy 
ennek az ötletnek csel- élységem volt a ki
költője. Hogy az utókor teljes bocsánatát 
kiérdemeljem, talán mt ntő körülményként 
felhozhatom az erős megyeri napfényt, 
mely kedvező lenül befolyásolja az agymun
kát és amely bennem is kiköltötte ezt az 
elgondolást. Járkáltam vele magamban pár 
napig, az ilyen korszakalkotó ötletet azon
ban nem tarthatja meg az ember magá
nak, tehát elmondtam nagy.nagy, titokban 
nékány fő-fő író emberünknek. E nagy- 
tekintélyű főnökök azután szintén nagy 
titokban továbbadták az eszmét, úgy hogy 
három nap múlva már lelkendezve szaladt 
hozzám az egyik tábori ifjú óriás, hogy: 
„Mit szólsz hozzá, micsoda óriási ötlet ez 
a CSISZ ? Hallottál már róla ? Ugy-e te 
is benne vagy ? “ Ilyenformán sikerült az 
öt'et szerzői jogától megszabadulnom és 
ez második mentségem. Ha valakit agyon
vernek érte, verjék agyon terjesztőit, miért 
nem hallgatták agyon.

Most azonban kénytelen-kelletlen meg 
kell magyaráznom, hogy milyen csodabo
gár az a CSISZ? Először is, ,nem CSISZ. 
Hanem úlabban akár CSIÉMSZ, vagy 
CSBK, vaay CSAT, (ez utóbbi a legrokon
szenvesebb. Esetleg még csatakiáltásnak is 
alkalmazható). Jelentené pedig a CSIÉMSZ 
azt, hogy Cserkész írók és Művészek 
Szövetsége, Cserkész Bohémek Köre (ezért 
Radványi Kálmán vállalja a felelősséget), 
vagy pedig: Cserkész Alkotók Társasága. 
Ez a CSISZ — hiába nekünk megkezdők
nek mégis örök időkre CSISZ marad — * 
se nem szövetség, se nem társaság, se 
nem kör, a CSISZ mindezt egyesíti az 
egyesülesdi sallangjai, a társaságok feszes
ségei, a körök kicsinyességei nélkül.

A CSISZ a cserkész irók, művészek 
(piktorok, színészek, rajzolók, szobrászok, 
zeneszerzők és egyéb válogatott cigány-^- 
legények) közös — nem tudoménmicsodája.

Három célja van: össze akarja szedni 
a már meglevő cserkészirodalmi és mű
vészeti értékeket — alkotásokban és em
berekben; módot akar adni az új tehet
ségeknek, a fiókok és mappák mélyén 
szunnyadó lángeszű ftermékeiknek, hogy 
napvilágra, nyomdafesték alá kerüljenek, 
hogy tanuljanak az öregebbektől és meg- 
ösmerjék az eddigi eredményeket és he
lyes irányban fejlődjenek; végül, hogy ré
giek és újak megfelelő kifejezési módot 
találjanak nyomtatásban és színpadon — 
— hivatott előadók ajkán — baráti társa
ságban és ezrek előtt.

Várunk arra, hogy magától, lassan fo
nódjon össze ez a nagy közösség. Nem 
csinálunk egyebet, mint hogy itt is, ott is 
összejövünk egy-ketten, vagy többen — 
ifjú és nem ifjú emberek. Beszélgetünk. 
Keressük az utat önmagunk k ikében. És 
egyre többen leszünk Magától nő a CSISZ. 
És — mi így képzeltük el — nem lesz itt 
sem elnök, sem alelnök, sem tizenkét fő
titkár és huszonnyolc választmányi tag. 
Mindnyájan egyek leszünk — tanulni aka
rók és néha, talán — tanítani tudók is.

Pöttöm Zsyga, most úgy érzem, meg
kérdi: hát ki az a mi ? Ki az, aki belelép
het ebbe a „nemtudommicsodába" ?

Hát először is mindenki, aki a Magyar 
Cserkész munkáséi, közt kitart s szépét 
és igazat alkotna. És még sokan, akik je
lentkeznek — szerényen vagy bátran, pi
ros arccal vagy bánatos könnyel — egy- 
egy verssorban, prózában, vagy levél
ben . . . Azt majd megérzi mindenki, 
hogy idetartozik-e, idevaló-e, közénk, a 
CSISZ-be.

Igaz cserkészüdvözlettel
Tábory Pali 

a CSISZ papája
(de .felelősséget nem vállal érte).

K Ö N Y V  K  P C .
Egészség védelme a címe a „Magyar 

Vöröskereszt" hivalalos lapjának. (Megje
lenik kéthetente 8 oldalon). Legutóbbi szá
mában Bókay Zoltán dr. ajánlja, hogy soha 
semmiféle betegséget ne kicsinyeljúnk le, 
Hajós Lajos dr. egyetemi magántanár és 
idegorvos állapítja meg, hogy „Mentői kö
zelebb esik az élet a krisztusi példákhoz, 
annál jobban megkíméli a lelket, ezt a 
szép hárfát és annak húrjait: az ideg- 
rendszert a munkában és élvezetek haj
szolásában való túlzásoktól, a kétségbe
eséstől, elernyedéstől és megrokkanástól." 
Práger Márton dr. a fürdésről és a testi 
tisziasság fontosságáról, Gerlóczy Zsig- 
mond dr. a betegs égekről és az alkohol 
káros hatásáról értekezik.

A Magyar Statisztikai Szemle leg
újabb száma a világ nagyobb városainak 
gümőkórhalálozási (tüdővészben történt 
halálozások) viszonyait is ismerteti. Buda
pest gümőkórhalandósaga nagy: 1925-ben 
100.000 lakosra a fővárosban 291 gü- 
mökórban elhalt esett; ezt az aránszámot 
a nagyobb városok közül csak Lodz és 
Szevilla arányszámai haladták meg, de 
Páris, Trieszt, Tallin és Leningrad gümő- 
kór halandósági aránya is megközelítette. 
1876—1880-ban még 862 volt a 100 la
kosra jutó gümőkórhalálozási arány; a 
háború előtt (1913-ban) 327-re szállott le 
az arányszám, majd a háború alatt 624-re 
emelkedett és a háború után is nagyobb 
maradt a háború előttinél.

A Falu a Faluszövetség hivatalos lapja 
és havi folyóirata legutóbbi számában 
sok olyan cikket hoz, amely bennünket, 
cserkészeket is közelről érdekel. így a 
mezőgazdaság egyes kérdéseit tárgyalókon 
kivül a Matyókról, a Palócokról, a kerté
szetről, méhészetről, a magyar táncról szó
lók. Nagyon érdekes az is, amit a pézsma- 
patkányokról ír. Ez a föld alatt bujkáló, 
a hódéhoz hasonló várakat építő furcsa 
rablóhadsereg Kanadából, a nagy tavak 
vidékéről került hozzánk úgy, hogy 20 év 
előtt Coloredo-Mansfeld hercegnő hozatott 
onnét négy párt a csehországi birtokára. 
Tulajdonképen a prémjükkel akart új jö
vedelemre szert tenni. De eg, kis baj tör
tént. Az itt tenyésztett állatok bundája so
kat veszített finomságából, ellenben az 
évenként 3—4-szer 6—8-at kölykedző pat
kánysereg kipusztitotta a rákjait, egyetlen 
télen a halastóból 15 000 pontyot falt 
fel, a konyhakerteket, dinyeföldeket, kuko
ricást, gyümölcsösöket is szerfelett pusz- 
títgatta, a töltéseket átfúrta s a vidék csa
pásává vált. Innét Ausztriába is átterjedt. 
Diplomáciai bonyodalmakat is okozott és 
legújabban már Magyarországon, Magyar
óvár határában és Pílisvörösváron is lőt
tek belőlük.

A Magyar If.ú*ági Vöröskereszt he
tedikévfolyamának beköszöntő 1—2. száma 
most jelent meg 24 oldalon, a szokásos 
érdekes és változatos tartalommal.

