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J{usztir ilcírolg, á z é g ő
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5lőjegyezílaíő a {á5cri kitdóhioa{aIúan,

L{alló ! Csork észek I
Ahi a Nemzeíi Nagy(ábori. MAGYAR C§ERL<ÉSZ minden
számát megveszi, egész éleíre szóló kedves emlékef visz

haza magáva!.
A {ábori,,Magyar Cserkész" hü {ühre a íábor napi életérlek. - l{özö1 ahtuáfis
verseheí, mélyeniáró ci,kheh,ben öröhiti meg a íábor ünnepi mozzanaíaií. összegyüiíi
a íábor í,réfáií; vic]ám eseíeif,,leadía a tábori cserkészversenyeh eredményeif, pályá-
zalakaí hirdet és szerheszlői üzeneteiben szivesen ad fölvilágosiíásíbármilyeníábori' ; cserkészügyben: :

A Nemzeíi Nagyíábori ,,MAGYAR CSERL<'É,SZ" a hiadóFivatalban hapható (a Cuki
mellefí' s a íábori rihkaricsok is áruliák. Ára 5[00 H.
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MAGYAR CSERKESZ
A MAGvAR csrnrnszszövetsÉc HtveTALos LAprA

B ú c § u z u n k...
Most kezdriit ntrgnnltat igaz:in jól órczni ós máris

búcsuzunk. Búcsuzrrnk a rireg5,cri donrtrolrtóI, nlclyeket
lropárrá égotett a rlop és anlelyek nrógis r-rll,arr kedve,
seli lettek §zánunkra. A hönlpölygó Dnnától, mclyben
osodálatos szinpompában tiikrözódött a felkelő és a lo-

nyugvó nap. A magas árbóctól, amelyen oly büszkén
lengett a nagyar lobogó. Az élelmiszer sátraktól, ahon-
nan naponta omlott szét a táborba az új erót adó lre.

nyér és tlús, a CukitóI, a}rol majszoltuk a fagylaltot és

ittuk a hUsitO fruttit, a mozitól, ahová rninden este oly
szivesen visszatértünk a versenyok izgalmától és min,
denokolótt a csapattábortóI, melyet két keztink rnunká-
jával épitettünk, felvéve a harcot az omló homokkal és

a viharzó széllol. Molyet két kezünk munkájával és szi-

vünk melogével diszitottünk napróI-napra, hogy néltón
áIlhascunk ki nemcsak az egyetomes magyar cserkészet
(bár ez volt számunkra a fontosabb !). ltanem az egész
magy&r társadalom szino elé is. Búcsuzunk a tostvérok-

tól, akikkel tiz napon át együtt dobbant a szivünlr (van

egy §erog cim a notoszünkben és minden bizonnyal irni
fogunk egymásnak, de pótolhatja-o a lovél a szemek
mosolygó egybevillanását ? l) Búcsuzunk az esti 1ábor-
tiizektól, ahol összebújtunk ezren és ezron és megérez-
tük, hogy egy új készülő éposznak hósei vagyunk.

Most kezdjük igazán érezni, mit jolentett szá-
munkra a Nemzeti Nagytábor. Hiába lankadiak ol iz-
maink a szakadatlan munkában, tudjuk, hogy új erők
szálltak felénk. Tudjuk, hogy a Nemzoti Nagytábor nem
befejezés, hanem diadalmas kezdet. Most indul majd
meg mindonilt az országban az a belsó cserkészmunka,
melyról mindig álmodoztunk. Visszük szét a szent tüzot
a közös tábortúzról a testvérekne\ akik nem lehettek
köztünk, hogy az ó szivük is lángra gyulladjon. Igy
mondta Teleki Pál tb. főcsorkészünk és igy tartjuk mi is.

Fiuk, búcsuzunk, do lélekbon ozután már mindig
ogyütt maradunk. Összofüznok bennünket a Nemzeti
Nagytábor nagyszorü, hatni soha meg nom szünó em-
lékezés.

§a§lrábori le0él.

.. Anyám lelkom, ma nékod üzenek

Vándorló felhók a messzi égen,
Sólrajtó bbkrok hűsitő szélben;
lit"ttit forgását tünődve nézem :

Velük e|& hozzád, az izenel ,

Mi itt vitlánan élünk. Jelszavunk
A munka bátor, friss harmóniája:
Az alkotás szivünknek tiszta vágya .

- Igy étezzúk, hogy éiünk ós vagyunk.

Ha ásó csendüI: ima száll az égto;
A konyha füstje: áldozati szé|.

És mindon mozdulásunk áldozás igy,
Amig a karunk nyugalomra tér.

Zászlő szökkon magasba s a sátor
Védő leplét rég boritja ránk .

Iis tábor losz már igazán, a tábor,
Szélben.viharban megszokott tanyánk.
Az imánk boldog hála minclon reggel
S a déli nap simitó sugarát -

Minden csopp vizot, mit a Duna ád -
Megköszönjük koményon-büszke tettol . . .

S ha vége már a nunka dús zajának
(Erotlnrénykincsgk gyültek szertoszét),
Mig eljön ismét s hoz munkát a másnap -A tábortüz felnyitja tüz-szomét.
A dal olcsittit - szeliditi lolkünk,
Költók kincso szólal mog gyermokok
Harmatfriss száján. Bégi vétkoket,
Fájdalmas gondot me§sze olfelejtünk.

Vógigsimit szelidon most a szél
S himes palásttal, vidánr ifjri vággyal
Roánkborul nagy sátorként az éj . . .

