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MAGYAR. CSERKESZ
A MAGvAR csERKÉszszöversÉc HIvATALos LAeJA

KARÁCSoNY.
MEsE.

Sző1 a csengó, szetetetre csenget,
tlivő szava megtőti a cselőet.
Fena a mennyben a jó Isten igy szóí szent Fiáhozt
,rKarácsonyi hataag szava Eretteő kiáltoz".

Útta késznl gyorsan a kis&et,
Boídog, aki palástjához éthet,
A soí< angyal a Megváltót könyörögve kétőil
Hogy a Főldte, embetekhez vaijon ki kiséti?

Á* u. Mestet tekintete íeőőO i
Mette van hát az a tizenkettő?
EíOsiet készségesen minden tanitványa1
Engedelmes íiu gyanált parancsait vátja,

lgy szól tájck, szeliő hangot öltve !

,,Apostoíok kellenek a Földte,
Saületésem napjár' menjúnk minőnyájan hozzájuk
Es mlndnyájank szerctetét sugátozzuk tájuk..

S hogy a Faídte ?eszállottak, ime, :

Feldobog az Isten Fia szive.
Magyar cserkészek imája vágyva száll Feleje,
Tiszta szem,i3k tekintete néz íeí szeat Fejéte.

,,Ketesztjét e népnek Atyám vedő et

S áldd rneg őket mínd a két kezedőell"
Szólt a Mesterl ,Jettek, rnenjünk, más országba vágyom,
Van itt neÍ<em úgyis e\ég bátot tar|itványom".

ARKY ZOLTAN.

Cserkés zek karácsonya.
Karácsony a szeretet ünnepe. A karácsonyfa apró

égő gyertyáival a soha nem hervadó, a té} hidegében

is éló állandó meleg szeretetet és a szeretet örökzöld
fájáróI az egésr, világba szétáradó világosságot jelké-
pezi. Az alany diók, apró meglepetések, kis ajándékok,

amít a fára fel szokás kötni, vagy a fa alh rakni, azo-

kat sem áruk teszi becsessé, hanem a szeretet, a,r, ön-

zel|en áIdozatkészség. Boldog az a csa|ád, amely kicsi
fácskájának nébány gyertyája mellett ebben az egymá,

sért éló, egymás javát akaró meleg szeretetben egye-

sülve tölti a Karácsony estéjét, százszor boldogabb, mint

az a másik, amelynek talán nagy fára, sok és drága

ajándékra is telik, de a melynek fényes termoiben pa,

zar kivilágítás mellett a drága meglepetések alatt ros-

kadoZó asztalok között hideg, közömbös szívvel vagy

épen fojtott irigységgel, csendes gyúlölettel járnak fel,

alá, avagy pedig az a harmadik, amely a szeretet szép

ünnepét nenr is tartja rneg, mert nincs hozzá érzéke,

akár sötét korcsmában, akár pedig fényes kávéházban

tölti a szent estét. Hogy a szoba meleg és fényos-e, az

nem olyan fontos, - de fontos, hogy a szívekben legyen

melegség és fényesség !
A cserkész annak él, hogy az Isten parancsainak

megfelelóen segítsen, ahol tud, elsósorban hazáján.
Igyekszik tőIe telhetöleg másoknak is kellemessé tonui

az é|etet, ha máskép nincs módjában, legalább jó ked-

vet, e}égedettséget, az anyagi kérclésektóI független, a

lelki egyeusúlyból kiinduló d,erűt, életvidámságot, bol-
dogságot sugároz maga lrörú1. A szoretet olyan vagyon,
mely arrnál nagyobb lesz, mentől ttlbbet osztogatunk
el belóle.

Nem egy családnak gondterhes fejét vagy elgyö-
tört anyját a végső kétségbeeses nehéz, kisértésbe hozza,
de lra a vészes felhók sötétjét a lakásban kisütő nap
sugarai váttják fel, ha az igénytelen, szolgáIatkész,
mindennel szivesen megelégedő, mildíg jókedvíí, szerotő
szivii cserkészfiú abban megjelenik - mindjárt egészon
más színben látják a világot. Sokszor a cserkésznok sem
könnyú vidámnak lennie - de ez cserkészköteiesség
is és épen olyan megsegítóse másnak, sokszor épen

olyan fontos napi jótett, mint sok más, hősi önmegta_
gadással járó vagy gyors elhatározást igénylő cseleke-
det, mint az éIetmentés is, amelyekre azonban ritkábban
nyílik alkalom. A cserkész nomcsak hős tud lenni,
hanom a szeretet csöndes katonája is.

Es ha a Karácsony a szeretet ünnepe és a cser-
kész a szeretot katonája, csak természetes, hogy mi
cserkészek is megünnepeljük Karácsonyt. Az elsó_cser-
készkerület az Annakápolnánál (a ,,Disznófó" fölött)
állít karácsonyfát, melyre minden csapata hoz egy-egy
gyertyát, hogy az összes csapatok külön-külön kis lángjai
együtt adják ki az egész kerület összetartozásának képét

' Más kerületek, megyék, helyi bizottságok vagy
csapatok esetleg ismét más-nás módon - de cserkész



szoká§ szerint többnyire a szabadban - ünneplik Ka_
rácsonyt (ahol nem kel.| hozzá a szép éló fonyófát §em
kivágni, mort a saját otthonában lehet azt feltlisziteni).
Ahol ilyen magasabb szervezetek nom tondozik meg az
estót, ott, fiúk, őrsönkint rendezzétek meg Ti azt
magatoknak. Ha itt is olsósorban a szeretetet, a cser-
készszorúséget tartjátok §zem elótt, nroglátjátok, oly
sokat fogtok tanúlni belólo, oly sok szép és jó gotrdo-
latotok fog támatlni melletto (pl.: mindenki egy-egy
nagyobb, nehezebb, áldozatosabb jótettet végez, vagy
nehozobb feladatot vállal: rosszabb, szogény tanulót ta-
nítani ingyen vagy effélót stb.), a jól végzett munka
tudata olyan elégedotté fog tonni bennetoket, hogy ezt

a szokástokat többé nom fogjátok olhagyni, még akkor
sem, ha majil öreg vagy véncserkészek lesztek !

]]s ha rendeztek ilyesmit, no az ajándékok ösz-
szokoldulása, no a szülók beléptidijas odacsalogatása
és valami látványos elóadás bomutatása legyon a fó
célotok, hanem Lz, hogy a csorkészek karácsonya a
csorkószcsaládot szoretó melegóvol hassa át, hogy az
ne nézők számáta rendezett cirkusz, hanem a magatok
lolkénok megfeloló bensó, komoly tartalmas összejöve-
tel legyen, melyból új erők, új gondolatok fakadnak,
molyek új és kitartóbb, keményobb munkára indítják
meg az olmúIt év végén, egy újabb év küszöbén a
lelkeket !

Karácsony estéjél szeateljiink egy negyedótát azoknak,
akik épen oly jő magyatoí<, mínt mi, de a csoní<aotszág

hatátain túl ülik kortil a karácsonyfát !

Filmfelvételrészlet. Az aradi cserliészek. 1926 szeptember 5.

§YÍagas hegye{crő{ {cardcsonyi éne{c.

Keresztütjtirtam sztiz vlctéket, ttittam kalriszok tengerét,
szívtam a frikról lecsurgó mézet és néztem a dombolc bús szívét,
ültem a tenger vadttló hritdn, s lettem a sikon hajótörött,
s követtek mindig hatalmas drnyak - nagy hegyeim, én visszajövök !

Pocsolydk széIén csúszott a ltibam, szemem ezüstje véresre vtilt,
csüreim égtek, borom kiittdk, - Hdzam, a vriram drv.izben dllt.
Karon megtépték, idegen lettem - s valami mégis idekötölt,
csupa nagy drnyék (havas fenyöftik) ... nagy hegyeim, én visszajövök!

Ajkai vagytok mindig a Jöldnek, ti csókoljtitok ott az eget,

fe4yöfa voltam, kinyúló, délceg, szivtam a csúcson a ti véretek,
égett az arcom, messze kinyúltam, azt hittem, mtnden él és örök,
s jöttek a dombok ünnep-ölöknek . . . nagy hegyeim, én visszajövök !

Csodris szent estén ueletek élek - ti vagytok nékem az akarat,
zúgtistok hatlom, az eröm vagytok, amig a lelkem él,és szabad!
Erdöink mélyén, Ttitrdnknak csúcsrin, ott ég a mécsünk ! Eg és örök,
kezeink tartjdk - szivünk a ldngja, mert hallom is mindig - de visszajövök !

ARADY ZSOLT.

Ne csah ahhor legyünh magyaroh,
, mihor szónokolni kell, hanem ahkor is,

mihor az á|dozaíohhal íár.

Ótftzek az éjszakában|
Kís Testvétkém! Ma este itt m,aradsz mégl
(eí|lsz a meíeg kályha mellé szépen
itt a satokban és az öteg széked
hallgatod, hogy mít mesét a tűz.

Ér, - ateg bátyád - itt hag1lak magadra1
rnett engem vár Sylvestet éjszakája,
elmegyek, ki a vak, sötét viíágba,
hogy kemély, tűtő, ezetéves éaccal
megvátjam, míkot ébted íel a hajnal!
. . . A szé| Őnhödten üvölt odakinn,
hallod ? Széltépi a íehét havat,
az ablakon is dtrtván bezörög,
itigyti, hogy takarója alatt
beken alszik a íátadt, ósi rög.

Elmcgyek a süket éjszakába
tizet takgi, hogy égjen, mint a mágíya:
pattogó, szelleműző, csapaott szikt a-hajjal
segitsen vátli, míkor kél a hajaa||.
A vaí< sötéttel nézek íatkasszemet,
állok a szélbea, fagyban és a leikem
eboúl Kárpát jeges orm a íelett . . .

Te addig itt mataősz, magadta Lagylak.
Nézzé| a tűzbe - olyan, mint a telkeő -
és rc íeljél, ha megzőnen az ablak
és ne töródjél semmiÍéle zajja|,
Te is &e vagy a nagy éjszakának:
lmáőkozzá(, hogy eljajial a hajna|!
Imáőkozz szived minden melegével,
a Te imád utat talál az égbe,
s nyomán szétíoszlik a vak, gyilkos éjje|.

Mikot peőig ajíéíte ját az óta,
szálljon át (elkeő a Kfupátok íelett,
az éa íelkem már ott fiog vátni Áő,
és elinduktnk ketren: megcsókolni
az igába tört te stvérl elkeket,
(eveani úlak is az éjszakát!

3T4

Szeged, 1926. DARU, ,rJókaíí' cs. cs.



Gyertyagyújtáslror. '

Zimankós téli délután volt. A, sötétes külvárosi mény,,gyümölcs: a szülők hozzájfuulása a csappt }<a-

utcát alig-alig világította bo néhány fáracltan pislogó rácsónyához . . .

villanykörte. Az rittost jégsíkos volt a fagyos hótól. Em- . . Lassan korül a sor mindeukire. Végre Sanyi
ber nim járt ; csak néha--néha csikorgotÍ-végig a köal- is sorra jön. Átveszi előcljétől a gyertyát s a Ía
ülie úton egy didergó árny . . . Lz ttt közepén esak egy felé intíul. Kiszemol egy gyertyát s kezével arra tartva,
nyáriasan . nekivetkőzött, gyöngyöző homlokú inasfajta végig síklik tekintote a fa alján. Megltökken, A gyertya
fiú kiizköalött egy megrakott tolókocsival. Csúszott az megrenreg kezében : a iászolban fekvő kis .Iézus mintha
út; nem bir[ tovább. - Lepihent, - Ujra nekifogott. tiltóIag tartaná feléjo karját! ... A gyertyát kiejti ke-

- Hiába.--Majd újramegtörli lionlokát s isnétkezdi. zébő|; arcát hirtelen tenyoréberojti és sarkon fordúlva,
A kocsi aiig-alig mozclúl. Amikor lépést hall, arra te. hatalmas szökkonéssel iranrodik a bejárat felé. Fölsza-
kínt: vajjon nem segítene-e valaki ra.jta?... Szólni kítja az ajtót s kirobog a sötét ostébe. ..
neln mer) annyira idegenen siet ol mlndenkí mellette. IVlegdermedten áll a csapat az oíthorrban. Kérdő-
Pedig nrár jó ideje, talán egy órája is, hogy birkózik l.g, mély lrallgatással tokíntenek egynrásra: mi lelte
a jeges úttal l , .. tr'áradtan ül le a rúdra s könnyo- Sanyit? A végtelennek tetszó kinos csöndet a parancs-
zésre hajló arccal bárnúl az utcalámpa szivárványszinű nok szava töri meg:
lródgl.oriolájába, _- A csöndot gyors lépések zaja veri - Fiúk l Mi töItént Sanyival ? Kari, Laci ered.
fel. Onkéntelenül arra piltant: szeme felvillan, cserkész jelek utána l

A cserkész sieitében nregtorpan; hiszen alig is tekint feléjük, de Kari lehangoltan jelent:
vette észte a kis inast. Birtelen megáIl s kérdólog - Parancsnok úr kérem 1 mire kiértünk, már nem
ti:kint reá. láttunk senkit. Oly nagy a köd odakünn ! hiáltottunk

- Cserkészfiú, légy oly kedves, segíts eltolni ezt is utána t Azt folelte, hogy hagyjatok, nrincljárt vissza.
a kocsit! - folvtatja á"kis"inas - nerribí.on a csú- megyek l_
szós útott, Nem iakűnk már messzo ; itt az rit végént ^.-_Jó, Jiúk,- : válaszolja a prranrsnok _ nem

Sarryi egy pilianatig gondolkoáik: ma van Érá_ .olY, fiatal_a SanYi,_hogY ezek után aggótlnunk kellone.
csonyest "az ot"tLonban, oda-siet, hiszen már amúgy is FolYtassuk ÜnnePségünket t

késő kicsit. Pedig reá várnak, mert szavalnia keil. - _ { Parancsnok^ bátoritó szavai Újra rendes mederbe
Hir[eleu elhatároiással a kocsi rnogé ugrik s nekife- terelték.a fiúkat;.folytatórlott a gyertyagyújtás. anltán
szűIve csak sebtében r,álaszol , " - a nreghitt uzsonnázás tréfákkal, mesékkel f{iszerezve..

- Megtolom, gyerel Do többre nincs időnr l Nemsokára újra trirtelen nyilik az.ajtó_. §anyi lép
S ezzoí ougy;; lóilít a kocsikán. Az inas neki_ F,9 '{tl. Kalapja_ kelé.ben,...fürtös..haja lromlokára lógl

fekszik szintén s""a kis kocsi meginclúl. Sanyi pedig, látszik logY izzail s kimerülten liheg. Orörn_rivalgas fb-
mint a nyíI, a járdára ugrik s gyo-*.url útnak "ered. Dl gadja ; felugralnak a fiúk s össze,vissza érdeklódnok a
alíg halád'néh"ány lépésT, hallji"rijra az inas hangját, furcsa_magaviseletének oka felóI. Sanyi megtörli_ verej." 

- CserkeszÍiir !'Neá uiróm Űrizni; csriszik ! 
'" tékes homlokát s kiszabadítva magát táI§ai közül, szót-

Sanyi azonban csak úgy menotközben kiált vissza: larrúl a..karács_onYfához megy, leakas.zt egy _gyeltyát §
_ iturn érok rá ! Majá" jon erre más ! * s ezzel 1egn_yúj!ia. vele a saját gyertyácskáját. Közben a kis

ítrl1,116, nagysietve útjht Űz Ótthon felé. ,#á"j'i&Hllr1."fr[rr*""l*1fi#i".'J"íi"J,Tíi";;

közeleg ; ezt biza|ommal szólithatja meg:

- Cserkészfiú - szól gyöngén feléje.
Kari és Laci a váratlan esenrénytől szinte rentegve

indulnak. Rövidesen visszatérnok,Mindeuki várakozással

gát s a parancsnok eIé áll:
- 

parancsnok úr kórem - kezdi búnbánó han-
gon - bocsánatot kérek viselkedésemért: Idejövet ta.
lálkoztam egy inasfiúval, ki nem birta kocsíját hizni a
síkos úton, Meglöktem, do azután mégis otthagytam
kiizködni, nrert egyedúI nem birta tovább. En pedig
idesiettem, hogy el ne késsem. A gyertyagyújtasnal á
jászolban fekvő kis Jézus mintha tiltó mozdulatot tett
volna . . . Ez meghökkentet! eszembe juttatta a szegény
tehetetlen fifrt s ezért rohantam eI, hátha még segítho"
tek neki.. .lis valóban, nrég minrlig ott volt. Táí né-
hány métert ment tovább § nehezen, rnajdnem sír_va
erólködött kis kocsiiával. Odamerrtem, megfogtuk ket-
ten és segítettem neki a kocsit hazahuznj., * Otthon
rnár alig várták ; már-már azt hitték, valahová elkószált
a fiú s talán vigan csúszkál valahol az atcán s hócsa-
tát viv barátaival . . . De én elmondtam, mi történt s
igy szorencsésen rondbe jött minden , . Onnan jOvtik
most. Siettom, hogy még meggyújthassam tiszta szivvel
gyertyácskánrat.

Szavait mély csönd követte. Meghatottan tekínt-
gettek a fiúk egymásra s aztán a paranc§nok felé. A
parancsnok komoly, de jóságot sugárzó tokintettel in-
tette maga mellé Sanyit, gyöugéden vállára vert s köz-
ben minden szót megnyomva mondta: ,'

- Sanyí megbotlottál, de ,mégis derék cserkész
vagyl! - Bánlak',l.Óaan.

Az otthonban meleg karácsonyi hangulat uralko,
dik. Vidám beszéd, rendezgetés, terités folyik, mikor
felpattan, az ajtő s belép lihegő, pirosracsipett arcoal
Sanyi. Orömmel üdvözlik, hiszen már-nár türe]metlen-
kedtek is miatta l Már meg is kezdhették volna a kis
hází ünnepélyt. Sanyi __ feledve utcai eseményét -vigan csatlakozik a társalgókhoz s várja a hivatalos
kezdetet. Néhányszor még nyílik az ajtó: újabb fiúk
jOnnek... A vig tereferének a parancsnok figyelmez,
tetójo vet végett i ,

- tr'iúk, kezdjük az ünrrepélyt ! .- Enekeljünk s
aztárr meggyújtjuk a gyert}álrat. Ki ki egyet, a sajátját.
Pisti fiam, a kis betlehenret a fa aIá tetted ?

Elénk tekintetii fiú ugrik a fa mellé s büszko pil-
lantással mutat a sajátkészítményíi jászolra :

, 
= Igenis, parancsnok úr l ltt van !

Ezalatt nár körülállták a fiuk a fát s halkan rá-
zendítenek az áhitatra hangoló ltarácsonyi énekre. . .

. . , Elhangzott az utolsó hang is. Megilletórlött
csöndben, kezdi a parancsnok a gyertyagyújtást. §or-
ban,"nagyság szerint folytatják a fiúk; ki magasan, ki
lejjebb; közben egy egy pillantást vetnck a fa alá is:
ott a kis betlehem. A jászolban fekvó Kisded oly ked.
vesen tartja áldó kezecskéjét. Aztán mellette könyvek,
kissebb szerelvénytárgyak, amit a,csapat ajándékoz a
szorgalmas, igyekvó cserké§zeknek. Majd tovább süto-



Komlóssyéknál nom vártak a Karácsonyra. A Laci
étlosapja ogy véres estón ott maradt a Kárpátok fo-
nyői között; csak a kardját és csákóját hozta vissza a
posta és azóta nom jutott karácsonyfa kis szobájukba.
Edesanyja nehezen koroste mog a mindonnapi botevó
falatot s bizony Lacinak Io kollett mondani arról is,
hogy többi társaival ő is a gimnázium padjaiban üljön.
Do a könyvekot megvette azért és esti óráiban végig
tanúlgatta öket reméIve, hogy egyszer csak ó felólük
is oltünik a sors sújtó koze.

Igy érte óket a Karácsony.
Csas szomorúságot hozott nekik az ünnep, ltiszen

oszükbe juttatta a régi szóp emlékot, amikor még ott
id'lt az asztalnál az édes apa és a meleg szobában ott
állt a ragyogó karácsonyfa.

**"
Dste felé jfut az idó. Laci az alcán ódöngött és

xézte a boldogan hazasietó emborekot csomagokkal a
kezükbon - a gondtalan gyernrekeket ós kimondhatat-
lan szomorúság fogia el. Eszébe jutott. hogy nekik me
Fint nem lesz karácsonyfájuk, kis öccso hiába várja a
kis Jézuskát, csak a régi csákó losz az asztalon és
anvukának fognak hullani a könnyoi.- 

]is ahogy megy-mogy §zornotúan, egy§zeT csak
földerül az atca. mintha jutott volna eszóbe valanri és
gyors léptekkel megy ki a városból.

no{.
A hó roggel óta hullik nagy, súrü pelyhekbon.

Csillogó, feh& az egész határ. Az utak eltakarva, nenr
lát§zik semmi, csak itt-ott egy csupa§z ágon egy ma
gányos varj{r. Csond. Csak a szél süvít.

Lz erdó fái között ogy ember botorkál. El-el bot-
lik, újra felá[; a szól szemébe vágja a havat, ág nreg-
vérezi, de megy előre rendületlenüI. A kozéborr egy kis
zöld fenyöt szorongat.

Laci az. Hazafelé tart.
A távolban, lenn a völgyben látszik a yáros ezer

kis lámpácskája. Odalenn most minden házlran boldog
§á8, öröm van - csak egy kis házacskában nincs,
kinn a város végén. Ott várják őt |laza karársony es-
tóre. lis szinte Iátja, hogy hogyarr fognak örülni otthon
a kis karácsonyfának.

De hazáig még nagyon hosszú az út és bizony
már is érzi a fáradságot. Körül-körüI néz, hogy hol
lehetne egy kissé megpihenni, ahol nem fúj a szél,
hogy új eiőt gyüjtsön a további úthoz,-- Ni, ott egy kitlólt fatörzs. Milyen pihenó helyet
nyújtapa pár porcre. Es fáradtan leül a havas fatörzsrc.- - Ils imo, 

-egys"erre 
esak mit lát ? A fenyók kOztil

ragvogó angyalkák jönnok, kezükben csillogó kará-

".6Í,yíatmt."]is 
kozoítük jö; a kis Jézuska Áz 1001

éjszáka ninden kincsét hozzák, mesebeli ját_ékokat

k-önyvoket és mind-mind lerakják eléje. Nem tud_ja, me
lyikhoz nyul.ion. llTennyi szépség, ntennyi gazdagság.
És a gyermek Jézuska- odamegy hozzá és homlokon
csókolja meg ót.

Hét kis cserkész tart hazaíe]'é az erdő zuzmarás
fái közöti, vidám hógolyózás közben. Jókedvü kacagásuk
felveri az etd,ő osti csondjét,

Ahogy az elrlő szélo felé közoletlnek, csak fel-
kiált ám Barsi Pista, aki az errló szélén negy :

- ,.l'iuk, itt fekszik valaki."

- Gált Bandi, az órsvezetó rögtön ott terent.
Bgy fiú fokszik ott. A hó már félig-betemette. Még
8zgr€nc§o, hogy észrovettók.

Karács yi legenda.
Bandi rögtön kiadja a parancsot:

"Jóska, Pista, Gabi futólépésben lementek az
otthonba. Pista, Gabi elénkhozzátok a hordágyat, Jóska,
te orvost hozol, mire leérünk. Jó munkát!"

A három csorkész futólépésben távozik, az ottnta-
radottak pedig gyorsan noki állnak a segélynyujtásnak.

- Elókerül a mentótá§ka és folyik lázasan a munka.
lis ini,ta. Istez nem orodménytelenttt, Par perc mrrlva
már léii}kzik a paciens.

BotokbóI hordágyat rögtönöznok és megindulnak
lefelé a hegyról. A hegy aljában már találkozllak a
hordágy hozókkal. Bolefektetik a betegot és úgy foly-
tatják utjukat az otthon felé.

Boérnok az otthonba. A parancsnok úr már künn
várja őket.

Bandi jelenti:

- 
parancsnok úr, tisztelettel jolentem, megérliez-

tiink. Az erdó szélén egy fagyott fiút találtunk
Lacit, mert hisz ő az, beviszik az otthonba. Már

itt van az orvos is. Gyorsan megvizsgálja és látja, hogy
a segitség még idejében ért, nincs komoly baj.

Laci magához tér és elámulva néz körül. Az asz-
talon ragyogó fa - közben feldíszítették a fiúk - az
asztal körül csillogó szernú cserkészek. Kezd ráeszmélni,
hogy mi történhgtett.

A parancsnok úr kérdésére aztán elmondja, hogy
ki és hogy került az erdőbe. A fiúk csondbon hallgat-
ják és mikor könnyezve elhallgat, sirás fojtogatja az ő
torkukat is.

Ekkor megszólal a paranc§nok úr és §zemo könny-
tól csillog:

- Fiúk ! Á mai karácsony estén a gyerrnek Jé-
zuska nekünk nagy ajándékot adott. A mai estén titeket,
kedves gyormekeinr, kézen fogott, mutatta,.merre nlen-
jetetek és a kozetekbe adott egy életet. Orventljetek,
mort ennél nagyobb ajándékot nem adhatott volna, Nern
dicsérlek benneteket, mert csak a kötelességeteket tet-
tétok meg, do mondon nektok, hogy a mai este emlóke
egész életetekbe öröntől fog vinni és erósségetek lesz
az élet ezer kizdelmében.

- Te pedig, fiacskám, maradj ma este velünk,
örvendj te ís a karácsony estének és ne feledd el, hogy
Jézuska nem hagyja el azokat, akik benne bizr.ak.

- Most pedig Bandi, menj el Pistával Komlóssyék-
hoz és mondd meg, hogy Laci az ostét itt tölti nálunk,
no aggódjanak érto,

A két firi boszéli még valamit egymással és elurent,
Az otthonban pedig felcsendült az ének:

Dicsőség a n:agasságban lstennek
Békesség földön a jószárrdékír embernek,

***
Bandi és Pista egy kis feldiszitett karácson;,firt

vittek Komlóssyékltoz és néhány játék§zert Laci öccsének
és avval adták át, ílogy azt Laci küldi.

Másnap egy lovelot kapott Komlóssyné a parancs-
nok úttól, hogy látogassa mog Csernay földbirtokosékat,
ahol ügyes házyezetőllőre volna szükség.

n**
Laci a gimnázium legjobb tanulója és a Pacsirta

órs legderekabb cserkésze lett.
És hét kis cserkészt a karácsonyi Jézuska szivt n

csókolt.
Léuay Alajos
1?4, Ganz c§. ti:zt.
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oröm91 okozni valakinek sokkal nagyobb és igazabb örörn
rlckünk blrmiIl,en íényes és drága ajáhdéknál. G-ondo|jatok a
szegényekre és árvákrá, hogy karácsony ünnepén részüli legyen

a szeretet mclegében.

cserkész §zülők.
A cserkészet mozgalmának egyik lontos célja, hogy
a fiukon keresztúl a szülőket is megnyerje ügyének

- erröl a munkáról szárnol beeza nlhányapióság.

1. A múltkor az egyik órsöut, amely csupa-osupa
ujonc fiuból áll, alig pár hónapos cserkészekból, ünne-
pélyos küItlöttségbeu keresott föl :

_- Okvetlorr eI kell jönnie, tiszt ur, - hangzott
az invitálás. Az őrsi zászlót ayatjuk föl é§ együttes
uzsonnát rorrdezüuk.

Kénytelen voltam nregigérni, hogy elmegyok s
csalrugyan, harnadnap - vasárnap - délután bocsön-
gottom az egyik pesti bérház ötörlik emeletén, ahol az
órs sogédőrsvezotóje lakott s ahol az egészet rendezték,

A csöngetésre mind a tiz fiú elibém szaladt. Oda-
bent a tágas szobában ízlésesen terített asztal, pattogó
tűz, A, házigazda, a kisfiú apja, ott ül az iróasztala
mellett és dolgozik. Az édesanya, aki régi ismerősöm,
az asztal kör,ül forgolódik. Rondozget s ido is egy-egy
őszirózsát rak le. Aztán asztalhoz invitál. Leülünk,imád-
kozunk s hozzákezdünk az uzsonnához. Minden a leg-
szebb rendben folyik le, a fiúk moghatottak és csonde-
§ok, az órsvezotó notoszkál a baloldalomon. Aztán fel-
állnak egyeucs sorban s pár szóval, amelyet én is ki-
egészitek, az őrcvezető felszenteli a zászliót. Mostkörbe-
állnak s nótázni kezdenek. cserkésznóta csorkésznótára
kél s a jókedv ogyre bátrabban ragyog a fiuk szémé
ben. Félretéved a tekintetem. Az ajtó nyilásában meg-
látok két alakot. Az édosanya áll s az apa, karorrfogva
s mellottük a kislány. Most új nótába kezctürrk. Es lá_
íorn, amint a kislány halkan dudolja a melódiát, az apa
érces hangja egyszerro eróvel csap bele, az édesarrr,ja
csendesen kiséri mély althangján - és énekelnok ve
lünk, kicsik és öregok, összoforrva a cserkésznótában
és a cserkészszeretetben. 

*

/1. Előkeló posti palotába nyitok be. A fiu szintén
cserlrész, bár egészben véve finnyás és fázékony kisfiú,
alri nem szívesen jár kirándúlásra és a gyííléseken is
nagyon hallgatag. Most boteg s megigértem, hogy meg-
látogatom.