Hogyan védekezzünk a kutyák 
ellen ?

Sokat járok vidéken hivatalos utainr 
alkalmával és bizony künn a tanyákon 
nagyon sok harapós kutyával találkozom, 
de engem még soha meg nem harapott 
egy sem. Úgy vé'em, hogy különösen vá
rosi cserkésztestvéreim hasznát fogják 
venni, ha közlöm tapasztalataimat.

A beszerző, a küldönc, a szájláscsináló, 
sőt még csapat is nagy bajba kerül néha 
egy-egy dühös Cerberus miatt. Futás nem 
használ, csak ront s néha bizony elszabott 
nadrág az ára e kalandnak nem is szólva 
a kutyamarásról, amit, mint nagyon jól 
tudjuk, azonnal Pasteurba kell vinni, mert 
a kutyaharapásból keletkezhet a veszettség, 
a legveszedelmesebb halálos betegség.

Első és legfontosabb tudnivaló, hogy 
ne mutassunk félelmet, csak legyünk óva
tosak. Ha bármily dühösen is ront nekünk 
egy kutya, a legegyszerűbb orvosság a ka
tonás vigyázz állás a teljes mozdulatlan
ság. A kutyát meglepi a nem várt dolog, 
megtorpan, sőt elszalad 3 —4 lépésre, ve
lünk szemben jobbra-balra ugrál, ugat de 
támadni nem mer. Nekünk most más dol
gunk nincs, mint nézni, merően nézni a 
kutyát. 2—3, esetleg kitartóbb kutyáknál 
5—6 percig is tart ez. Végül ha gyengébb 
a kutya, megijed, vinyogni kezd és elóda- 
log. Ha erősebb akaratú és nem akar tá
gítani, úgy az 5—6-ik percben egy hirte
len mozdulattal (gyors lehajlás, toppantás, 
kalaplendités stb.) megijesztjük úgy, hogy 
elszalad. Ha visszatér, folytatjuk a mókát, 
mig a kutya meg nem únja. Jó módszer 
az is, különösen éjjel, ha négykézlábra 
ereszkedve a cserkészkalapot fogaink közé 
véve, a kutya felé mászunk. Erre azonban 
már csak nagyobb és hidegvérű cserké
szek vállalkozzanak, mert ha esetleg va
lami nagyon mérges kutya közel jön az 
orrához és ő minden elhatározása dacára 
meghátrál, akkor ő vesztett és a követ
kező felvonás (vagy levonás ?) már a nad
rág. A kutya semmi esetre sem harap meg, 
ha nyugodtak maradunk és a kutya még 
nem veszett.

A veszett kutyát felismerhetjük elha
nyagolt külsejéről, zavaros tekintetéről 
csurgó m áláról, hasa alá csapott farkáról 
és íehorgasztott fejéről. A veszett kutyát 
messziről kerüljük el és figyelmeztessük a 
járó-kelőket és az illetékes hatóságot 
(csendőrség, kisbiró).

Ha csapat megy, az utolsó sor egysze
rűen húzza maga után a botját, mig a ku
tyák el nem únják a bot rágását. Általá
ban miudig hasznos dolog a hosszú, he
gyes végű cserkészbot.

Szikora Béla 114. cs. cs.
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Parancskiadás a 2. sz. BKG.-nál. A hátzsákkajak-váza összeállítva.

K R Ó N I K A
Csónakházunk látogatottsága nőttön- 

nö. Már 27 ladik, csónak és kajak van ott 
elhelyezve. Az élet is mind elevenebb — 
még egy ideig, amig az időjárás meg
engedi.

A téli központi tisztitábor a Dobogó
kőn lesz. Pokrócokat, szalmazsákokat nem 
szükséges hozni, mert a menedékház min
dennel el van látva. A részletes tudniva
lók a jelentkezettek részére mír szét- 
menlek.

Olcsó m . Sikerült elég jó minőségű 
léceket beszerezni. Az eladás november 
elején kezdődik — bot nélkül, teljes fel
szereléssel körülbelül 150.000 koronától 
felfelé. Ez természetesen csak úgy lehet
séges, hogy maga a szövetség is nagy 
összegekkel járul hozzá a sí árához. En
nek fejében azonban megkívánja, hogy a 
vevők cserkészvoltukat szabályszerű iga
zolvánnyal kimutassák és a sít ne adják 
tovább. A kezelés és elszámolás nehéz
ségei mialt sem h'telezést, sem előjegy
zést, íem elküldést nem vállalhat, hanem 
csak készpénzfizetés és azonnali átvétel 
mellett adhat el.

A zeiső ví/bőlm entési tanfolyam nyil
vános vizsgáját tartotta f. hó 3-án, vasár
nap délután fél 2 órakora Rudasfürdő uszo
dájában. A vizsgán megjelenlek Auguszta 
és Anna főhercegasszonyok és József Fe
renc főherceg is. A nagyszerűen begyako
rolt vizsgázók bemutatták az összes men
tési módszereket, 20 méteres búvárúszást, 
tányérkeresést. i5 kg.-os ólomsuly meg
keresését, partraszállítását és első segély
nyújtást. Sajnálatos, hogy az egymilliós 
Budapest csak 12 vizsgázót tudott kiállí
tani, ellenben örvendetes, hogy a 30 H. M. 
öreg cserkészcsapat több tagja a cserké 
székét képviselve, sikeresen levizsgázott.

Megkezdődik a mentőegyesület má
sodik vízből-mentési tanfolyama. A 
Budapesti Önként's Mentőegyesület má
sodik vízből mentési ta ifolyamát október 
ben kezdik meg és minden szerdán esle 
héttől nyolc óráig tartják meg a Ru
das-fürdő uszodájában. A tanfolyamra 
a mentőegyesületben lehet jelentkezni.

A Magyar Turista Egyesület házi sí
versenyét december 20-án szándékozik 
megtartani. Annak egyik száma ifjúsági 
verseny lesz.

Ellopták két középiskolai tanuló 
kerékpárját. Csikós Tibor tanuló beje
lentette a főkapitányságon, hogy ismeret
len tettes ellopta kerékpárját a Bálvány
utca 16. számú ház lépcsőházából. — 
Ugyancsak ellopta ismeretlen tettes Lengyel 
István főreáliskolai tanuló kerékpárját a 
Markó-utcai iskolából. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

Sportszerencsétlenségek. A szeptem
ber 26-án lezajlott Vasas—Sabaria labda
rúgómérkőzésen Himler Rezső rúgástól 
eredő súlyos sérülést szenvedett a boká
jában, Takács József lábát pedig két he
lyütt is eltörték. Mindketten a zsidókór- 
házban fekszen k.

A vasárnapi gépkocsiversenyen pedig 
a Pesti Hírlap fényképésze, Vasady Olló 
esett ki az egyik kocsiból. A fényképész 
felállt, de a kocsi ebben a pillanatban 
hátsó részével egy fához ütődött fordu 
lása közben. Az ütközés nem volt külö
nösebben erős, de a fényképészt mégis 
kilökte. A szerencsétlen ember azonnal 
szörnyet halt.

Emberevő *ák Emberevő vadállatok
ról meg emberevő emberekről már sokat 
hallottunk, de hogy fák is egyenek em
bert, azt még nem. Pedig a dolog nem is 
olyan lehetetlen. Olyan növény sok van, 
amely mint egy-egy csapda, legyeket, bo
garakat fogdos csemegének, nálunk is is
meretes a légyölő galóca, a londoni nö
vénykertben (Horlicultural Hall) pedig 
olyan is van, mely egeret és hasonló 
nagyságú emlősöket is képes elpusztítani. 
Most legújabban S. Orborn geográfus és 
Young ezredes vezetése alatt álló angol
amerikai Madagaszkarkutató-társaság tar
tottak i ondonban felolvasást, melyben 
akkora nagy ilyen húsevő virágról, helye
sebben fáról beszéltek, amely csakugyan 
még gyengébb gyerekekkel is meg tudna 
birkózni. Valami kábító, édps nedv csurog 
a virágaiból és ha a virág’ kelyhét meg 
érintik, bőrkeménységű szőrös, ' ragadós 
nagy levelei borulnak rá arra, aki a virá
gokhoz ért, egészen körülcsavarják, apró 
tüskéikkel és nedves szívóikkal teljesen 
kiszipolyozzák a vérét, azután meg a rot
hadó húsát is, úgy hogy csak a csői tjai 
maradnak meg. Kicsit meseszerűnek hang
zik az egész — de komoly angol urak ál
lítják, hogy ez igaz és hogy nincs nagyí
tás az ál húsaikban — és végtére lehetet
lennek nem épen lehetetlen. Kíváncsian 
várjuk tehát a további híreket.