*

Anyám lelkem, o|ért az üzonet?

Mogkértom mindon szálló follogot,
Szolló-fickót, ropponő madarat,
Mondják eI majd: rád gondol - a fiad.

Taborjl Pál,



Le§zerelés.
A c§erkósztábor leszerolOsu 

"onyi, 
mint eróátvitel.

A tábori élet hatalmas energiakészlete, mint izgató,
éltető fluidum átárad a nemzet tostébe s ott fokozott
nrértékben hat.

Nem katonai leszerelés ez !

A katonai Ieszerelés a fegyelem kotelékeinek a
meglazulását, a harcok végét, a polgári nyugalmat
jelenti: A kaszárnyából szétszaladnak az emberek. A
táborlról nem szaladnak szét. A tábortól búcsúzni szokás.
Á leszerolt tábor ponyváit. sátorrudjait, hátizsákjait

Megvolt az utolsó tábortüz, elsirta ajkunk az utolsó
kuruc nótát, elhantvadt a piros parázs, hanruját majd
szétvi§zik az őszi szelek. Utoljára n6zett'ránk a szelid
ég apró csillagszemeivel, -- az utolsó éjjeli őrség kiol-
totta pislogó lámpását.

A hideg hajnal fölriasztja a frisskezii cserkészeket.
Mire a nap kidugja mosolygó arcát a dombok

mögül, csupasz rudalrat lát: a zászloárboc a réten fek-
szilr, a fiuk ládákat szegoznek. A sok edény a szerkocsin
uörög, maga a konyha üres gödörré degradálódik.

A tábor eltünt. Néhány sátorárok, egy egy szallna-
rakás, bonnszorult'csonka cövek ielzi, hogy mi rolt itt.

Az ut mollett kövér hátizsákok sorakozrrak s mel-
lettük a pokrócok hengerei.

A fiuk hegyes bottal bökdösik a szalmát, a füvet:* hátha találnak valanrit. l
Tudja Isten, mit keresnek ! Az egyik ezt mondja:

- Itt feküdtem. Áz_ ott a Jancsi helye l Itt volt
a polc, amott a kOnyvtáÍ, 

'ott meg u parancsnok úr
asztala á]lt.
' Az utolsó tejszállitnrányt á}lva isszák meg a csaj-
kából, a kenyeret a hátízsákba,:teszik,

Á parancsnok sipol. A, zászlótafió megáll az átok
szélén, melléje tömörül a megboszélések intim négy-
szöge. Eléneklik a himnuszt, azltán valaki rákezdi:

- t]res a fészek elrepült belóle '.

A brlvös hangú, dalos kis madár . . .

. A meleg gyerekszemeket elfátyolozza a könny.
,,Ures a fészek, nincs lakója,már . . ."

A rétet elönti majd a nagy esók 'ülalmas árja. a
sátorárkot betömi az idö, az itthagyott nyirfaleveleket
megbámulja a karcsti ólike;...

A csapat elvonul, L.a .rc,gelft6aruP hazamennek, ki
éfre, ki arra. ' ,l: ,t.|I,. ll"

Ilyen a.csorkésztábor leszerolése.

Hanom a táúort míndon csorkész magávai vírszr'.
§zivébon ott ég a konyha ot{honias.' láúgja s az esti
tábortüzok ébor fényo.

Vérében ott izzanak a fiatal orók, amelyekot a
tábori éIot keményitett acélossá.

Magával viszi a fahbrdás, a vizcipelés, a táborépi-
tés, a fózés, az árokásás munkájának minden erkölcsi
órtókét, a királyi tevókenységgé, nemositett szolgaí
munka jellemalakitó hatását.

Magával viszi a napsugarat, amely barnára fes-
tette a bőrét; az éles, tiszta levegót, amely kitágitotta
tüdejét; az esőt, a zivatart, az éjszakai lridoget, amely
testétJelkét edzetto.

Magával viszi a reggeli mosakodást a Duna hideg
vizében; a vidám fürdést; a csattogókedvú játékot; a
csorkészélet erósitó, szivet nemesitó gyakorlatait.

S magával viszi a cserkésztörvények megvalósitott
ideáIját, a tökéletes magya,I osorkészfiut, aki nemcsak
tudja,, hanom éli is a törvényt.

Aki a tábor kis államában mogtanulta a közétt
való munkát, a testvéri szerototot, az egymásért való
élot szont szabályait, az jó honpolgár lesz.

Aki éjjeli órségen állt s órködött a testvérei nyu-
galmán, 3z őre_ tud lenni hivatalának, családjlpak, a
magyar hazának. : ,

A tábor velünk jön. Minden kis mozzanatát m€8-
növeszti és me9arany.ozza az emlékezet. Edes emlék
lesz a nyulós tésr,ta, a ragacso§ kenyér, a koznrás !ab,
az átvirasztott éjszaka, a viharban ftilborult sátor., A leküzdott akadályok a lábunknál hevernek,
mint a legyíirt ellenség. S a nehézségekkel dacoló ifjú
orók gyózolmi himnuszát veri taktusra a szivünk nrind.
addig, amig dobog. !

A tábor a bocsületes tevékonység szintere: s ezért
nern feledjük el mi, tettreszületett' cserkészek.

A gondolat lestet keres, az érzések meg akarnalr
nyilatkozni s szeretot lelket'lélekhez dkar forrasztatri,
az erő alkotni kiván, Áelrl ez a lényoge.