Az inas folvezot a lépcsón s botossékel egy ret-
tentóon fülledt levegójú, forróra fütött szobába. Kis ba-
rátom ott fekszik a monnyozetos ágyban, szőko fejo
szinte elvósz a hatalmas párnák között. Halványan mo-
solyog s felém nyújtja keskeny fehér kozét.

- Eljött, tiszt rir ?

- Psszt, Gyurka no tiszt :utazz. Jobban
vagy már ? _.

- Oh, már két napja ... Ulj lo, kérlek szépon.
Leülök molléje s elkezdünk beszélgetni. Egyszerro

hallom, hogy mögöttünk nyílik az ajtó. Nom fordúlok
hátra, nyugodtan folytatom :

- . , . Mort látod, mi nom azt akarjuk, hogy
valaki olyasvalamivel legyen elsó vagy kiváló, amirdl
nem ő maga tehet. Senki helyett nem lohet a papája
vagy a, mamájacsorkész, Senki nem küIdheti el a játék-
jait vagy a pénzét, hogy az legyon helyette cserkész...
flanem . . .

__ Ruhasuhogás s előttom áll a méItóságos asszony,
Gyurka anyja. Bemutatkozom s aztánujraloülökGyurka
mellé. A méltóságos asszony megáll s rosszalóan néz
rám. Toljes báli íoilettebon van, alkalmasínt csak bú-
csúzni jött.

- Maguk szépon bánnak a fiammal - kezdi
a szentrehányást.

- Míért, méltóságos asszonyom ?

- Azt nresélte Gyurka, hogy a múltkor teljes fél-
órán k'eresztül menetelnie meg nem tudom én mit kellctt
csináln_ia azon a poros iskolaudvaron.

Onkéntelonúl elmosolyodtam.

- Lz az ártalmatlarr tostmozgás . . .

Erre kitört minden móltatlankodás.

- Magánalr, aki erős" íelnótt embel, perszo, hogv
ártalrnatlan testnlozgás. Do mit szóljak a fiamról, aki
íejlődésben Ievő, ideges és vérszogény gyerek. 'Iönkre
teszik nekem. De mondtam is - ha még egyszer így
jön haza, ilyen fáradtan, akkor kilép maguktól. Majd
keresek nás csapatot neki.

A vval kisuhogott az ajtón s még csak a fejét se
Dlccentotte meg.

Odaültem szoro§an Gyurka mollé s másfélóráig
meséItem noki a táborról és az őrségállásról. A tábor-
tüzekről meg a hajnali ébredésekról, amikor a fe]hók
v_érs_zínii csipkefátyla mögül elóször bnkkan fel a nap.
l{indazt a szépséget, ami a cserkészéIetben megvan,
elébe szórtam, hogy megtaláljam: melyik tetszik neki a

Ne feledkezzetek meg azokról, akik elhagyatottan és szeretet
nélkül állanak a világban. Akikre nem gondol senki sem, hogy

a szeretet ünnepén nregörvendeztesse.
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legjobban, hol foghatnám mog. Es,láttam, amint egyro
jobban felragyog a §zome, pirosodik az atca. AIig ak'art
elengeilni,

Két hét múlva jőtt, az őrsvezetője s azt mesélto:
nem tudja mi van,velo, olyan szorgalmasan dolgozik,
hogy csoda. S annyit nresélt az édosanyjának is a cssr-j készetről, hogy nreghívta őket - ezentúI náIuk tartsák
a nagy ebéd]óben a gyüléseiket . . . Azóta Gyurka maga
'is őrsvezető s az arryja nem félti. Mert ha a gyerek
ajkán keresztiíl szólal meg a cserkészet nreggyózó
erejo, senki sem tud ellentállni. . .

III. A,z apa - tanárember - ránrnézett szigorúan
a szemüvoge nögtil.

- ,Nózze, fiatalenber - mondta, - nézze ké-
rem... En nelrem elvilog somnri.kifogásom a cserkészet
ellen. Elvógre a kultuszminiszter ítr is engedélyezte s
én nem szállhatok szembe felettes hatóságonrmal. Ila-
nem a, fiam csorkészkodésébóI elég volt. Mindeddig je-
les bizonyítványt hozott haza. Féléve cserkész -- most
egyszelre lrét kettese van.

Nem feleltem. Először is úgy éreztem, hogy fölös-
logos felblnem. Ezt az ertlbert úgysem fogom soltasem
meggyőzni arról, hogy Pista tauárai váItoztak, nem ös-
morik még a gyoreket s ezért adtak eggycl rosszabb
jegyet, Legjobb cserkészein egyike vtllt a fiú, nem
akartam mégsem elveszteni. Gondolkoztam.

- Mert lél,ze csa|< - folytatta a tanár úr - az
a gyerek mindennap négykor benregy abba a micso-
dába... abba a cserkészottlronba... és hazajön este
hétkor. Hát kérdem, cserkészet az, ha bemegy délután
négykor és hazajön esto hétkor s közben abban a zárl
helyíségben császkái ? Yasárnap soltasincs ebéden itt-
hon - olyankor kirándulgatnak - mintha az ilyesmi
is kellene. Mit csinálnak odabent ?

NégytőI hétig ? Nern érteiten. M;t csinál bent
Pista négytől hétig mindennap ? Legfeljebb kélszer
hetenként lenne dolga, aklror is másfél órára,

- Kérem szépen, - kérdezhetnék valamit Pistá-
tól ? - mondtam.

- Tossék kérem, tessék. - Pista !

Pista beviharzott, boldogan és félszegen lrajoltmeg,
amikor engem noglátott s aztán rámfüggesztette szemét,

- Mi tetszik ?

- Mondd csak, Pista * nit csinálsz te minderr-
nap az otthonban négytól hétig? Az édesapád pana-
szolja, hogy mindig ott vagy.

Elpirúlt. Aztán hátraszegte a fejét s úgy folelt :

- Hát. . . hát tanulunk.

- TanulJok ?

- Igen. Ugy beszéltük meg az őrssel, hogy együtt
készülünk eI' minclennap. Igy aztán annak is kell ta-
urrlnia, aki nenr akar otthon tanulni. I{árom óra hosszat
nyaggatjuk egynást. Az órsvezetőnk magyatáz, ha va-
l:rmit nom értünk.

A tanár úr gúnyosan elmosolyodott.

- Mát azt, fiam, nem hiszem, hogy tanúltolr.
Ilyesmit diákról nem hiszek el, IIogy a maga jószántá-
ból tanúljon három órát, amikor non is kellene.

Pista szombenézott az apjával.

- Már pedig édes apám, a cserkész csak igazat
nrond. I[a nem hiszi, jöjjön egyszer be, amikor nem
várjuk - akkor meggyőződhetik róla.

A tanár úr nevetett. Do hgrmadnap tényleg be-'toppant 
váratlanúI az otthonba. Ötodnap ulra. Ueódnup

ujra. A fiuk mindig bont voltak és komolyan tanultak.
Egyszer aztán, a harmadik ilyen vizsgálatnál épp 

"gyigealakon tanakodtak, anriról nem tudták kisütni, 1,ogy
nicsoda. A tanár úr beleelegyedott a beszélgetósbe,
mogmag},árázta az igealakot, dolgozott tovább velük s
egyszerro azt yatte észre: hót óra van s a fiával egi,ütt
brrktat hazafelé. Es azontúl - akármilyen hihetctlerrúI
hangzik - minden másodnap belátogatott az otthtltIba,
leült az asztalok mellé, levetette a katedrai tarrárpór-t ós
magyarázott, boszélgetett - tarrított. A cserkészet jó-
barátot nevolt belóle s azontúl rrem kételkedett a fia
szavában, 

*

IV. Lajcsi két hete nem jott iskolába Azelőtt is be-
tegeskedel,t, de ennyi ideig soha. Mi lehct vele ? Yalahol
kint a Bom uccában laknak, így mond,ák. Nagynelrez.err
ráakadolr a házukra. FéIenreletes _r,iskó, négy Iépcső ve-
zet lefelé amig az ember jóval a járda alatt bemegy az,
udvarra. Rettenetes búz és piszok van itt -_ az cmber
alig tát valamennyire.

Öt hat lakásba nyitok be -: ha ugyan ezeket az
odúltat lakásoknak lehet nevezni - Lajcsi nincs sehol.
Végie leghátul, az udvar szögletében, a szonnyvizes
csatorna mellett, még két lépcső viit lefelé.

Lajcsi ott ült egy szál iugben a patllón, mellel.te
a gyertya. Tanul. Ránézek, hogy rrrit tauul : a cserkósz-
fizetét tartja kezében § aHimnusztszavalgatja. NIel]etle
nagy ltalonr piszkos ruha. Iíáttérben ágy maradvárrl,ai,
benne viaszsárga asszony. Sok-sok gyerek, aková az
enlber uóz, A szobán kötél feszítro végig, azon kitere-
getve a frissen nlosott fehérnemű, Rettenotes párát áraszt
a száradó rulra. Ez a pára megköhögteti az enbert ós
elfojtja lélegzetót

Lajcsi elvörösödve meséIí el, hogy - nincs ci-
pője, ezéft nenr tud bejárlri se iskoláb4 se cserkész-
otthonba. Az anyja kírrlódva mesé]i el, hogy az uránali
nincs munkája. Lz a kOnyvkötő, ahol dolgozott,törrk-
remont s nen talál áIlást, Az éhezéstől nincsenek ntesszi
s neki se jut orvosságra.

A szokásos nyonrorkép. De nekem eszembe jut,
hog.y a csapat mál rógen tervezi a könyvkötómtihely
felállítását Az iskola könyveit akarjulr olcsóbban be-
kötni. Még aznap bemegyek az igazgatőhoz. Addigglír,
rom és könyörgök neki, anríg beleeg"yezilr

S 
"gy 

hét múiva Lajcsi apja ott dolgozik nálunk,
vezeti a könyvkötómühely munkáit. a fcleségo liórhlrz-
ban gyógyúl, liét gyereke lrét két vag;-onosabb cserkész
szüloinél van. Es három hónap mtih,a, anikor a liís
múhely fellendül s nrár nagyobb- szrintbarr kapunk' ren-
deléseket, jebb lakásba költözik és állandó á]lást is
kap. Hogy-aztán mit éreztek a gyerekek s az apjrrk a
cserkészettel szenben - Tsten a megnondhatója.

*

Ime - egyszeríí eszkOzökke], szóvtrl vagy szer(lrry
tettei - mennyire, rnennyire lehet szülőkön s gl,erelie-

Tábor1 Pál.
lien át ,,jó nunkát" végezni

Xarácsonyra
cseikészhiadványohaí

kériünh !

A Magyar Cserkész Xiadóhivaíala
1926 decembet l íől^

Budapesf, Vl, Révay ucca 
'0 

ll. emelef.
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Nyornok a wigwam körül"

Kedvos Fehérarcú Testvérem !

Levelem címének olvasásakor nenr egy fehérarcú
barátom arcán jelenik meg a csodáikozó kérdés: ,,Hát
csak nem tanuljuk meg a háziállatok nyomát is?"

Ha egy gyilkos vérmedvének kellene nyomába
szegődni s napokig tartana, míg a kártékony dúvad
puskavégre keriil. fehérarcú testvéreirn bizonyára mind
jelerrtkeznének. De wigwamuk közelében elóforduló

Lépésben haladó 1ó csapása.
Áz elsó rajzorr a hátsó patkó nyoma elsó mögött, a másodiknál az első mögött előtt,
a harmadlknil az első és hátsó nyom egymásra esik. (A lábak alakja torzított.)

állatok, az úgylevezett háziállatok nyoma valanti ogészen
más l Van talán 1estvéreim közül olyan is, ki önelégülten
mondja: ,,Earkas, párduc s szirti kecske nyoma méltó
arra, hogy én kövessem, de kutya, macska s egyéb
háziállat méltatlan §zeplótlen múItamra!"

Válaszom csak az lehet, hogy kiknek alkalnruk
van naponkónt medve-, farkas- vagy párducnyonot kö-
vetni, azoknál nem is olyan lényeges, hogy a háziállatok
nyomait megtanulják.

De anrennyiben véletlenül akadnak,,néhányan",
kik medvét csupán az állatkertben vagy vándorcirkusz.
ban látiak, farkas helyett csak a farkaskutyát ösmerik,
azok kezdjék ösmeretszerzésüket könnyen felfedezhetó
és negíigyelhetó állaíokon; lépjenek ki wigwamjuk
ajtajárr s nézzenek körül.

A házat kutya őtzi, mely az erdók legbátrabb
ragadozójáuak, a szürke farkasnak rokona. Lábnyoma,
csapása is nagyon hastlnlít a farlraséhoz. Az egereket
a cirmos tartja féken s a szelid házimacskának, a jel-
lemző macskatulajdonságok megtartásával számos vad
rokona éI a szabadban. A vadmacska, hiuz, párduc,
oroszlán mind hasonlit a macskához.
De nemcsak külsóleg, hanem visel-
kedése, járása, gondolkozása is mind-
mind mutatja a rokonságot. S emellett
még hány olyan állat éI házunk körül,
melynek vacl testvére vagy közeli ro-
kona a vadonban barangol.

A kocsit húzó lónak vad testvére
a szabad prérik büszke fejtartású á|latia,
a musztáng. A kecskének és júhnak
bőven éInek a magas sziklák között vad
rokonai, pl. a szirti kecskék és a muflo-
nok. A kitünő ,,bakhendlit" szolgáltató
tyúkanyának, kacsának, 1ibának, házi-
nyúlnak, szelid galambnak is igen-igen
kiterjedt rokonsága van.

A háziállatok lábnyomát könnlú
megtalálni és lerajzolni: lrút körüI,
tócsa szélén, patak rnellett néha teljes
pontossággal napokig megmaradnak. A
Iónak patkói pedig szátaz, de nem
egészen kemény talajban mindig hagy-
nak nyomot.

A háziállatok közül a ló az, mely-
Dek nyoma, mivel az embernelr egyik
leghiiségesebb segítőtársa, reánk nézve
legfontosabb lehet.

A nyomából és csapásából a gya-
korlott nyomolvasó igen sok mindent
megmond. Mi talán nem visszük mind
mesteri tökélyre, de bizonyos alapvető
szabályokat igen könnyen elsa.játíthatunk.

Ult-e lollas a louon 2 Ennek meg-
állapítására több mód van. A legegy-
szeriibb eljárás az, ha egy darabon követjük a csapást
s megfigyeljük ennek úfiát. Iía kétféle út között ]ehet
választani s a csapás mégis azon halad, melyen a le-
hajló ágak a lovast akadályozták volna, bizonyos, hogy
lovas nem ült rajta.

Első uagy kátsó pathó lqiowa-e? Az elsó patkó
1egyuttal a pata is) rövidebb, de szélesebb is, a hátsóké
valamivel keskenyebbek, de egyúttal hosszabbak is.

Uj uagy régi a palkó? Ez persze a musztangok-
nál nem jön számításba, nelyeknek keménypatáját soha
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Ügetésben haladó Iő
csapasa,

A csapás hasonlít a
tépésben haladó 1ó csa-
pására, de ho§szabb.
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*rég kovács kezo nem érintette. A patkolt lónak vas-
patkója is kopik. Tohát aníg friss patkolásnál a patkó-
nyomok élesek, régi, kopott patkónak nyoma elnrosód<,rtt,

Milyen gyorsau kaludt a ló? A pontos negiilla-
pításra sok rnód van. Ha csalr uagyjában értürrk |lozzá,
r'agy pedig nem ólra,jtunli pontos vizsgálatot végezrri,
úgy két liörülmény igazíthat útba.

Az egyitr az, hogy nrirréI g;,orsabban lralad
távolabb rakja le egl,ik lábát a nrásiktó].

uél a iépéshossz kb. 80 cm., ü3eiésnóI
130, vágtatásnáI pedig 220 centiméter.

}iiuél gyorsabban ltalatl egy állat,
arrrrtil inkább kénytelen lábait testérrek
közópvonalának nregfelelóleg a földre
heI;,ezni. Teirát mig lépésbcn haladó
lónak baloldali és jobboldali lribainah
Dyoü]a a ló jobb- és baloldalának rneg-
felelóleg lrülön-külön - oldalir,ányban
sztintítt,a, egymástól 30-50 cnr. távol-
sitgra - esik, az iigető lónál a jobb-
és baloldali lábak lenyomata közeledik,
vágtánál pedig mtjdnenr egy vonalba
korülnek.

Teltát minél keskenjlebb a csapás
s ruinél táuolabb aawuah eglmástól az
eg!es lábnyowok, annál ggorsabban
haladt a ló.

lllilyen nteuelben uolt a ló ? A
lépésben haladó ló gyorsabbarr Inegy,
nrint az emJ.ier, Először lép a bal első
lábával, egy pillanattal később követi
az ellenkező oldali, tehát jobb hátsó,
aztrtárr megirrt egv első, a jobb, s utána
megint egy ltátsó, a bal hátsó, Bal
elsó, jobb kátsó, jobb első, bal hálsó:
nég1szer halljttk a patóhat a földre
csapódni.

A lábak eg},-egy oldalon szinte
egymásra lépnek. lgy az elsó ]ábra
kerüI a hátsó láb nyoma. Sok lónál
azonban a ltátsó lábnyorn az elsó nrö.
gött ér foldet. IV{ásoknál viszont a hátsó
lirb kerül az elsó €lé. Ugyanennél a

Á te§es vágtánál, moiyot ,,íramodás'}-nak Ís neve-
zünk, a ló teljes erejéből fut, a jobb- és baloldali pata-
nyomok majdnem teljesen egy vonalban érik el a földet.
Távolság lröztük nagy s elófordul, hogy hasonlóan a nyúI
ugrásához, a hátsó lábak az elsőlr elótt érnek íöIdet.

Nom minden áIlatn,lk van azonban olvan arányos
teste. ntint a lónak. Yannak állatok, melyekuek hátsó
l1rbulr hosszabb. Ilyen a ltázirryúl, az erdei, mezei nyúl,
n nrókus stb. Ezek rren haladnak lépésben. A hátsó
lábuli annyira alkalnas az ugrásra, hbgy lassú menet
ben is liisebb ugrásokat végeznek. A nyúlnál ezt ,,balr-
tatás"-rrak nevezilr. Ugetés és vágta nirrcsen külön-külön,
nrerre]rülóskor hatalnras ugrásokkal szölrkennek előre;
hátsó lábuk ilyenkor az elsók előtt ér foldet, (L a nyúl
lr1,ontlit.;

Ha a négylábú állatok nyomát megfigyeljük, az
arányosatr fejlett állatok jellemző haladási módjain s a
ltosszti hr'r,tsólábú áIlatok ugrásain kivül még egy har-
nradik 1ajta nyomféleséget is fo-
gunk találni. Ez az egyforma, de
rövidlábú állatok nyona. Ide tar-
tozijr a sündisznó, a sclk nyest-
féleség, hermelin stb.

Ezek lépésnél, iigetésnél, de
sokszor menekiilésuól is egyili
Iábukkal a másili nyonrába lép-
nek, így tehát csalr fcle arrnyi
nyonr látszilr, nrint antennyinelr
kellene.

Ugyanígy jár a nracska, nely l

azonban nrenekülésnél lratalmas
ugrásokat végez s ilyenkor termé-
szetesen a hátsó lábak az e]sők
elé kerülnek,

A uégylábír háziállatok nrcg-
figyeléséből nregtudja a cserkész,
hogy a lábnyomaik, csapások
ftiggnek az állatok haladási mód-
jáiól, ezok pedig isnrét a testük
alkotásától. Eszerint az aráttTos
növésú állatoknlrl, pl. mint a ló-
nál, kiolvashatjuk, ltogy lépósben,
ügotésben, rövid vágtábarr vagy
teljes iramodásban haladt-e ?

Azok az állatok, nrelyoknek
hátsó lábuk ltosszabb, mindenkor
ugrálva haladnak s hátsó tábaik
rnindig az elsók elé kerülnok.

A rövid lábú menyétfélék
pedig lépésben, ügetósben egyaránt
saját rnaguk nyonrába lépnek s
csupán menekülésnél ugranak,
ilyenkor hátsó lábuk szintén az
első előtt éri a ftlldet.

A, ház körül élő szárnyasok
vagy lépegetnek, mint a csirke,
kacsa ós liba, vagy pedig páros

, aló,
Lópós.
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lóirál, aszerirrt, hogy fáratlt-o vagy pihent, aehéz terhet
visz-e vagy egészen könnyüt, változik az elsó és hátsó
paták egyrrráshoz való helyzete.

A bal első és bal hátsó pa_ta lenyomata egészen
közel esik ogymáshoz, a következő azonoldali -tlupla
patanyom lrözött 80 cm. távolság vau. A jobboltlaion
ugyanez a távolság, egy-egy oldalon a lépés lrossza
ugyanannyi. lVtr_".] a ló felváltva lép, a ballábak lenyo-
matát a jobblábakétól csupán egy fél lépés (40 cin.)
választja el.

LÍgetésben.ugl-anilyen módon halad a Ió, csupán
bal .első_.és 

jobb hátsó lába ugyanabban a piilanatban
emelkedik a _le_vegőbe és éri a földet. Teháf egyszeTre
lóp a jobb első és bal hlrfsó lábával.

.Ügetésnél neln négg lépés kangjút hal|ah, hauem
csnpán, kettőét.

Az t't_getó ló _csapása ,ige_u erósen hasonlit a lépö
ló csapásához, csak a balcrldali lábakat Osszekötó von]al
közolebb jutott a jobbtábak nyonrát összekötő vonalhoz
s a lépés hosszabb, nenr 80 cm., hanem 130 cm.

Váglánál a ló nyoma ker,ésbé hasonlít a lépés
vagy ügetés nyonához. Áz úgynevezett ,,rövidu vágta.
hasonlít az ügetés nyonához, az llgyanazon olrlali lab-
ny_onrok távolabb vanrllk erynrástól, a lépés hossza 1itt
voltaképen ugrlis, de rendesen 4lí.}r lenybmatát nevez-
zük lépésnek) itt 2 ntéteren feltil van.
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lábbal ugrálnak, mint például a veréb.
Ennyit minden cserkész negfigyelhet wigwanrja

táján s amilior ezeket felösmeri, nreglepetéssel fedezi
nrajd fel, hogy a vadon szabad állatjai is nagyjában
ugyanígy járnak.

Téged is elér a rneglepetés, fehérarcú testvérem,
amikor ma.jd legközelebbi leyclenret elolvasod.

szeretettel ölel:
Winnelott"
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Indulás 5 napos lor.asltiltera (Sc Rougers loyasosztaga St, Louis coumil, Irondole, N,íissortri, nag}láhor.)

Mi szösz az a magántábor ?
Uta,nivágyók, Arnarikaszei,etők kör,érn ! Már ég a rnásodik

táboíűrzünk, heverecljetek le, helyezkedjetek el és inkább szundi-
ká'jatok, de ne álljatok. Lehet beleszólni, amikor jól esik, a nyil-
vánosság nrajd nregkril,izál. Üljetek már le, ott jobbfelé ti is, vagy
mi az, hogv ne n fértek, hát annyira negszaporodtunk ? Tényleg
sokkal többen vagyunk, ej, dehát nregírom ugyis a Magyal,Cser-
készben, aztán elvonúlhattok vele a barlangotokba. meggvújthat-
játok a kalandvágy mécsesét és annak a lobogásánál látn, fogjá,
tok, hogy nem is olyan bolondság világjárónak lenni, Rendbe
jötletek ? Hát ide szíveskedjetek ! Ma elmegyünk egy táborba, de
rern ám olyan zöldfülú cserkésztáborba Az van nekünk is, azért
nern keil 14 napig utazni. Sóf, jó cserkésztáborért se ! Hogy
egyebeti ne mondjak, itt volt a Nagytábor, az már csak elég jó
volt ? lfe Amerikában, huhh, n.ilyen táborok vannak ott, ssz !

Több mint 3000 magántábor van, példáúL Mit, hogy New-York-
ban-e ? Nem a, minél messze'rbre a vadregényes hegyvidéken.

Miféle ttíborhelyel szeret az angol és tnifélét az amerikai ?
Míkor az elsö külföldi nrozgótábort vezettem Angliába - négy

évvel ezelőtt, ti már arra nem emlékeztek - akkor a csapattal,
voltunk vagy 36-an, Kent grófság táborhelyeít szemlélgettük az

lngol sziget délkeleti vidékén. Egy reggelen a rni táborunk kö-
zelében egy nyilt mezőn nregállott nagy berregéssel egy teherautó
és negyedóra mútva nagy kurjantások közben ott állt két körsá-
tor és - kész volt a tábor. Aminthogy a nóta is mondja, hogy

is van csak, hogy el ne aludjatok:
Kész már a tábor, csak a zászló nem,
Most {aragják a rúdját, én is emelem, €melem
Még sem birjuk el, oly,nagyon nehéz,
Hiába erölködik a sok cser-kész.már a tábor stb.

, (da capo al infinito.)
Hát ez szép nóta volt, ilyet az amerikaiak nem tudnak. De

nem is.ott tanultam, hanem a nyirségi Sóstó erdejében salgótar-
jáni vendégcserkészektől. Mondom, odajönnek a John Bullok és
ez nekik tábor; két szál sátor a sík mezön. Hát hol vanittaro-
mantika, hol van itt aVezetökKönyve utmutatása? Mondomnek-

tek, ha hozzám jörr prőbázlti ez az angol, hát behorpad a
mellénye a segécltiszti próbán, trgy nregbukik. De nenr jött az,
írgy táborozott ott a füves pusztán, rnint nomád őseink a kirgiz
sztyepen. Tökéletesen nreg voltak elégedt,e. Láttuttk ilyen tábort
vagy hrrszat. Ezt probálja rneg Magyarországon ! Mili bácsi egy-
szerűen netn ad neki táborozási engeclélyt. Legfeljebb, ha Nem-
zeti Nagytábol céljaira kéri. Annak jó a sivatag is. Az mehet
a sivó homokra, mégis győz,mi? De már az amerikaiazt mondja,
amit ti. Ha tá,bor, hát legyen rejtelmes, kötelezö ősrengeteggel és
legalább kétféle fenevaddal. Példáúl a Gyurka, hisz enrlékeztek
rá, a Mátrában, az llona völgy nyergéberr 5 év elött vaddisznót
kergetett meg - a fáróL. Es csak egy óra múlva lett belőle ól-
ból meglépeít koca. Szóval Amerikában minden íáborban van
erdő, tó, folyó, hegy, füves nrezö és minden alapkellék. Mint
cserkésztulajdon ! Ugy ám ! A szövetség több mint 5000 hold tá-
borter iilet birtokosa,

Utiterv a magdntdboróa. Julius 13-án azonbln úgy á|lt az
ügy, hogy egy sor magántábort látok meg ésonnan megyekcser=
késztáborokba. Akik közületek két és fél évvel ezelőtt ott mele-
gedtek az ermelundeni tábottűznél az Ulveclalenban - Fatkas.
völgy, emlékeztek? - azok megtartották szeretetükben azt akis
dőntőbírót, aki oly mesés biztossággal vezette a táboriúzet. Hát
ezzel a cserkisztestvérrel találkoztam kinn és első szava volt/
hogy meshívott egy kéthetes kószálás,a - auión. Ő vezet és

úgyis táborokat látogat, én meg élvezem és még csak nem is fi,
zetek érte. Az meg ió lesz, ha magántáborokat is látok, mert
legalább nem lesz egyoldalu a tájékozottságom. Teringette, me-
gint az a magántábor, már egészen kiváncsi vagyok rá. Még
hozzá ilyen érdekes és járatos emberrel ! Boldog voltam. Igaz,

hogy folyton leveleztünk is két év dta, mégis ez naEy kedvesség
volt. É,s tudjátok, milyen érdekes pályát futott meg Dr. Sven V.
Knudsen ? lgazi cserkész a nagyvilágban.

Dr. Sven V. Knudsen, a cserkész vIldgjdró. Elképzelhetiíek,
hogy mi|yen szolgálatokat tett Dániának ez a nagyszerű ember,
egy pár adatbój. Tanári pályára készölt, l92l-ben megérkezett



Dr. Sven V. Knudsen professzori talárban és fövegben az antiochi fóiskolán
(Ohio), Az ertrópai egyetemek kegyeleltel őtzik a középkorban kifejlett forma-
ruháikat. Az amerikaiak átveitél( e rrtházatot és minden ünnepi alkalommal

a 1aDáIi lrar ós a diákok egyenruhában vonrrlnak ki.