Barlangot keresnek a 30. sz. Hollós 
•-Mátyás cserkészcsapat siklókígyó és dene
vér őrsei. Kérik, hogy ha a csapatok bér
li I találnak eddig még közismertté nem 
vált barlangnyílást úgy értesítsék róla a 
csapat parancsnokságát Zsembery Gyula 
országos főtilkár útján.

A 13-as Ezermesterek athletikai 
•versenye. 1916. dee. 6-án alakult meg az 
Ezermesterek cserkészcsapata. Most a ti
zedik évfordulón a csapat, a Nemzeti Nagy
tábor cserkészeket összefűző érzését kí
vánta továbbfejleszteni, mikor az I. kerület 
cserkészeit október 3-ára atlétikai ver
senyre hívta meg. A Dvorák Hubert vezér- 
igazgató fővédnöksége alatt megtartott ver
senyen az 1. kerület 11 csapata jelent meg 
és pedig a 12. 8. R., 20. Erődi, 31. Kossuth, 
221. Anonymus, 233. Hunyadi, 26 . István- 
telki, 284. szt. Korona, 306. szt. Adalbert, 
308. Kuruc, a 174. Ganzgyár cs. cs. és az 
Északi főműhelyi cserkészcsapatok. Az 
első helyeken a Vili. k. Ezermester és 31. 
Kossuth osztozkodtak, a csapatok közölt 
rendezett pontverseny eredménye a követ
kező: 1. 13. Ezermester 78 pont, 2. 12. 
Vili. k. 65 pont, 3. 233. Hunyadi 15 pont, 
4. 31. Kessuth 9 pont, 5. 20. Erődi 8 p., 
6. 284. szt Korona, 5 pont. 7. 261. Sziny 
János cs. cs. 3 pont, 8. 306 szt. Adalbert 
2 pont. A verseny kezdetén az állami gép
gyár munkászenekara a Hiszekegyet adta 
elő, majd a  gyors iramban, jó rendezés
ben lepergett versenyek után díszmenetben 
vonultak fel a részvevő atléták cs cser- 
készcsaoatok a Magyar Cserkész Szövet
ség, az I. kerület és a Szervező Testület meg
jelent előkelőségei meg a szép számban 
összegyűlt lelkes közönség előtt. A dí a- 
kat néhány meleg szó kíséretében Müller 
Alajos gyárigazgató, a Cserkész Nagyta
nács tagja osztotta ki, majd Faragó Ede 
bátyánk kedves hasonlattal méltatta a ju
bileumát ünneplő 13-ások munkáját, amely 
e csapatot nehéz körülmények között 
erőssé, tartalmassá tetie. Kiemelte a belső 
szereteten épülő nevelést és továbbra is ha
sonló „jó munkát" kívánt. Lelkesen éne
kelte utána száz és száz cserkésztorok 
együtt a magyarok, a mi imánkat, a 
Himnuszt.. .  Megbűnhődte már e nép. . .  
Es diadalmasan csattant a távozó csapa
tok dala: Ránk vár a világ . . .

A Magyar Turista Szövetség 1926. 
okt. 19-én, kedden délután 6 órakor tartja 
XIII. évi rendes közg. ülését a Magyar] 
Tudományos Akadémia üléstermében. I
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Külföldiek tiszteletjelvénye. Az elmúlt 
nyár folyamán Magyarország Főcserkésze 
34 cserkészvezetőnek adományozta a „Kül
földiek Tiszteletjelvényét" a magyar cser
készmozgalom érdekében kifejtett műkö
désükért. Névsoiuk: Sir Róbert Baden- 
Powell, a világ főcserkésze, Hubert S. 
Martin, a nemzetközi iroda igazgatója, a 
cserkészmozgalom létrejötte és annak to
vábbfejlesztése körül kifejtett állandó mun
kálkodásukért ; Christian Hóim dán főcser
kész, Tagé Carstensen dán külügyi meg
bízott, Jens Hvass dán est. táborvezető, 
Öve Hóim dán est. táborelőkészítő, az 
1924. évi kopenhageni Jamboree alkalmával 
tanúsított vendégszerető magatartásukért; 
Lord Hampton, a világ főcterkészének 
helyettese, dr. Roberto Villetti, G. E. I. 
olasz cs. szövetség főcserkésze, Peter 
Trayanoff bolgár főcserkész, Gráf Hans 
Gregor Wilczek osztrák főcserkész, Teuber 
Imre, a nemzetközi állandó bizottság tagja, 
Don Luigi Lanutti, quirináli plébános, római 
XX. cs. pár., Cesare Musacchio, G. E. 1. 
bizottsági tagja, Luigi Codiri, A. S. I. olasz 
szövetség főtitkára, Stiavelli Carlo, G. E. I. 
titkára, Umberlo Mássá, G. E. I. milarói 
parancsnoka, Vágó Péter, a római XX. 
csapat lisztje, Mehta M. udaypuri cserkész
tiszt (indiai), Kaj Lundby dán cserkésztiszt, 
csapatparancsnon, Sigurd Agustsson izlandi 
csapatparáncsnok, Fritz Scheurer, a cser
készek alpesi klubjának pénztárosa, Rudolf 
Preiss osztrák helyettes főcserkész, August 
Hoffmann osztrák cserkésztiszt, csapat
parancsnok, Róbert Oser, bécsi 2. számú 
cserkészosztályának parancsnoka, Ernst 
Görg, w'ehi St. Georg csapat parancsnoka, 
St. Stoyanoíf, bolgár est., az I. szófiai zlj. 
parancsnoka, J. Repninsky, bolgár est., a 
a technikai bizottság tagja, P. Antonoff, 
bolgár est., az V. pachmakli-i zlj. parancs
noka, D. Murdaroff, bolgár est., az I. 
Lebsky-csapat parancsnoka, G. Panoff, 
bolgár est., az V. plevnai zlj. parancsnoka, 
Sárkány Frigyes, Kiskárpátok cs. cs. tagja, 
az 1926. évi Nemzeti Nagytáborral kapo-o- 
latosan a magyar mozgalommal szemben 
tanúsított cserkésztestvéri magatartásukért 
Walther Bonstettm, svájci főcserkész, 
Axel Hárberger, svéd cs. t. söderman- 
landi kerület elnöke, a kanderstegi konfe
rencia alkalmával tanúsított érdemdús 
működésűkért. K. H.

Kirándulás a brittekhez. Ifj. Kunfalvi
Rezső 100-as öreg vezetésével Vargha 
László parancsnok Mányi István, Orbán 
Ferenc és Rácz Jenő segédtisztek e nyá
ron öt heti körutat tettek Európa neveze
tesebb országaiban. Heteket töltöttek" Lon
donban, Wight szigetén, Németországé n 
és Schweizben, de jártak Belgiumban és 
Párisban is.

A nagytábori emlékkönyv előkészí 
tése a napokban befejeződik. Ami ide szánt 
kézirat vagy kép még volna kinn, azt aján
latos mielőbb az O. T. H.-ba juttatni, mert 
a könyv egyes ívei fokozatosan kerülnek 
a nyomdába és így a később érkező kül
demények esetleg már nem lesznek felhasz
nálhatók.