, A tábor az érzés"ok, gondolatbk megteétesitőjo, az
erók alkotó tevékonységének a tere s a szeretet para-
dicsoma.

A tábor leszerel. S ti cserkészek, Isten apró ko-
vászai, elhelyezkedtek a társadalnri rétogelr küiönbözó
pontjain, a nemzet fáradt, lomha testében. Ti leszlek
az ij erjedések kovásza, a dlzzadő,eró, a"szárnyaló
lélek, a dolgozó sziv. _, ;

S nregindul a nemzet teotéleu n .y6lkgringés!

Radudnlli Kálmán.

262, Csaba (Székesfehérvár) táborának kapuja.
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Látogatókat hozza a hajó.



Átkelés a magasíoszüttségü ár8mmal teütett akadályon. (Képek az akadályversenyról.)

Hogyan lrészül egy c§apat a tábortüzi ver§enyre.
Egy riporter panaszai.

Sokan azt gondolják, hogy a riporter élele fenékig tejíel.
Ezt a téves nézetet akaria eloszlatni e kis cikk, mely egyszer-
smind feleletet ad arra a kérdéste, hogy miként készül a tábori
,Magyar Cserkész" ?

A babcsuszpejz so'se volt kedvenc ételem; különösen itt a
táborban, ahol még a jó ételt is rosszul szokták elkésziteni. Most
is csak önmegtagadásból eszem, mert a parancsnok úr mára az
5-ik c§erkésztörvényt l(tzte ki, Tehát lehunyom a szememet és
nekilátok.

, Közben - per§ze * nem is veszem észre, hogy mily
aljas merénylet készül ellenem. Egyszerre csak valami suhogás
hallok a íeiem íelett és a következő pillanatban már torkomon
is a las§zó. Elszorul a lélegzetem, érzékeim csak félig használ-
hatók, de annyit még ki tudök venni. hogy valaki diadalüvöltést
hallat a hátam mögött és azután homályosan látok valami ,Sajtó'-
felirásu karszalagot. Azután már hallok is egy vesékig ható nyá-

ias hangot, hogy: ,,Kedves Testvér !" A Fősajtó megbizásából van
szerencsém értesiteni, hogy a holnaputáni,,Magyar Cserkész"-be
okvet|enül szükség volna egy élvezetes riportra. A legmagasabb
bizalom téged tüntetett ki evvel a rendkivül fontos feladattal, Az
a fontos, hogy humoros legyen,detekintettel kelllenni azolvasó-
tábor komolyabb részére is. Legyen benne cserkészekre nézve
tanulságos dolog, de a nagyközönség is gyönyörködjön benne.
(Kezdtem elszédülni.) A íarkaskölyök élvezze, az örsvezetötanul-

ion belőle, az öregcseikész hasznosithassa jövendö életpályáján
és a véncserkész gyönyörüségetmerithessen belöle stb., stb.Mos
van 13 óra 46 perc és 27 másodperc, ha este 8 órára nem tesz
a szerkesztőségnél, sátorfogságot kapsz egy délelőtt l0-3_ig
befűzött sátorban szvetterrel és meleg teávalo. Ezt nem birtam
tovább. Szó nélküI lefordultam a székről és úgy locsoltak fel.

El is ment minden étvágyam. Sziverősitő gyanánt megit-
tam egy üveg Fruttit és nekiláttam az anyaggyüjtésnek. Oly nagy
volt a lelkesedésem,,hogy képes lettem volna megirni egy olyan
cikket, arnit megértett volna egy egyetemi tanár és egy pápua is.
De lelkesedésem hamarosan lelohadt. Nem volt semmiíéle téma,
Mintha az egész tábor egy homoksivatag lett volna, amelyen egy
bakterológus sem talál semmi érdekeset. EI is szontyolódtam
úgy, hogy mlndenkinek megesett a szive, aki csak rárn nézett.
Meg is szólitott az egyik részvéttől csepegő társam : ,,Miért vágsz,
kérlek, oly ecetsavanyitő ábrázatot?" A felelet igazán meglepö
lehetett: nEgy humoros cikken töröm a íejemetu. Az illetö szó
nélkül távozott, azt hihette, hogy megártott a nagy meleg. Most
hát nekiláttam a szó szoros értelrnében a témavadászásnak.
Ugyis tudom, hogy ilyet még nem pipált a világ. Szoktak va-
dászni szalonkára, kengurura és vadszamárra, de témára nem.

Közben odaérek egy táborhoz, ahol feltünően élénk a
mozgás. Nq ha itt se lesz valami ióíalat, akkor akár íöbe is

El§ósegély.

löhetem magam a hatlövetú konyhakéssel. És tényleg igen érde-
kes dolgokat tapasztaltam, amiket az alábbiakban adok át a
nagy nyilvánosságnak:

Hogy ne keltsek nagy feltünést, lehetőleg a .legnagyobb
csendben igyekezterrr a tábor íelé, úgy csináltam, mintha csak
járnbor szemlélő volnék. Azonban nem használt ez semmit. A csa-
pat ott ült az ebédlöben és oly nagyképüen tanácskozott, mintha
tölük függne a N. N. T. egész jövője. Bizonyára nagyon fontos
dologról lehetett szó, mert oly halkan beszélgeltek, mintha attól
félnének, hogy meglesik őket. De van ám itt riporteri ész, gon-
doltam magarnban és nem hiába irta a Nagy Főnök az ő inOian_
iskoláját, sikerült észrevétlenül az ebédlő melletti sátor mellé
odajutnom. Az eredmény megért minden fáradságot. Hát lássuk,
mi volt az a nagy megbeszélés:

A parancsnokuk mindenekelőtt nagy fájdalommal megálla-
pitotta, hogy a kegyetlen Sors végzése alapján ma este nekik
indulniok kell a tábortüzi versenyben. Tehát ez azt jelenti, hogy
valamivel el kell készülni. Elsősorban szükség.volna egy szaű
latra. Ekkor oly csönd állott be, hogy egy légy szárnyának a
megmozdulása égzengésnek tünhetett volna fel. Végre elhatároz*
ták, hogy ketten fognak szavalni, mind a kettő kiáll és ahol az
egyik megakad, ott íolytatni fogja a másik. A programm máso-
dik pontja gyanánt éneket akarnak tartani. Mindjárt következetto.;
a próba. Az első ,,akkordok'' után úgy éreztem már magam,
mir tha egy valóCi állalkertbe kerültem volna, ahol a papagályok
vegyeskara adna elő valamit emberi szavakon és a zenekisére-
tet a többi összes hanggal biró állatok szolgáltatnák. Hogy az a
pápua harci induló, vagy eszkimó temetési ének volt-e, azt a
legfigyelmesebb füleléssel sem tudtam megállapitani. Mindazon-
által a parancsnok úr bizott az esetleges csodában. Még pró_
báltak valami szindarabot. Ha az analfabéták szinköre rendezett
volna egy olvasás-próbát, az bizonyára jobban ment volna. Maga
a darab egy cserkész-vigjáték akart lenni, de társadalmi réÁ-
drámának is lehetett volna nézni. Jáiékot akartak bemutatni, de
ólomkatonákkal jobban sikerült volna ez a müvelet. Közben az
ég is beborult, legalább volt háttér az este elkövetendő merény-
letre. Lehet, hogy próbáltak még tovább,.de engern az eddigi
iátvány már annyira megviselt, hogy jobban kifáradtam, mintha
ez idő alatt állandóan mángoroltak volna. Hogy eddig is kibir.
tam, az csak azért történt meg, mert nagyon szivemen viseltem
a ,Magyar Cserkész" ügyét. Ha ezen közléseim nem fedik telje-
sen a valóságot, azt csak annak lehet betudni, l_rogy rnár elcsi-
gázott érzékekkel mentem oda és..a lantáziám is alaposan mü-
ködhetett. Azonban nent hiszem, hogy ez a nagy fáradságorn
kárba veszett, ,m€rt ha én szenvedtem is, az olvasó nem íogja
ugyanazon kinokat végigélni, amelyeket én e cikk .rnegirása köz-
ben éreztem. Boy, Qa).



A bolgáíok az őrci akadá1!,:eíseny]n. A rendőrszakács va1!: az élő íeklám, A bolgárok az ótsi akadályversenyen.

A ver§enyel,( eredményei.
A Nenrzeti Nagylábor elevon élelet lülrtető, izno-

kat feszitő, akaratot aaéloző versenyei befejezódtek.
Csütörtök délelótt nregérkeztek az utolsók is, akik 24
órás oserkészésen voltak a budai hegyek'csodaszép bi-
rodalmában, ezatán csak nem kötelező versenyetiben
inrlnlhatnak az önként jelentkezók. Késziilódnek a csa-
patok hazafelé, meg-megjelenik egy-egy stráíkocsi, vagy
tehorautó, a parancsnoksága megteszi utolsó, Iegfontosabb
intézkodéseit, a döntóbiróságpedig -eza sokszor szidott
pontozóhad - összeállitja s kiadja az eredménrt. Mikor
ezt leközöljük, nom találunk olég meleg §zavalrat, me.
lyekben igaz örömíinknek kifojezést adjunk. A nragyar
cserkészmozgalom hihetetetlen fejlődésének tanubizony-
sága ez a tábor s aki ezen résztvett, még ha sentmiben
sem lett olső, azért az elsők között van.

A kotelezó versenyekben nincsenelr elsó, második és
}rarmadik helyezettek : itt csak csoportok vannak. Akik
becsülettel résztvetíek a versenyen, azok a nrásodik
csoportba kerültek. Csak a kiilönösképen kitiinlek ke-
rültek az I. csoportba.

A versenyeredmények a következők:

Kézügyességi verseny eredménye.
I. csoporlba kerültek:
L kerület: Wolni Gyula 15., Habány Endre 160., Láng

László 209,, Kürti László 223., DeisiGyal,a 242,, Pesztalics Jó-
zset 2U., Kiss Gyula 27O., Szabó Endre 135. sz. csapat.

I. községi kerület: Tattay Pál 11,, Biró László 3l., Huber
András 38., Werdemann Albert 132., Egri József 250. cs. csapat.

II. kerület: Dávid Árpád 19., Bél Béla 22., Hartányi Ist-
ván 134., Tornpai János 103., Bogyó János 2,t8., Ágoston József
294. sz, csapat. : '::'

IlI. kérütet: Küronya István 49., Bakos Tibor 5t., Pirka
Jözsef 55., Poór Lajos 57., Horváth József 58., Rábrer Emil ?0.
sz.csapat. ,; :

IV. kerület: Sultéti Miklós 35;, Szabó Zoltán 98., Voge1
István 146., Domián Sándor 159., Freker Imre 45l. sz. csapat.

V. kertilet: Szántó Endre tlt., Vrányis Miklós 130., Szo-
kol Zoltán 180., Szebedinszky .|enő 225., Jőzsa László 283. sz. cs.