New-Yorkba, világkörüli utja első á|lomására. Itt igazi amefikai
módjára autót vett, tnegtanult vezetni, 8 hónap alatt végig-
járta valamennyi államot, aztán eladta a koc§it és San-Francisco-
ban hajóra szállt és Japánországba ment. Befejezve a Föld kö-
rüljárását, 2 könyvet ír a világ ifjúságáról, l924-ben otthon a

Jamboree lelke,

Folyékonyan beszél és ír a dánon kivúl nérnetút, franciául,
angolul, svédúl, norvégril és igen §oi at megért az oroszból.
A jamboree után felcsapott főiskolai tanárnak az antiochi (Ohio
állam) collegeban. (Olv. kalids) A pedagógia történetét adta elő
és oly sikere volt, hogy egy ujabb évre kérték fel. Az éjjel-nap-
pal nagyon tevékeny Knudsen három minőségben dolgozik és
mind a l,tárom minőségében bemulatókópen : c§erké§z, ut^ző
előactó és íőiskolai tanár. Mind a lrárom szivvet-lélekkel. Mint
előadót me§sze földről kérik fel és ő mesél íöldkörüli útjáról,
a jamboreeról, nenzetközi levelezési mozgalmáíól és nem feled-
kezik meg Dániáról sem. A nyáron sok ezer {iú és lány előtt be=

szélt a táborokban és mindig nagy hatással. Képzelhetitek, minö
píopagandaereje van ennek. Most még egy évet töIt künn, Ez-
alatt kézről-kézre adják az iskolák és mindenütt egy-két napig
marad és elöadásokat tart, hz ameríkaiak ezt a munkát nagyon
jól megfizetík, mert az ifjirság nagyon §zereti d,z ilyen kölvetlen
tanúlást. Magyarországnak - hála a dániai ver§enyc§apat nagy-
szerű fíaiíiak - igaz, őszinte barátja és mindig kitért Magyaror.
azágra előadásaiban, nagy tapsot aratva.

Indulds: irdny Kanada / Micsoda keleti kén1 elem egy olyalr
Buick kocsi t Az ember a hátsó ülés alá hajítja a kézitáskáját

- csák minél ker,esebb podgyász! - beül elől jobboldalt, be-
rágia az ajtót és élvezi a vidéket. Lehet beszélgetni, olvasni, je-
gyezni; megtigyelni és csar akkor van szükség áz utasra, ba ki-
pukkad a gumi és segíteni lehet a herékváltásnál. Ez két hét
alatt ciak lráromszor történt meg. Este indultunk 8 táján és fél-
egyig haitottunk. Nyárí éjszaka, sima cement űt (concre{e),
hallatlan forgálom, míg végűrl Newhavenben megszáIlunk. Másrap
e.kor indultunk és d. u, 6-hor Connecticut, Massachusetts, Ver-
mont, New-Hampshire államokon ketesztűl a Maine állambeli

benmatk községhez érkeztünk. Ítt látoiil ái éIsó mágántáborokat,
6 darabot. Üavozolitik Cobb urat, a táborok tulajdonosát, elhe-
lyezkedünk és pár szóval beszámolunk az útről. Nekem két uj-
donság maradt meg legjclbban az enlékezetemben. Az egyik két-
ségtelenúl az, hogy autón vándorló cigánykaravánnal találkoztunk
amely izgalmas részletekben bövelkedö találkozásról érclemes

lesz egyszer külón szólni. A másik az a sokat jelentö íelirat
minden állam minden iskolája előtt:

, School ! 
Go slowly !

200 X
Vagy legalább is ez: Caution ! School ! Az ifjuság szere-

tete világol ki e jó helyen elhelyezett pár szóból. Iskola követ-
kezik, vigyázu lassíts! Az alaposságot jellenrzi aztán, hogy nrikor
az iskola körletnek vége volt, ezt is jelezték.

IIat magdntdllor egyszerre / A kö:,ség, (persze town, város

, a neve, mert egy se akar village, falu lenni), mondom a község
vagy 30 faházból átl, ebből hat nyári szállásra berendezett pert-
zió. Mind emeletes, nagyon tiszta és nagyon urias. Maine álla-
mot kellemes középhegység fedi, a White Mountains. Fehér hegy-
ség. Aztán telidestele van jégkorszakból itt maradt tavakkal és
az azóta nőit ósrengetegekkel. Nyári éghajlala pompás, kiegyen-
lített tengeri jellegü és mindezért sok száz mérföldről is jönnek
ide nyaralni az ernbelek. Fél Amerika tódul ide juliusban és
augusztusban. Eppen teljes üzemre érkeztünk. Hát első kör,űlte-
kintésre is látszík, hogy ide érdemes eljönni. Az elszállásolárnál
kijelentették, hogy a tábor egyik városi bungalow_jában helyez-
nek el. Bungaló a fakunyhót jelenti, melyhez hálófülkét épitenek,
ametyiknek a falait sűrű drótháló helyettesiti (Screen, szkrin-nek
hivják). A drótháló rendeltetése, hogy a levegőt beengedje és a
szúnyogokat be ne engedje. Tessék ? Nem, repüló hangya az
nincs, de elég fenevad az alvónak a szúnyog, amely épp olyan
vérszomjas, mint a megyeri. Hát bizony itt a bungalowban volt
két emeleten nyolc két személyes lakosztáIy és állott a követke_
zőkbőll, nappali, dróthálós hálószoba, fürdőszoba. Mindegyíkben
vizvezeLék, éjjel-nappali melegvizzel, villany, telefon, ns icle
jöttem én csajkár,al, kulaccsal, szvetterrel, szeges cipővel !

Az este még elmentünk az egyik leánytáborba. Tudjátok,
udvariasságból ís leánytáborral kezdtem amerikaí tanulmányairr:at.
Mert itt a lányok is alaposan kiveszik részüket a táborozásból
és a cserkészlány táborok szánra aránylag kevés; a legtöbb tá-
bort a lányklubok és főképen a fiucserkészmozgalomn:al barát-
ságosan kooperáló Camp Fire Girls (Tábortíizleányai) mozgalont
rendezi, aniely az indián romantika alapján egészen lányos pro-
gramot dolgozott ki. 3 tábort találtunk egyenkint 50 résztvevővel.
Táborozásban tapasztalt ladyk egészetr elkülönítve vezetik ezeket
a táborokat. Az elkülönités alapja a kor. A 8-1t évesek vannak
együtt, ezeket junioroknak nevezil{. Aztán egy tábornyi közepes
horu, 12-14 éves következik és egy táborrtyi 15 éves és azon
felü| lévő. Ez utóbbiak a seniorok. Ugyanaz minden ma$ántábor-
ban a megszervezés alapja. A fiúknál is. A táborban igerr jó
hangulatu, kedves estét töltöítünk. A lőtábornak volt egy clesz_
kából építlt ebédlőháza, amely esle gyüIekezö csarnokul szolgált.
Oldalán kőtűzhely, magasan lobogó nyiltlűzzel. Körül a lányhad,
a fii§ebbje a földön ül, a nagyobbak liarosszékékén. A mólónál

- motoro§ csónakon érkeztünk - a vezető lady fogad és nyájal
közvetlensége egy§zeíre otthonossá tetle a tábort. EbLen az
udvárias nyájasságban, lekötelezö szivélyességben valamennyl
an:eríkai hölgy és féríi elsőrangu, és jó csomó udvariassági, szó.-
lásmódot kel| rnegtanulni, hogy viszonozni tudjuk. Szerencsérel
Krludsen teljeeen járatos mindebben. A zsibongás helyt ad á
kiváncsiságrak, atnikor megérkezünk és a l50 lány a táborúz
körül nagyon kedves látvány volt. Leülünk. Most köretkezik al.
a ielenet, amely minden alkalommal ismétlödött és amely minde-
nütt ugyanugy folyik le. Ez a bemutatás, introduction (introdaksn).

A tábor vezetöje feláll, mc,nd egy yiccet, amin hatalmasan,
egészségesen neretnek. Rendesen valami helyi dolgot említ. Pél-
dáúl, a mi esetünkben azvolt a lréía, hogy most már el lehet kezdeni:
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az estét, mert mindenki itt van, még
Miss Brown is, mindakét kutyájával;
Ennek a kijelentésnek nagyon örültek.
Amint a lagy hahota csillapultával ki-
jelentették, azért, mert Miss Brown a
délutáni fürdőnél, utólsónak jött ki a
vízből, amért nagy gaudiummal abban
az egyébként elég fius büníetésben
részesitették, amelyet a tábor elején
éppen ö inditványozott, Ezen a tréfán
n7aga az érdekelt is jól mulatott. Miután
igy nagyszerú hangulat kerekedett, be-
nlutatták Knudsent és kérték, hogy ö
mutasson be engem. Azzal mutatott be,
hogy Dániában egy kís nernzet fényes
sikert aratott és az egész múvelt világ
csodálatát keltette fel. A íiúk nagyszerű
teljesítményt nyújtottak (halljátok, a
nraineí fenyőóriások alatt I50 arnerikai
lány és vezetőik előtt !) és ennek a sereg-
nek vezetöje stb. Persze, beszélni kellett
néhány szót, de akkor már ismerte m vala -

mennyire a dörgést. Most a bemutatás
trtán a csapat üdvözölt bennünket.
Egy lány a középre ugrott és csatakiáltást vezényelt: hát mond-
hatom nektek, elbujhattok, nrehettek a siva|agba üdülni, akkorát
kiáltottak ! Ezekután következett dr. Knudsen előadása. Elmondta,
hogyan vett részt a felesége a világ körüljárásában. Egy óra
llosszat beszélt és a végén a lányhad Knudsenné tiszteletére
hallatott csatakiáltást. A hazatérés félórai csónakázás volt a
Moose (Rénszarvas) taván, csillagtényes éjszakán; komolyan mon-
dont, nem volt kellemetlen.

Három napi ottlét alatt bőven volt alkalnram a tábcrokat
apróta Inegszemlélni. tvlinthogy a berendezés lénye3ében azonos
volt a fiútáborokéval, ezeken mutatonr be részletesebben a na-
gántáborok bcrendczését.

A 1iútriborok. Násnap reggel kiköltöztink a liútáborokba.
Laktam sátorban is nagyon ügyes, kedves, közepes koru (l3 éves)
4 fiúval és a középponti épület egy venctégkabinjában is. Itt is
hárorn tábor ugyanoly létszánrnral. (50-50) Amint később meg-
tudtanr, a tábor ttenrcsak nekem telslett rneg szeríölött, hanem
valóban az ország legjobb hírú táborai közé tartozik és azért
örülnek a szülők, ha egy-egy hely megüresedík és felveszik gyer-
mekét, A rendes eljárás ugyanis az, hogy már az idei tábor vé-
gén loglalják le a jövö évi helyüket a fiuk és a szülők elóleget
is adnak rá. Az egész tábori üzenr magánvállalkozás, a legtisz-
tességesebb üzletek közül való. Az amerikai ember egészséges
üz|eti érzéke azonnal íelismerte az etaita, becsületesen vezetett
vállalkozás jelentőségét a gyermek neveléséfe és részvételével tá-
mogatja a vállalkozót, ltt például 3 Cobb testvér és az apa tog-
lalkozik az üzlettel., Az apa a vezetö, az egylk fiú kiváló peda-
gógus és a táborr:lkat vezeti, a násik a könyveléseket és pénz-
tárt kezeli, a harmadik íiú a larmon (íarm - tanya) van és a
nyers konyhaszükségtetekkel való ellátást irányítja. - Egy-egy
táborozó tlú 325 dollárt fizet 8 lrétre. Számitsátok ezt át 70.000

koroná!ával ! - V. lamennyi Cobb urat nagy tisztelettel veszik
körül.

A íogadtatás ugyanolyan szivélyes. Elhelyezkedés után
rnindjárt nekilndulunk. Elóször is körüljárom a középponti épü-
letet, a,,Mess-Hallt". (De nehogy valali misére gondoljon aMess
szóra. Ez egyenlő a némett Messe szóval, amely misét is, de
vásárt is, itt pedig ebédlőt jelent.) Első út: a konyha. Kezet rá-
zunk a néger tőszakáccsal és két segédével. Ez kiiát a colored
gentleman-nek. Ne adj Isten, négernek, pláne nigrónak nevezni.
Késhegyre megy érte. Ez sértés. Ó ,,szines uriembeí". A konyha
remek berendezésű, 300 emberre, YizvezeLék, állandó melegvíz-
szolgáltatással, saját szivattyú- és szűrőteleppel. Angol illemhelyek
az óserdő közepén, villanyvilágítás, ivóvíz forrásokból, kutyafáját,
kezdett imponálni a dolog. Sportterek, nagy játszótér, szoba é§

Nrp;nlróut d. u. 5-t/r6-i8,van ítszás. Ilyenlror a,különpíóbás:ílszők jálsszák a lovagi tornát-a vízen"

szabadtéri játékfetszerelés tucatjával, táboronkint 2 tenniszpálya,
hát ilyen kelle ne nekünk ! Azt mond ja a tenniszpályánál az egyik íili :

- Önöknél odahaza ismerik vajion a tenniszt ?
Mit válaszoljak a drágának ? Mondtam neki, hogy nálunk

évszázados szokás az osztrákokat rakettel kiverni, Erre azt
kérdezte :

- Igazán ? Talán ez a nemzetí játékuk ?
Erte aztán kimentünk a baseball térre és ott ntegnrutattam

a nagynrétát. Látia, ez a mi nernzeti játékunk. Azt nondja, hogy
én tréfálok, mert ez az ő nenzeli játékuk. Három napig tartott,
amig én is megtanúlván a baseballt, megállapítottuk a külömb-
séget, amely valóban nem lényeges, Tessék? No most nem tu-
dom nregmutatni a baseballt, hanetn ha tavasszal kijöttök a ne-
zőre, pl, a tétényi platóra, akkor nregrriutalom azzal az erecleti
labdával, amellyel érdeklődésem jutalmául ebben a láborban
nregajándékoztak.

Lássuk a sátíakat. Emlékeztek a Magyar Cserkész mírlt
számának sátorábrájára ? Dec. l-i szánl, 360. oldal. Ez a rendes.
Kettős te(ejú, fapadlós, !a§ tábori ágyas, 2-3 nréter magas ki-
tünó anyagu sátor. Rendesen falépcső vezet fel hozzá, Mit ta-
gadjam, imponáltak. Azíán minden tábornak van egy hallja.
Földszintes íaház, mig a középponti emeletes. A tó felől nyiló
oldalán felhajtható falúr, úgy, hogy terraszszerúen hat jó idöben,
mint rrrbst is. Rossz időben lebocsátják a falakat és védett he-

lyen az egész tábor összegyúlhet, nyílt kandallótúznél. A nagy-
terem szélein néhány kis fülke a vezetőknek és raktár, meg iroda,
céljaira. Most ki a tóhoz, 11 óra van, lelret Jürödni. Ej ha !

Minden egye§ tábornak külön uszodája van éz saját csónakraja.
Egymástól kb. t00 m.-re van a fiútábor uszoclája. A lánytábcr
vagy 9 mérföldre van innét észak felé és magas tüskésctrót
kerités zária el, de vizisport szempontjából ugyanolyan bóven
van ellátva. Az uszodában minden van, ami az e|övigyázathc,lz

vagy a szakszerű vezetéshez, valamint a versenyhez kell, Egyszer
majd külön beszélek róla, nrost úgyis tél van. Fürdö után még

megnéztik az ,,Erdőisme házát", Külön szakember vezeti és a
gyújtemény, anrit két heti ittlét alatt összegyüjtöttek, igazán első-
rangú. Van még műhelye, zongoráia. és sok-sok szobajátékaatá-
bornak, nem is beszélve canoeiról. (kenu)

Ezzel elmondtam nektek, hogy jutottanr el a magántábo-

rokba és milyenek voltak azok kivülról. Hogy belülről milyen élet

folyt ott, azt most nem engedi már elmondani a paíancsnok úr
(némelyek szerkesztőnek is hívják). Azért énekeljünk inkább va-

lami szépet, aztán oszoljunk. ^A obunda" nótát ? Neni bánom, de

eszembe jut, melyik volt a legsikeresebb magyar nótam Ameri-
kában: a dugó-húzó, húzó-dugó ! Rajta !

383

Temesi Cyözö



ocshai Lászlórul való énelr,
Thaly Kálrnán költeményéből szinre alkalmazva.

lrta : ERCZBRUCKER alePÁR.
SZEREPLÓ SZEMELYEK: nrerthogy a Musztát kilótiék alrrla. Még egy arcséros-Szavaíő, niamester a fenséges főherceg kapitán],t is hoztak.Ocskai Lászíó, kiséretóben.

Beleznay, eiói'es-kapitány, s"il;;;;;J;;í, ezredes, császári (Kuczug hozza a gyertyát.)
flornemisstra, kurir Heistér'trranr séregéból, _ Be_leznay: Ide tedd, az asztalra. (Kuczttg e/.) r\a,
,_ talpasok^ fő hadnagya, Kuczagt kuruc szolga, ez der.ék!
I:ÍÍ'r::,' 

felcser' 
#;|!;r*l#;i_i3luoá,fiuonunu : Bornemíss?al Jávorka szegény a Herepey uram

gróf Pucketedotff, főceremó- venzlí, laÉ.á1, 
- ' - -"-'-'-'-ÓJ kezére esett,

Kcrac taípasoÉ, íurétok (irnokok), E:'::::l,:x:'x'fil,í:'ff-T ffxT:'.§u,,lH,,;1ii"
Az elsó függöny..kissé szétnyilik s.a.taps függöny e|őtt megjele_ 

agyon vágta, de nem komoly a_dolog.-- ,iir. kuruc-éneimónoo ;öliii.ióBBn , Beleznay fcnneq: IlIegyok rolton és meguézem
Szavalő: Kurücok, kurucok, haj szegény krrrucok a gYereket.

Boh megsötétedeti ti"roi,i-J- lapotok. Jávotka (balról jön A feiéu éktelen kötés. A sii.
Oh, gonÖsz §zerencso? od r."."r"oá."o.", aege guggolx ü! raitg, Vis_szabe.szélJ_'. EnsgT_ugyan nem
Trónisényi mezőnek 

"o*ui Üo.itoir."'-' varr te kegYelmed! (Elöre jön. Mérgei; lteni' vag;,ok
Sok ezren borultak oti eon"n l!".|ib"o, én nadrág l

Mások tántorocltak rési hivsésekben. HerePey (lauo_rral jön): Az ]sten álttja meg te
Labanc me, ocskui, §Ór.-riiji"6ai.gyi kegYelnredet, T jtóZ hadnagy ura]l., 

!.1* 
ne legyón.gyeiek.

Átkozva siratják ;"'ó i;i;;Ja*at, Jávotka: Azta libamljol hizott Jordáiy niáíy*nk-
Verje meg uá l*tuo errr,atutru"s"áeát r {i' ennek a rohadt világnak, hát nrinek néz engen,

(Távolról hattran fetzeng a Csínom palkó, rninti]'"ii).I.ao ..u- HereP-eY uram'/ 
--pat éneke|né, Az első-leienóiig-"ioiviÖn'Óióibaik és a függönu l1etepey; Hát legalább hadd kössem be végleg.

felgördültekor még tait a jelzésig.) Jávotka; Köszönöm felcser uram jóindulatjái, n"em
Kemény Beleznai, serény Jávorkával, ]rérelr belóle.
Ama Bornenlissza, hirej Rácz Miskával, Hetepey l Jó. Ha kegyelmed nullábba veszi a clri-
Esküsznek Ujvárban ogymásuak kezére, rurgia tuclonrányát, akkor én elnregyek. (Balra inclu,l
Erős esküvéssel Ocskai vesztére. a lauo_rral.). Legalább egy kis moszet rája l

(Függöny összecsapódik, - Szavaló eltünik ) ,"*j"Jli;TÍi;r,t: $l1*"TT #i'j|-",ffi:.iTill;ffl"T
I. Az EsKü. szapio_1rciá;'a többet ét száz felcserné[l

_Hercpey: Avitt nézletek! Avitt nézletok! LegalábblAz Uiváti kastólY egY k_is szobája. Hátul középen fóIkörü be- eg.y kis ,á*r.t tuparna rájal (El balra,)méIYedés, rajta ablak, 
''fil,.,uí:ilá]i 

nérrany 
-§iér<.'jÖÜoÖr"Ó, 

::' Beleznay.l Ii,át v_e.lű mi van, Jávorka ecsém?

S2EMELyEK, Olyan_ vagy,, mjlt a .madárijg,sztő.
Beleznay, czeres-kapitáry \ 

""o 
JÍJ-'#^j#""Tr:#,'ffl; hlÍí#1';?:ff§á'J"J,#í*Bornemissza taloasó

Jávorka aiák, háldutk*T#i1*'" (a,Nagysago9 |ejede- Beleznay Gezet fo,gi: Il;-liY;;-jái-vagclalkozot
Kuczug Balázs, Ülpas r.áionT- { lem szolgálatában. a uyelvedrlel, akkor kutl,abajod.
Herepey, felcser ) Jávotka l Hát nincs is nagy baj, hál' Iston. Vérzett

(AlkonYati félsótét, Kint a Csinom Palkó elhallgat. Kis szünet.) azíán - nrondok - majcl lnti6n bóltittetem Herepey
Bornemíssza (balról jön kard.osan. Az ailów ki uramntal, FIát nent nekenr esik. egY.nngY, tüvel? (Mé,

feté beszél): A hajiuk oy"r.güőt ;áiil"ffik.''"Í]"i| (:ggeD. Nent.vagyok én nadrágl (Lcnyli a mérget)
vacsola és iefekvés." úí7_1p2;,'@19;.'ű;r;;) },ö;r 

*"*r"J},.;"*j, 
"i'í:;_,"T.ii*?:i:l'J.#*T '{o??t. . 

Világosságot l (KiáD Baiázs ! (Sewmi naias) lrBalázs ! - t - (Bornemissza is erősen íülel, majd kevéssel később felált.)
KucZag $oUUrót jön): Paruncs, fóhadnagy ulan) l }ávorí<a l Az a baj, hogy megette már a fészkes
Bornemissza: Az apád sarkarrtyrrját, hol kűio;;g;; i fene az egész gorincét.
Kucaugl Yitéz főhadrragy uráúak ota*sÍ"leióu. (Odakünn íelzeng a Te vagy a legény...)

tenl: sehol.
Botnemiss? al Gyertyát hozz! B.eleznay: Na, ugy-e ? Hát ugyan miért?
K";;d; lg. ni" 1ú*m iiar.) , ,,-jJíi":f;., ti!"§r"r;:i} *i",i.ii.i#,, #-"t $L:,|Bornemísszal Megállj!Az ezeres-kaPitány ur? 3u", urrmonclja aTyukodi főlegény, hogy: Ahunatet-Kuc?ug: Vitóz Beleznay ezeres.kapi'tány"ur nren_ uái^oe*.t. Néáenr. hát csakugyan. ott iklat vagy tizenöt_

"n 
j"Ö;rrrumíssaa; 

Jó. husz a Bajuszerdd_ .reiu rrtuIt.tt komótosan,'No, mon-

(Kuczug jobbra el. Bornemissza leveti köpenyét s egy székl.e_dobja.) S;h*f,:"i*, f;Í"*1,1t|i, H;fT5fi'*:. 
hagYjulr

t _ 1 B!.ezlaV^ (jobbról jön): Jövök ruár, jOvOk. Úa, Bornemissza: Arcsérosok voltak.Keoves ocsem! 
,^^,"L^! ,!l,\. íT:L! Jávorí<a; Azok. No, hát ahogy meglátnak, igonBo:'nemiss?a (kaPlákot áll): Yitéz ezeres kapitány nyargalnak, de - mondok megáIl.i nómet. Arraurlimnak alázatosa_n jelentem, a talpas-portya megérÉezetÍ. u'."i.gu"rór pisztolyt huz és csak rásüti árn RáczBeleznayl Derék. Rácz Miska?' Miskárá. össre is. esík menten a Muszta. Miska azótanljotnernissza: Miska ,is. SzéPen vágtak németben. is káromkodir.. ll, 

- ..s csak fogon billentettem azRácz Miska ugY káromkoclik, miut a ziiataros j;8;;ő; 
"rru,itu 

kisasszt uybőrü némeljét, hogy lefordult. Itt a baj !

Drámai játók 3 jelenetben,
Mínden jog a azegedi 82, az. Zrinyi crapaté.
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Beleznay: Nem hagyta magát.
Jávotka: Nem, a kutya. Eejbeütött a káposztás

késsel, d,e az a kisebb.
Beleznay: Mondd már.
Jávotka; Az a baj, vitéz ezeres-kapitány uram,

kedves Józsi bátyám, hogy nem aoséros a disznó,
ha lruruc !

Beleznay: Kuruc? Császár hitin?
Jávotka: A pofája ismorós volt, Megnéz,tenr nra.

gamnak egy kicsit, hát Forgács Bancli volt az Ocs-
kai hadából.

Beleznay, Bornemíssza: Ocskai hadából !

Jávotkal Onnan. Mindjárást gyanus volt a keze,
járása. I§meronr én a kuruc kardot. Mind a tizennyolc
hitihagyott Ocskai-hajdu volt.

Beleznay: Ocskai !

Jávotkal Rák(lczi vílláma oda. Elhagyta a zászlót
s most a bécsi császár ármádiájában íőgenerál.

(Csend. Lehajtott fejjel állnak,)

Jávotkal Trincsérr ólta.
Beleznay: Oh gonosz szerencse: óh koserves óra,

Trincséni mezőnek vérrel boritója.
Borne miss? a (tiizesen): Do nom aildig van Lz,

lrak, (Kardot httz.1 Esküszöm a lelkom nylgalmára,
hogy addig nem alszom ágyas házban, mig Ocskaival
le nen szánoltam.' -- Ía".iii Úla,rg irgalwatlanságxal): Iin is eskii-
szönr. (Jobb hatid,i faleweli) Esküszöm a lelken iid-
vösségéie, hogy nyoszolyám a bokrok alja, takaróm
a csiilagos ég-,- mig Ocskait lóra kötözötten ide nem
hozom !

Beleznay: Öreg vagyok, de én is esküszönr:
Bátor vérontásom., . történjók halálom,
Álnok árrrlónak bosszuját megá'llom.

Mind: Álnok árulónak bosszuját rnegállom.
Be|eznay l Jávorka hadrragy l

Jávotka; Parancs !

Beleznay; A hajduk nyeregbe szálljanak.
Jávotkal Parancsáral Gl balra.)
Bornemíssza: Felkürtöltetem a talpasokat,
Be7eznay l Gyorsan pedigl (Bornemissza el balra,)
Beleznay GiálD: Balázs !

Kucaug' $an batröD: Parancs, vitéz ezeres-kapi-
tány uram !

Beleznay: Vón ordas, a kardomat ! (Odakiklll
a riad.ót trombitáI j áh)

Függöny.

(A függöny középen isnrét szétnl,ílik kissé s nregjelenik a Szavaló,)

Szavalő; S nyárnak hévségében, ősz síirii ködében
Korletik Ocskait nagy kogyetlen télben,
Belúnay kétszáz labancát lovágja,
pilátushoz küldi óket vacsorára,
Bornemissza véle gy6l1un kergetózik,
Rácz Miska éjjel is rrtt környiil leskelődik, "
.Távorka pediglen paraszti ruhában
Egynéháíy vítézzet csak bétör házában,

(Függöny össze. Szavaló el.)

fi. 
^z 

ELFoGATÁS.
íA császári ocskai.clandár vezérkari szállása. Elöszoba. Szinfal,
iniri-ár-ÓiiO- irinUen, Középén ablak. Balhátul asztal, székek,

Balra be!árati ajtó: Jobbra ajtó egy terembe.)

SZEMÉLYEK:
sróf Puckersílorff, föceremónia Schwarzenkopl ezredes, g56,3z,lri
'- *.itói 8tónsége a főherceg ktrrir, Heisfer uram seregéböl,

szolgálatában, 
.- - Mihó, Ocskai szolgája,_.,.

Ocst<af Liszlő,' császári fő- Kunz, szolgálatot tévö íőhadnagy
generál, Venzel, lakáj.

(A jobb ajtó mögül halk tánc-zene, mely folyton hangzik Ocskai
megjelentéig. Ha az aitót kinyitják, a hangok is erösebbek. Haj-

nalodik. Az asztalon gyertya ég.)

(Venzel az aszlal mellett bóbiskol.)

Puckcrsdorff (iobbróI jön a tereuböl): Venzol !

(Megrázzil JJej, te álmos gazember !

Yenzel Gjedteu, feláll. A szemét törlil,, Mi? Há?
Jsenis." P'gckersdorff : Mintljárt nyakonütlek, ebadta, Hány-
szor mondjam, te vizibornyu, hogy minden félórában
bejosz és elkoppantod a gyertyákat.

Yenzel: Igonis.
Puckersdorff: Nom kerosett senki?
venzel l Nont excellonciás uram.
Puckersdorff: Jó. Bemész a szálába és eloltod

a fali gyertyákat.
Yenzet: Igenis.
Pucketsdor{f : Csak a faliakat. Erted? A középsó

lámpán csak lokoppantod a \anócokat.
Yenzel; A kanócokat. Ertem. Igenis.
Prrckersdorff ; Lódulj l

\|eaze|: Igerris. (Et iobUra. Odahint kiirllel.)
Puckersdorf : Álmos disznó ! Kürt roggel ?

(Kunz balról Oesi.t kurlorraxlbrí"HiíO"", szolgálati övvel. Vi-

Pucí<ersdotff : Nos, főhadnagy ur?
Klanzl Excellenciádualr alázatosan jelentem, csá-

szári kurir érkezett.
Puckersdotff l Császári kurir ? lly korán ? Rossz hir.
Kunzt Siirgős bobocsájtást lrór őfenségéllez, ake-

gyelrnes föherceghez.
Ptrcketsdorff : E pillanatban nenr lehct.
Ktrna: Mit mondjak tehát, excellenciás rrram?
Puckersdorff l Bocsássa be ido. Maganr fogok velo

beszólni.
Kunzt Parancsára. (El balra.)
(Schwarzenkopf jön balró|, nlögötte a fóhadnagy.)

Kunz- Méltóztassék ezredes uram. (El balra.)
Schwareenkopf. (uigyázbad : Schwarzenkopf ezre-

des, császári kurir Heister fógonerál kisóretóből.
Prrckersdorffl Isten hozta, ezredes. A főhadnagy-

tóI értesültem már, lrogy őfenségévei, a kegyelnres fó-
herceg urral óhajt beszélni.