A Skolta Esperantista Liga idei 
nemzetközi táborozását Csehszlovákiában, 
Prága mellett, Riéanyban rendezte meg. 
Számos országból érkeztek cserkészek a 
táborba, melynek hivatalos nyelve az es- 
peranto volt. Az első három nap Prága 
nevezetességeinek megtekintésével telt el, 
majd kiutaztak a Jtábor színhelyére, hol 
3 hétig a szokásos tábori cserkészéletet 
élték. A táborparancsnok Norman Booth 
hudeesfieldi (Anglia) cserkésztiszt, S. E. L. 
titkár volt.

A Magyar Turista Szövetség, mint 
lapzártakor értesülünk, nem e hó 19-én, 
hanem 27-én tartja évi rendes közgyűlését 
este 6-kor a Tudományos Akadémia ülés
termében.

Az O. I. B. a közgyűlésig minden szer
dán este 6-kor ülést tart. Jelenleg az alap
szabályokhoz beérkezett módosító indít
ványokat tárgyalja. Az eddig megbeszélt 
módosításokat e lappal egyidejűén szét- 
küldték. Ezek után a jelölések kerülnek 
sorra.

A téli tiszti továbbképző táborra
vonatkozó összes tudnivalók tárgyában leg
helyesebb közvetlenül az Országos Titkári 
Hivatalhoz fordúlni. Az általános tájékoz
tató különbet) a kerületek titkári hivatalai
ban is megtekinthető.

Az eddig jelentkezettek közűi a rész
vételre meghívást kaptak: Major Dezső és 
Molnár Frigyes (Budapest), Magyar László 
és Szabó Gábor (Nyíregyháza), László 
Gábor, Kunfalvi Rezső, Peiniger Sándor 
(Budapest), Farkas József (Körmend), 
Wittwindits Tibor (Budapest). A jelent
kezési határidő e hó 20-án jár le.

1. KERÜLET.
7 isztipróba: október 22-én d. u. 5-kor, 

IV., Váci ucca 62.
Tisztigyűlés: f. hó 27.-én d. u. 6 óra

kor a Kér. Munkásifjak Orsz. Szöv. Vili. 
kér. Őr ucca 9. sz. alatti helyiségében (221. 
sz. „Anonymns" csapat otthon helyisége).

Kerületi Intézőbizottsdgi ülés: október 
29-én d. u. 6-kor. Váci ucca 62. fsz. 7.

Tiszti gyűlés. Az 1. kerület tisztikara 
szeptember 29-én gyűlt össze az idei cser
készévben először. A tiszti gyűlésen meg
jelent Sik Sándor tb. tag is. A gyűlést 
Sándor János kerületi ü. elnök nyitotta 
meg, rövidesen vázolva a kerület ezidei 
munkatervezetét. Két dologra kíván külö
nösen súlyt helyezni: egyrészt a tisztkép
zés fejlesztésére, másrészt a tanoncserké- 
szet problémájának sikeres megoldására. Ez 
utóbbinak elérése végett tervbe vette kizáró
lag ezzel az üggyel foglalkozó gyűlés ren
dezését még az országos közgyűlés előtt, 
de lehetőleg ezzel kapcsolatosan. Ezen
kívül a havonkinti tisztigyűlések állandó 
pontjául óhajtja kitűzni a nyári Nemzeti 
Nagytábor minden oldalról való megvita
tását. A meebeszélések vezetésére Sik 
Sándort, a NNT tanács elnökét kérte meg, 
ki e feladatot készséggel vállalta. Ezután 
Sándor szólt röviden a lezajlott nagytá
borról s felkérte a jelenlévő tiszteket, tár
ják elő tapasztalataikat. Megemlítette, hogy 
a nagytábor tanulságait egy emlékkönyvbe 
fogják összegyűjteni, miért is — aki óhajtja, 
írásban is közölheti észrevételeit. A fel
szólalók általában a nagytábor jótékony 
hatásait említették. Tapasztalataik szerint, 
kisebb zökkenőktől eltekintve — megálla
pítható, hogy a nagytábor sokban előmoz
dította a valódi cserkészmunka átérzését 
és megértését, A fiúk egymás munkáján 
felbuzdúlva igyekeztek a legjobbat nyúj
tani, úgy, hogy sokszor még saját pa
rancsnokaikat is meglepték. Kölcsönösen 
hatottak egymásra s növelte .bennük az 
akaraterőt a többi példája. Látták, hogy 
csapatuk nem egyedül áll, hanem sokan 
vannak, akik hasonló célok felé törnek. A 
hozzászólások után Sik Sándor kérdése
ket tett föl. Először azt kérdezte, érdemes 
volt-e megrendezni a nagytábort, mire 
egyhangúan igennel válaszolt a gyűlés. 
Aztán feltette a második kérdést: rövid 
időn belől volna-e szükség ilyen nrgyobb 
arányú csapatösszevonásra? A felelet„nem“ 
volt. A harmadik kérdés a versenyekkel 
foglalkozott, melyre azonban több eltérő

válasz hangzott el s végleges megbeszélé
sét a legközelebbi tisztigyülésre tűzték ki. 
A hosszantartó megbeszélés után György 
Vilmos 4. B1K tiszt kért szót s érdekes 
előadásban fejtette ki egy kerületi munka- 
közvetitő hivatal szervezéséi Röviden vá
zolta, hogy az ipari pályára törekvő fiúk 
nagyrésze kiválik a cserkészmunkáből. 
Ezeket kellene megtartani úgy, hogy már 
tanonckodásuk megkezdésekor melléállna 
a cserkészkerület hivatala s ajánlana ne
kik oly iparosokat, üzemeket, hol — elő
zetes megbeszélés után -4>' becsületesen 
kiképeznék. Ennek megszervezése sok ne
hézséggel jár, mivel nagyon kell ügyelni a 
cserkésziességre. Annak, kit ajánlunk, nem 
csak cserkésznek kell lennie ízig-vérig, 
hanem megbízható munkásnak saját szak
májában stb. Midenesetre az üggyel fog
lalkozni érdemes, mert ez is hozzájárul a 
magyar cserkészet céljának eléréséhez : a 
becsületes, tanult honpolgárok nevelésé
hez. Az előadást nagy tetszéssel hallgatta 
meg a tisztigyülés, az indítvány magáévá 
tette s egyben fölkérte György Vilmost, 
hógy a közeljövőben rendezendő s a ta- 
noncüggyel foglalkozó gyűlésen újra adja 
elő.tervezetét, melget ott fognak részlete
sen megvitatni és határozott formába ön
teni. Ezek után néhány adminisztratív ügy 
elintézése következett, melynek végeztével 
Sándor ü. elnök a tisztigyűlést befejezte.

248. sz. Szent Korona cserkészcsapat 
Szent István raja f. é. szeptember hó 26.- 
kán zászlóavatási ünnepélyt rendezett tá
bori misével egybekötve. A zászlóanya 
Anna főhercegasszony volt. A csapat, 
melynek tagjai a külső VI. kér. szegény 
és elhagyatott lakósainak tanoncfiaiból ke
rülnek ki, a lelkes cserkészszülők és a 
vidék munkás lakóinak áldozatkészsége 
révén jutott a gyönyörű selyemzászlóhoz.

Az Aranyosi felső kereskedelmi iskola 
325. sz. Brassai cserkészcsapata f. hó 3.-án 
szép sikerű táborozó ünnepélyt tartott. A 
csapat részt vett a Nemzeti Nagytáborban, 
utána pedig az esztergommegyei Csév 
község erdejében 3 hétig táborozott, majd 
a Balatonra tett kétnapos kirándulást. Ezt 
a nyári munkát fejezte be az ünnepély, 
melyen a szülők és a csapat barátai lel
kesedéssel Ígérték meg további támoga
tásukat.

III. KERÜLET.
December elején kerületi közgyűlés.
1927. januárban őrsvezetői tanfolyam 

kezdődik Szombathelyen.
Brenner Tóbiás kerületi ügyvezető 

elnökhelyettes a legközelebbi jövőben az 
összes csapatokat meg szándél ozik láto
gatni.