VI-VIl. kerület: Simon Lászlő 2|2., Sigár Béla 37., Adi-
limann Gyula |36., Sipás János 151., Asszonyi László 47. sz. cs.

VIII. kerüIet: Rigó Lajos l2l., 9zurmay Lőrinc 196. sz. cs.
lX. kerület: Nagy Béla 43., Bodó Ferenc 17tr., Kósa Árpád

232, Csukás Béla 24/., Lukáskó József g52. sz. csapat.

X. kerület: Mészáros Sándor 96., Mutscherrbacher László
222. sz. csapat.

A kézügyességi versenyben a versenyzők a következő
nyersanyagot kapták: 2 drb. 1.8 m. hosszú spárga, 75 cm. hosz-
szú drót, 1-2 drb hulladékbőr, 15X20 cm. aluminium bádog-
lemez,2 drb 20X20 cm. íehér karton bádoglap, 1 drb 1 m
hosszú puhafaléc, cca. 30 drb aprószög.

Indult 11l versenyző. Első csoportöa került 49, második
és harmadik csoportba összesen 62.

A kötelező lérképész uerseny credméry)(.
(20-10 pontig.)

I. kerület: Sallay 7., Biller 9., Lulz 25., Weuness 26., Su-
gár I9l , Liszka 2ő4. sz. csapat.

I. községi kerület: Sthopp 1l., Jakab 38., Atzberger l32.
sz. csapat.

ll. kerület: Nyomárkay l9., Szeszlér 238, sz. csapat.
Ill. kerület: Pongrac 5l., Paulusz 52., Pados 57., Kondor

63.. Stulcsér 71., Karbai 'l2., Kozsek 77. sz. csapat.
lV. kerület: Fanut 35., Simon 39., Klemnr 42., Nesztler 85..

Tanka 726., Sőke 146., Keményfi 159., Bálint 227,, Béczy 253,
sz. csapat.

V. kerület: Magyarka 82., Falussy l80., Harder l84. sz. cs.
VI-VII. kerület: Khorer l0., Günther 47., Fülöpp l79.

sz. csapat.
VII. kerület: André 118., Straub 196. sz. csapat.
IX. kerület: Nagy 287. sz. csapat.
X. kerület. I(tídár 33., Wagner 96., Gornbik 192. sz. cs.
A térképész versenybe indult 116 versenyző, Az L cso-

portba került 3$ a II. és IIl. csoportba 77.

A vizből mentés eredméqlg.
L csoportba kerültek:
Rostyó György 13,, Szőke Imre l5., Engl Ferenc t6.,

Divald György 25., Török Pál 26., Hartmann V.32., Kiss Györey
Lajos 4l., Cseley J. 46., Urbán ]enő 223.; Tóth Ferenc 270.,
Sillos Imre 297.,Táncos J. 77., Korbey Loránd 72,, Mayer 264.,
Gyuritz 91., Boszmann József 22., Wolfli Mihály t54., Luger
Ernő 238., fóth Antal 248., Szabó Kálmán 55., Csonka Károly
283,, Horváth Endre 35., Pethő Rezső 82., Pelkó László 92.,
Farkas Pál l57., Kertész Sándor l75,, Bálint István l83., Hupecz
Vilmos l84., Tóth Laios 229., Szöke Lászlő 276., Dobi Lajrrs
282., Früstök László 126., Czopf Ferenc l0., Sász Györry 37.,
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Wágner Laios, 74 Oárdonyi János t5l., Cédli László 952.
Szalay Dezső 43., Korbély Kálmán 89., Sághy József 17l., Füsthy
Laios l72., Perényi Imre t4, Gyurka Zoltán 9l., Faragó Imre
96., Cseti István 169, Nyiki Buna l92., Nagy László l98., Hegyi
Rálmán 222.,

. Az elsö csoportka került 48. A rnásodik és harmadik cso_
portba került 43. §

A íözésiveíseny ercdménye.
(20-12-ig,)

Fülöp János 13., Szacsvay Tibor 26., Varga László l35.
Ba'ázs,Barna 160., Berényi János 257., Bokody Zoll,án 38.,
Maurivi Tibor 3t., Reitszem Elemér 29., Hulényi Miklós 2t0,,
Száraz Ernő l9., Németh Károly 50., Pongrác István 5l., Lukács
Lajos 57., Esterits József 58., C§iky György 7l., Bach Géza 39.,
Ruzsinszky Lászlő 146., Pascher Lajos I59., Hévizy Sándor l75,,
Bán György 229,., Fador Lajos 236,, Darabos Géza 239., Tóth
Kálmán 275,, Malor Sándor 282., Hann Gyula l51., Horváth
György 206,, Frolich Lajos l2l., Olegár Mihály l7|., Fábián
|stván 244., Makovik János g52., Asztalos János 956., .Mérey
Sándor 964., Antal János g5., Biró Géza g6., Patay István t45.,
Bognár Emil l69., Markó László l92., Slányi János 261., Sárkány
|mte %4. csapat.

A íőzési versenyben indult összesen l19 versenyző, az
első csoportba került 39, á II. és III csoportba kerrilt d0.-

Feladat volt: kapott anyagból paprikás krumplit fózni.