Schwataenkopf : Igenis. Még pedig rögtön.
Pgckersdorff l Úfenségo, a fóherceg ur e pillanat-

barr a legkegyolmesebben jól ntulatni nréltóztatik ko-
gyeskedni. Eiredes urnak nincs módjában tehát, hogy
vele azonnal beszélhessen,

(Schwarzenkopf tiirelmetlen nozc{ulatot tesz,)

Puct<crsdorff : Talán lehetségos lenne velem kö-
zölni a dolgot.

Schwárzenkopf ; Nincs parancsom ata, hogy az
iratot másnak átadhassam.

Puckersdorffl Akkor sajnálom, ezrede§, talán egy
félóra mulva.

Schwatzenkopí; Excellenciás ttram, én hat órája
uvereEben ülök." 'P,rckersdoríf: A főlradnagy el fogjavezetrri szállására,

Schwarzenkopf l Köszönöm. (Menni akar.)
Puct<ersdorff : Ezredes ur !

Schwarzent< opí bissr,aford,uD : Parancs, excellen,
ciás uran.

Pucí<ersdorff : Csak egészen fanliliariter, Ha nincs
is módomban a fóherceg urat jelen pillanatban zavarni,
talán táiékozóilhatnám osetleges §yors intézkedések
érdekében. Bossz hirek?

Schwarzenk opí (b izalma san) : Elég rosszakr. excel,
lenciás uram. Magam tapasztaltam, tehát elmondhatom,
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A kuruc gazernberek Heistor uram svalizsérjait - visz- Ocstr<aí; Nenr, Te erotlj lo mogint. Hugyj maganrra.
szaszoritották és mindenfelé gyujtogatnak. Míhó r Megyek. (Tétouón el balra. Szüuet.\

Ptrckersdorff : Rossz csürhe! Pedig renrélheitük, M.ihó (lélekzetet kapkod.aa berokan iswtét): Nagy-
lrogy Tricsén ólta észretérnok. urant, nagyuram !

Schwarzenkopf : Bizonyos idó óta, bátor vagyok Ocskaí: Ertent jöttek?
hangsulyozni, bizonyos idő óta megbolorrdultak. Yalami Mihól Igeu..., nem,.., nem tudom .,,, a.Laz,
szokatlan szivósággal íizik szemérntetlen játékaikat, hogy ,. .

Pucí<etsdoríf : Mire gondol ezredes? Ocskaíl Rákóczi küldött értem.
Schwatzenkopf : A szubordináció eltilt attól, lrogy

rószletesebbon nyilatkozzanr.
Puckcrsdoríf ; Talán . . . {A terem felé ínt.)
Schwarzenkopf : Nem. Hogv a magam esetóről

beszéljek, méItóztassék elképzelni felháboritó szemto-
lerrségüket : Ezalőtt hárorrfertály órával reámlőttek.

Prrckcrsdorííl Az Islenért, ezredes, itt?
Schwarzenkopf: Sajnos. Ugy látszik, a kuruc or-

dasok idáig lopakodtak.
P. ckersdorff ; De itt! Az istrázsák lánca ide kis

félórára van.
SchwarzenLopf : Mondom. Az órmesteremet kar-

ján lóték. Vágtatva jöttiink a hajrrali féuyben és már
jól látszott a kastél;, frontja, mikor azon a kerek réten.. .

Pncí<ersdor{f : A Molnár-rét.
Schwarzenkopf : Ott, a nagy tölgvfa alatt sötót

és ferryegetó lovasok állottak.
Puckersdorff : Kurucok ? Lelretetlen !

SchwarzenLopf l Hozzá a Beleznay hajdui. Volt
hozzájlk szerencsétlelségom RomhánynáI.

puckcrsdorff l Es ezredes ur ?
Schwarzenkopf l Tekintettel fontos kíildetésenrro,

erőltetett galoppban igyekeztem a kastély felé.
Pucketsdorff ; Na, de az őrök ?

Schwarzenkopf l Egyáltalán nom nyertem azt
a benyomást, mintha üldözőbe óhajtanák venni a gazem-
bereket. EngedelrnéveJ, most szállásomra térek.

Ptrckersdorff l Erdekes. Még egyet. Kire gondolt

'lz 
elóbb?

Schwarzenlropf (kalkabban): l(ire másra, mint
,,Rákóczi villámá"-ra.

Pact<etsdoríf : Rákóczi villárnal Nagyon jő. (Meg-
órtően összeu euetueh)

Schwarzenkopíl Jó estél, azaz hogy: jó reggelt,
oxcollenciás uram. (El balra.)

Puct<ersdorffl A jó reggelét
lentenom kell. (El jobbra.)

neki l Ezt nrégis je-

(Egy pillanatig csak a zene hangzlk.)

Ocskai (jobbróI jöll siiueg és hard. uélhül. Mélyen
gond.olkod,ik. Kiullitja az ablakot és ki.néz. Beut a zeue
elkallgat.): Mihó l

Mihő @int); Jelon!
Ocskaí; Gyore fol. (Mozdulatlaultl álI az egész

jelenet alalt a holdus érk.ezéséig.)
Mihő (balról jön, Oreg enl.ber.): Parancs, briga-

déros uram !

Ocskai l Milyen nap van ma, öreg Mihó ?
Míhó ; Csütörtök, nagyuranr.
Ocskaí l Nenl órem meg a vasárnapoi öreg.
Mihó: Miért, nagyuran.
Ocskai; Vesztemet étzem. 1\Iár napok éta trrdont,

valami nagy és sötét veszedelenr leselkedik reánr. Most
itt a szálában is éreztent, hogy utánam nyujtotta karmait.
Miért kelt ftil a nap ?

Mihó (csodálkozud: Reggel vagyon nagyuram !

Ocst<ai; Reggel? Nagy és sötét éjtszaka borult reám.
(Nagyon messziről és halkan tárogató hangzik: Nagy Bercsényi ...)

Míhó; Az ablalrot! Tegyük be az ablakot!
Ocskaí r Káprázik a fülenr, Mihó ?
Mihó l lgen, ugy tetszi\ az enl,ém is. Tessen

bemenni a szálába.

Mihó; Valarni lroldus kór bebocsájtást nagyulan-
hoz. Hirt hozott, azt mondja.

Ocsí<aí: Bocsásd be.
Mihó; Igen. (EI balra.)
|ávotka (koldtl,sköpenyben megjeleuik a baloldali

ajtóban. Köpenyét szétnfilja. Jobb kezében piszt'ol1.):
Hej, Ocskai Lász|ó, a nagy tobzódástul
Kelj ftil immár - érted elSyöttünk Ujvárból !

Vérünk árulója, most add nleg magadat l

Mihó (kiuül): Nagyuram, Ocskai brigadéros uram !

Ocst<aí; Öreg MihO, a kardomatt
(Sötétség.) (Függöny,)

Szavaló (a szokott lnód.on wt,egjelenik)i
Fölkele Ocskai, de fegyvert ragadott.
Kiverik kezéből s ugy hornlokon vágják,
Yér elboritotta nrind a két orcáját,
Viszik már, viszik már, kötve paripála,
Nyargaltva nyargalvást -_ viszilr már, Ujvárba.
Hogy vitték a kapun, istrázsa kiáltott:
Itt hozzák, itt hozzák az Ocskai Lászlót l

Hadi szék birái ott ogybegyülének,
Ilitszegő felett ők széket ülének.

(FüggöIry össze. Szavaló el.)

III. A nÜNnÖpÉs.
SzEREPLÓK:

Beleznay,ezeres-kapitány, OcskaiLászló,talpasközvitéz,
Jávorkahadnagy,seregdeák Lelkész,
Bornemissza, főhadnagy Furérok (irnokok),

két kuruc őr muskétával.

(Szinfal, rnint az elöbbi két szinben. Az ablak helyén drapéria,
Alatta nlagasabb helyre állított asztal, Mögötte ül Beleznay, Bor-
nemissza. Lent jobbra as,tal. Mellette ülnek a Furérok. A jobb
és bal ajtónál egy-egy 

T #i[:fi1í:1.0.rt 
ui láncon. Háttal áll

Beíeznay (feláll és ugg alaassa az itéletet. Bot -

neluissra i.s áll,)z
Irjátok furérok, irjad seregdeá,lr -Vérveres téntával a nagy szentenciát:
,,Világ példájára feje elüttessék,
Várnak bástyájára karóra tüzessék.
Hadd lássák mindenek : az lator mint jára,
Ki negszegvén hitit, íámadt hazájára."

(A birák leülnek.)

Belezday; Ocskai László, van-e szólnivalója te
kegyelmednek ?

Ocsí<ai l Nincsen. Rákóczi fejedelem itéIt, Ocskai,
a Nagy.ságos Fejedelenr szegény szolgája meghajtia
fejét. Ugyomet az én jó Jézusom itéletére bizom. Jó
éjtszakát, kurrrcok.

Beleznay; Jó éjtszakát, Ocskai Lász|ó.
(Ocskai balra indul. Mind felállnak.)

Lelkész (lnegjelenik a bal ailóban. Kezében feslib
leD: BizzáL fiam, megbocsáttatnak a te büneid. (Nyujtja
a feszülelel.)
(Ocskai féltérdre ereszkedve megcsókolja a szent jelet. Mind

leltajtott tejjel állnak.)

(Tompa dobpergés, mely egy darabig még hangzik.)

Függöny,
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Szavaló (az i.sraert módon hözépen ruegjeleuik):
Mikor rózdobokat megiitték az vlr,rtán ;

Mikoron az sipot megfujták az bást}.án:
Akkor az piabon álltalr mind fegyvelbe,
I(ihozzák ocskait vasakkal terhelve.
Ott fetzöndülének vitézek, hogy ]átták:
,,Öld meg az árulót l" hozzá ezt kiálták
S ha fejét nagy hanrar lróhér eI nem csapja,
Testét vitézló rend izekké szaggatja !

Ireltüzék az fejét a bástya fokára,
Ámely néz Nyitrára - egy nagy árbocfára.
Nagy fekete hollók sürün szálldosának -S ott környtilkerengvén, ekkép károgának:

,,Kár, kár, kár, Irár vala Ocskai Lászlónak,
llyen nagy vitéznek - lenni árulónak !

De nem kár hazáját, vérit eladónak
Szemeit kivájni fekete hollónakl"
n,[ár Ocskai László ntásokrrak nagy példu:
Gonosz árulóknak igv lészen halála !

Lelkeket világorr szélvészek kergetik -A,zuIán pokolnak lángjára vettetik.
Fzt szörzék Ujvárban ezerhétszáztizllen,
Szegény magyarokat segittse az Istcrr !

Szavaló egy pillanatig némán s lelrajtott feijel áll, Azután

nagyon hirtelen összecsapodik a függöny )

(A

Hiteles riport a Nemzeíi Nagytábor viperáiról"
(Volt-e tényleg vipera?_KifeCeztefel? - Az elsö viperatrrarásos cserkész sorsa. - A viperanrarásos cserkész a segélyhe|yen, -

Mit szóltak a szaktekintélyek? - Vipera a szalmazsákban. - Vipera a ver§enypontokban. - Vipera a riportban,)

- Hát fijanr, te még élsz ? - fogadtak otthon a
Neruzeti Nagytábor után.* Miért ne élrrék, jóanyám ?

- Hát azok a rettenetes viperák nem martak
lralálra ? - s hiába tiltakoztarn ellene, hátizsákonrat
kétszer is ki kel]ett raknonr az eLőszobában - mert
Irátha vipera van benne. A csajkámba gondos szenrek
iekintettek, kulacsomat forró yizzel öblitették ki,
sót még a Tábori Magyar Csorkész tiszteletpéldárryait,
nrelyeket nénri megyeri }romokkal negspékelvo hoztam
haza,, szintén átiapozták holmi viperák irányában.

Ennyi elővigyázatosság láttára én is olyan lettem,
mint a vipera: gyilkos és mar,ó Kurtán kérdeztem :

- A gyomromat ne vágassant ftil, hogy meggyő-
zőcljetek róla, nines.e ott is vipera ?

- Ne, az isten szerelnéért, a tavasszal olvastuk
az ujságban, hogy Ausztriában egy leány gyomrábóI
élőviperát operáltak ki az orvosok.-- De hogyan került volna oda egy vipera?

- Hát a szegény kislány yizzel' véletlenül egy
kígyótojá,st ivott meg s a szerencsétien leány slomrá-
bau a tojásból kikelt a vipera, . .

Most már nekem igazán elég voltl Nem hallgat-
tam tovább. Viperatojás! Ilyent mondani nekem, akr
már a II. osztáiyú természetismeretét is kétszer tottem
le. Mintha én uom tudnám, hogy a vipera nenr tojáso-
kat rak, hanem eleveneket szííl. Mondani akartam, de
aztán mégse erőlködtem. Ugysem hitték volna el. Mert
hát ők az Ujság-ban olvasták, már pedig-az újság ,,csak
tudja".

Elhatároztanl hát, hogy álnéven bár, de én is új-
ságba teszem; a Magyar Cserkészbon megironl az egész
vipera-ügv hiteles történetét. Akkor talán mégse fogják
hinni, hogy három hétig a halál torkában voltam s az
általános múveltség ellen nem í'ognak olyan halálos
vétket elkövetni, hogy azt állítsák, miszerint a vipera to-
jásokat tojik.

Erre feljogosíto{tnak érzem magam azért is, mert
én voltam az első, aki felfedezte, hogy vipera v&n a
táborban. Persze az, mint a legtöbb nagy felfedezés,
nem nent egyszerre. Lassanként fedeztem csak fel,
hogy felfedeztem a viperát !

Ugy keztlódött a dolog, hogy a tábor eleinte még
igen kihallt utcáin egy cserkész kígyót vitt kezében,

- Nini, kígyó ! - kiáltották a cserkészek s csak-
hamar körülvették annak hordozóját.

- Hát ez bizoly kígyó. A sátorárokból ásiuk ki

- büszkélkedott a kígyóvadász.

- AdaI nekünk - lrérte az egyik versenyrendező
csapat cserkésze.

- Tessék, méitóztass, a másikat úgyis agyon-
ütöttiik - s ezzel átadta a kígyót, mely új tulajdono-
sának kezében, mivel sokkal állatszerotőbb volt, sem-
hogy erőserr megmarkolta volna, szépen összekupo-
rodott.

- Milyen sima a bőre - sinrogatta az új gazda
az undok bestiát.

Undok bestiát itok, ezie| azt akarom kifejezni,
hogy a kígyót ru§nya féregnek tartom,

Nem azért vagyok olyan ellenszenvvel a kígyó
iránt, mivel van közte nrérges is, hanem valahogy leg-
magasabb tetszésemet sohasen tudta megnyerni. Gye-
rekkortlmban nem fojtottam meg bölcsőmben mérgos
kigyót, mint a görög mitologiának ama hőse, a hires
Ilerkules. Mórges kígyók ! Hátha ezek is ? . . .

Epperr eddig jutottam el gondolkodásomban, mi-
kor a körülállók közüI egy kis természetrajztudós meg-
kérdezte:

- Szerkesztő Ur, milyen fajta sikló ez ?
Nézem, nézenr a cserkésztenyérben összekuporo-

dott lrígyót. Elég rövid, Hátán cikk-cakk megy végig.
Köhécseltem s óva.tosan kezdtenr a nyilatkozatot:

- Hát én egyáltalában nenr vagyok benne olyan
bizonyos, hogy sikló, ugyanis. ,.

- Csak nen vipera ? l - kiabáltalr jobbróI és
balról a fiúk.

- Lzt senki sem állította - torkoltam le őket.

- A vipera nem iíyen mafla dög, mint ez s méregfo-
gai is vannak.

- Hát nézzúk mog, vannak-g méregfogai - s
ezzel az egyik ,,viperadajka' negfogta a lrígyó nyakát,
alaposan negszorongatta, mire a kígyó szája kinyíit s
- méregfog neln látszott.

- Nem mérges kígyó, mert nincsen méregfoga -állapították meg a szentenciát a fiúk. En azonban óva-
tos vagyok s még rnindíg nem adtant föl meggyőződé-
semet :

_ Fiúk, én mégsem hiszem, hogy sikló lenne l

- Tegyük vízbo, mert csak a sikló tud úszni -javasolta egy másik,,természettudós"^
A kigyó úszott l
En nrég mindig kételkedtenr,

- kétdezzünk meg egy doktort l

A doktor úr megnyugtatott s én még mindig nenr
nyugodtam meg.

- Rérdezzünk meg egy természotrajz tanárt.
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Ujságírói lolkiismerotomot még ennek vélonénye
sem tudta eldönteni. Nekem gyanús volt a kigyó. Sze-
roztem ogy pléhpixist, ebbo raktanr s a ,,viperadajkák"
tulajdonjogának fenntartása mollett felvittem sátrrrnkba.

A szerkesztőségi harmincasban azatánIassan rögesz-
mémnek tekintették a viperát. Akirrek mntattam, mind
nevetett :

- Csak nem gondolod, hogy vipera !

S mikor a kérdés már a legjobban kiélezódött,
mikor már magam is kezdtem kételkedni igazságomban, a
szorkesztósági sátorba két ijedt cserkész állított be.

- Gyorsan egy orvo§t, a Pistát megmarta egy
vipora ! - mutatott rá a nagyobbik fiú cserkésztársára,
kinek bal mutatóúj,iát sipzsirrórral §zorosan lekötötték.
Az elfehéredett újjon két kis 1tiros pont látszott: a
vipera méregfogainak nyoma.

Gyors telefonálás. A válasz jön : ,,Spilenberg he-
lyettes orvosfónök futóIépésben indrrlt a legközelebbi
segélyhelyre, mi is rnenjünk azonnal oda,

Csakhamar rnegérkezünk a segélyhelyre, Pista
nom érez fájdalnrat, do szemmelláthatólag meg van
hatva.

Az odaérkoző helyettes orvosfónök úr ]efekteti a
mútőasztalra, érdemeim elismeréséül megengedi, hogy
én fogjam a Pista kezét, - elóvesz egy pici kést, bele-
vág Pista újjába, oda, ahol a két kis piros pont lát-
szik. A kiserkenó vért gondosan eltörli, pohárba konya-
kot önt s belediktálja Pistába és a további negfigye-
lésre benntartják a vöröskeresztes sálorban.

Ezal.att a sátor körül csoportosulás támad : eg.yik
cserkész a másiknak súgja toválrb a szellzáciőt: ,,Vi-
pera_ van a táb_orban !" ,,Most operálják !" ,,Szegény,
haláIosan sápadt volt !"

Amint kiléptom a sátorbó], látom ám, hogy észak
felől lassú menet kanyarodott bo a tábor főterére.
Yalakit vagy valamit hoztak ! Mikor közelebb értok,
a menot szétnyilt s a vezetó lábam eIé pöccintett ásó-
járól egy háron részre vágott kígyót.

- Itt a vipera !

A fejét teljesen szétnyomta az ásó, mellyel agyon-
yágták s az ütés következtébon előálltak néregfogai.
Két egészon piciny, nem nagyobb, mint egy tűnek a
hegyo. Továbbnézve a kígyófasirtot, mely veszedelnlo-
sen hasonlitott az én kigyómhoz. egy§zerr€ villám.
ként csillant fel eszemben a lény:

- Tehát az érr kígyóm is vipera ! - ezze| mát
rohantam baza: valahogy ki no eresszék a veszélyes
bestiát,

A tábor fótorén az emberek s a Cuki felé igyekvó
cserkészek közömbös pillantással néztek végig, még nem
tudták, _nrilyen fontos felfedezést viszek fel a táborpa-
rancsnokság feló. De nemcsak felfedezést, viperát is
akartam vinui.

Bosiettem a szerkesztőségi sátorba, tekintetem rá-
esett íróasztalomra s lábam szinte a földbegyökeredzett:
A pléhskatulya feldőlt ! Mi lesz, ha a vipeia bossztiért
lihogvo egész pereputtyát a nyakunkra iozza, mondjuk
éjjol, rnikor édesdeden alszunk s arról álmodunk, hógy
elófizotőink száma kétezerrel emelkedett.

Bánatos rezignációval roskadtam le iróasztalomra,
könyökölve, fejemet tenyerembe rejtve volult el elót-
tem a borús jovó sok viharfelhője.

Amint nragam olé bánrrrlok, §zemem csak neg-
akad a feldőli pléhpxisen, molynek belsejóből két zöI-
desen csillogó szem meredt rám. Bémes, a vipera még
mindig a dobozban volt s engem fixírozott.

A kígyószemok erős búvölóhatását erós alrarat-
er,őnrmel lo tudtam győzni, hősi elszántsággal visszafor-
dítottam a pléhpixist.

A vipera itt volt § az
egész tábor mitsem sejtve
élt tovább.

A sajtónak ilyenkor van
igazán meg a létjogosúlt-
sága: nekent lrellett felráz-
nom a tábor közvélemérryé-

nek rozoga tetemét, hogy ntegutentsem a viperairrvá-
zió tól.

Elóször pel§ze a táborparancsnokságot lrerestem
fei. A tilborparancsnok ítr, mint a sajtó derék mrrnka-
társát lekötelező szivélyességgel fogad, minden lehetőt
ntegtesz, illetve betesz a parancsba, csak hozzak erre
egyes c§oportfónökségektól megfeleló,,parancsbetétet."

Elindu]ok,parancsbetétért". Először a döntőbíró-
sági sátorba toppanok be.

Elóadom a tényállást és negmutatom a viperát.
A csoportfőnök megvigasztal, hogy a viperareszort nem
az ő hatáskörébe tartozik, de örömmel yeszi az értesí-
tést s ezentúl minden versenypontban szerepelni fog
egy fogas viperakérdés. Szomorúan búcsúztant el, mert
parancsbetétet nem kaptam.

No, talán a következő sátorban l itt a gazdasági
és élelmezési intézóség székelt.

- Hát kérem, ami a viperakérdést illeti - vá-
laszolta az egyik fóenrber, miközben egyik kezével to]e-
fonált, a nrásikkal gyiirött ezerkoronásokat sirrritott ki

- kozhirüvé tétetjük, hogy amelyik csapat cserkésze
viperamarás kOvetkeztében elhalálozván, az élolmezési
állagból töróltetési kérelmo csakis azon esetben lesz a
már másnapra ntegrendelt élelmiszerek árának kifizeté-
sétól mentesített elintézése Iehetséges, ha a viperama-
rás beállta előtt legalább is 24 órával szolgálati jegyen
jelentik. A szolgálati jegv balsarkában. . .

Nekem elég volt ! De úgyis kellett, niért nem
fordúltam rögtön az egyedül lrivatott szervhez t a tábori
rendőrséghez.

A rendőrfóuök úr nyilatkozott a viperaügyről:

- Kedves barátom, a dolog nem olyan egyszerti,
hogy azt egyszerü nyilatkozattal elintézziik ! - De
azért folytatta:

- Mert hát a viperával mindjárt háronrféle kihá-
gást is lehei elkövetni, Először is hatósági engedély-
nélküli háziá||attartást és oltitkolást, amennyiben teszenr
fel, egy osapat tábora torületén tart viperát. Másodszor
felfoghatjuk a kérdést vadászati kihágás gyanánt. Mert
ha a vipera nem a csapat saját tábora céljáúl kiutalt
területen tanyázik, hanem teszem fol, egyik közutat
képező utcán vagy téren, akkor a vipera életének el-
puszlitása vagy elre való törekvés a törvény paragra-
fusaiba ütközik. Harntadszor pedig - ez a legegysze-

388



rű.bb eset, mert ez csupán vagyon ellerri búntérry -ha egyik csapat a másik csapat táborholyén állandó
lakhellyel rendelkezó viperát elpuszlítja.

Kétségbeesve hallgattam s rirnánkodva szóltan;

- De Rendőrfónök ín, az egekre kérem, már
csináljon valamit, mert a kígyók a fele tábort halálra
marják.

- Hát már elmagyaráztam, hogy a viperaügy
nem olyan egyszerú.

_ De azért csak irtaui koll l

- Jó, majd megtanácskozon a dolgot helyette-
soimmel s értosítem a Munkatárs urat.

Bandukoltam hazaíelé, do Iecsüggesztett fejjel,
mélységes szomorúsággal.

Zrinyi voltam, aki láttam nemzotem, táborom pusz-
tulását s hiába emeltem íel' zengő szómat: kinevettek,
egyedül hagytak.

Á következó nap még több csapást hozott. |gaz,
hogy sikerült a tábor orvosi vezetőségét ráboszélni, ho-
zassanak táviratilag Párisból viperaellenes szórumot,
de aznap még három viperát fogtak, egyet egy firi
szalmazsákjában.

Rémos.
S parancsbetét még mindig nincs.
A holyzotet rneg kellett mentenem, Meg is men-

tottem. Ugy történt a dolog, hogy hogyan, hogyan nem,
másnap egyik szélesszájri ujságban megjelent a rotte-
netes hir: íélszáz cserkészt martak balálra a cserkész-
táborban a viperák,

Ez a hir csodákat múvelt. Áz orvosfónökség cáfo-
latot bocsátott ki, moly szerint csak egyetlen egy csel-
készt mart meg - do hála a szakszerú kozelésnek-
annak sem történt semmi baja; a tábori rendőrség kO-
te|ező irtásirt rendelte el, a dontóbiróság tábortüznél
ösmortetó előadást tartott a r,íperák elleni védekezés-
ről, a táborparancsnokság külön parancsot adott ki pa.
rancsbetét nélkül, a kígyóellenes §zérum ropülógépen
megérkezett.

Ennek a cikknek volt hatása Bz, holy a tábor
után alig akarták a hazatérőket lakásukba beereszteni,
mert hátha vipera yan a hátizsákjukban - pedig a
cikk hatása alatt megjelent a hivatalos megállapítás is,
hogy a nagytábori vipera viperának ugyan vipera, do
mérgesuek nem mérges, mert csak távoli elszegénye
dett rokona annak a híres keresztes viporának. Ugy
hogy más bajt nen is okozhatott, minthogy ezt a cik-
kot elkövettenr.

Hát mondjátok ozek után, nom nagyhatalom-o a
sajtó ? 

pelikán pál.

- Nem olvasta a táblát, itt rem szabad fürödni !

: Nem olvastam, az orvos az o]vasást eltiltotta nekenr.

Az ösmeretlen Í<atona.

Szobrot í<apott mát ezetnyi nagyút,
Művész és í<oItO, otvos, hadvez& . , .
Mett strent, amelyet ontottak, a vét
Es szent a gondolat, a szót, a hit,
Melly el katoztek íeíí<tink spbeít.
Utat mutattak, mkl/. ietzőtotony,
IMely világit, mikor száz tém oson,
Márványban, bron?ban jatott jel nekik,
Atanymázas betúk is hirdetik,
Mit tettek s tesznek lelken s testeLen . . .

- Á* egy seobor még hiányzií< nekem.

Az ösmetetíen csetkész szobta ez " , .

Nem büszke hós, Lt hódit népeket
S víhatLént száguld tengetek íelett -Nem aíkotő művészl mesét Iri mond,
S képpel viőit, ha leíkank eíbotong,
Nem orvos, í<i ment .aggot, gyermeí<et
S megvált míndenkit, aki szeavedctt - -Más ez a hós, más ez az alkotó . , .

Csendes, szeliő és egyszetű íiú,
Csaí< saeme íángol s 6enne söt a nap . . .
Csak telke lángoí s mint papítfaíat
Ugy törí át a gúnyos vád íalát . . ,

Mindig segit s mindíg jóságot ád.
A nyomában mosoíygó nyát íakad
S hitrOl őalo(nak égi maőatak.
Vak nem megy át, őtiző kéz vlszi -Sacgény ncm sír - hOstink seglt ncLí.
S a Ielí<e egyszetű, miként a tó,
Strgatas, bátor s mindíg ragyogó.
Hósc a békés harcnak, vezolő -Messaí tájakta elvivő ető.
Ezet csodát tesz, maga ís csoda:
Szetetet - Íegyvert hordó katona.

S ezétt, művészekt csaí< faragiatok
Fínom vésőve| bátot alakot.
Csaí< egy (egyen ezet s ezet helyett.
Mindnek szemében ctt a íelelet:

- Jót akatunk s ha tudank, jót teszünk..
Szetetet éltünk s az a fegyvetünk.
A hatcunk örök, nem únjuk soha,
Mert sebet gyógyít, soha nem sebez . . .

Í S ha maid a szobor ál!, itjuk oda:

- Az ísmeretlen csetkész szobta ez . , .
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- 1'(]r a Szappanos tanár űt azt
mondta az apámnak, hogy §zamár
vagyok.: No, és?

- No, és ez a lrivatalos titok-
tartás durva megsértése !

*

Tanár: Hát például, szabadon,
saját szavaiddal hogyan fordítanád
ezt : I)e mortuis nil, nisi benc ?

I'itL: Csak az élőkről szahad rosz-
szat beszélni.

Műíorditasok németre.
Inr Fabenhaus l(álte hat nrich aus-

gofunden. (A szinhálzbarr kilelt a
hideg.)

Das Tag bakt. (A nap süt.)
DerKommaist aus Baum. (A vesszó

fából van.;
So hatto ihn am Bild gewischt,

dpsz Augenflasche ist ihm gestürzt.
(Ugy képen törüIte, ltogy a szem-
üvege leesett.)

Mit Quitturrg ]obe die Sonne .