IV. KERÜLET.
A legközelebbi napokban rádió-tan

folyam megnyitását tervezi.

X. KERÜLET.
A kerület f. hó 24.-én d. e. 10 órakor 

akispesti Kcssuth téri polg. fiú iskolában 
tiszti probáztatást tart. Délután 3 órakor 
ugyancsak az iskolában kerületi tiszti gyű
lés, melyre minden csapat legalább egy 
tisztet küldjön ki.

Tiszti próbára csakis azok jelentkez
hetnek, kik a tiszti próbaidős szolgálatuk 
megkezdését, a kerülettel közölték. Jelent
kezés azonnal eszközlendő.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ámen.
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' ■ Angol nyélvfanfolyam of rendez a Magyar Cserkészszövetség Fischer fanár vezetésével.
A tanfolyam november 1-től junius 30 ig farfana hefenkinf két órában. Az esetben, ha legalább 
tizen jelentkeznek, részvételi díj fejenként egy hónapra 70.000 korona. Az előadás ideje a hallga
tókkal történt megállapodás szerint. Jelentkezésekéi címemre kérem. Faragó Ede o. ü. e.
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JANSON VILMOS Tanuljunk angolul I
—  Tizennegyedik lecke. —

Fourteenth lesson.
A  d o ,  mint segédige, kérdésben és tagadásban.

Az angol igének kérdő- és tagadóalakját csak 
segédige segítségével tudjuk képezni. A have és be 
segédigéknek van kérdő- és tagadóalakjuk s így a fő- 
igéknek ezekkel képzett alakjaiban, tehát az összetett ige
alakokban tudunk kérdezni és tagadni. Pl. Am 1 ? I am 
nőt. Have you ? I have nőt. Have you written ? Brother 
has nőt written. Are you going ? The boys are nőt going.

A föigék kérdő- és tagadóalakját az egyszerű ige
alakokban, tehát a present tense-ben, a pást tense-ben 
és a tagadóalakot az imperativeben a do ige segítségével 
képezzük. A presentben vesszük a do presentjét, pasiban 
a do pástját (did) és mindkét esetben hozzátesszük a 
ragozandó ige főnévi igenevét (I. törzsalakját). A paran
csoló módban a do tagadó imperativeja és az ige 
I. törzsalakja adja a tagadó formát.

Interrogative form. Negative form.
Present

do I g o ?  megyek? 
do you go ? stb. 
does he, she, it g o?  
do we g o?  
do you go ? 
do they g o?

tense.
I do nőt go nem megyek 
you do nőt go stb. 
he, she, it does nőt go 
we do nőt go 
you do nőt go 
they do nőt go.

Pást tense.
did I g o ?  mentem? 
did you g o?  stb. 
did he, she, it go? 
did we go? 
did you go? 
did they go?

go 1 menj, menjetek!

I did nőt go nem mentem 
you did nőt go stb. 
he, she, it did nőt go 
we did nőt go 
you did nőt go 
they did nőt go.

Imperative.
do nőt go ! ne menj, ne menjetek !

A nőt tagadó szó a társalgási nyelvben a segéd- 
igékkel gyakran összeolvad és csak nt-nek hangzik. 
Az írásban ezt úgy jelöljük, hogy a nőt-ot a segédigéhez 
írjuk, de az o-t hiányjel helyettesíti. Pl. Isn’t =  is nőt, 
haven’t =  have nőt, wasn’t =  was nőt, don’t =  do nőt, 
doesn’t =  does nőt, didn’t =  did nőt, can’t =  can nőt.

again (egén) ismét, újra, 
ago (egou) ezelőtt, előtt 

(időre),
as well as (esz uvel esz) 

épúgy . . . mint, 
bég, gy. (bég, begd) koldul, 
bég pardon bocsánatot kér, 
begin, begán, begun (begin, 

bigén, bigsön) kezd, 
buy, bought, bouglit (baj, 

biot) vásárol, vesz, 
cheap (csíp) olcsó, 
dear (dír) drága, 
enough (ináif) elég,

fourteen (fórtín) tizennégy, 
fourteenth (fórtín$) tizen

negyedik,
French (frencs) francia, 
get up (got, got) felkelni, 
go-on (went, gone) tovább 

megy,
go to bed lefeküdni, 
language (lengvedzs) nyelv, 
last (lászt) utoljára, utolsó, 
learn, learat, learat (lőrn, 

lőrnt) tanul (lehet gy. is), 
negative (negetiv) tagadó, 

near (nír) közeli, közelében,

over (ouver) fölött, 
over there odaát, 
pardon (párdn) bocsánat, 
perhaps (pörhepsz) talán, 
pleasure (plezser) öröm, 
same (szém) ugyanaz, 
say, said, said (szé‘, széd) 

mond,
shop (sop) bolt, 
stop, gy. (sztop, sztopd) 

megállít,

straight (szírét) egyenes, 
egyenesen,

such a (szíücs e) olyan, 
teacli, taught, taught (tics, 

tájt) tanít,
understand, -stood, stood 

(£öndersztend, -sztúd) 
megért,

want, gy. (uva>nt, uváönted) 
akar, kíván, 

when (hven) mikor.

I do my le3son. I am doing it. He did his exer- 
cise. He is doing it. They have done it. They were 
doing their translajion. I do nőt do my lesson. 1 am 
nőt doing it. He dicPnot do his exercise. He was nőt 
doing it. Does he do his lesson ? Is he doing his exer
cise? Did they do their exercise? Was he doiug his 
translation ?

I know him, bút he doesn’t know me. I don’t know 
him. bút he knowg me. Do you know him? Does he 
know you? Did he see my father? He didn’t, bút I 
saw him. Does your brother do his lesson? No, he 
doesn’t, bút my sister did. Where is your friend? 
I believe, he went to see his parents. Does he often go ? 
He often goes, when he has time. Do you like him? 
1 don’t like him very much. Wliy don’t you like him ? 
I can’t teli you, bút it is so. Do you know his brother? 
Yes, I do, I went to school with him. Does he speak 
English ? Does he know French ? Can he speak Germán ? 
He speaks English as well as Germán, perhaps Germán 
a little better. When did you see him last? I saw him 
last week. Did you speak to him ? I didn’t, he went 
with a gentleman and I didn’f want to stop him. He 
looked at me and went on. He looks bad. He doesn’t 
look well. It isn’t nice of him to give me the cold 
shoulder (közömbösnek lenni). You see, he is like his 
brother, he only knows us, when he wants something.

Come with me please intő this shop. What do 
you want? I want to buy a new copybook. Don’t go 
intő this shop 1 1 know a b'etter and a cheaper one fór 
you. Yery well, 1 go with you with pleasure. Do you 
see that gentleman over there? Yes, i do. Who is he? 
He is our Germán teacher. Does he only teach Germán? 
No, he alsó teaches English? Before he didn’t teach 
English, bút now he does. Last year we had an other 
teacher. He was a very nice and good mán. Why was 
he a good mán? Because he didn’t ask fór the trans- 
lations at every lesson. We didn’t learn much, bút what 
we^ learat, we know. Which school did you go to (to 
w hich)?-it is near your school. When did you begin 
to learn English? 1 began two years ago. I know quite 
enough. I think, 1 can read everything and understand 
everybody. Do you know any other language ? Yes, 
French. Don’t you think, it is too much to learn two 
languages at the same time? In our family everybody 
speaks French and English. Don’t speak, when I am 
speaking! Don’t do it again! How do you do ? I bég 
your pardon, I didn’t understand you. „How do you 
d o ? “ is the same as „how are you ?“
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transloiion exercise. Hány órakor kelsz fel? 7 óra 
kor kelek fel. És hány órakor keltél fel ma reggel? 
Ma reggel egy kissé lustább voltam és nem keltem fel 
7-kor, hanem csak 7,8-kor. Mit csináltál ma reggel? 
Reggeli után az iskolába mentem kis öcsémmel. Jól 
tanul a kis fiú? Nem tanul jól, inkább játszani szeret. 
Ismered nagybátyámat, aki vidéken (country) lakik (live)? 
Miért kérdezel engem? Mert ő holnap hozzánk jön.