A gerelyvelés eredménye :

|ndult 22 cserkész. Első: Hales György 264. (Rákosliget)
4050 cm. Második: Móra Mihály 7. (Budapest) 4020 cm. Har-
madik: Orosz Dezsö 264, (Rákosliget) 3763 cm. Negyedik: Hidi
Gyula 22ő. Petőfi cs. (Békéscsaba) 3572 cm. Ötooit<: Balogh
István 175. (Békés) 3459 cm. Hatodik; Kiss János 7. EIőss G.
(Budapest) 3270 cm, | '

Tizenöt éven felüli tdvolugrds eredmények:

I. Paulinyi Jonő 264.sz. cserkészc§apattagja621 cm.

Az éjjeli nyomkeresés eredménye.

Indult: ll0. A legjobb idöt érték el a következö csapatok
az éiieli nyomkeresésben: Az első a 239. Munkácsi csapa
(Békéscsaba) t ó 24 perc. A második a 89. Turul (Nyiregyháza)
1 ó 33 perc. A következők egyenlő időt értek el: l7l. Erdössy
Imre cs. (Debrecen), 9l. Turul (Hatvan), 95. Lehel (Kispest),
169. Move (Ujpest) l ó M perc.

Első csoportba került 74, a ll-ikba 5, a III. csoportba 36.
Elsö csoport ; 15,26,32, 4l, 760,223,242, 2ffI, ZCf,. sz.

csapat (Budapest), 154. (Eger), 103.] (Borsodnádasd), 51. (§zom-
bathely), 53. (Kószeg), 55. (Körmend), 74. (Nagykanizsa), 63.
(Csorna), 70. (Magyaróvár),210, tt,29,3l, l32,257, 38. (Buda-
pest), 35. (Győr) 39, 85, 98,262, (Székesfehérvár), 42,283, 451.
(Gyór), 126. (Veszprém), l 59, 227. (Pápa),82. (Szeged), 92. (Makó),
112. (Hódmezővásárhely), l75. (Békés), 180. (Szarvas), 183. Sze-
ged), 184, 225, 236,239. (Békéscsaba), 282. (Baja), 10. (Pécs),
l 65. (Szabolcsbányatelep), t 79. (Bonyhád), 652. (Pécs), 1 1 8. (Kecs-
kemét), 196. (Szolnok), 89. (Nyiregyháza), l'66, 171, 172, l90.
(Debrecen), 232. Mátészalka), 244. (Kaba), 95l. (Hajduböször-
mény), 952. (Nyiregyháza), 9l. (Hatvan), 95. (Kispest), 96. (Cse-
pel), ll4, l15. (Kispest), l45, (Salgótarján), 169. (Ujpest), 192.

(Vác), l98, 26l. (Rákospalota), 222. (Hatvan), 2U,902. (Rákos-
liget) sz. csapatok.

A kardvivds credménye.

Indult 68 cser!ész. Elsö: Szy Géza 50. sz. Hunyadi, cser-
készcsapat (Szombathely). Második: Rajcsányi László 29. sz.
(Budapest). Harmadik: Duranelli László 25. sz. (Budapest),
Negyedik: Nagy László ?f;7. sz. (Kisvárda). Ötoait: Bakó János
287. (Kisvárda). Hatodik: Fábián Kátmán 36. (Miskolc).

A 70 méteres sikfuttis eredménye.
(l5 éven aluliak.)

Indult 43 magyar és 4 olasz cserkész. Elsö: Ruska Ferenc
33. (Ujpest). Második : Mezey BéIa 82. (Szeged). Harmadik:
Uray Imre 211. (Esztergom). Negyedik: Rozman Józseí22.(Ozd).
ÖtoOit<: Farkas Gyöző 33. (Ujpest). Hatodik: Méhes Kálmán 33.

(Ujpest).

A szdzméteres sikfutds eredménye.
(15 éven ielüliek.)

Indult 52 cserkész. Elsö : Hajdu Lász|ő275.(Szentes). Idö :

l1,2 mp, Második: Paulini ]enő 264. (Rákosliget). Harmadik:
Marosi István 3. (Budapest). Negyedik: Móra Mihály 7.,(Buda-
pest). Ötödik: Vjerk István 22. (Ózd). Hatodik : Szarvas László
298. (Jászberény).

II. Bajts Lászlő 2Tő. 
"III. Párduc MiháIy 183. ,,

IV. Wittek Jenő LT4. ,,

V. Patcs& György 264. ,,

YI. Seskó Lajos 195. ,,

Du591 ,,

u,,590,
,, ,, őT0 

",, ,, 539 ,,

,, , 539 ,,

A végső eredményekef, ame\yek |apzáría után iuíoífah hozzánk, hülön beÍéÍlaPOn hÖZÖliÜk,

Elsósogélynyujlás a táborban.
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Közönsé3 a Nemzeti Nagytáborban.

É;jeti nyomkere§é§, nyomvesztés és nyomtalálás"
Az esti félhomály mindent olfedő takarójában

lánrpák osillognak. Titokzatos árnyak sürögrrek-forog_
nak, fojtott hangon folyik a beszéd. Huh, a7, egyik
csoport már útnak is indult . . éktelen nagy ásókat
oipelnek magukkal. Ezek biztosan embert mennek ölni.,.
csapdát ásuak vagy útvesztőt. A másik társaság meg
pláne kötolokot és egyób rejtélyes holmít visz, - igazi
titok: nrég szájharmónikát is lrord az egyik. Neki akar-
tarn szaladni a dombnak, hogy az igyeletes tisztet fel-
riassza,m, - de hirtelen mognyugtatóan termetes alak
tünt fel mellettem és megzendült Polcsi bá' öblös hangja:

- Sátorosok, indulás !