(l{yugtával dicsérd a napot )

Igazságtalanság.

- Edesapám ! Meg lehet valakit
azért büntetni, amit nenr csinált?: Lzt már nom.

- Látod, milyon szemtelen és
igazságtalan ez a Veres tarrító úr,
llla megbüntetett azérl, mert nem
csináltam nreg a feladatomat !

Szónolrlás közben,
. . . Áki nem hallja a beszédemet,

emelje fel kezét !

A ió tanuló.

- Hány jelesed volt ?
: Meg sem tudtanr számolni.

- Hogy lehetaz,hiszenTe gyönge
tanuló vagy. Azt hittom, egy sem
volt ?: Porsze, hogy n€m. Ha lott
volna, nteg tudtam volna számolni.

Nyelvtan.
lVli a kengrrrú többesszáma ?
Kentok gurúnak.

t

- Mondjál néhány szót kicsirryitő
képzővel !: ]ivetkécsko, tarkácska macs.
kácslra, Iiecskécske, fecskécske, po.
loskácsha.

- Moudd nost ezeket kicsinyités
nélkül !

: Dvett, tar mac§, kecs, fecs,
polos.

*

- Összetettsző az, amelyot kettó.
választva,,, mindenik része önálló szó.
Például : Ors-vezetó, szám-tan. Mond-
jatok nrég néhányat !: Ha-tan: pá-Iinka, hoI-Ió, sző-lő,..

- Nésy-es l 
*

A ,,gyújtőnév" fogalrrrát nagya-
rázza a tanító a negyedik eleniben,

- Gyűjtónév alatt az olyarr szót
értjük, arnely több személyt vagy
tárgyat foglal összo, Például: tábor,
csapat, szövetség, raj, őrs .. . Na,
ki tud mondani még gyűjtónevot?

Tibike feláll:
: Sajt.

- Hogy-hogy ?
: Hát a sok kukao együtt.

{.

- Te, az nenr jó ntagyar szó,
hogy elnök.: Ilát mit mondjak ?_ DlőIülő.

: ns az alelnök helyett?

- ÁIelóIüló.
: ps ha valaki csak úgy tesz,

nrirrtha alelnök volna) az úgye :
álalelöliilő, Milyen alkalmas is a
magvar nyelv az énekre 1énokli):
álalelöliiIóóó.

Fizika,
-- Hány éves vagy?
: 18 árnyékban.

- Roómür vagy Celzius ?

Tetmészetísmeret.

Egy középiskolás tanár és a fele-
sége a svájoi hegyekon barangolnak.

- Mondd kérlok - szóI zz a,slr.
szony -, miróI lehet a hegyek közt
nregállapítani, hogy milyen maga§an
jfu az entber?

- Az nagyon egyszerü, A hotel-
számláról.

- Milyen jó a tyúknak ! Ha éhes,
eg5,szeriien tojik magának néhárry
tojást.

*

- Miórt van a lrengurúnak er-
szénye ?

: Hogy bebújhasson, ha kergetik.

Föttöm Zsiga politieál.
Választanak. SzónokoInak. Mindenröl

beszélnek, csak rólunk nem. Pedig én tud-
nám, mit kellene csinálni - mondtarn is
az örsrezetónrnek, de kinevetett. Persze a
1agyok, azok nrindig a zsebükre gondolnak,
de velünk nen törődnek. Peóig rrri va-
gyunk a ,,nemzet jövője". Nerrr én nlondom

- ök mondják. Nekünk legalább is annyi
szavazatunknak kellene lenni, ntint azoknák
a híres virilistásoknak és bélistásoknak,
akik azt sem tudják, mi fán terent acser-
készet. Arra van gondjuk, hogy kis vagy
nagy üstön lőzzék a pálinkájukat, de hogy a
cserkészeknek, a jövó miniszterelnökeiriek
legyen a város végén akár csak egy te-
nyérnyi saját játszóterük és lrogy a tábo-
rozásra szabadságot kapjanak a nresterük-
tö| - azza| egyik párt sem gondol. Csak
a saját mulatsigaikon jár az eszük. Drága
úi szinház akat, fogházakat, adóhivatatokát
épitenek, de csapatotthonokra, állandó
táborhelyekre nem gondolnak. Mert önzók.
Nem is akarják, hogy mi tudjuk, hogy mi-
lyen a.világ. Hogy rá se (rjünk azt meg-
tanúlni, kitaláIták a tantervet. Ez annv-it
jelent, hogy tudnom kell, hogy egy nresózi
délolasz kisvárosban a falusi biró neve nri
volt 2000 évvel ezelött és hogy előtte hány
nádpácát vitt a kisbíró, mes-hoqv valanií
szigeteken és félszigeteken iricsóáa hült.e-
ségeket hittek az emberek az Isteneikiól,
mcg hogy mi a széklrelye Nikaraguának.
de hogy Dörgicsén az apám a bírÓ, hogy
hol van a szoigabíró és kihez kell menlii
panaszra, ha valakinek a tyúkszemére lép-
!,e! vagy. kitől függ az, hogy az eIrrb-er
ltoltot nyithasson, szóval hogy ma tni a
rend, azt nem engedik megtanúlni. Aztta-
ltítják, hogy Ulixes hogy csávargott évekig,
Oe ?.i1. nent, hogy.a táborozásra hogyan
§zeoJuK ossze a penzt.

De csak lenne nekünk is szavazati jo-
gunk ! Hej akkor micsoda rendet teremte-
rrónk ! Micsoda új tantervet csinálnék . . .
és micsoda B listákat. , . az iskolában ., .

csak gondoljátok el...

Isk olában.

- Ki csinálta meg Neked ezt a
házi d,olgozatot?

- Az édesapám.

- Az egészet?: Nom, én is segitettem noki.
*

- Szerotsz iskolába járni?
: Hogyne, menni is szeretek,

jönni is, osak ott lenni nom nagyon.
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A síel
Itt a tél. A magasabb hegyeken már lel,sett a hó. Míre e

sorok a kezetekbe kerűlnek, talán mármindenüttszépfehértiszta
hótakaró boritja az őszi satat és piszkot. De ha még nem úgy
volna is, mindenesetre küszöbön a hídeg, havas évszak, közel az
az idő, amikor csaknem mindenütt lehet a síeléssel fogla!kozni.
Rendesen január közepé(ől február nrásod,k feléig szokott a legjobb
siterep kinálkozni, de a magasabb lregyeink között síeltünk már
húsvétkor meg pürkösdkor is. Sokkal több a ió havas vasárnap,
sem mint az ember igy a városban gondolná .. .

Hát hogyan készúljünk ezekre a havas napokra ? És mibe
kerűl a síelés? Egyáltalában érdemes-e vele foglalkozni?

Hogy érdenres-e ? Aki egy§zer megpróbálta, nenr hagyja
abba. Mert ha nyáron élvezet a szabadban mozogni, kétszeresen,
tízszeresen az télen, mikor a szántók határai, rétek, árkok nent
akad,ályozzák a szabad mozgást, nrikor az ember lefelé színte
repűlhet, mikor egészen más, csöltdes, clerúlt, tiszta a vidék, ttti-
kor sem zsíros papirosok, sem borízír dallamok nenr rontják
a hangútatot, mikor akarva sem vehet erőt senkin a luslaság,
mikor az enrber ügyességét, eszét, bátorságát, kitartását, térkép-
ísmeretét és számos más képességét százszorla jobban tudja
iejleszteni, kihaszrrálni és élvezni, mint a nyári hőség tikkasztó
levegőjében, mikor egy szóval - igazán embefebb ember-
nek érzi magát az, aki az elemekkel való küzdelnre közben a hegy-
tetőről tekint le a távoli váro§ füstgomolyába... ez nem is kétsé-
ges, beszéljetek akárkivel, aki nár járt sível, az maid még
bővebben megmagy arázza.

Inkább arról beszéljünk ma, hogy nri kell alrhoz, hogy
sielhessünk, hogy a szép téli ídót kiélvezhessük, hogy egészsé-
günk, tudásunk, jellemünk fej|esztésére a telet is felhasználhas-
suk. FóIeg - mibe kerűl az egész?

Ha nem úntat, itt közbeszúrok égy rővidke visszaenrléke,
zést aíía az időre, mikor negyven éwel ezelőtt én is akkora
voltam, mint tí, de a mikor még-cserkészet, diáktúristaság és ha-
sonló jók nem voltak, a sít nem ísmertük és a ,c§avargást' jó

tanárainl< elvből kárhoztatták. Akkoriban a gyerekek jöfornán
egyetlen megengedett téli mozgása a §zabadban a korcsolyázás
volt. Vágylam is rá nagyorr. Es nrikor az egyík híres korcsolya-
versenyző közelébe férhettenr, rácsimpaszkodlam és töviről-he-
gyére kíkércleztem, mi minden kell ahhoz, hogy az entber kor-
csolyázhasson ?

,,Hosszú, étes versenykorcsolya .* külön cipőre szerelve,
másik, harmadik páí tréningkorcsolyák, évi l2 írtos bérlet
a nagy jégre, sötétkék ruha n;rvég sapkáva| ... . . ." Szóval
vagy l00 forint volt (akkor még forintban számoltunk, talán 250
pengőnek, mai értékben három milliónak felelhetett meg) az, amit
versenyző barátom elmondott. Képzelhetiíek, hcgy elbúsÚltam,
hiszen egy húszas volt a havi zsebpénzem - ki volt zárva,hogy
ákár óraadással, akáf másképen is megszerezzem ezt a nagy
vagyont !

Közben közeledett a tél, beköszöntótt a karácsonyi szünet
és én rotonokhoz kerültem falura. Nagy volt a hó, kijárni alig
lehetett, csak úgy a falu útjain má;zkáltam föI-alá, hóval dobá-
lództunk, hóembert építettünk, a domboldalban lavinát görget-
tünk és töltöttük az időt, ahogy épen tudtuk.

a

e s r ö l.
Egyszer csak hívnak ám a fiúk korcsolyázni (csicsonkázni,

sikotyázni). Mondtarn nekik : nincs korcsolyárn. Kinevettek, nc
legyek olyan élhetetlen, csiníljal< magamnak. Nem tudom, hogyan?
Hát úgy nrint ók. Ók ugyanis a fútéshez előkészített bükkfa-ha-
sábokbó| háronroldalas, elől-hátul felgönrbölyített élű, olyan csó-
nakformájú dolgot faragtak, valami kidobott cipőről vagy bocs-
korról |evágott bőrdarabból - orrszíjat szegeztck rá, abba bclc-
állottak, mint valami papucsba és a bokán át maclzaggal köttöt-
lék szorosabbra, hogy el ne dúljön. Ez volt az ő kincsük, ezzel
mulattak ők is, nreg én is, egész lélen - és nagyszerűen ment !

Mikor visszakerúltem a városba, egy nagynéni padlásán
valami nagyon rozsdás valóságos korcsolyát is fedezlem fel - hí-
ányzott ugyan néhány csavarja - de a lakatosunknak minden-
féle számláit hordozgattam egy darabig és annak fejében meg-
csinálta nekem - és a szomszéd házudvarban rögtönzött pályán
évekig korcsolyáztam vele . . .

Hát így vagyunk a síeléssel is. Ha vetsetyzötöl kérünk ta-
nácsot, elntondja, hogy milyerr a tökóletes sí, külön sícipőt, ru-
hát ajánl hozzá, drága botokat, viaszt, javitószcrszámot, talán itt
is kijön a három millió, ha mindenból a leglobbat akarjuk meg-
venni - ellenben a Mátrában Fiska'itás fiatalsága hordódongá-
ból készűlt ingyenes síekkel mutat olyan iigyes gyakorlatokat,
hogy eláll a szemünk-szánk. Ahhoz tehát, hogy versenyben jó
kilátással indúlhassunk, sok minclen kell, de ahhoz, hogy a havon
sível mozoghassunk - igazán nem sok l Nem is szólva arról,
hogy a télen si nélkűl is lehet szép kirándulásokat tenni.

Persze, kivágott cipőben, keztyű nélkúl, meztelen térdekkel
nem mehetünk egész napi útra, hátizsák és bot nélkú|, zsinórból
készült kötéssel alig tudunk a iobban felszerelt fiúkkal |épést tar-
tani, de hogy a si erezése tökéletes.e, hogy a kötés a legujabb
divatú-e, hogy van-e kí,ilön sícipőnk, vagy csak zsírozott bakan-
csunk, hogy viaszosvászonból készűlt_e a keztyűnk, vagy teve-
szőrből, mindez már nern olyan fontos. Sítalpakat a szövetség útján
már,százezer koronától kezdve lehet minden évben szerezni,
használt síhez talán ennól olcsóbban is hozzá lehet jutni, sok
csapat nlaga is el tudja a síjeit készíteni. A többi pedig jön rna-
gától. Meg lehet kezdeni a .tanúlást, a gyakorlatozást.

Ha némi tapasztalatokat szereztünk, rövidebb, később akár
egész napos utakra is vállalkozhatunk - de mindég társaságban.
A cserkész ne kóboroljon egyedúl még nyáron se, de télen külö-
nösen ragaszkodjék ahhoz, hogy őrsben vagy rajban járjon. Talán
lasabban fog haladni, talán kevesebb kilométert fog megtenni, de
többet fog látni és cserkésziesebben fogja idejét felhasználni.

Bokaíicamodás, lábtörés nem szokott előfordúlni síelésnél
sem * d,e hát ,az ördög nem alszik" - valami túlságosan ure-
rész kisérlet, valami vigyázatlanság négis csal< vezethet ilyesmire
és ekkor az egyedúl járó bizony bajba kerűlhet téIen ! Egyedú'l
máson is nehéz segiteni. Különösen hegyes vidéken és elhagyott
járatlan területeken íontos az, hogy legalább egy őrs legyen
együ{t és ne szóródjék szét.

llyerlkor a kirándulá:okat is gondosabban kell elókészí-
leni. Az irányukat is úgy jó vezetni, hogy idönkint lakott hglyek
közelébe jusson, ahol szükség esetén melegedni lehet. Hóvihar,
sűrtl köd nagyon megtréfálhatja a társaságot. Iráriytú és térkép
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mindig jó, ha Van a cserkésznéí * még ha teljeserí ismert tere-
pen jár is. De mindennél többet ér a tapaszta]t vezető.

Kezdőknek azt is nagyon ajánlhatom, ha nlár otthon kez-
dik a készűlést és tanulást, gyakorlatozásl, Ezt ,,szátaz'' síelés:ek
nevezzük. A kezdő - de más is - jól tcszi, ha ehhez ú3ynel"i
öltözködik,,mintha krránclulni nleIln,,. Aztán valanli udvaron,
tornrt:remben vagy rnís olyarl lrell,en, ahol lrcgyes aszlalsal.kol<,
be yeihetó ablaküvegel< ós törékeny virágcse;,epel<, tiilr ök nincs:c -

nek, nekiáll a síjét fclkót:ri és leszerelni, nrentól 1öbbször, azlán

helyben fordúl - bot néIkűl, gyákoro'ia a tékezö áílást és á ter-
peszsiklás lábtartását és sokat dúl le és kel fel. Mert sífelkötés
közben legkönnyebb meglázn|, ügyetlen esésektől és felkelésektöI
lehet leghatnarább kifáradni, és - hiába - a sível is meg kell
előbb barátkozni, csak akkor bízliatik az ember benne teljesen

Aztán nagyon ajánlom a Magyar Cserkészben eddig nreg-
jelent niinden cikket többször is átolvasgatni. A jó készűlés után
pedig jó vezetövel:

ki a szabadba ! Zsembery Gyule dr.

céllövószet.
Tudom, sokkal nagyobb érdeklőcléssel

olvasrrátok el ezeket a sorokat, ha sokat
rncsólő képek is lennének illusztrált,a a
szö.ieg mellé. Most nem is azokról az 1z-
ga'nlas történetekről lesz szó, aurelyekben
a 1öri,énet hőse az utolsó pillanatban kct
libával egy faágról fejjel lefelé lógva a
gyilkos kezéböl kilövi az alig l0 enr,
kosszú pengét 200 lépés távolságról ! -Ncnt, most csak a céllövő sportnak ne-
nrr:s, hasznos, férfias vol1ára akarom fel-
hívni .a figyelmeteket és azt hiszem, nenl-
sokára aránylag clég olcsó és részlet-
fizetésre is.bcszerezhetö céllövő pushát
fogu:rk ajánlani a csapatoknak. Nern bö-
lény vadászatokra akarunk elvinni most
titeket, csak a minden csapat által meg-
építendő,egyszerú céllövő térre, ahol majd
a pontos megtigyelésre, éleslátásra ésbiz-
tos kéztarlásfa §zoktató céllövészet gyö-
nyörűségeit élvezhetitek. Az országos ve-
zetőtiszli testület későbben részletesen is
közölni íogja a csapatokkal acéllövő fegy-
verek könnyú megszerzésének a módjait
és.gondoskodni fog, hogy szakszerú uta-
sításokat is adion a céllövészet .bevezeté-

sére és irányítására. Addig is a céllövé-
szet iránt érdeklődőknek szives felvilágo-
sitást nyújtunk. o. V. T.

lében alakúlhatnának kerületi, vármegyei,
helyi víziteleplk és áltandó táborhelyek . . .

Il. Mit szólnátok, ha rnár most nyáron az
összes rnagl,ar vizicserkészek részvételével
ttagy leevezést rcticleznénk Passautól Bu-
tiapestig - és jövőre aztán Budapcstről
a l3:rlatonba ? Az cgész 3 hétig íartana. A
lajok külön-küIön tennék meg az ulat,
csak a tíborlre I5,cI< kijelöIése, az útiieLv
t,lkészítóse, a tttettr:írcttd kiszánrilása, az
előkészüle e!< és a bevonulás történne
e gyütt esen,

Flúsvétkor a vezetők részérerövid közös
tábot, a csónaktelepen. Közös kiképzések.
Július clsö n rpjaiban utazás a kiinduló
állonrásokta, cltt a rohanó Dunában 2-3
lIapos rajglakorlltok, Egy-egy nap talán
Linz, Aggstein, Gyór, Nyergesújfalú, vagy
Dunaalmás, Esztergom körúl. Bécsben
esetleg 2-3 is. Esztergom és Vác között
gyülekezés - azután közös érkezés. Azok-
ból a csapatokból, amelyekböl csak néhány
csónak indúl: külön összevontrajok alakúl-
halnának, Az egé"zet a szövetség legföbb
emberci közül a legtapasztallabb vízimukik
vezelhetnék, a vám, útlevél kérdését aszö-
vetség elintézhetné. Az egész alig kerúlne
többe, mirt az á|lótábor.

Furcsa, hogy télen, hóban, fagyban be-
szélünk az ilyesmiról, de ha .megakarjuk
csinálni, jókor kell elkezdeni a készülést.
Irjátok mbg fiúk, volna-e kedvetek ilyes-
mire ? Rendezzük-e meg ezt a leevezést ?

Es még sok tervet szöhetünk.. .

De nem folytatom. Folytassátok Ti !

Főzzelek ki szebbnél-szebb terveket. Ha
az összetartás és akarat í egvan, legna-
gyobb részük 1estct is ölthet. Ne foglal-
kozzunk meddő áImodozássaI, hanem min-
den lelmerülő gondolatnál vizsgáljuk meg,
egyáltalán kivihető-e -_ és ha igen - ak-
kor rajta, lássunk azonnal hozzá a meg-
vaIósitásához.

Mutassuk meg, hogy mi cserkészek nent
szónokolunk, vitatkozunk, Iranent cselek-

4. Kopenhágai Jamboree.
5. A Nenrze'i Nagytábor.
6. Cserkészeink külföldörr.
7. Testedzés a cserkészetben.
8, Cserkészet és egészség.

I I. Ztirtkörü sorozatolt :

l1. Vizi cserkészct.
12. Téli táborok.
r3. Vezetői táborok.
l4, Cserkészélet külföldön.
l5. Vcrsenyek a cserkészeszme szolgá-

atába n.
l6. Cserkészmunka télen.
|7. Két napig egy hike-őrssel.
18. Mit |ehet tanuini az őrsi akadály-

versenyen ?
19. Sportok a cserkészetben.
2U. Mit is láttunk Dániában ?
A sorozatot állandóan tökéletesitjük.

Ez pedig csakis úgy lehetséges, ha
minden csapat,
nrinden fotografus,
nrinden cserkész

§egít ebben a munkában bennünket s
kész diapozitivet,
szép negativot, vagy[éles kópiát

bocsát rendelkezésünkre.
Hiszen minden csapatnak van néhány

tttcat diapozitivlemeze, melyet már nem
használ s a íenti sorozatokba nagyszerüen
beilleszthetök volnának, A cserkészfény-
képészeknek vannak sikerült íelvételei,
melyről - ha egy hétre rendelkezésünkre
bocsátja, garancia mellett - elkészitjük
a diapozitivet.

Minden csapat érdeke, hogy a központ-
ban tökéletes és .jó sorozatok tilljanak a
rendelkezésére.

Ezért kérünk minden csapátot:és min-
den cserkésztényképészt hogy segitsen.

Orszrigos Vezetötiszti Testület.

Megérkezett már az idő,..
Megérkézett már az idő.

Táborba !

Aludjunk már néhány hétig
Sátorban.

Fözzik mog aZ ebédünlret
Kondérban.

Nem pedig mint otthon szokták:
Fazékban.

Együk meg az ételünkeb
Csaj kából,

lgyunk egy kis forrásvizet
I(ulacsból.

Ig5, Iesz edzett a mi te§tünk
Eléggé.

Igy tesszük mi rnajcl hazárrkat
Egésszé.

Fehér kálmán
, 18B, ,Kinizsi" cscs, Szeget!

Tervek,
(Vízicrcrkészek réezére.)

A csónakházunk megvan. Még nem egé-
szen a rniénk, de már berendezkedtünk
benne és reméljüh, hogy többé tólünk nern
viszi el senki. Van helyünk a pesti és bu-
dai csapatok csónakjai részére, van he-
lyünk, ahot más látogató csaPatok meg_
száIllratnak, ahol vizi kiképzéssel foglal-
kozhatunk - és ahonnét kiindúlva gyö-
györű terveket szőhetünk.

A telepen - úgy ahogy most van -százná| is több cserkészcsónak fér el, a
vízen kikötött ladikokról nem is szólva. A
part mellett uszoda építhetó. A mellék-
épületekben múhelyek rendezhetók be.
Még most télen is minden va;árnap jár-
nak ki csapatok s ott töltik egész napju-
kat, ott szövögetik ók is jövő terveiket.

Most már komolyan nekiláthatunk a vizi
cserkészélet megteremtésének !

I Víziünnepélyek, életmentötanfolyamok,
ingyenes úszásoktatá§, nrind megoldhatók az
ilyen csónaktelepen. Es ha Budán valahol ál-
landó táborhelyet szerzünk, annak is csak
előnyös - különösen a kánikulában -azilyen parti kirándulóhely.

Ennek mintájára aztán Szegeden, Szol-
not<on, Györött, Miskolcon, Patakon, Szeg-
szárdon, a Velencei tónál, Magyaróvárott,
Vácott és minden cserkészközpont kőze-

szünk. ayuh bticsi.

Előa dásokra éstovábbképzésre
alkalmas diapozitivsorozatolí.

Az Országos Vezetőtiszti Testület két
léle diapozitiv §orozatot tud a csapatok
rendelkezésére bocsájtani: l. olyanokat,
melyek alkalmasak arra, hogy a csapatok
ünnepélyük programjába iktassák s közön-
ségüket megismertessék a cserkészettel és
2, olyanokat, melyek elsösorban arra szol-
gálnak, hogy a csapatok tudását speciáIis
ágakban való képességeit tovább feilesszék.

A nyilvdnos, a közönség részére szo -
gá|ó sorozat kölcsöndija szöveggel együtt
1O pengő, a zrirtkörü cserkészek tovább-
képzésére szolgáló sorozat,,k kölcsöndija
5 pengö.

I. Nyiludnos sorozatok :

l. A cserkészélet.
2. A nagytábor.
3. A mozgótábor.
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A központi téli továbbképzö tiszti tá-
borba meghivást kaptak beosztása : L Órs;
Ifi, Achzehner József 3. sztitnú cserkész-
csapat" Atányi István 772. sz., Bőhm La-
jos 173. Dán György 2. Farkas József 55.
Fekete János 658. Gacs János 90. II. Örsi
Gundrum Zoltrjn 90. Geritsen Vilmos 4.
Gerzsi Károly 911. Herskovits Mihály 297.
Kiss László 100. Klugesherz józsei l32.
Kostersitz Jozset g0. Ifj. Kúnfalvy Rezső
1OO. ilI. Órs: Lriszló Gribor 267. Mathia
Károly 26. Mátis Kálmán 100. Magyar
László 119. Moharos László 75l. Maurer
Mihály 2l4. Orbán Ferenc 100. Osváth
György 30. lV. Örs: Seifert Lajos 324.
Stahl Béla 30. Szabó Gábor 959. Szent-
iványi Székely Lajos (uj), Szieberth Árpád,
Simó Pál 324. Számp| Pál 658. Székely
László l00. V. Órs: Papy Pril273, Reóthy
Ferenc 95. Tábori Pál 32l. Téry Ferenc
30. Uti István l40. Waígand Ferenc 251.
Wickhardt Mihály 30. Igen sokan jelent-
keztek ezeken felül mások is, de rnivel
így télen a menedékházban csal< korlátolt
rnennyiségben ál1 hely a rendelIezésünkre,
többet nem volt lehetséges felvennünk.
A kiválasztásnál irányadóul szolgált: 1, Hogy
rninden kerületből legalább 2-3-an jöhes-
senek. 2. A jelentkezés solrendje. 3. Idő-
sebbeknek elsöbbségük volt. A jövőre is
szándékunk ezt tnegismételni - de ezett-
kívül tiatalabb vezetők részére tőle3 a si-
kiképzés és téli tábor ismertetése céljaira
párhuzamosan külön tísztitábort (tehát nem
továbbképző, avatásra jogosítót) rendezni.

Csapattitkárok ! Az évi jelentés ese-
dékes! Két példányban kell kiállítani. Az
egyik a csapatnál maíaci, a másik jauuár
e|e!én az illetékes kerülethez kerül. A ke-
rület azokat január l<özepén az országos
közporrthoz terjeszti feI, ahonnét néhány
hét multán végleges megőrzés végett visz-
szakapja.

Ne felejtsék el a Magyar Cserkész elő
íizetési díját (évi 80.000 K) beküldei, egy-
úttal a pontos címet is közölni és meg-
írni, hogy az előíizetés milyen ídóre szól.
A pénz a Szövetség Gazdasági Hivatalának
(Btrdapest, VL, Révai-u. l0.) küldencó.
Az esetleges panaszok és l,,lszó!aiások is
oda cimzendö <.

A Ne,rrzeti Nagytábor dljki sztása.
Lapunkkal egyidőben viszi szét a posta
a kerületeknek a dijalrat. A csapatoka ke-
rületektől kapják rneg a jutalmakat. Van
olyan dij pl. a,,Nagy Sánelor"-féle rézkarc,
tnelyet csak késóbb küldünk szét.

Á Nernzeti Nagytábor dijainak végleges
elosztása a követrezőhépen történik :

1. Minden Nagytáborban résztvett csa-
pat ,,Nagy Sándor"-féle rézkarcot kap,
melyen íeltüntetjük, hogy a táborozas és
a táborlűz versenyben elsó csoportba
került.

2. Minden őrsi versenyben eredménye-
sen rész vett. csapat rézkarcára felirjuk,
hogy melyik örsi versenyból került az elsö
csoportba.

3. A kötelező egyéni versenyben elsó
cmportba került versenyzök fotogtafikus
emléklapon elismerö szöveget kapnak.

4. A nem kötelezö versenyek első 3
helyezettje könyv és tárgy' jutalmazásban

részesül. Nem egyenlő jutalmak esetén a
kiosztást sorshuzás dönti el,

5, Papp államtitkár úr szobrát és a
Hangya vándordíját azon két kerület nyeri,
melyek viszonylag legnagyobb létszámmal
vettek rsszt a Nemzeti Nagytáborban. Ezek
a jutalmak vándordijként kezelendók. A
Magyar Kender- és Lenipar r.-t. sátrának
felhasználás társvában később határozunk.

6. A Mugyar" Fegyver- és €épgyár ál-
tal adományozott fegyvereket azok a kerü-
letek nyerik, melyek a cserkészek céllövő
versenyén az első liz között a legtöbb
nvertes§el szel eDeltek." 7. A tiszti célrövö verseny dijazása cél-
iára köniv iutalmat iüzünk ki.' 8 

^; 
ériékesebb dijakat (cipó terrnos,

football) az elsó csoportba keriilt örsi
verscnyék nyertesei között sorso.juk ki.

9. Minden cserkészn k jogaban áll
nagytábori emléklapot (fénykép) nevére
kiállitva 10.000 K.-ért megrendelni.

szilveszteri örtüzek. sok családban
szokás, hogy az újévet ébren megvár,ák.
Kávéházak, mulatóhelyek mindenléle lnó-
kával szórakoztatiák ilyenkor látogatóikat.
Sokan kártyázással, tánccal töltik el az
ictót éjfelig.