Miért jön ilyen csúnya időben Cbad weather) a városba ? 
Nem tudod, hogy édes (dear) atyám beteg? Mi a baja? 
Sajnos (l am sorry to say), eltörte jobb karját. Jöjj el 
hozzánk holnap délután, angol leckéd után és ne menj 
onnan egyenesen haza. Atyám mindig örül, ha téged lát 
(látni téged) ígérd meg nekem, hogy nem fogsz késni 
(nem lenni késő). Merre jösz (which way hozzánk ? Nem 
tudom most megmondani Viszontlátásra (látlak ismét).

Pályázat.
Detektívek előre !

„A nyomozás során a jó detektív sok alkalommal már 
már a gyanúsított kihallgatásából is megállapítja a tényállást, 
mert kitűnő mcfigyelők épességével észreveszi, hogy hol van val
lomásában valami, ami ellenkezik a tényekkel vagy ellentmon
dást tartalmaz az előbb elmondottakkal szemben."

— Már pedig, ne tessék haragudni, Parancsnok Úr, de én 
ezt nem tudom elhinni 1

— Hát miért nem, Janikám ?
— Mert tetszik tudni, ha valaki ügyes ember és folyéko

nyan beszél, hallgatóját előadása anyira magával ragadja, hogy 
képtelen észrevenni az ellentmondásokat.

— Halljuk Janit, beszéljen Jani! — kiáltoztak az őrs tag
jai. A parancsnok úr — aki a megfigyelésről tartott előadást, 
mosolyogva egyezett be.

— Hát kipróbáljuk, Jani! Miről is fogsz beszélni ?
— Miről ? Inkább nem beszélnék, mert nem állunk egyenlő 

fegyverekkel szemben.
— Persze, mert Janika, kiválóbb, mint mi — vágtak 

közbe a fiuk.
— Ne gyerekeskedjetek — mondta Janika — ti, a parancs

nok úrral együtt nyolcán vagytok, én pedig egyedül, igy hát. .  .
— Azon segíthetünk — vágott közbe Jani parancsnoka — 

úgy állapítjuk meg a feltételt, hogy előadásod alatt beszélnünk 
nem szabad. Mi leírjuk, ha előadásod a tényekkel vagy saját 
magában ellentmondást tartalmaz. Jó lesz igy?

— Igenis, parancsnok ur I Elvesztettem, ha csak egy ellent
mondást találnak előadásomban.

— Tudod mit Jani, ne így állapítsuk meg.
— Hát hogyan tetszik gondolni ? ' •
— Mi akkor nyertük meg a mérkőzést — mert ez igazi 

szellemi torna lesz — ha előadásod ellentmondásainak több 
mint a felét észrevettük.

— Hiszen ez rám nézve igen kedvező, akkor nem is kell 
nagyon vigyáznom.

— Majd elválik, előbb lássuk a medvét 1 — hangzott jobb 
ról-balról.

Janika néhány percig jegyezgetett majd folyékony hangon 
és zamatos magyarsággal megkezdte beszédét. . .

A Magyar Cserkész Szerkesztősége megszerezte ennek
eredeti szövegét s „detektívek előre" jelszóval szóról-szóra leközli 
s pályázatul tűzi k i:

„ Kitalál ellentmondást Janika előadásában? “
Pályázati határidő: november 5.

I. dij 50.000
II. „ 30.000
III. „ 25.000 K.

íme Dugó Jani előadása:
— Mélyen tisztelt Detektív Urak!
Mivel teljesen reámbizták. miről beszéljek, a cserkész

mozgalom történetét fogom önökkel megismertetni.
Lelkiismeretes mérlegelés és gondos latolgatás után válasz

tásom azért esett erre a témára, mivel már a latinok is „história 
est magistra vitae", azaz „a történelem a tudományok szoptatós
dajkája" jelmondattal üdvözlik a történelmet, a magyar cserkész- 
szövetség szolgálati szabályzata pedig a III. o. próba 1. pontjául 
tűzte ki.

A cserkészet nem magyar találmány. Megalapítója : Baden- 
Powel, angol tábornok, aki Budának egyik városában, Mafeking- 
ben jött arra a gondolatra, hogy megalapítsa a cserkészmozgal
mat Ugyanis háború tört ki s a tengeren érkező búrok körül
vették az angol expediciós sereget, mely Mafeking fellegvárába 
zárkozott. Az ostromlott .seregek helyzete kritikus volt. Éppen 
a hideg évszak állott be, a jéghegyek miatt az utánpótlás meg
akadt s a körülzárt sereg csupán rádió és repülőgépszolgálat útján 
volt összeköttetésben a külvilággal. Fokozta deprimáltságukat, 
mikor megérkezett Port-Arthur elestének híre. Ámde Baden-Powel 
tábornok nem csüggedt Katonáit, mivel azok az ellenség golyói
nak túlnagy célpontot nyújtottak, nem engedte ki a falak mögül. 
Erre a célra kis fiúkat alkalmazott, akiket az ellenség golyója 
nem tudott eltalálni, ezeket elnevezték cserkészeknek.

A diadalmas hadjárat után, Baden-Powel az összes tró
feákat, a kalapokat, ruhákat, fényképeket és az első cserkésze
ket a British Múzeumnak ajándékozta, melyért cserébe az angol 
király őfensége kinevezte a világ főcserkészének.

Ezekben vázoltam a cserkészmozgalom világtörténetét, 
legközelebb ösmertetni fogom annak hazai történelmét.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Volt cserkészcsapatparancsnok. Csa

pat tagja csak az lehet, aki a csapatmun
kában állandóan részt vesz. Oregcsapatba 
tehát nem léphet az be, aki olyan helyen 
lakik, ahol öregcsapat nincsen, s aki a 
legközelebbi öregcsapat összejöveteleire 
nem tud havonkint legalább is egyszer 
biztosan eljárni. Az öregcsapatba való fel
vétel fölött is a csapatparancsnok dönt — 
sőt esetleg döntés előtt csapatát is meg
hallgatja. Ő állapítja meg, hogy mikor és 
hányszor legyen összejövelél és hogy 
mennyi legyen a havi „ajánlás" — mint 
ahogy mindez a vonatkozó szabályzatban 
és a Vezetők Könyvében is meg van írva.

Mi tehát arra senkinek tanácsot nem ad
hatunk, hogy melyik öregcsapatba „lépjen 
be" és hogy mire vállalkozzék ott. — Hű 
olvasó. A megjegyzés igen hely énvaló. 
Nem volt épen muszáj azt a névtelenség 
leplébe burkolódzva előadni. Vagy félsz a 
szerkesztőtől ? — Freesz Sándor 3. és 
Hajnalmadár 183. Ötleteteket pályázatunk
nál felhasználtuk. Köszönet. — Peiniger 
Károly, Budapest. Akadályversenypályá
zatodat utólag beszámítjuk. — L. K. Mis
kolc. l .A  cserkésztiszti téli táborban síki
képzésben csak azok részesülnek, akik ezt 
kérik. 2. Hogy mit kell elhozni, azt min
den jelentkezővel külön is közli az O. T. 
H. de megtudható a kerületi titkári hiva
talban is. 3. Erre a felelet a Magyar Cser
kész múltkori számában már megjött.