A második csoport sorba áll. Köztük megnyugta-
tóan ösmerem fel Velósy Bélát. Szóval mégse 

-gónósz-

tevók. Elindulok Béláékkal. Valamivel a hajóáIlomáson
tril letérünk az országútról. Sűrú bokrok közt, apró
domb totején hótszomélyes sátrat vornek fel azok az
öreg fiúk, akik az éjjeli u1lolnkeresésvorsenyének döntő-
pontozó-birái. Béla a földre kuporodik és bent a sátor-
ban egyszerre felhangzik a szájharnónika muzsikája ,.
ugyan nriért ? 

x

Visszaváglatok Polcsihoz. Ott már nagy tömeg
sötétlik, számszerint 1"17 apró-nagyobb firi iitdögél és
figyel a Nagy Főnökre:_ A feltevés ez : ti most mind aranyásóIr vagy-
tok és ez itt egy nagy aranyásótelep .

- Arany nélkül - kottyant valaki közbe.

- csönd a sarokban ! szóval innen indrrlt el a
fö fó aranyásó pár kisérőjével. De útközben baj érte
és most ezt a levelet küldte nektek vissza. Ti vagytok
fehérarcú bajtársai, hát menjetek segitségére.

Kiosztják a leveleket és a sok gyerekfej mohón
hajol az irás fölé :

,,Meglepett a mocsárláz. Siirgősen kövessetek.
Gyorsan hozzatok segitséget, nrert elpusztulunk. Ova-
kodjatok az indiánoktól, csak olyan sátorba menjetek
be, melyből a zene lrarrgiai hallatszanak, (Ahá, h,át ez&t
kell a szájharmónika ! Ravasz fiű ez a Polcsi l) Ez a
sátor, amelyben indián kisérőnk további ]evelemet át-
adja, az aranyásók sátorrengetegétől északra levő bó-
zótban van, az úttól . . . lépésnvite . . helyen. Itt
azltán további utasitást kaptok. Világosságot no gyujt-
satok. Haladjatok bátran és kerü§étek az indiánokat !"

*

A sátorban tovább cincog a harmorrika. A fiuk
bediktá§ák fent a számukat és indulnak neki az éjsza-

kának. Baktainak az orszá,gúton észak í'eló és figyelnek:
hol hallanak ,,zeü,ét". Aránylag rövid időn beliil egy-
másután érnek oda és kapják az ujabb rejtelmes uta-

"Menjetok 
északra, halailjatok a múuton nrindad-

dig. mig ogymás mellett lévő, két jelzőkövet nem talál-
toli, nrelynok egyikére a nyolcas szánr van vésve. A
Irét kónek irányában út halad nyrrgat felé, melyen addig
haladjatok, nrig lábaitok alatt máslrépp .nem dobog a
föld. Ettól számitott 5 méteros körzetben vizmosást
találtok (ásott árok), ennek nyomát követve elérhettek
hozzánk. Remélon, hogy még idejében megtaláltok."

lr'

Az alúó, amelyen a végáIlomást nrogyünk vizitálrri
Polcsival ogyütt, repül az országútou, Hirtelen, jó húsz
perces út után megáll. Leugrunk és Polcsi rávilágit két
eiéggé féIrerejtett kőro:

- ltt a nyolcas kó l

Nyugat felé tényleg út visz bele a bozótba. Har-
minc-negyven lépés után dobban tényleg a föld: itt
kiásták a talajt s kővel töltötték fel. Onnan árok visz
be s a végén Gundrum Zo|i sátrában csillog a fény.
Rövid pár szó után indulunk visszafelé. Az aató berreg
s az ablakbóI látunk már fiúkat, amint cserkészmenot-
ben jönnek az út mentén. Komolyak ós roppant ambi-
cióval mennek. 

*

Nyekken a gép és megáll. Kifogyott a benzin,
állunk. Az egyik fiú kerékpárra ugrik és karikázik
befelé. Polcsival ritra kelünk. Egyre süriibb lesz a
nyomratalálók meneteló csoportla. Igaz, lrogy a verseny
nehezebb része még hátra van, a követ nehéz rnegtalálni.

Az út mentén a bokrokban itt is, ott is csillog
egy-egy lánrpa. Keresnek erősen a fiúk.

Üjra betérünk az olsó sátorba. Poltsi, a Nagy
Főrrök, méltóságteljeseu lekuporodik és - harmónikázni
kezd, Direkt nagyszerüen fujia. Mintlra csak fizeiné-
neli neki !

Jönnek is a hivek. Van olyan, aki tétovárr ál1
trreg - nem lrisz a fülének Diktálják a csapatszámot,
kapják a nrásodlk levelet, avval menuek tovább.

Hajnali hatkor az |e., tarsus,*,g, néhány még
nrindig nyomotkeresó kivételével, visszatért a táborba.

(-il.-)
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Édes Naplóm, te jól tudod, hogy én sohase szoktam zu-
golódni följebbvalóim ellen. Nyittan hállgatok is, de titokban
a te igázságos lapjaidon lepontozom a parancsnokságot, mert
kitalálta a tábori rendórt.