Sok cserkészcsapatnál is bevett szokás,
hogy ébren váriák az újével, cle nem kár-
tya mellett, lüstös helyiségekben, még csak
nem is szobában, hanem Tábortűz n,ellctt
a szabadban. Annak jeléül, hogy nem mu-
latsággal, nem élvezetekkel várjuk az új
esztenoöt, hanem komoly lelki és testi
munkával akarjuk azt megkezcleni. A téli
táborban levők többnyire valamely maga-
sabb csúcs ormán gyújtanak tizet. Az
ország határán egyik lángtól ellátni a má-
sikig - és az elmúlt évben is sokan les-
ték odaátról, a határon túlról, vajjon résen
vagyunk-e, vajjon ápoljuk-e ezeket az őr-
tüzeket, vajjon átvilágít-e hozzáluk a c§er-
készekmunkáia...

A Nemzeli Nagytábor beszámolója
f. hó 5-én d, e. fél ll-kor a Corvin mozi-
ban fényesen sikerült. Albrecht, József
F-erenc liir. hercegek, miniszterek, állam-
titkárok, tábornokok, a hivatalos és társa-
dalmi életünk csaknem minden szárnottevó
tagia ielen volt. A kerületek leglöbbjének
is-megielentek a vezetöi. A rendezóket és
szereptóket nem akarjuk külön kidicsérni.
ló munkát véseztek.- A bemutatött filmek kiköIcsönzése tár-
gyábrn a gazdasági hivatat intézkedik.

A csehszlovátr területen működő kö-
zépiskolás magyar cserkészcsapatok lét-
számáró| a Losoncon megjelenö, kiadóhi-
vatalunkban is kapható ,,A Mi Lapunk"
című diák- és cserkészujság legutóbbi
száma a következö kimutatást közli:

A farkasdi, besztercebányai és ta§sai
niásik, 5 sz. raj liaival és a 3 leánycsapat
együtt 72 tagjával a létszám összesen 640- re
tehetó.

A legmagasabb ház most épül Det-
roitban (Eszakamerikai Egyesült Allamok)
85 emeletes lesz, vagyis 250 méter magas.
De azért még nem ez a világ legmagasabb
emberi építménye, mert például, a Páris-
ban tisztán vasból épült ,,Eiffel 1orony"
300 méter maga§. Hát ki tudja, egy ren-
des pesti 3 emeletes ház mekkora? Meg-
nrondom: nem egészen 20 méter: (Az egyes
emeletei 4 méter körül valók és a tető).

Uj Kimjáték. Vedd elő aMagyarCser-
kész valamelyik régebbi számát, keress ki
abból alkalmas rajzot. Például az idei év-
folyam 150. oldalan levó tábor-rajzot. Né-
peidnek 2 perc megfigyelés után, vagy a).
Emlékezet után le kell azt rajzolniok, vagy
b). A hibíkat emlékezetból irásban íet-
sorolni. C

Stepinger KároIy állitólagos magyar
cserkészre vonatkozó nlinden adatot kéri a
Szövetség külügyi hivatala.

Svéd Jamboree, A Svéd cserkészszö-
vetség 1927. iulius 9-20-ig Svéd nemzeli
Jamboreet lcttdez, tnelyre Szövetségünk is
rrrcgItivást kapott. A részletcs progralllot
a küliigyi Iiivatal, mihelyt megkapja, közölni
logja.

Rádióhiénák. cimen egy 16 felvonásos
amerikai cserkészfilm futott dec. 9.-1t.
három íóvárosi premier moziban. E nagy-
szabásu és minden izében amerikai fitm
nem tisztára a iserkészéletből vette a tár-
gyát, kalandorok és cserkészek sorozatos
küzdelme egy találmány birtokáért. Az ese-
mények a csodás Evansit rádiókristály
körü"l lorognak, nrelynek Evans cserkész"-
parancsnoÍ a tulajdónosa és atyja a felta-
lálója. Egy szindikikátus meg akarja venni
az egész világon egyetlen kristálydarabot
és elóallítási titkát, de a Sas cserkészek
parancsnoka boldogult atyjának tett igére-
iéhez képest nem akar megválni tőle. Erre
a szindikátus kalandorokból álló 'tagjai
elhatározzák, hogy erószakkal fogják azt
megszerezni. Megindul a tullütött izgalmas
események láncoiata az amerlkai filmek
minden bravuros romantikájával, melynek
folyamán a csodás kristály, hol a kalan-
dorok kezébe jut, hol meg visszakerül
Evans parancsnok birtokába. A Sas cser-
készeknek összes cserkésztudományukra
szükségük van, hogy paiancsnkukat több-
ször kimentsék a kalandorok karmaiból és
segitsék öt a rablók elleni küzdelmében.
A mozi közönségének módja van bepillan-
tást nyerni a láborozó cserkészek életébe
s alkalma vatr látni a cserkészeket, amint
morzéznak, nyomot olva§nak, é etet men-
tenek' égő házat és erdőt oltanak, autót
vezetnek, első segélyt nyujtanak, stb.
mindezt egy izgalmas történet milöjében.
Szép jelenr:t a íilnlben egy megjavult csi-
bésznek c§erké§§zé avatása, aki először a
rablók kéme volt, de cserkésszé lett ami_
kor a fiúk az életét mentették meg egy
mossárból. Evans parancsnoknak és ügyes
cserkéseinek végre is sikerül visszaszerezni
az é;tékes kristálydarabot és ártalmatlanná
tenni a kalandorokat s befejezésül alkal-
munk van tanui lehetni Evans parancsnok
és menyasszonya boldogságának.

A filmen szereplö c§erkészek a san
ífancisco-i 63. számtr csapat tagjai, akik
rendkivül ügyes€n oldották meg íilmiátszói
szerepüket. Mikor jön el azaz idő;'amikor
majd egy mag},ar íilmiró elgondolása sze-
rint nragyar filmgyár fog magyar cserkész-
szereplőkkel hasonló nagy koncepcióju
cserkészlilmet gyártani ?

$eregszász,,Bagoly" c§cs.
Ersekújvár,,Czuczoí" r,
Kassa I0. sz. raj ,,
Komárom ,,Jókai" ,,
Losonc ,,Madách'' ,,
Pozsony,,Kiskárpátok",,
Rimaszombat,,Tompa" r,,

30 fiú
27 ,,
56 ,,
74 ,,
83 ,,

l29 ,,
65,
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Síverseny lesz az idén is. A íeltételeit
? ja|uári szám hozza. Terv szerint egyéni
és külön futó meg műverseny dijak-irenl
lesznek, hanem csak "összetett" versenvek.
de cz is csak 2l évesekig. Az öregebbek
rószére külön örsi versirrvt (akadálvost
vagy kirándulásit) szándékunk' rendézni.
Antcly csapat kiváncsi a feltételekre, annal<
kérésére még a januári szám előtt'postán
megküldjük.

I. KERÜLET.
kedles parancsnoktestvérek 

!

A Keriilet ez évben együtt ünnepel Ka-
rácson yt.' Dccember 18 án a zugligeti Szt. Anna
kápolnánál karácsonyfát állitunk fel. E
szeretet fájának ragyogását adia meg a
csapatok összetartása. Mínden Parancs-
noktestvér hozzon egy szál gyertyát - ha
lehet, a csapat minél több tagiával együtt,
lta netn, úgy legalább három iaiti külclött-
séggel. A Kerület 96 csapatának 96 gyer-
lyaja áíassza el fénnyel a sajgó scbeinkre
Üiőn emlékezíető tiarácsonyTát ; biztató
ragyogásában legyen üzenet hatálainkon
túl levő Testvéreink számára. Összetartó
eróvel készülünk a ,,Nemzeti Karácsony
ünnepünkre" ! Legyen jó kivánság, testvéri
üdvözlet a többi kerület cserkészei szá-
nrát,a is. E fényből nern hiányozhat Pa-
fancsnoktestvér a Te csapatod lángja ! A
szerelet fája meIegénél, békesség lálrgjai-
nál kivánjuk egymásnak boldog Kará-
( §onyt.

Karácsonyi ünnepünkre a ludnivalók a
következők:

_ Gyülekezés (zászlók nélkül) - hóban
fagyban is - megfelelö rneleg öltözetberl
l8-án szombaton délután 5 órakor azAn-
t,:a-kápolna körűl. Hozzánktartozók is iö-
hetnek. Hazaérkezés 8-fél 9 órakor.

Programot ad : a szeretet.
Magunkkal hozunk csapatonként egy

gyertyát tartóval, amelyre a csapat számáÍ,
karácsonyi jelmondatát vagy egy megszállt
területen levő város nevét tartálmaió oa-
pitkát erősítünk fel. - 15-éig a csapaiok
jelenlsék be esetleg a csapatban lev6 árva
(hadiárva) cserkészének révét adataival.

Ker. Int. Biz. megbizásából:
Sdndor .|dnos s. k,

]. ker. üy, elnök.
Kovtics Gyula s. k. Kun Attila s. k.

12, VilI. R. cs, parnoka, 32. Levente cs. parnoka

Ttszti pröba: 1927. ianuár 14.én d. rr.
5 órakor Váci ucca 62."fsz.7.

K. L B, ianuár 2l. d. u. 6, ugyanott,
Tiszli gyúlés: ianuár 28-án d. u. 6-kora Katiolikus legényegyletben. Tárgy: 1.

Dr. László Gábor Budaoest körnvékének
1eológiáia. 2. Kovács Gvula Esv'ui oró-
batervezét. 3. Bejelentéset. a. tnitiitványot<.

Nov. 26-iki tisztigyúlésén a Nemzeti
Nagytá.bor éleImezéséiől lefolytatott vita
eredményeképen Vajna Ede székestóvárosi
tanácsnoknak köszönetet mond.

, A 
_ 
próbatervezet megvitatása közben

s.ok éIetrevaló sondoIat-nvert kifeiezést.
Altalában az-a Íélemény a'lakúlt ti, hogy
a jelenlegi kiképzési szábályzat mesúattd;
ta'ása nem sürgős, ellenbén fontoi, hogy
azokat a csapatok komolvabban vesvél(. A
részleteket a'kerületi hirádő hozza".' 1Ető-
fizetési ára a csapatok részére a000 kor.)

__ Ünnepétyek: F, hó 5-.én a 270. Hajnal
(Vilaa 11161rné ,j.t 5-7. alalt) a 22l.
An_onymus (-Bp. Őr u. 9.) 320. Nimród
(Fő ucca 68.) 

-

Dec. l2-én : a 242. sz. MÁV. Törekvés
cscs. (a kőbányai úton.) A 308. Kuruc (Ví.
Lehel ucca 16. alatt) réndeztek tábori be-
számoló vagy más-ünnepélyt, A 30. sz.

HoIIós Mátyás cscs. segédtiszti, öregcser-
kész, cserkészfogadalommaI, kiscsefuész-
igétettel és újílással - vendégck hívása
nelkül (a PálvöIgyi barlangban).

Dec. l9-én a 76. sz. Fasori cscs. mü-
soros tábori beszámolót tart d. u. 5 órai
ke zdettel.

ll. KERÜLET.
December l9-én délelőtt 9 órakor t\lis-

kolcon a ref. reálgimnázittItrban lierüleli
tisztigyúlés. December 28-30-án kellő ie-
lentkezés esetén lisztképző akadémia. 

-

A kerüIet első alakulrisa 1920. clecenr-
berében volt a még t9l9. őszén Zslpán
László elnöklete alatt megalakult helyi-bi-
zottságból feilódve ki, Az ui alapszabáIvok
értelrneben váló nregalaktllá-S lÖ22. ápiiliS
22-én történt. A kérület ntostani keretei
1923.-ban épültek ki, amikor nregalakult a
hevesrneglei írltézőbizottság, az egri és a
miskolci' hel_vi bizottságok|' mint -csapal-
§zervezó lestületek.

A megalakulás évében lg22.-ben volt
15 csapat, 1923.-ban 18 csapat, lg24.-ben
2,2 csapat, l925.-ben 24 csapat,1926.-ban3l csapat. A cserkészek sz-ána |lCO kö-
rül lan.

A tiszti gyülések rendszeresen vannak
19.25. .lavaszától. Volt egy év alatt - a nagy-
táborig - 4 vándortisZii svűlés és oeilis
Miskoicori, Egerben, Sárosfrátakon, Ó)Oon]
ez tttóbbi helyen kerületi iserkészösszejö-
vctel is volt á pünkösdi ünnepek alatt.'

III. KERÜLET.
A december 6.-ra tervezett kerületi köz-

gyűlést január 6,-ra halasztották a válasz-
tások ntiatt.

V, KERÜLET.
1927. ian,9-én tiszti gyűlés Sarkadon.
Szegedi hirek. Augusztus 8-án a 82.

sz, Zrinyi és az 550. sz. Baross pákászinak
veísenye. - Szeptember 4-1l.-ig a 82. sz,
csapat második vizitábora Csongrád-Sze-
ged között; 5-én : a pusztaszeii Árpád
ünnepre kivonuIt csapatok : 82. sz. es 5St.
sz,2ö-án: az 550. sz. csapat rajversenye.

- Október 2.án: az 55C.-sz. c:ápat öieg
örsöt alakit ; 4-5-én a Kormány.zó Ur elóú
elvonuIt csapatok: 82-.83-552-555-
562.; l0-én : a Kerület vásárhelvi tiszti
gyülése és tiszti vizsga; l6-Í7-én a
harangszentelési ünnepélyeken részvett csa.
p4tok : 82- 183-550 -552-56 ! . i |7 -én
Vidovszky Kálmán e. megbizott a következö
csapatokat látosatta mee: 82-183-550-
552-555- 562: _ Noíember 5-én: KIB.
gyülés ; 28-án NNT. matiné a szegedi csa-
patok közös részvételével | 27-2g-30-án
nagtábori film.

Személyi hirek. Parancsnokváltozá-
s^ok l a 82. sz. Zrinyi parancsnokságát dr.
Gregorich lzidortóI dr. Dukovich tólinc,
a_ l57. sz. Danrjarrich parancsnokságát dr.
Gondár: Feliciántól Tóth Ágoston, áz 5b3.
sz. Sz. Irnre parancnokságát Dudás Károly-
tól Pongrácz Elemér veite át. - Csapát-
tiszti múnkát vállaltak: dr. sántha olivér
és Majtényi Erik a l57. sz., Vass |enő az
552. sz. csapatnál. - Parancsnoki-megbi-
zatást kapott: dr. Rohoska Gyula a 292.
sz. csapatnál. - Segédtiszti munkát vál-
lalt: Adamovits Miklós és Teszár Zoltán
(55"t. sz. cs ).

Szervezég. A l57. sz, csapatnál öreg
őrs-, a l83. sz. KinizsinéI kiscserkészrai
atakult. - ^ 

225. sz. Petőfi fúvószene-
karának betanítása nregkezdődött; a 92,
Csanád és a 236. sz. Maróthy is zenekart
szery.ez, - Csabán, Szegedeh, Battonyán,
Mezőberényben új csapatok állnak szeive-
zés alalt.

Vl-VII. KERÜLET.
Ünnepétyt rendezett dec, l2-én a l78.

Mecsekalyi cserkészcsapat a Péc.i Jótókol,y
Nőegyiet hclyiségében.-

Ix. KERÜLET,
Decem§cr 19-én Debrecenben kerűltti

közgyiilés. A szervezötestüleíck csapalaik
íttján kaptak meghivást.

X. KERÜLET.
A rákosszlnrrnihályi 907. Károli Gás-

pár cserkészcsapa1 nov.2l.én taltotta ószi
beszámoló ünnepélyét lragyszámri közön-
ség és a 1öbbi iák-osmen"tí csapat részvé-
telével. Az ünnepi beszédet di. Sárkány
Loránd íartotta (a magyar cserkészet nagy
feladataiLól). Voit azoikivül két cserkéiz-
sziItdarab, szavalat, hegediiszálrr óstábor-
tíiz, anrelynek keretében a Nem.eli Nagy-
táborrót számolt be a csapat,

Trombitálás - A Hegyekben.
Sokszor érkezik panasz, hogy cserké-

szek laktanya közelében riaaót fújnak,
város melleit este 8.kor takarodót, vagy
az erdóben lármáznak. Valószinúleg ezéÍ<
a panaszok többnyire alaptalanok, mert
jó cserkész ilyet irenr tesz. Tilos'is és
xihívja az ellenszenvet, De valarni alapiuk
neha. nrégis leltel, ntert példáirl a napór-
ban ls az egyik napilapban a következő
panasz telellt meg:

NeIrr-irunk uja"t, amikor nregemlitjük azt
a mar annyiszor tapasztalt jeienseget, lrogy
a_ hegyek közé kiránduló cserkészek kint,
ahol arra semmi szükség nincsen, tronbi-
tálnak, Tilzás nélkiil áltaptlrat,Írk meg,
hgsl a hegyekben néha valóságos trombi-
taharsogás hallatszik. Ezt iokozottabb
mértékben íapasztalhaíjuk a budai és a
közvetlen pestkörnyéki lregyekben, de rncg-
törtörtent az is, hogy a Börzsönybert, a
Csóványos tetején szólalt nleg a kürt, ott,
ahová csak igazolványok, engedélyek stb.
ntegszcrzése után meltet - kitéte nragát
ezután is kellemetlenségeknek - a turista.

Fenn a csúc§on történt az utóbbi eset.
Nagy buzgalommal fírj(a egy cserkész (vaj-
jon, nem álcierkész-e ? Szerk.) a iobb
sofsra érden}es sárgarézcsövet a ,,csapat-
nak" (vajjon, rni lehetett a száma? Jóaz il5 esmit mindég megtuclni ! §zerk.l,
aniely állt öt, összesen öt - fáradt-
ságtól még lihegő - liúból. Es - ne
neve§§ünk * menetelőt íujt. A Csóvárryos
tetején. Hogy hamisap íúiia, az még dem
baj, de erősen fújta. Es ez már baj. Tud-
nivaló, hogy Csonka-Magyarország Iegtöbb
és legszebb hegyvidékének Iragy része
magánterület, mi több vadásztcrület, tehát

- és ez csak ,,termé§zetes" - szigorúan
tilos, Már ez oknál, de még inkább a ter-
ntészetsz.eretelnél fogva senl engedhctő
nleg az llyesml.

Tudjuk, hogy a kis búrkalaposok idó-
ve| jó turistákkáválnak, hiszen a cserkész-
r evelés hatása a fegyelem, egészségük, a
természct megkedvelése mind-nrind e]ő-
készítik öket erre; de éppen ezért
talán mégis nródot találnak az illetékes
irányitók arra, hogy felvilágositásaikkal ki-
küszöböljék ezt az egyetlen, de annál
károsabb tünetet. A cserkészelt és turisták
között kell, hogy íennálljon a jó viszony,
hiszen célkitüzésük és múködési terülelük
részben közös. Tehát ne trombitáljunk ott,
ahol nem szabad és gyakorolni például a
nagykovácsi rétre menjünk, mert ott ez
nem okoz bajt.

Hisszük, hogy ez a szerény nézetünk

- melynek teljesitése nemcsak a túris-
lák, de a cserkészek érdeke is - nem
lesz a pusztában hiába elhangzolt szó.
Egyébként - jó munkát l /ellinek ldnos.
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Ui pályázatolr.
Ezok nlár nem számitanak be az eddigi pá"Iyázat-

soroza,tba és a milliós pirlytizatba. Ezek egészen öníllió
nagy karácsonyi pril.yázatok:

. I. Mit tehet a cserlrész. hogy a 
"Magyar 

Cserkész"
előf.:etői szaporodjanak? Erle a kérdésre a legj,lbb
válasz: 40.000 K. és lrárorrr dij egyenkint 20,000 K.
Belriilclési határidő jarr, 6. Csak elófizetók pályázhatnak.
(Ha a csllpat vagy órs frzet eIő, a pir,r[ok igazolásával
a csapat vagy órs tagjai is.)

II. Pá|yázat tárgya a legjobb birálat a Muglar
Cserkész idei éut'oljlaruá.ról. Arra kell felelrri : Mi tot-
szett neken a legjobbar,r _. és mi a legkevésbé az 1926
évi számokban ? Ez a páIyázat csak úgy számit, ha
a csapatpararrcsno]r vagy helyettese a csapatpecsóttel
igazo|ja, lrogy a pálryázó igazolt cserkésze a csapatrrak,
ezért az igazolvány számát és az életkort is nreg kell
írni. Kiscserkészek és öregek is pályázhatnak. Hogy
e|őfr"zeíő-e az i\lető, az nem fontos. tlatáridó 1927. jan,
15. Díjak 100.000 K. 80.000 K. és 50.000 K. Tizen
ingl,en kapják a Magyar Cserkészt egy fél évig és ezen-
kivűI a pályázók egy ötöde könyvjutalombau részcsűl.
Ez a szokatlau nagy díjazás azér[ van, rnert egy ha-
sonló körkérdésro egyszer már nagyon értékes vélemó-
nyek futottak be és a szerkesztőséget Dagyon órdelili,
hogy milyerr is az olvasótáboránirk az izlése.

ItI A legjobb cserkésztárgrtt fénj,ké1ll,e, Nem kell
éperr, hogy kalapos cserkész ü}jön a közepében - lehet
esetleg ternrószetmegfigyelós, téli táj, vagy nrás olyan
tárgya is, anrely vonatkozásba hozható a próbák an)a-
gával. Miuden fényképhez mellékelrri kell egy kis írást,
rnelyben a csapatparancsncksá.g igazolja, hogy nrelyik
igazolt (mint fent) cserkésze, nlilrclr, ltol, milyen géppel
(:s lencséyel csinálta a felr.ételt. Bői,ebb magya,rázat is
csatolható. Pá|yázhafuak nagytábori és régibb - de
a, Magyar Csorkészben még nenr közöIt képek is. Be-
lrültlési határidó: febr. 1. Elsó dij 200.000 I( második
150.000, a harmadik 100.000 K. azonliír,til tizen ingyen
lrapiák a Magyar Cserkószt íél évig és tninc]err nem
rlijazott, de közlésre r:llogadott képért 10 000,K,, jár.
A meg rrenr felelőliet viilaszbé]yeg csatolása esetén fe-
lelőség néllrüI visszakiildjük.

lV. Az őrsvezetói próbának egyik ponlja ,,a jelölt
a uezetésben lcöz.letend,ő elzleiről írásban beszámol". Ilyen
dolgozat kell, do a tárgya főleg akörül forogjon, nri az
oka annak, ha a néhány óve cserkósz.munkát végző
fiúk, különösen az idősebbek, elhagyják a csapatot?
Mit tehet az őrsvezető, hogy ez ne történjék meg ?

I]eküldési határidő febr. 10. Csak I. o. próbás cserké-
szek, őrsvezetők, öregek és sogédlisztek páIyázhatnak.
A csapatparancsnokság igazolása itt is szükséges. E}ső
dii 100.000 K. 2-5 díj 50 t0.000 K.

Használjátok jól ki a liarácsonyi sziinetet és pá-
l;,ázzatok !

,,Dugó Jani ós a Mangófa" pályázatunkat
ítely ese n f ej tct té lt meg : A 85. Zrinyi Székesfehérr,ár, 88
t serkésze. Rajtuk kiviil névsorlarr a következők : Artner László
5!. HLrnyadi cs"cs. Szonrbathely, Ágostorr Fábián 82.Zrinyi Szeged,
Appelez Vendel 82. Zrinyi Szegecl, Analfabéta 82 Zrinvi Szegec1,
Anoninius 82. Zrinyi Szeged, Baloglr lmre t92. Váci KG., Barlus
Laios 192. cscs. Bajz.áth Fr igyes 50. Hunyadi Szombathely,
Blaskó György 82, Zrinyi cscs. Szeged, Bal<urryi László 82. Zrinyi
cscs. Szeged, Börcsök László 82. Zrin,,i cscs. S,eged, Bue;z
E'erriér 8'2. Zrinyi cscs. Szeged, Bohclaneczl<y Imre 82. Zrinyi cscs.
Szeged, 52. Attila cscs. Bagoly örs, Balos Ruciolf 183. Kinizsi,
Szeged, Barkovits Ernö 50, Hunyadi cs. Szonr]^athely, Récsy Attila
50. Flunyadi cs. Szonlbatl ely, Bende Lás,|ó 174. Ganz-gyári cscs.,
Blaskó György 82. Zrtnyi, cscs, Szeged, Biró Ernő 50. Hunyadi

cscs. Szombathely, Boha Ferenc 77. Szt. Lás2ló,cscs, Ná§ykarlizsa,
Csorba Ede 657. GyTl. cscs. Kaposvár, Csaplak Andor 82. Ziinyi
cscs. Szeged, Deák lgnác l7l. Erdósi l. cscs. Debrecen, Dely
Lászlő 50. Hunyadi Szombathely, Drajkó László l92, VKG.,
Darvas Elek 203. Bocskay cscs. Kisujszállás, Detrich Barna ,82.
Zrinyi Szeged, Domján Barrrabás 82, Zrinyi Szeged, Dörnötör
Miklós 5C. Hunyadi cs. Szombathely, Eösry Miklós 50, Huttyadi
cs. Szonrbathely. Eperjesi Endre 203. Bocskay cs Kisujszállás,
l92. cscs. Első raj, 203. Bocskay cscs., Első raj Kisujszállás,
550. Baross Első raj Szeged, Fehér Kálmán 183, Kinizsi Sze§pd,
82. Zrinyi Fecske órs Szeged, Favágó Károly 52.' Attila cs,, Far-
kas László 52. Attila cs., Fódi Sándor 50, Hunyadi cs. Szonrbbt-
hely, Göndöcs László 50. Hunyadi cs, Szonrbathely, Gréff Qéza
l92. cscs. Vác, Gorlblik Károly l9Z. cscs. Vác, Horváth Fet,enc
50. Hunyadi Szornbathely, Huber András 38. Honvéd, Hajnal
Ferenc 203. Bocskay Kisujszállás, Horváth Albert 203. Bocskay
Kisujszállás, Hegedüs N, Lajos 30. Hollós Mátyás, Hejbbi Gergely
30. Hollós Mátyás, lll, raj 82. Zrinyi Szeged, Hoppii4 Mihály 82,
Hegyi Ferenc 82., Huszti Dénes 82., Hoffmann Bé a 82, lrínyi
Szcged, Hufnrgel János 49 Berzsenyi cscs. Szombathely, Hiaptány
La;os 49. Berzscrryi cscs, Szombalhg:y, Hajba Géza 50. Hunyadi
Szombathely, Horváth Györey 50., Jáger Andor 50. tlunyadi
Szombathely, Jánossy S. t92 VKG. Vác, Jánossy S. t92, VKG.
Vác, Jungbluth Mihály 49., Berzsenyi Szombathely, Juranovics
Gyula 82. Zrinyi cs. Szeged; Józsa György 203. Bocskay cs. Kisuj-
szállás, Illésy István 203. Bocskay cs. Kisujszállás, Jankura János
l92. VKG. Vác, Kun László 203; -Bocskai cs. KisujszáIlás,
Konetony Aladár 50. Hunyadi Szombathely, Kiss Lajos 203. Bocs-
kay cs. Kisujszállás, Kiss László 50. Hunyadi Szombathely; Király
László 52, Attila cs. Szonrbathely, Kiricsi Zoltán 52. Altila cs.
Szombathely, Kirnbauer Ferenc 49. ,Berzsenyi Szombathely, Kör-
mendy Sándor 82. Zrinyi Szeged, Knittel Jenó B2., Kiss Gyula 82,,
Kneffer Pál 82., Kosarvky Ferenc 82., Kováts Ferenc a.,Rözép-
rud Barnabás 82., Károlyi János 82 Zrinyi Szeged, Körösy Zoltán
2l3. Koháry cs. Eger, Ktlvács Kálmán 203. Bocskaycs. Kisujszá|lás,
Kóbor Jenő 50. Hunyadi cs. Szombthely, Lengyel Imre 203,,Bocs-
kay cs. Kisujszállás, Lémayer László 24, Akarat, Lázár Dezső
82. Zri.yi Szeged, Lász'ó Péter 82., Lehoczky Káro|y 82., Latz
Pál 82. Zrinyi Szegcd; Légár Béla 37. cscs. Káposvár, Li§zt Sán-
dor 50. Hunyadi cs. Szombathely, Marincsák 'Ferenc I92. VKG.
Vác, Máriássy Jószet Regensburg, Majoros László 50, Hunyadi
cs. Szombathely, Maravecz Lajos l92. VKG. cs. Vác, Mókus őrs
203. Bocskay cs. Kisujszállás, Mészáros Sándor 2Q3. Bocskay cs.
Kisuiszállás, Marvalits Gyula 50. Hunyadi cs, Szombathely, Mé-
száros Miklós 30 Hollós Mátyás, Másodir őrs 82, Zrinyi cs.
Szeged, Magán Lajos B2., lv\agyar. János 82. Zrinyi Szeged, Moró
Ferenc t92. VKG. cs. Vác, Melicka Rezső l92. VKU. cs. Vác,
Mészáros Győző 50. Hunyadi cs. Szombathely, Miller Lajos 50,
Matheovits Ferenc 50. Hunyadi cs. Szombathely, Molnár Kálmán
657. Tisza |. cs. Kaposvár, Második raj 657. Tisza I. cs. Kaposvár,
Nagy János 50. Hunyadi cs. Szombathely, Neubauer Pál 657.
Tisza l. cs. Kaposvár, Neumann István 82 Zrinyi cs,,Szeged,
Nagy Emil 82. Zrinyi cs. Szeged, Némethy KároJy 5ü Hunyadi
Szombathely, Németh Feiel:c 50., Osvald Miklós 50. Hunyadi
Szornbathely, Or.oszlán őrs 82. Zrinyi Szeged, Opaleni András
l92. VKG. Vác, Oreg őrs 550. Baross Szeged, Oz őrs 550. Baross
Szeged, Ori Zollán 50. Hunyadi Szombathely, Okrös Sándor 550.
Baross Szeged, Pálinkás József 82. Zrinyi Szeged, Pekáry Mik]ós
82. Zrinyi Szeged, Prisznyák Lász.ló 52, 'Attila cs. Szombathely,
Pék István 52. Attila cs. Szonrbathely, Peihő Dezsö 82. Zrinli
Szeged, Pacsirla örs 50, Hunyadi Szombathtly, Pákász 550.
Szeged, Paszler Jenő 50. Hunyadi cs. Szombathely, Prágay György
50. Hunyadi cs. Szonmbathely, Pacsiría őrs l92. Váci cscs., Pod-
vin B. István 82, Zrinyi Szeged, Pásztor Lajos 1l8. Turán Kecs-
kemét, Pethö Dezsö 82, Zrinyi Szeged, ,Rajz M. 192. VKG. Vác,
Rédly Kamil, Raj Csaba 192. VKG. Vác, Rall István 192. VKG.
Vác, Ráka őrs 82. Zrnyi Szeged, Róka órs 52. Attila SzombatLely,
Rusztek. Endre 213. Koháry Eger, Sévétz Vilmos l92. VKG. Vác,
Sághy Odön 50. Hunyadi S2ombathely, Stef'er György í0., Simon
Lá§z:ó 50., Smidelius Jenö 50, Hunyadi Szonrbathely, Sáfár Sándor
183. Kinizsi cs. Szeged, Soós Károly 82. Ztinyí Szeged, Strausz
János 82., Straób Ferenc 82,i S j.lyóm örs 62 , Sápadtarcít. 62.,
Sirálv őrs 82,, Sántó ]stván 82. Zrinyi Szeged, Sólyom órs 910.
Fáy A. Pécel, Spáczel István 24. Akarat, Sas-őr§ 203 Bocskay
Ifisujszállás, Süveges Ferenc 203. Bocskay Kisujszállás. Sömen
Lajos 50. Hunyadi cs. Szonrbathely, Sólyom-őrs 50. Hunyadi cs.
Szombathely, Sári Ferenc 72. Bocskay Zalaege.rszeg, Szvobod
Rezső 50. Hunyadi Szombathely, 192. c§erk. csapat, Szász Ferenc
50. Hunyl di Szonrbathely, Sztanó Endre 50., Szabó Isván 50.,
§zekendy Sánclor 50., Szabó Ernő 50. Hunyai Szombathely, Sza-
lay Sánáor 192. VKG. Vág Szokszét l(inaly !92. VKG. Vác,
Szathmáry Lukács 203. Bocskay Kisujszáltás, Szahó Ferenc 85|.
Szécsi D. Nagykörös, Szücs Zoltán 30. Hollós Mátyás, Szarvas
Gábor 30., Szücs István 30. Hollós Mátyás, Széki Miklós 82.
Zrinyi Szeged, Szimán Vince 82., Szabó Lász|ó 82,, Szabó lstván
82,, Szeless László 82., Sztupka Lajos 82., Schultheisz Kár,oty
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82., Schmidt Henrik 82., Schmidt Gusztáv 82., Schilling Mihály
82.'Zrinyi Szeged, Szesemley Gyula 203. Boiskay Kisijszátlá§,
Schuster Károly 50. Hunyadi Szombathely, Schummer Elek 50,,
Schuster János 50. Hunyadi Szombathely, Tanács ]ózseí l92.
Erdösi J. cs. Vác, Thury János l92. Erdósi J. cs. Vác, Tugász
550. Szeged, Tóth Ferenc 2l3. Koháry Eger, Temesváry István
82, Zrinyi Szeged, Tóth Ferenc 82., Tóth Sándor 82. Zrinyi Szeged,
Törzsök Sándor 49. Berzsenyi Szombathely, Tóth Jenö 52, Attila
Szombathely, Török Ferenc 52. Attila Szomathely, Takácsy Imre
l92. cs. Vác, Ulbrich Miklós 3. RM., Ujhelyi János l92. VKG.
Vác, Unterfranz Gyula t92, VKG. Vác, Ulbrich Victor, Unger
Zoltán 49. Berzsenyi Szombathely, Ugnyanov László 82. Zrinyi
Szeged, Vércse-őrs 50. Hunyadi cs. Szombathely, Viniss Emil 50.
Hunyadi cs. §zombathely, Vércsék l92. !ác, Vadgalamb-őrs 82.
Zrinyi Szeged, Vass István 82., Vogel Akos ü. Zrinyi Szeged,
Varannai I. 3. RM., Vas József 203. Bocskay cscs. Kisujszállás,
Vadai Sándor 203. Bocskay cscs. Kisujszállás, Varga Endre 50.
Hunyadi Szombathely, Végh Miklós 50. Hunyadi Szombathely,
Var§ányi János 203. Bocskay Kisujszállás, Wéber Gusztáv 82.
Zrinyi cs. Szeged, Wéber Mátyás 82,Zrinyi cs. Szeged, Wohrjzka
István 2. BKC., Zobay András 82, Zrinyi Szeged, Zerge-őrs 52.
Attila Szombthely, Zerge-órs 2l. Zrinyi cs., Zsiros József 550.
Baross Szeged, Zsigmond László 50. Hunyadi Szombathely,
Zsigmond Zoltán ffi, Hunyadi Szonrbathely, Geges Gyuta 82,
Zrinyi Szeged, Graú Imre 82. Zrinyi Szeged.