Cserkész céloknak a
le g m e g fe le lő b b  C S Ő I I 3 i V  
(vándor kajak) könnyű kivitelben, 4, 
5, 6 m. hosszúságban 1 - 3  személy 
részére 60— 100 pengőig. Felvilágo- 
sitást ad: Iváncsó Bertalan, 
IV. F e r e n c i e k - t e re 7. szám,  

válasz bélyeg melléklendő.
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$  Kaflyar Cserkészek termelő és értékesítő Szövetkezete
1. sz. ü z l e t :  *  M a e y a r  C s e rk észszö vetség  hivatalo s szá l l í tó ja

IV. Váci-utca 46. Telefon: József 1 51-83  B U D A P E S T  ][. Corvln-tón 7. Telefon: Teréz 136-34
csekkszámla : 47827 ***

KSzponfi rahlár: IX., KSzraklár-ufc 34 «zám (Hangya). -  CaurMaakerUlefa],, III. kér. Szombalhely, vT er Szened

0?6r’ Pápa. Páca, Sarkad, Szombathely'
RENDELÉSEKET ÉS LEVELEKET KÉRJÜK ll„ CORVIN-TÉR 7. VAGY IV., VACI-UTCA 46. ALA CIMEZNl'
Részletfizetési feltételek Részletfizetésre csakis csapatoknak (fömearendpl '  t  'u
további intézkedésig, kamatmentesen csakííkfrom IOhS"°hl(e"nyn/(a°k°Hírom  h r S ó ' T S S S f c l !  
alán a kamatmentes kedyezménv megs.Unik és . i s s z a ^ S Y L T f Y ^  <a«ozá-

Védjegyünk a cserkészliliom. ÁRJEGYZÉK.
A középiskolai tanulók által

a) H ű k  r é s z é r e  : Az árak ezer koronákban értendők.

56 í n z f Q n = inBAu V d , ^ al- }■ r  minőségű, kétszálu anyagból, KISOSz. által előirt színű szegéllyel
nagyság 10 12 14 16 18 sz.
darabja 33 35 36

8

32
36
38

28 31
Hozzávaló monogram darabja

9503 Torna futónadrág I. r. minőségű fekete klottból 
40—45 cm, hosszú
so-55 „ „ ... ;;; ;;; -  ;;; -

3303 Tornacipő jutatalppal, minden számban 
3201 Tornacipő chrom bőrtalppal, fekete, szürke színben

nagyság 2 5 -3 0  3 1 -3 4  35-4 2  4 3 -4 6  sz.
Párja 60 65 85 ÍÖÖ

3302 Tornacipő, vörös gummi varrott talppal, I. r. minőségben, 
vászonból, szürke, fekete, barna és fehér színben

nagyság 30—34 35—41 4 2 -4 5  sz.
P árja 50 58 66

3300 Tornacipő, Reithoffer-féle, öntött gummitalppal, fekete és 
barna vászonból

nagyság 2 4 -3 0  3 1 -3 5  36- 4 2  sz
Párja 53 62

3307 Tornacipő Reithoffer-féle, öntött gummitalppal, széles gummi 
szegéllyel, fekete és barna vászonból B

nagyság 2 4 -3 0  3 1 -3 5  3 6 -4 2  sz.

Védjegyünk a cserkészliliom

3  K'OScl'kkik í áCa SZ6rÍnl használatos tornaruházati
A * ára k  a z ®r koro n á b a n  értendők

.................... .  .  210

.................. 220
— -  ... 50
........... 30—38
........... 36 -  40
— ... 39-42
— ........... 90
5 cm. széles 15

3304 Cigány-féle szeges futócipő 1 pár
-  ugrócipő 1 pár ...

Diák-sapka ...
611, 602 Birkózó trikó, fehér és fekete I.
9501 Fehér, patent tornanadrág ...........
9512 Fehér, rövid (ornanadrág 
2505 Fehér hosszú nadrág 
2501 Gnmmi-övek, á KISOSz. előirt'szineiben o 

Football-ingek, a sportkörök által bejelentett 
színekben ........... ‘
Úszónadrágok ........... _

b) L e á n y o h  r é s z é r e :

9533 Tornabluz, fehér ripszvászonból, I. r. minőségben
nagyság I. u.

40 -46
16-42

III. sz.

párja 64 72 81

darabja 60 70 80
9506 Svéd szoknyanadrág f. r, minőségű, fekete klottból

nagyság (oldalhossz) 45 50 55 60 cm.
darabja 75 80 85 90

3308 Tornacipő, Reithoffer-féle, gummitalppal, fehér gummibó! 
1. r. vászonból, magas gummiszegéllyel gummiooi,

nagyság 2 4 -3 0  3 1 -3 5  36 -4 2  sz.
párja 72 81

Levente árjegyzék:
9607 Levente ing 28-34. számig

3 5 -4 0 . ,
4 j __45^

9603, 6601 Levente sapka khaki kamgarn vagy lódén 
szövetből, topánnal ........................

9602 Méltón posztóból 
Levente jelvény
Pelikán toll 1 drb ...........  _
Sas to ll..........................................
Levente századkürt F hangú 
Kürtzsinór ..........................

„ tornaing minden színben 
560 Ugyanaz

1051 Levente khaki tornaing 
9512 „ v. nadrág, fehér vászon,
2505 Ugyanaz
9511 Levenle nadrág vadászvászon rövid 

Ugyanaz

FIGYELEM 1 Másodrendű minőséget nem tartunk, 
Mi csak jót adunk olcsó áron !

I.
ii.

45

rövid 
hosszú .. 

1 - 3 ...........
4 - 5  ... .

60
70
80

29-4
27-4

2
1‘5

4—6
320

- 5 5
38
35
34
42

120
95

110

mert

I. Tehénbőrből £0:

Chrom bőrből

Tömlők

52:

Football :
1 2 3

55 75 100
1 2 3

90

5. számú
115
4

85
_ 1 _

16

140
5 számú

95
2

120
3

140
3

18 20 22

180
5. számú 

~25
Varrásvédővel 12 szeletes 30, 18 szeletes 35 ezer K-val drágább.hAt-Iohrln _i_\ t °  *w CZ.Cl 1\-Vd

Kézi bőrlabda (Sluck-labda) I. r. tehénbőrbői 
> Füles-labda, 8/4 kg. súlyú

Ugyánaz 1 kg. súlyú ................
Ugyanaz 2 „ „ ................... ’ " ~

3305 Footballcipő minden nagyságban 1 pár
3306 Ugyanaz j
700, 701, 702 Football felfuvó
750 Füzőtü _ _
101 Sipcsontvédő 1 pár ... ... ... ... ..................  8q

azok olcsóbb árai mellett csak a vásárlók járnak rosszul.
Meg nem felelőt visszávesszük.

25
130
200
250
240
215
25
5



jYíagyar Cserkészek Termelő és értékesítő Szövetkezete.
Cserkész-árjegyzék:

Az árak ezer koronákban értendők.
901 Cserkészkalap 75 903 Tiszti kalap 104
932 Tisztikalap angol mintájú ........................ .. ...........  124

1051 Khaki cserkésztrikó minden számban..........................  34
9607 Cserkészing moüno

28—34. sz. 60 — 35—30. sz. 70 — 41—45. számú 80
9507 Cserkészing 1. mól. (liliomos gombbal) fenti sz. 75—85—95
9508 ,  I. flanel „ » ,  85—95—105
9513 Cserkésznyakkendő bármely színben, szegett-...........  10

barna előtt ..................... .. V~ 16
9511 Cserkésznadrág I. vadászvászon 1— 3. sz. 95 4 —5 sz. 110 
9520 „ I. lódenszövet 1—3 „ 160 4—5. „ 180
9531 Bricsesznadrág lódenszövetből minden számban _ 270

Cserkésztiszti ruha mérték után, lódenszövetből — 850
9517 Körgallér lódenszövetből.................................................  650
1503 Kötött lábszárvédő 36 1501 U. a. jobb minőség 55
95.8 Tábori sapka ..................................  ........................ . 20

Hátizsák bőrszegéllyel és börszijazattal, la. vadászvászon •'
1254 gyermeknagyságban (l zsebbel) ........... ................... 75
1255 43—44 cm. méretben (t zsebbe!) ........  120
1259 47—48 cm. méretben (1 zsebbel) cserkészméret ... 130
1257 5 0 -5 5  „ „ (2 .  ) ........  180
1261 60—60 , „ külön pokróc felcsatolóval ... 210
8/2 Gyapjupokróc 220 547 U. a. jobb minőség .. 270

9001 Szalmazsák (hessián) 55 9 (10 U. a. I. ... 65
9002 „ (tarpoulin) ..........................................  ... 75

Orsi zászló, előírásos alak ................ .........................  20
9514 Vállpánt felgombolható ..................................................  10
303 Tiszti paszománt (arany) 1 m.........................................  20
302 Paszománt (vörös) 1 m. 10, 304 U. a. (sárga) 1 m. 13

Sujtás zöldes-barna, 1 m. _  __ ... ...   3
250 Sip-zsinór minden színben ..........................................  4

R u h á z a t i  a n y a g :
17812 Molinó (inganyag) 1 m. 18, 17810 Jobb minőt
19612 Flanell 1 m. _ ..................................................
12111 Köpper (125 cm. széles) ..................................
12506 Vadászvászon (nadrágnak) 140 cm. ...................
U507 „ igen e ős hátizsákanyag (140 cm.)
11602 Lódén tiszti ruhaszövet (140 cm. széles) 1 m.

20
25
70
80
85

160

30, 312 Tiszti derékszíj

605 Őrsvezetői kalapszij

35
4 

12 
11
5

12
150
70

S z í j -  é s  b ő r á r u k :
312 Cserkészderékszij la,
500 Nyakkendő-gyürü 
636 Tiszti kalapszij la. 13,
607 Cserkész kalapszij
638 Viharszij ................
604 Málhaszij 
631 Lasszó, la. bőrözéssel 
602 Krinolin........................
K é s e k  stb.
Cserkészkések..................  728 6, "742 és 959 15, 778 20
874 Mindentudó cserkészkés vörös vagy fekete nyéllel 40

Minden nagyságú és kivitelű cserkészkések nagy választékban.
744 Fehérny. zsebkés cserkésszel és Magyar Cserkész felir. 55 

Ezenk, legfin. kiv. zsebkések (mind akasztóval) 955 80, 874 90
601—602 Kanál-villa ............................................... . ._  ... 10

Eredeti finn tőrök
1505 kicsi sima bőrtokban 40, 1503 Ugyanaz nagyobb 50
1506 kicsi rézveretes tokban 65, 1502 Nagyobb ... 85
1501 ezüstveretes „ .................................................. 95
1500 Finn-tőr (csika-lika) díszes nyéllel ..........................  160
264 Sípok: Cserkészsip 4, 263 5, 266 12, Csendőrsip 15
265 Angol sípok 15—16, 272 U. a. oxidálva 15, 271 20
511 Iránytűk 15—20—24—30, 514 rögzíthetők 32—45
630 Térképmérő óraszerkezettel ... ..................................  80

1000 Térképvédő bőrszegéllyel és fedővel 35, 1001 kockázott 36
1002 „ egész sima ... ... ..................................  14
1003 Igazolvány-tok .................................................................  8
639 Cserkészbot ..........................    15
567 Tiszti bot 25, 517 Tisztibot jég csu csos ....................  30

Tábori ásó lakkozott.......................................................... 8
Csákánybalta .................................................................  25

930 F-hangú századkürt liliommal ..................................  320

A z  á r a k  eze r  k o ro n á k b a n  értendők
800 Kürtzsinór (piros, zöld vagy nemzeti színben) ... 45-^65

Tábori zsebfürész ..................................  ..................  12
N apóra .............................................................................. ”  30

350 Cserkész-szobor, márványalapzattai ........................80
41—42 Villamos zseblámpa elem (hengeralaku is) ........... 10

5l Izzó 3, 53 Izzó piros és zöld szinben .li ........... 4
104 — 106 Villamos zseblámpa-tok 10— 15, 108 U. a. 3-szinü 22 
111 Ugyanaz 3-szinü akasztós, erős reflektorral, kockaalaku 45 
109 „ hengeralaku, nihkelezeit v. réz 20, 110 U. a. oxidált 24

A hengeralaku zseblámpák pillanatnyi jelzésekre alkalmasak.
C i p ő k :

373—374c 35-39 . nagys. 270, 835-836c 40 - 46, nagys. 370
833—834c 40—46. „ bőrbéléssel ..........................  ... 420
852 Turistacipő duplatalppal, bőrbéléssel, kiváló minőség 480
S á t r a k :
10 személyes B tipusu 3200, 10 személyes A tipusu _  3000
250 cm-es sátorlap 630, 200 cm-es sátorlap ... 400
Kétszemélyes sátor teljesen felszerelve... ..........................  550
Kúp-sáttr ................... _  .................................................  480
A lu m ln lu m - á r u k  :

Tábori főző, háromlábú állvánnyal ..........................  200
852 Rekord-főző két edénnyel ........................................... 90

Élelmiszer-dobozok:
709/15 36, 709/20 50, 709/23 ... 60
rekeszes: 707/23 70, 707/27 100, 707/33 170

705 Ételhordó ......................................................................... 75
2117 Kulacs huzattal Vs literes .......................................... 65

s/i ,  75, 1 literes ... 85
14, 5903 Kulacs, huzat nélkül..................................................  40
850 Zsebfőző >/* literes .......................................................... 50
851 Utazófőzö 7* literes ..................................................  60
801 Alumínium csajka 1 literes 1.............................................. 35
702/9 Vajtartó üvegbetét 25, 11. sz. 35, 13. sz. 45
650—651 Tányérok, kicsi 16—18, 652—653 nagy ._  30—35 
262 Szappantartó téglaalaku 8, 266 10
700 Vajaskenyérlartó.........................................................  25
403 Tojástartó ................................    6
Csavarmenetes dobozok:

706/8, 706,9, 10, II, 12. sz...................  7 - 9 - 1 2 - 1 4 - 1 6
402 Só- és paprikatartó .........................................................  7
250 Citrom-prés ... ... .................................................. 10
750 Konyhabögre 10, 751 12
752 Lapos ivópohár, fogóval, 2 decis 15, 759 20
753 Ugyanaz fogó nélkül..................  13, 760 15
751 Összecsukható pohár ...  ................................ 7 —10—12
900, 1C03 Thermos Vs literes 50—60, 901, 1003 1 üt. 100—120
902 „ nikkel burk. V* literes ...........................  75
1050. 1051 „ ovális, félliteres ... ........................16Ö—170
708 Vajtartó ................................................................................. 130
131 Piknik, '/s literes.................................................................  90
Ezenkívül mindenféle különl. kivitelű Thermosok, ételtartók nagy választékban.
750 Thermos bőrtok la .........................................................  150
751 „ tok posztóbetéttel .......................................... 120
753 „ szijazásos tok (kantár) 30, 752 U. a. bőrfenékkel 50
V e g y e s e k :

S A L V A T O R
cse rk é sz  e ls ő se g é ly  zsebben hordható, 
tapasz , jó d t in k tu r  , g y ó g y s z e r  Stb.

T  a r t a l m a :  p ó ly á k , va tta

Ara 1 p en gő  =  1 25 00  K

147 Americaln record embrocation masszírozó szer 1 üveg 15
Izzadás elleni szer 1 doboz .......................................... 6
Sebkötöző (bádogdobozban) 1 drb ..........................  4-5
Börimpregnáló olaj cipőre és minden más bőrre

használható, 1 tubus....................................................  15
Pyroüt szilárd spiritusz, 1 doboz .................................. 20

.Magyar Cserkész" tábori sz........................................................  5
5 drb ( l  sorozat) ... .................................................  25

Tábori zsebkönyv (em lék)............................................................  4
Huj, huj, hajrá! cserkésztársasjáték ........... _  ........... 72

Minőségért külön szavatosságot vállalunk.
Árainkban a forgalmiadó benfoglalfafik. — Meg nem felelő árut saját költségünkön visszaveszünk

Fráter é l  Tárta, Budapest,