Lezárúl a milliós pályázat !

Kiogztásra kerütnek a diialr !

Mi a teondójük azoknak, kik a Magyar Cserkósz
míllíós diiáta,

emlét<píaí<cttjáta
reménységgel nózhotnek ?

Azoknak egy utóÍsó páíyázatot hbdetiinkl En
nem is páLyázat, hanom jelontkozés a dijért.

Mindenki, aki az eddigi erednrények alapján jogot
formál, akár egyéni, akár a csapatdijra jelontkezzók
irásban szerkesztóségünknéI. Fel kell tüutetni, hosy
molyik pályázatokat fejtette meg.

Ugyanígy kell tenni azoknak a csapatoknak és
városoknak, akik a ,,legszorgalrrasabb Magyar Cserkószt
olvasó csapat és város" névre szeroztek jogolrat.

Tehát várjuk a jelontkozést s csupán ozoliot vizs-
gáljuk felül s így osztjuk ki a díjakat.

Mit verztettünk Fiuméval ?

- Nom sokat - mondhatnátok

- mort minek tengori kikötó ? Es
különbon is a Dunán át is ki lehet
jutni a Fekoto tengerro és arról bár-
hova.

Csakhogy a dolog nem ogészen
így áll. A vasútak iclogon államok
területén vozot"aek át. a Dunán podig
nálunk tengeri hajók nem közleked-
hotnok. A Vaskapún át csak kiseb_
bek járhatnak. Mindent, amit mi
vasúton a Duna kikötóiig szállitunk
és hajóra rakunk, Galatzon, Brailá-
ban vagy egyebütt újból át kelleno
raknunk olyan hajóra, amolyik a
tengerro is kímorészkedhetik. Ez az
átrakás sok pénzbo és idóbo keríí],
átrakás közben a sZabadon, hajóba
öntött árúból sok ol is túnhet. Aztln-
kívrll a Dunatorkolat messziro van
ido, odáig is csak a mi bórünkro
gazdagodott országok között jutha-
tunk ol és a Fekete tengort is akkor
zárják ol a Dardanellák, amikor
nekik tetszik Ez az út tehát nem
az igazi onépok országútjáhozu, l1a-
nom cgak zsákutcába visz.

Ezzol szombon F'iuméig sokkal rö-
videbb a távolság és ott a vasrítról
mindont közvetlenúl az igazi, nagy
tongeri hajókra rakhattunk át, ezoken
aztán valóban bárhová olszállíthat_
tuk. Áddig vámokkal sem, idogen
ítllamok rendőri és gazdasági ható-
ságaival som volt bajunk, szóvalköz-
uetlen ősszoköttetésünk volt az ogész
világgal.

Hogy ez milyen fontos, azt igy
nchóz megmagyarázni, do talán egy
hasonlat érthetőbbé teszi a helyze-
tot :

Kópzoljük el, hogy mindon állam
ogy-egy tanyai gazdaság. Mindegyik
termol mindonfélét, do szükségo is
van különzözö tlolgokra. Ugy tehát

alig tudna mogélni, ha egészen el-
záínák a világtól. Utakra van szük-
sége, amelyoken szabadon járhat és
mindonét elszállithatja oda, ahová
akarja, olyan utakra, amelyeken
hozzáis eljÜthat mindenki. Ha tehát
közvetlon összeköttetéso van a jó
országutakkal, a vasúttal, avizi köz,
lekedési utakkal, akkor rendben yan
nrinden. Do ha nincs útja kifeló, ha
ezekhez csak a szomszédainak a te-
rületén át juthat, és csak addig, a
míg azok megengedik, akkor bizory
nehéz a helyzete, mort ki van szol-
gáltatva mások kényének-kedvének
és kapzsiságának. Akkor, ha pati-
kára, petróleumra, vasra,patkóra,
késre, §zet§zámra, gépre vagy akár,
niro van szüksége, ha termését el-

adni szoretné, mindég a szonszédai
tól kell elóbb engedélyt .kérni - és
azok azt valószinrlleg nem adják
ingyen.

Isy vagyunk mi is Trianon óta.
Ha Marseillesbo gabonát akarunk
küldeni, ha Olaszországból solymet
akarunk behozni, ha általábarr a
nagyvilággal akarunk ös§zeköttetó§be
lépni, ez mind mások olőzetes hoz-
zájárulásától függ - amit neg kell
fizotnünk. Ez tarthatatlan helyzct.
Es a drágaságnak is egyik oka áz.

Ezért van okvetlenül szükségünk
tengeri kiktltóre (magyar, igazán nia-
gyar hajósvállalatokkal, rna gyar ten-
gerészokkel és tengerésztiszteklieI,
szóval:) utagyar leugerre / és ezért
nagy veszteségiink F'iúme hiánya.

.{ gyufa nélkül való tűzgyrrjtás. Erre az indiánok tanították a fehér embert.
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,Ar§soN vlI.Mos n§qHER. SÁNDQR ALAJos

wondeúul ('uond"'fu1,1

csodálatos,
zoological (zolodzsihul.1

áIlattani.

Eighteenth lesson,
A jövö id6. Future tense (fjúcs"r tensz).

_],l :lngolban az igénelr két jövő ideje van: ftrlya-
li] ,] S -: ;::zett jövó (first future aud second future).
}-,l ,,l: 

- :- : : ritklrn használatos.
_r^ ; l_i idót a sh,Jll és w'l/ segédigékkel és a

ri{: -u 
, j 1;e fóuévi igerrovóvel tiépezzűk (secorrd future-t

a r:,:^i..;--,-,;i icenév múlt idejóvel: have had, have been,
hai.: ; -.. _\z állitó formában az ogyos és többes szám
cI.,i ii::.-.],,,eben a shull-t, a második és harmadik
szer_r;-; .:: a lll /lt használjuk. A kérdő fOrmában az
eg\-e: t: :i-;,,l,es szám elsó és második szemólyében a
sila]]-r. i ::rrradik szenrélyben a will-t.

_,\ffirmativo form.
second futuro.

Islra]i
}Oit 'r',:^-

he ,.,,,i,]

we sha.]
yrrrt l,,,i1,

thev r,, i]l

interrogative form.

shall 1

s'tall 1-c,.t
will he
shalI li-e
shaIl s,-,;
will tbe;

Air (,_,': j.;t3: ,.

lrniual (er .l:,. ijlat.
beak (t,rk :=::.
bear (ba,', ri: j;e.
bee (b:r nth.
bircl (b,j',.i r r:,,]áI.
bite tbrj;i t h:irll,a,áS.
cage (ke',i;-s -<:::.c. halitka,
cat (ket l11lit_ s;ii.
c}ricken (C |,i,: 

^:t, 
r csirkt-.

clarv (kií,; a_li.t krrnia.
eock (kc-rkt kaklrs.
ctlrr, (kau t tehen.
creatlue ( krírsr',) terenlt-' ntény. lelr-.
dittrgerous idendzs"esz;

veszel1 es.
du-S€ri (dezt,rt) si§$tag.
tiog irlit,*) kut.va
r1,1nrestic idontesztil;) i lizi,
c] rrck (dtirk) kacsa
e:lgle (ígl) sas,
,_.lephant (eiefent) elefárrt,
f;rtal (fétl) végzetes,
:aather (feo'"9 toll.
j:lt ifis) hal. halak,
'. :est (fr.,'eszt) erdő,
:_:,-.,ls;ni) bnhó. furcsa.
;l:,i.: :ti-dn) kert.
_ |fi a 'i ketshe.
"J".: .L- .;jl,

- -:
,i, x,]l*T' ;s,:_], mRZ.

horse (hó"sz) ló,
insect 0nszekt) bogár,
instanco (insztensz) eset,

példa,
for instanco például,
ivory (irjvö"i) elefántcsont,
jungle (dzsrüngl) őserdó,
kind (kájnd) fajta,
land (lerrd) szátazfól'd,
lcopard 0ep"d) leopárd,
lion (lájön) oroszlán,
mammal (mem"l) emlős,
ntentiott (mensn) gy. enrlít,
tttonkoy (mainki; nrajom,
nlountain (maunt'n) hegy

-Sé8,
ostrich (osztrics) strucc,
pig (pis) scrtés,
pigcon (pidzsön) galanlb,
preciotls (présö'") értékes,
prey (préi) zsákntány,
rat (ret) patkány,
reptile Geptájl) csúszó-

mászó,
scale (szkél) pikkel5,,
sheep (sip) juh, juhok,
snalie (sznék) kígyó,
sparrow (szpe'ó") veréb,
srvallow (sz"'aló") fecsl<e,
srvint stvam, Swunl 1Sz"int,

Szu'em, szu"óm) úsztli,
taiI (tél) fark,
tame ítém) szelid,

::ii. I slrall t have had,
_:ke:t iesz stb. yoo..:lll 

! r"l1 bírtam stb.
'.:. lle WlIl i nave Ueell,
.=.::k stb. we shall {nraid voltam stb.

: . you will i have gono,
.,irrl iogok stb. they willl rnajd mentem stb.

lre will ( have been,

Tanu§unk angolul!
- Tizennyolcadik leckc -

tigor (tájge) 6iglig,
togethor (to"ged") együtt,
trunk (trónk; orrnány,
wild (u*'ájld) vad,
wing ."oiug) szárny,

I shall be happy, if you will come to me oarly
to morrow afternoon. What shall (fogsz l) you dcr to-
Illorlow ? What will 1akarsz !) you do to-morrow ? TV-e

shall go together to tho zotllogical garclen. Wo will tl1
go to §ee the anirltals thero 'fhore are many kinds of
animals: there are domestic and r,vild arrimals, mam-
malia, birds, íish, rep:iles, insects. In the zoologictrl
gardon you will seo lnostly wild animals. If the weather
wiII be fine, tlre animals will not be in tlteir winter-
cage§, but in their cages in the open air. Some of these
animals ale yery dangerous. For instance: the lion,
the tiger, the rvolf, tho bear, etc. (and so oil. Tlre
elephants are quite tame, e§peúially if you lvill give
them something to eat, rvhat they like The olephant
has a very long trunk and two large and loug teoth,
which we know as ivory.

Wild animals live in forests, in jungles or in the
desert, rvonkevs live in tbrests of south Anrerica and
also in the mountains of tire old world, They are very
íuuny creatures. We shall see a good many of thom.
They will put thcir hands out of their cages askiug for
a piece of sugar or bread. Their feet are very nruclr
like human hands; some of thenr have long tails. Shall
r,ve tako sometlring with us to give thenr? If you like,
we may buy something for them there.

'I'he leopard has a beautiful and precious skin.
Of the dangerous animals we may mention the oroco.
diles and some of tho snakes, the bite of these is
mostly fatal. There are watersnakes and landsnakes.
Hair covers the body of mammalia and feathers the
body of birds, on the body of fish and snakos are
scales.

Some of the birds are also dangerous, liko the
eagles, they havo very sharp claws and a vory strong
beak 'I'hese are the birds of proy Birds can fly, be-
cause they have wings. Anong t}re little birds aro our
old friends, the sparrow and swallow.

'I'he most useful aninrals are the domestic animals.
Everybody knows horses, cows, oxen, pigs, sheep,
goats, dogs, cats, cocks, hons, clrickon§, geeso. ducks,
pigeons, etc Cats clrtch mice and rats.

Sorne birds cannot fly as ftlr instance the ostrich,
but ever.y fish can swinr. somo even fly.

Most insects are little things; tho most useful
among them are the bees, becarrse tltey give us sweet
honey, Among the insects the butterflies aro the most
boautiful creatures. The colout of their wings are really
wonderful. Tho lifo of insects is very short, they don't
live long, sometímes only a day.

Translation exercise . Mit fogsz írni barátotlnak és
nlit akarsz mondani testvérednek ? Egy hosszú levelet
fogok irni. Mikor fogtok eljönni hozzánk? Holnap reg
gel fogok hozzátok menni Mit fogrrnk csinálni? Meg
fogjuk tanulni angol leckénket; tegnap este nem tanul-
tam meg. Ki lesz ott? Senlii sem ,lesz ott, csak nri
ketten. Nem tudok tanulni, ha többerr vagyunk, mint
ketten, Elhozzam (shalll) tryelvtattomat nagantmal? El
hozhatod (may), ntert én elvesztettem a magamét tnult-
kor 'the other day). I)gyütt fogjuk keresni azt a köny-
vot, könyvoid kozt kell 1must) lonnio valahol.

3g7



.'Ái l,,6t66ít ] szerkészüőnek
volna móg egy Ezava.

Most már beleszoktunk az úi rendbe. a
pellengér is elmult, csak egyÖzer kelÍ a
mult árnyait felidézni.,Nem arról vanszó,
hogy a gyermeket, alighogy a spártai kort
clérte, a szüló átadta a l<öznek, hogy dórrá
nere!iék. Ennek a sóhaitását a soáiiai anva
is beielé sóhajtotta; "mert kinálta volda,
ha az a szégyen,éri, hogy nem kérik. Ha-
nenthogy nem leh:t elfe'eiteni búcsúszó
nélkül azokat a lelki barátokat, akik kez-
det óta hat éven végig szerették a szer-
kesztővel, együtt a , serdülő gyermeket.
Drága, drága pajtások, ti adtátok az ide-
alizmus tisztaságát a Magyar Cserkésznek
és tartozom nektek a baráti köszönetlel:
ha idő, erő, ideg, szükség'gyetlgített, min.
den ,egyes esetben'felemeltetek és az or-
szág minden részéból küldölt kézirataitok
voltak az iskolám, cserkésztestvéri köröm
és életem nagy erőforrása. Hányszor javi-
tottam ki helyesírási hibátokat l Mégis hi-
bátlan szeretettel őrzöm meg, szivetik vi-
rágait,.mert a cserkészlelketeket nem kel-
lett javítani sohasctn. Ezértvagyok büszke
rátok és büszke maradok életem végéig.
A Magyar Cserkész szellenrét - 

,Őzeít
irom e sorokat nem szövetség, neín
szcrkesztőség, nem elnökök, tudósok vagy
tisztviselők táplálták, hanem a fóvárosi és
vidéki cserkés2otthonokban lelkesedő cser_
készel§zetelmesek, akiknek képzelete és
szive kivirágzott e, búvös szóra: cserkészet.
Nem,, nem {elejtelek el soha benneteket,
ti újpesti, pesterzsébeti, székesfehérvári,
pécsi, szombathclyí, nagykanizsai, szegedi,
ves2prémi, soproni, nyir egyházi, debreceni,
csabai, szolnoki, megszálltterületi, küllöldre
szakadt és még mindeníelé a diadalmi
dalt éneklö, égö arcú, fénylö szemú fiuk,
Mikor nragányba vonulvá, az éjszaka za-
vartalan hangulatában elővettem soraitokat,
az életet ,olva;lam ki belőle. Most ntár
nem ,nekem, ju| a megtisztgltetés, a ti le-
veleiteket felbontani. De eszemben sincs
búcsúzni, delro3y is van. Hát lehet nekem
más útam, mint'ncktek? Mégis, hogynem
vasyok közvetlen szolgátok tovább, ha-
nem felemelkedtem a ti munkatársi harc-
von4tgtokba, nagyon nyomná az oldala-
nlat, lia meg nem mondanám, hogy az a
jövő drcsó; amelyet a ti leveleitekből, he-
lyescbben vallomásaitokból olvastam. En
a ma szenvedésében hiszek berrne. De
mindjárt hozzáteszem, hogy nem is az én
ltitemet kiáltom, hanetn a tieteket. Köszö-
nom, ííuk, amire megtanitottatok: jó a
szenvedés, iő a megalázás, jó a rágalma-
zás kínja is, mert a szenvcdés otyan, mint
a kincseshánya, mert a szetlieclés hoz
lisztaságot, sikert, dicsöseget, jövőt is,
Még iobbon szeretjük, a mi hazánkal, mi-
nél jobban rága|maz.zák és ti mindnyáian

- látlak benneteket,l ._, énekelitek hittel
a dalt: győzünk ! En se fogom elhagyni
ezt a bitet, én se felejtem el a mi lázban
átizzott hat esztendőnket, most dolgozz.a-
tok nagyobb erővel tovább: egyetrJ<ént és
ósszesen szeretlek benneteket. A. világ leg.
büszkébb címe ez i bmagyar fiú," Mind,
meltók vagytok rá ! ,.,

:,,l.],.,,hattyúdalos,.,

szERKtr§ZTÖI t3zBnntEr
B. f. Mezöberény. Csakigazolt csapatok

ígazolt cserkészei járhalnak cserkészruhá-
ban. Akinek tehát nincs rrreg a kcrülettól
az arcképes cselkészigazo|ványa, az kihá-
gást követ el és rendórileg is büntethetó,
ha cserkészruhát hord. - 10. P. .4. R. A
próbák kivevése a csapa{parancsnok dolga.
Annak módját ő halározza meg. Az l. o.
próbn 10. pontja azt követeli, hogy ,,a)
A prőbázó térkép után menjen el ismeret-
len helyre egy társával, gyalog legalább
6-8 vagy jármúvel legalább t2 km. tá-
volságra, b) ott íőzzön, sátort ver,en és
lehetőlcg éjszakázzon is. c) Erról olyan
jelentést írion, amelyixből kitűnik a meg-
tett tit történele, te cpe, munkája és a
megtett útról vázlatot ís készítsen." Ebböl
követke.lik, hogy nem egyedül megy, hogy
akár egész órsöt is vihet magár,al, de
minthogy nenl a társaság, hanerrr ö pr,ó-
bázik, a többiek vihetnek szintén térképe-
ket, múszereket, élelmet, vázlalokat és raj-
zokat készíthetnek, jelentést és r erseket is
írhatnak, d^e a próbázónak tanácsot nem
adhatnak. csak kisé ik és teliesitik a íen-
delkezéseit. Csak az számít," amit a pió-
bázó csinál, a kísérők csak azPrt vannak
ott, hogy nc legyen egyedúl. En az én
csapalomban renclszerint magan is velük
megyek. Valamelyik vasárnapi őrsi kirán-
dulás megtervezését, vezetését és jelenté-
sét (a naplóban való megörökítését)bizont
a próbázőra. Nenr szólok bele, csak ha
valami nagy eltévedést vagy üg1 etlenségct
akarna rendezni, egyébként a legközelebbi
ös§zejövelelen beszéljük 1neg az egészet.

- H. M. 294. Elég jó - csak, helyünk
nincs rá. - Cekker(nem cvikker, vagy szvet-
ter, ragy vekker?). I. Harci és egyéb ál-
nevekül is inkább magyaros hangzástiakat
válasszr,nk. 2. A eselkészleányoknal< - ha
ncm istnerjük őket - nenr köszönünk. De
ha véletlenül ők töszönnek, azt viszonozni
köteles udvariasság. 3. A köszönés mód-
jára pedig ntindenkor ugyanaz a szabály
érvényes - vagy azt hiszeci, ha ismerős
kislányt látsz, akkor a cserkészkalapot ha-
talntasan meg kell enrelned? -V. I.Deb-
rcccn. Nagyon szivesen fe|elgetünk nrinden
többé-kevésbé okos kérdésre, d,e már azt
a világr.ngető fontosságú vitát, hogy vaj-
jon ,,a gesztenyepüré jobb-e tejszínhabbal
vagy pedig a madártej" ezt igazán nem
dönthetjük mi el, hacsaknern Dugó Jani ba-
rátunknak adjuk át az ,,űgyeí" illetékes
kilizsgálás végett. O biztosan szakértö
ebben. De ő is alighar,elll azt fogja moll-
dani, n nt az a fontos, lrogy melyik jobb,
hanem csak az, hogy mikor tarthat szak-
értói szenrlét ?'- L: l Éliet a tűz nrcl-
'lett. Yan mondani valód, de kifejező erőd
még gyenge. B. .|. Ronldnc egy kis
cserkészJiúcskdról. Kőzell rokcnságban van
a kupléval, bár kedves, de sokszor meg-
énekelt ténia. Nagy hibája, hogy a Szin-
házi Elettel is van kapcsolata. - Jelige,
87. Turul cscs. Uzettet. Még nent tudod a
pennád úgy forgatni, hogy értékes gondo-
lataidnak megfelelö formát találj. De gon-
dold meg: ,,Gyakor|át teszi a mestert".:
Dalok a cserkésztáborból. V. P. ,,Kom-
mentár nincs, levél feleslege§ . . ." Nem
elég ió, követ rám mégse vess ! -., Tra-
.gédia. Ez még nem költemény. - Udvöz-
let a Nagytriboróa. Sajnos, hogy ezaszép
vers csak a nagytábor idejébcn lehetett
aktuális. Eltettük annak sok kedves em-

'léke közé. - ' Cserkész.fiú induló. Kildd
be a Magyar Cserkész Daloskönyve szer_
kesztóiénck, kottával, hogy a legközelebbi
kiadásban felhasznáIhassa - Az ember és
a gondolut. Esle. Nálunk feljebb kezdödik
e fókozat, ott, ahol az önképzőköri elsőt"már,elérte. ,, .

F(öNYV"EI,<.
A Nemzeti r'lagytaOor emtékkönyve

kószíil, Ha olyan alapos és érdekes is lesz,
arnilyen las§an születik, akkor igazán ét-
tlcnlg5 6ggygnni, De még rnindég vannak
egyes kerületek, amelyek a kért adatokat
nenr szolgáltatták be s ez akadályozza a
befejezést;

Az ő. sz. KEG. cserkés;csapat de-
cenlber hó 27-én ünnepli alapitásárak
tizenötödik évfordulóját. Ebból az alkalorn_
ból a csapat kis emiékkönyvet adott ki,
me]v -18 oldalon koriroiv és tréfás cikkek-
berrl 30-nál több fényképben és ralzban
szántol be a l5 eszlendő főbb esenlénvei-
röl, A könyv' a csapat parancsnoksá§nál
(Vclősy Béla, Budapest, II., Fő-utca 80.)
kapható 25.000 K.-ért - Inig a készlet tart,
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t gslthísl minüí! [sgt[í,sr
]Iit mond ez a három szó ? Na-

gyon sokat, Azt mondja, hogy aki
€gyszer cserkésszé lett, az akkor is
cserkész marad, amikor már nem
tartozik egv csapatba sem, mert hi.
vatainok. kereskedó, rnórnök vagy
katona ]ett belóle. Te is fel fogsz
nóni és kikertilsz ma.id az életbe,
megráltoznak az életkörülményeid,
de - nre3látod - a szived ugyan-
az nlarad és ezt dobogja majd a
füledbe : te cSeIkéSz lagy, most is
az yagT. bár nem jársz a csapattal
és nent riseIsz cserkészruhát. Férfi
lett belóld és saját magadnak a pa_
ranc.ttoka. \-ig\-ázz. légy most is
becsüietes. taláiekony, ügyes és ta-
karekos. hogv boldogu|j az életben.
Emlékezz a cserkésztörvényekre !

De tlbbet is ntond ez a pár szó.
Azt nlondja, hog}, azol< a fiúk, akik
csak akkr,l cserkészek, anikor ogyen-
ruhát ituznai l'el és őrsi összejöve-
teleken |llnrrak - kiilönben pedig
ép ú=r siselkednek, ntint más, kö-
zönsé3es dckir. - azok a fiúk nem
lehetnek r-lr]óbarr cserkészek. Mert
mit is je]e:t cserkésznek ]enni ? Je-
lonti ulr-e azt. l]o]T eg}, csapatnak
a taeia r-lt]l,unk és beletartozunk
eg}- órsl-_re, nelrnek egy- ügyes és
rokonszenres l]Li a §ezetóje. Van jó
eserkészru_'ank és íelszerelésünk,
nagi, és sicláur kirándulásokat te-
szünk egr titt es ös_.zejövetelekre já-
runk. meIyeken ntár a kiilönpróbák-
ra késziiliink. EIopp, de nregfeledkez-
tünk valauiró], ami pedig minden.
néI fontosabb, A cserkész szó nem-
csak a fenti dolgokat jelenti, hanem
jelenti e]sósorban a i'ogadalon meg-
tartását. }Ie3 pedis nente_sak akkor,
amikor eg,!,enruhában vagr unk, ha-
nen ,,civilben", a minderrnapi élet-
ben is. A csorkészeket nreg lehet
akkor is ismerni, amikor polgári ru-
hában vannak, mert nekik van egy
csodáIatos lelki egyenruhájuk, anre.
lyet állandóan viselnek és amel1 a
tíz cserkésztörvényból van yarl,ya.
Ez a láthatatlan ruha rajtuk yan az
iskolában, a múhelyben, társaságban,
otthon. a játszótéren és rajtrrk van
sz,,.,rakozásai]t közben is, hogy meg-
:l",1a 1iig1 valami cserkészietlen cse-
, -,_ - -: ___ _-!
-i,É il_L,ll.

_. _.ti\ész nrindig cserkész, tehát
Li- _: :: az, amikor szÓrakozik. Egv
* ,: , ,; _. ,; ldó ntegy el az alvásra,
: r:_:::.. str}i időt kell munkára
:::.:.,.::-h es bizorr} kevés olyan
:,_ :_,:il. lniikor azt csinálhalunk,
:*,_ . _ = kt lriinkre való. IJgyes
.:..:----: _.-;en a talpán. aki ezt a
--=;-= :, : is _i és cserkésziesen
: _ l',, _-__-._.-r1,Ini, szLlrlrkozáS -

igen sokféle akad és nagyon sok-
féle és külonbozó értékű könyv is
kerülhet a kezünkbe, mell.yel szabad
idónket elüthetjük. Az okos cser-
kész azonban nem cserkészik az
olyan szórakozások és olvasnivalók
bozótjában, amely az ő lelki cser-
készruháját megtépázhatná. Az idó
gyolsan nrúlik, perc percle jő, nap
nap után rohan. Arra kell töreked-
nünk, hogy idónket minél jobban és
okosabban kihasználjuk. De vajjon
lelret e szabad irlőnket jobban fel-
használni, mint lta szórakozásaink-
ban is a hasznosat, tanulságosat ke -

ressük ?
Szórakozva tanulni. Tanulva szó-

rakozni. Nem könrryú dolog ez és
ebben segitségére akar lenrri minden
csorkésznek a Magyar Cserkész, Hét
éven át hílségesen megtette ezt és
ezután is meg fogja tenni, mett ez a
hivatása, A Sors Könyvében ez yan
megírva az M. alatt: ,,l,[agyar Cser.
kész, a magyar cserkészek lapja.
Sorsa szép és kiváltságos: állandó
és gyors fe.jlődés. Röviclesen a leg-
nagyobb, legszebb, legelterjedtebb
ifiúsági lap Gazdag tartalom, izlé-
ses kiáI]itás olcsó ár. Mirrden egyes
cserkész olvassa, szórakozik. tanúl
beló]e és rneg,jeieuését nrindig örönr-
nel várIau. Ha tigyelenrmel kísérté_
tek a Mrrgyar Cserkészt hét éven át,
láthattátok, hogv mirrdig, szebb, tar-
talmasabb és nagyobb lett. Ami az
olcsóságot illeti, örömrnel hozhatjuk
a tudomásotokla hogy január l-től
kezdve a nfagy-ar Cserliész egyes
számainali az ára nem 5000 korona
többé, hanem 4000 korona, azaz 32

fiIIér Az olcsóbbodás mellett azon-
ban a lap nem marad olyan, mint
eddig.

Neur marad egyszeüen azétt,
nrert szebb lesz, tartalmasabb lesz,
mint eddig yolt, niudég legalább
husz oldalon hoz majd élvezetes jó
oIvasmányt, ismeretterjesztó cikke-
ket, képekot és érdekes hireket.
Látjátok, ami meg van íIva a Ma-
gyar Cserkészről, lassan és biztosan
mind teljesűl. Ti sem fogjátok elt<e-
rülni azt, ami rátok vonatkozik. Mert
hogy iS van csak megírva?,,Minden
egye§ cserkész olvassa. . .í lgen,
olvassa és eló is fizet rá, mert hi-
szen arárrylag olyan csekély az új
előíizetési ára, hogy szegény fiúk is
nélküIözhetnek ennyi összeget. Uj
előfizetési áraink : Egész évre 80.000,
féIévre 4ó.000 K, negyedévre 25.000
korona.

Küldjétek be az összeget a Ma-
gyar Cserkész kiadóhivatalába (Bu-
dapest, YI., Révay-u. 10.) több gon-
dotok aztán már rrincs is vele. Min-
den hónap elsején és tizenötödikén
hűségesen be fog kopogtatni hozzá-
tok a Magvar Cserkész és így kö-
szönt majd rátok : Hipp-hopp itt
vagyok, kedves cserkészpajtás ! Fo-
gadj engem szeretettel. hisz irántad
való szeretettel van leírva nekem is
minden betűm és mondatom. En min-
den magyar cserkésznek a barátja
vagyok és értetek élok, hogy vezes-
selek, tanítsalak és szórakoztassalak
benneteket.

Ne feledd, a cserkész mindig cser-
kész, nrég akkor is, amikor szóra-
kozik.
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[cgszebb harácsongi ajánüóh: a hüngv ós a cscrhósz|elszerelós!
Alábbi cikkek rendelésénél a Magyar Cserkészszövetség Országos Gazdasági Hivatalához (Budapest, VI., Révay

ucca 10. II. em. - Teleíon: 975-05) forduljunk.
Magánosotr (cserkészek) rendeléseit csak apénz,előzetes b,eküldése után teljesítjük! Postatakarékpénztári csekk-

számlák: 27.568. és 31.428, szám.
Csapatok rendeléseit elszámolás és csekklap melléklésével teljesítjük. A tartozás azonban 8 napon belül,

kiegyenlítendő.
l0 pengónél (l25.000 K) nagyobb értékü rendelésnél a portót fedezzük. Különben a portóért a szíllitmány érté-

kének 10 0/o-a is beküldendő.

A B J E G''Í.f;"n"n, 
levelezőlapok,íényképekl

Korona Pengó

..s.str íjí ,ooT1?,"ixoá,i,t;,i:í:igd"J"#:,$?:*:iiT.i.'f"'j"5J9"i,1 i];"-

7.00u 0,ó6
ir.OUU 0 24
6.0UU 0,40

l r.000 0 88
6.000 0,4E
s.000 v,24

10.000 U ü0

A nagytáborban készült gyönyörü fényképíolvé- Korona Pengó
telék darabonként _-- ó.000 0'40

II[. Hivatalos nyomtatványolr:
1. Csapatigazolási kérelem
2, Jelontkezési lap (cserkészeknek)___

I. Könyvek:

1. St&; Vezetők Könyve (lI. k.)
2. Cserkésztiszt (A 90. Szik. kiadásaban)
3, Sztrilich-Mócsy: Cserkészsegítségnyújtás kis-

kátéja (1V. k.) ___

4. Kiképzési szabályzat (lV. k.)
5. Dr. Fodo.7:, Magyarorszag íoldtajza..-
6, Major: Orsvezetók könyve (tI. k.) ___

7, Lingauer-Noszlopy,. Cserkészsztnpad -__

8. Mi torvényúrrk (törvénymagyarazat) ---
9. Sztrilidl-Mocsy., Tábori munkak (II. k.)

to. Spileiúerg: A rnagyar cserKesz daloskÖnyve
(II.k.)

lL. Csórgey-Szilddy : Tetmészetismeret, I.
l2. Mócsy-fasdtlk: Cserkészíizika és kémia (U. k,)
1í]. Kl§s: Táborozás (II. k.)
t+. Szöllósy: Lovagiasság
t5. Erczbruckeri Eídő mellett nem jó lakni (cser-

Mi törvényünk
Műlnp, kiJsi (csorkészplakáii-

600 0,04
1.000 0.0&

Korona ".Y
700 0.06

1 000 0,08
300 0 0B

Ugyanaz, nagy 2.000 0,16
Badgn-Powell arcképe _-- 2.000 0'16

készvigjáték 1 felvonásban)
16. Dr, Farkus Gy.: Huaak úiján._-
17. Ruhózati szabályzat (II. k.)
1 8. Kiscserkészszaba|yzat ---
19 A uragyar csorkósz játékkönyve

3. Törzslap_--
4 I.-\. Ösztályu különp;ba Úir.ryitra"y_-
ő. Őrsvezetői, 

-segédőrsvozetói és ia;vozetői
zo|vány

6. Iivi jelontési ürlap

11. Sogédtiszti igozolvány ürlap

7. Havi járulékkönyvecske
8. Nyugta, ellennyugta
9. Cserkészigazolvány ürlap ---

10. Oregcserkészigazolvány ürlap

l0 000
2l.UOU
4.000
2.000

lz.O0U

2.000
11.000 0,9ú
r.000 0 08
r.000 0 08

12.000 0,96

85.000 2.80
10.000 0.80
16.000 1.20
12.000 0.96
80.000 2.4o
14.000 7.12
14.00G 1,12
l4 000 1,12
2ó 000 2.00
14.000 1,12
28.000 2,24
7.000 0.ó6

l0,000 0,80
10.000 0,80

0,80
1,68
0,82
0,16
096

0,r6 0,0s
0,08
008

800
1.000
1.00U

1.400
2.000
8.000
2.000

0,11
0,16
0,r6
0,16

20. Különpróbaszabalyzat -_- 3.000 0 t4

22. Qvtges: Időjósras és időmeghatátozís --- 12.000 G96
23. Haranghy: A Bét arabus (vigjáték) -, 8.000 0'2{
2rt. Cserrészjglvények és ismertetójelek .-- 1 000 0'08
25. Koszter Áíya: Cserkésztábor szinpada ___ 10.000 0,80
26. Lassózás és sielés 4.000 0'82
27. Haranghy: A modern cserkésztábor (bohózat

1 fetvonásban)-__ 8.000 0,24
28. Cserkésznotesz 6.000 0'48
29, Koszter Áíya: Csillagszemü fiuk 2.000 0,16
30. Skorka: Kék ég alatt (versek)-_- -__ 10.000 080
3L. Koszter Atya,. Matciék 3 kivánsága.__ 8.000 0,16
32, Temesi: Cserkészkönyv (II. k ) .

33. ,, ,, diszkcltésben
34. Cserkésznaptár az 1926. évre ---
35, Sztrilidt-Ranschburg : Az erdők ezetmestore
36. Bódy: Magyar zászló, cimer stb.
37. Kopenhágai Jamboree, 1924.
38 Buczkó: Törvénymagyatázat
39. Radvdnyi K.: Napsugár leventék
40. Nagy Fönök: Indián iskola
4l. n n Indiánönvédelem
42. Dr. Farkas Gyula: Tábottűz üzen ---
43, ,, ,, ,, Forrongó lelkek
44. P. Olasz Péter: Ezetmestet
45, Moln(ir:. Az öregcserkészmunka gyakorlati meg-

oldása
46. A diszjolvény leirása (IIL kerület)
a?, Gróf Teleki Ptil szerkesztésében az 1927. évi

Földrajzi évkönyv __ 82.600 2 60

49. Mcirton F. : Dániai Jamboree-album -- 70 000 ó,60
50. Tábori műszerismeret és kapcsolástan --_ 10,000 0,80
5|, L.ipthay: Főzési receptek _-- 1.000 008
52. Arky: Cserkészjáték -__ 16.000 1,20
53. Nagytábori zsebkönyv--_ 6.000 0'40
54, Debreczeni; Egy magyar katonatiszt kalandjai

a legsötétebb Afrikában _-- Í.000 0,40
55, Zsembery Gyula: Evezés ___ 2ó.000 

' 
00

ó6. 1000 km. a hazai vizeken.__ 12,ó00 1 00
5?. ,, ,r Fertó-Balatoni utam r2 50O 1.00
58. A Magyar Cserkész régi évfolyamai számonként :|.00O 0,16
59. A Magyar Cserkész ezévi és a nagytóbori számai 3.000 0 24

12. Tiszti igazolvány ürlap
13. Csapattörzslap kerületek részéte
14. Jubileumi bélyeg, darabonként __-

15. Mi törvényünk (falra) ___

16. Kiscserkészigazo|vány ---
17. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályai
18. lr ,, ,| Szorvezési szabályzata
19. Szövetségi szorvezési utasítás ___

20, ,, és kerületi csapatügyrond
21. Cserkészbecsületbirósági szabáíyzat ---
22. Cserkészinduló kotta _-_

IY. Jelvélyekl
Fém cserkészjelvény ___

Kiscserkészjol vény
Pártoló, szervezőtestületi és alapitótagsógi jol-

vény (fém)
I. osztályu próbajelvény (vászon) -__

il. ,, ,, ,'
L-U, ,, ,, },
Különpróbajelvények (vászon) _-_

Oregcserkészjelvény ,, _-_

Aranypaszomány tiszteknek (egység 6 cm,) _-_

Sárgapaszomány ideiglones vezetőknek
Vöröspaszomány őrsvezetőknek és rajvezetóknek
Vátlpánt tiszteknok csapatszámmal és jolzéssel

', 1' ,, ,, ,,

-10 ú
&.000 0.24
1.r00 0.1G

2a-00
6 000
4.000
2,8t}0
1.000

Korona
2.ó00
2.őo0

6.000 0.40
4.000 0.8z
2.000 0.16
6,000 0,48
3.000 0.z4
5.000 0 40
r.600 0.12
7ő0 0.0B
750 0.06

l2 000 0.96
18.000 1.44

0a
0.40
0.B2
0.2{
0.08

Pengő"
0.20
0.2o

V. Egyéb íelszetelési cikkekz
Korona Peng6'

Steril sebkötözó csomag (nrgy)___ 40,000 3'20
,, ,, ,, (kicsi) -__ 15 000 l'20

Egyszeri eisősegélynyújtáshoz kötszer 4 000 0'3Z
,, ,,' ,, (nagyobb) 6000 0'48

Csapatszámok, darabonként t.000 0 0B
250- cm-es rombusz sátorlap 440.000 35'20
20o ,, ,, ,, --, 320.000 25,60
á tipusu őrsi sátor __- 2,qgg g0q ?Oq'ggB ,, ,| ,, --_ 2,7q0.00q 216,00
,,Huj.huj-hajtá l,, cserkészjóték ___ 72,000 5,76

A Magyar Télképészeti Intézgt és a Turistaság és Alpinizmus kiadó,
sában-mogjolent összes térképok és utikalauzok szintén kaphatók.
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l.,'sz, üzlet:
lY. Ylci-utca 46.

.!

;.,"'

fr' ffagyar Cserhészek 5ermilö ös €rtéke§itö Szövetkezete
. 
A nirtya. Gserkóazlzövrtió3 htvatelo. 8zálütója

Tolofon: Jdzsef ló1-8B BUDAPEST I[. Corvin-ter
Postatakarékpénzürt csekkszáml a i 4?827.

Közponíi rakíár: lX,, Közrahíár-uíca 34. szám (Hangya).:- Cserkészkerüleíeh: lll. ker. Szombaíhely, V. her. Szeged.

Budaíok, Debrecen, t szíergom, urur, 
uri3,'T"'";:-rllTá"{,:iiflJiu,11]"ÍÍíi.1".§í};r, pápa, pécs, sarkad, §zombaíhely.

RENDELÉSEKET És I-evBI-nKET KÉRlür tt.,TÖRvIN-rÉR 7. vAGy Iv., vÁCI-UTcA 46. RI-Á ctmnznl.

Flészletfizetési .feltételek Részleífizeíésre csahis csapaíoknak (íömegrendeléseknél) a szervczőíesíüleí
irásbeli ióíállása melleíí adunk. A mai hííelvíszonyohra való íehiníetíel,

íovébbí íníézkedésíg, kamaímeníesen csakis három havi hííelí nyuiíunh. Három hónap ala(í ki'nem fizeíetí íaríozá-
uíán a kamaímeníes kedvezménv meqszíinik és visszamenőleq haví ,| 0A kamaíoí számiíunh fel.íel.uíán a kamaímen(e§ kedvezmény megszíinik és visszamenőleg haúí í 0/o kamaíoí

2. sz. íjzlet:
7. Telefon : Teréz' 136-34

Yódjegyünk a osgrkólrlill0m. ARJEGYZEK.
A középiskolal tanulók által a KIOSZ. előirása szerint

cikkek:
a) FlUk réSZérO i Az árak czgr koronákban órtcndők.
564 Torna trlkólng rövid ujjal. I. r. mínöségü, kétszálu anyag-

ból, KISOSz. által elöiít §zínü szegéllyel

lacy§.ic_ 10 12 14 16 18 sz.
darabja 28 81 88 Bó

Hozzávaló monogram darabja
9503 Torna futónadrág I. r. minöségü fekete klottból', 40:45 cm. hosszu

50_55 D ,,

3303 Tornacipö jutátalppal, minden számban
3201 Tornacip6 chrom börtalppal, fekete, szürke szinben

nagyság 25-30 31-34 35- 42 43-46 sz.
pária 60 6ó 86 100

3302 Tornacipö, vörös gummi varíoít talppal, I. r. minöségben,
vászonból, szürke, fekete, barna ée fehér szinben

nagyság 30-34 35-41 42-45 sz.
pária 60 68 66

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

nagyság 24-30 31-35 36-42sz
párja óB 62 , 70

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

nagyság 24-30 31-35 36-42 sz.
párja 64 72 8l

Levente árjegyzék:
9607 Levente ing 28-34. sz. B0, 36-40. sz. 70, 41-45. 80

Hivatalos levente-jelvény ___ 1.860 K
3Ó$ Petitantott ___ 1.200 K
301-302. Sastoll___ ___ 4-6
9603,960t Levente sapka khaki karngarn vagy loden

szövetböl, topánnal ___ 2g,4

Leánycserkész ár|egyzék :

Védjegyünk a ossrkószllliom

használatos tornaruházali
Az árak ezgr koronában értondők

3304 Cigány-féle szeges futócipő 1 pár 2t0
ugrócipö 1 pár 220

Diák-sapka ___ 60
6C1, 602 Birlózó trikó, fehér és fekele L ___ 80-38
9501 Fehér, patent tornanadlág 86-40
9512 Fehér, rövid lornanadrág BS-42
2505 Fehér hosszu nadrág 90
2501 Oummi.övek, a KISOSz. elóirt szineiben, 5 cm. széles 16

Football-ingek, a sportkörök által bejelentelt
szinekben 40-46

b) Leányok rószére:
9533 Tornabluz, iehér ripszvászonból, l. r._ minőségben

nagyság l. lí. lII. sz.
darabja 60 70 80

9606 §vód azoknyanadrág l. r, minőségü, fekete k|oltból
nagyság (o|dalhossz) 45 50 55 60 cm.

darabja 7ő SO 8ó 9O -
3308 Tornacipö, Rejthoífer-íéle, gummitalppal, fehér gumnriból,

l. r. vászonból, magas gummiszegéliyel
nagyság 24-30 31-35 36-42 sz.
oárja

0laoz vivókard
n b penge _--

chror börből 5. számu

8

82
8G
B8

90

6ó
óö

9ó

2

§ó

1

t20

3

140

3

180

5. számuTömlök

16 18 20 22 26

Yarrásvédővet l2 szeletes 80, l8 szeletes3ó ezerK-valdrágább.
Kézi börlabda (Sluck-labda) I. r. tehénbörhöl ___ 2ő

853 Leánycserkész kalap ___

85l Tiszti kalap ___

8Q
t04
ző
4
8

Ugyanaz l kg. sulyu
Ugyanaz 2 ,, ,, ___

3305 Footballcipő minden nagyságban
3306 Ugyanaz l, 21ó

i-pai

200
2ő0

--- 24o
l78l3 Blouz-anyag, métere
250 Sipzsinór
2ól ,, arany -_-

Football :

l. Tehénbőrböl 50: í 2 5. számu

700, 701, 702 Football felfuvó _,_ zl
750 Füzötű ___ ő
10l Sipcsontvédö 1 pár - _ __ -__ __ B0
22l Térdvédö, 1 pár___ 80
223 ,, párnázott, kapusnak 110
l90, 19l Kapuskezlyü ___ 1ó0_190

azok otcsóbb árai mellett csak a vásárlók járnak rosszul.
Meg ltem felelőt visszáveiszük.

őő 7ő 100 1ló 140

FIG-YELEM l, Másodrendü' minőséget nenl tarlunk, mert
Mi*esak"iót.adunk olcsó áron !



fiagyar Cserkészek

90l
9J2

l05l
9607

Cserkész -árie1y-ék z
' Az árak ezer koronákban értendók.

Cserkésekalap 7ó 90J l'iszri kalap l07
Tisztikalap angol minláju lZ7
Khaki cserké§z,lrikó minden számban __- 3l
Cserkészing molino
28-34, sz. 6O - 35 -30. sz. ?0 - 4L-45. számu 60

9507 Csetkészing I. mol. (tlliomo§ gombbal)fenti sz. 75-8ó-95
9508 ' . l. tlanel ,, , bö-9_5-1ü_ó
9509 , vastag, teli f tanellbö| ___ 05-1U5-1 15
95l3 Cserke§znyakkendÖ birrrrely szinben, szegett --_ lU
9534 barna clott r0
95tt C§erké§znadrágl.vadászvászon1-3. sz. 9ő 4-ő sz. llU
9120 o l. lodenszövet 1-3. " 160 4-5, ,, IEO
95Jl Bricsesznadrág lódenszövetból minden számban z?0

Cserkésztiszti ruha mérték után, lódenszövetböl 850
9517 Körgallér lódenszövetböI ___ óó0
1500 Kötött |ábszárvédó 86 l50t U. a. iobb minöség 6í
95t8 Tábori sapka 20
____ Hátizsák DórszegéllyeI és bórsziiaeattal, Ia. vadászvászoIl:
1262 Gyermekhátizsák ___ ___ 50
l25{ gyerneknagyságban (l zsebbel) 75
|'2a5 43-44 cm, méretben (l zsebbel) 1l0
1259 47-48 cm. méretben (1 zsebbel) cserkészrnéret ___ |S0
125750_55 D , |2 ,. ). r§ü
1261 60-60 . D külön pokróc felcsatolóval ElO
_8l2 Gyapjupokróc 820 547 U, a; jobb minóség ._ 2?0
900l Szalnrazsák (hessián) 5ó 9J00 U. a. I. 65
9002 ,. , (tarpoulín) ___ 7ő

Orsi zászló, elóirásos alak 20
95 14 Vállpánt felgombolható t0
303 Tiszti pasiománt (arany) 1 m. 20
302 l)asz_orrránt (vörös) l nr, l0, 304 U. a, (sárga) l m. 13

§ujtás iöldes-barna, l nr. B
250 Sip-zsinór ntinden színben ___ 4
Ruházatl anyag:
l7812 Molinó (irlganyag) l rn, 18, l78t0 Jobb nrinöség
t96l2 Flanell l rn.
l96ll Vastag téii f laneil
l2{ll Köpper (l25 crn. széle.)
12o0tj Vadászva§zolt (nadrágnak) t40 crn,
L290_!_ . n . .igene:őshátizsákanyag(l40cm.)ll602 Loderl tiszti ruhaszövet (l40 cm. széles) I nr.'
Szij- és bőráruk l
312 Cserkészderékszij Ia. 30, 312 Tiszti derékszij
5C0 Nyakkendő-gyülü _:_

606 TÍszti tatap§áij Ia. t3, 605 Órsvezetói kalapszij
607 Cserkész kalapszij
608 Viharszij
604 Málhaszij ___

601 Lasszó, la. bó;özéssel. ___

602 Krinolin ___

Kések stb.

20
2i,
B0
70
80
85

r60

Bó
4

1t
lt
5

12
ló0
7o

Cserkészkések ___ .__, 728 G, 742 és 959 16;, '778 20
874 Mindentudó cserkészkés vörös vagy fekete nyéllel 40

_i\{inden nagyságu és kivitelü cserkészkések na8y válasrtékban.
744 Fehérny. zsebkés cserkésszel és Magyái Cserkész felir.55

E,zenk legfin.._kiv.,zsebkések(mind akaszióval) 9)5 80, 874 90
601-602 ífunál-villa r0

Sárgaréz fokos (szekszárdi)
Eredeti finn tőrök

t505 kicsi sima bórtokban 40, 1503 |Jgyanaz nagyobb
1606 kicsi rézver-eíes tokban '66, l5OZ'NagyouÜ' --_

l500 Finn{ór (csika-lika) diszes,nyéIíel ___

1509 ,, ,, 
'diszes veretü

t5l0 , ,, ,t)- , , kisebb ___

4ő

50
6ó
95

160
180
160

l51 l : ,, í.- n D nöi __: -__ _ -9ö
264 §ipok: Cserkészsip 4, 263 ő, Cseirdőrsip 16
265 Angol sipok l2-1ó, 272 U. a. oxidálva ló, 27l 20
5ll Iránytük l5-20-2t-&0, 5l4 rögzithetók 32-4b

1000 Térképvédö bőrszegéllyelésfedövel Bó, l00l t<gckázott 36
1002 egész sima -___ l t
1003 lgazolvány_tok 8
639 Cserkésrbot _-_ ló

]]i 5: i

o9Jbo4i ill{
Fráter ós Tárra, Budapé9l.

900
800

200
90

50,
7!7l27 10o,

7ü9123 60
707/33 t70

li,
6ó

l literes __. E5
40
50
li0

70678, 706 9, lL), I l,
402 Só- és paprikatarió
250 Ciírom pres
75Q Konyhabögre 10.
752 Lapos ivópohár; fogóval, 2 decis 15,
753 Ugyanaz togó nélkül ___ 18,
75t Osszecsukhaló pohár
900, 1003 Tlrermos l/z literes 60--60, 901,
90l

, 7-9-12 - 14

l'i. *'.gil lá.;;: ru
652- 653 nagy 80-Bó

26b 10
2ő

{i

-16
7

10
75l 12
759 2o
760 1ó

7 _fi_lz
1003 1 lit. 100 -r20

150

12. sz.

,, nikkei burk. 1lr literes ___ 75
]050. 105t ,, ovális, félliteres --_ 160-1?0
708 Vajtaríó -__ ___ "tBO
l31 Piknik, ]/r literes ___ 90
Ezenkivül mindenféle különl. kivitelü Thermosok, ételtartók nagy választékban.
750 Thermos börtok la
',st -,, - t;É posrioueióir"i 

-

75J ,, sz,ijazásos tok (kantár)

Vegyesek:

Huj, hu|, hajrá! cserkésztársasjáték 72

Korcsolyák:
355t/a Bl,tr, férfi, fényezett (kulccsal) 90
364 Gloria-Blitz, férfi, nickelezett (kulccsal)___ 190
675 jackeon Hrines, féríi, nickeiezett, cipöre csavarható '--- 2ó0
ltO Backer, férfi, fényezett (kulccsal) 90
l1lBacker,férfi'nickelezeli(kulccsal).--
l5l Comlesse, női, nickelezett (kulccsat) 200

"B:ó, 120
752 U. a, bőrfenékkel ó0

Sítalpak --.
Áouii r"ure.., hallvólgri he;eoeiier ___

,2rrrrr",
,,3,,,,,,-"
,, 1 ,, ,, léces --_
,, 2 ', ,, 

'7nlnsvéd
,2rr,

sifglszor€lések és mindennemü
meglspö olcsó árban

Minőségérí hülön szavaíosságoí vállalunh.
Ár:':rhban a forgalmiadó benfoglal(aíik. - Meg nem felelő áruí saiát hóttségünhön visszaveszünk

íermelö és €rtákesitö §zövetkezete,
Az árak ezer koronákban órtendők.

567 Tiszti bot 2ó, 5i7 Tisztibot jégcsucsos _-_ 30,, Tábori ágó lakkozott ___ 8Csákánybalta 2ó
F-hangu száradkürt liliommal 320
Kürlzs_rnór (piros, zöld vagy nemzeti szinben) --- 4ő-ő6
]'ábori zsebtürész _:_ l9
Napóra __- B0

350 
'C;ár[és;.i"ooor,-,arvi,iálrpiártui- ___ 80

41-42 Villamos zseblámpa elem (nengeralaku is) 10
5I lzzó t,.53 lzzó piros é§ zöld szinben __-,_., -:: 4

104_tOó Vrllamos z§eblámpa-tok 10-16, l08 U. a. 3-szinü 22
ll2-107 Fényszóróval 80-3ó
r l r Ugyanai 's.iii"u -átrsrtos, -Óios--ietiór<toiiar, 

tocriialaku 45
l09 o hengeralaku, nihkelezett v. réz 2O, l l0 U. a, oxidált 24

A hengeralaku zseblámpák pillanatnyi jelzésekre atkalmasak.-Gipök :

373-374c 35-39. nagys.270, 835-836c 40-46, nagys. 370
833-8J4c 40 -46. - bórbéléssel 420
E52 Turistacipö dupiatalppal, börbéléssel, kiváló minöség 480
l\luml4ium-áruk :

-I'ábori fózó, háromlábu állvánnyal
852 Rekord-fóző két edénnyel

Eieltn i szer. rlobo zok :

7a9l|5 ti6, 709120
,rekeszes : 707i23 70,

705 Etclhordó
2l l7 Kulacs huzattal l/g literes

. sil . 7ő,
l4, 590J Kulacs, huzat nélkül _-_

850 Zsebfózö '/4 literes
85 l Utazófözö liz iiteres
80l Aluminiunr csajka l literes l.
702/9 Vajtartó üvegbelét 2b,
650-65l 'I'ányérok, ktcsi 16-18,
262 Szappantartó tégiaalaku 8,
700 Vajaskenyértarto __-

403 ]'ojastarto _--

csavarnrenetes dobozok :