Edes Naplóm, nézzünk a dolog lényegébe ! Hol kell ren-
dör? Hol csirkefogók, tolvajok, betörök, váltóhamisitók, árdrá-
gitók vannak, - vagyis Budapesten meg nagyobb városainkban.
A cserkésztáborban rendes, fogadalmat tett, többnyire elsőosz-
tályú cserkészek, tisztek és parancsnokok vannak. A cserkészek-
kel még Pesten sincs baiuk a rendöröknek, hát még il!, a sza-
bad természet virányos ölén. Azt gondolonr, a parancsnokság u.
n. cserkészpedagógiai okokból a|kalmaz rendőröket. Ez olyan
szellemi akadályver-
seny-féle. Napról-napra
akadályokat görditenek
elénk s megfigyelik, ho-
gyan tudjuk ezeket le-
küzdeni s milyen nagy
a türelmünk.

Nos, édes Nap-
lóm, az én fölfogásom
nem valami hizelgő a
rendőrsegről. Elmon-
dom, mi történt velem
tegnap.

Föltünt nekem
még a multkor, hogy
qincs meg a fogkefém,
meg a szappanom. Teg-
nap pedigatörülközöm-
nek kelt lába.

Jelentettem a pa-
ranc§nok úrnak a dol-
got. A parancsnok úr
azt mondta, hogy ren-
detlen fráter vagyok,
elhagytam, keressem a
rendőrségen.

Elmentem a Siczky bácsi táborába:

- Kérem szépen, nem tet§zet látni a fogkefémet, szappa-
nomat és a törülközömet ? _ kérdeztem szeliden.

' A rendőr bevezetett egy harmincszemélyes raktárba, ahot
egész vaeyonmentö vásár volt együtt.

- Ezt mind a rendőrség szerezte.? - szaladt ki a számon.

Erre a rendór olyan kiíejezést használt, amelyet le se irok.
Pedig, édes Naplóm, én nem akartam öt megsérteni. Nem hitterrr
volna, hogy ez mind ,,elvesztett tárgy !''

- Rendetlen népség _ szóIt a rendőr - elvesztik a leg-
szükségesebb szerelvényeiket, aztán még cinikus kérdésekkel
boszantanak bennünket.

- De kérem szépen, itt látom a szerkesztöség póstaládá-
ját is. Ez csak netn elveszet tárgy ?

- De az t Kínt találtuk a sajtósátor eiött.
Ott láttam a döntöbirák karszallagiát, a Fótér tábláját, olt

hevert a szerkesztö úr inge, egy csom5 kula:s, hátizsák stb. stb.,
söt még a tábor központi to"onyórá,a is, amelyet szintén ,kínt
felejtettcl<.''

A rendőr rám szólt:

- Ne turkálj itt, nem hatkrajcá,ros bazár ez!

- A mosdószereimet keresenr ! '
- Az nenr úgy van l Tessék pontos leirás{ adni az elvesz.

telt tárgyakról. Mit vesztettél el ?

- É,n kérem mosakorlás rrtán a parton száritotlam a tö-
rülhözőmet. Gondoltam, a fogkefénret és a szappanomat is dezin-
ficiálja a napstryiir, azokat is odateütern a partra.

Jó kifogás ! Milyen volf a szappanod ?

- Milyen volt ? Jó nagy darab volt.

- Milyen gyártmány volt, mi volt a chemiai összetétele,
szaga, szine, szélessége, hosszúsága. S a fogketéd melyik gyár-
ból való, mi van rávésve, mi a hosszúsága, szélessége ? A törül-
köződnek van-e valami különös ismertetó jele ?

Minthogy ezekre a kérdésekre nem tudtam felelni, szépen
kitessékeltek :

- Azért jöttél ide, hogy a szerkesztőség szárnára kém-
kedj, Mi rendben tartjuk a tábort, őrizziJk a sátraitokat, a gya-
,nus elemeket kizárjuk a tábor területéröI, az elhagyott értéke-
ket szortlrozzuk, diszörséget állunk, a hajóállomáson publikumot
sorakoztatunk és szórakoztatunk, őtizziJk a li drága börötöket

a fürdésnél, játéknál,
azonkivül reggeltől is-
ti g gyakorlato zvnk, ma-
sirozunk sa vége az,
hogy ro§sz vicceket
gyártotok rólunk.

Egy kicsit igazat
adtam a rendörnek, de
azért mégis igazságta-
lan dolog, hogy ha az
ember száritja és dezin-
liciálja a mosdó§zereit,
hát összeszedik s beyi-
szik a raktárba.

**
*

Édes titkos Nap-
lóm, közel vagyunk a
leszereléshez. Bár en-
gem nem értettek meg
itt, mégis fáj a szivem
arra a gondolatra, hogy
szétszedik a tábort.

Rengeteg tervet,
ötletet, ujitást hoztam
magammal, mikor ide
jöttem. Ázt hitterrr,

hogy ötletes tökéletesitéseimmel megreformálom a sátorváros
életét. S kitünt, hogy apró-cseprő ügyekkel kellett bibelódnöm
s nem is vették észre tehetségemet. Ugy látom, édes Naplóm,
hogy mindenki a saját feje után indul, nrindenki arra törekszik,
hogy a saját gondolalait érvényesitse.

Az én találmányaim majd akkor valósulnak meg, ha én is pa-
rancsnok leszek. Az lesz ám a tábor, amelyet én fogok berendezni!

Most pedig Isten veled megyeri homoktenger, Isten veled
magyar Szahara ! Isten veletek gödrök, amelyek voltatok, rudak,
amelyeken magyar zászlő lengett, kormos fadarabok, amelyek a
tábortüzek helyét jelöJik.

Végül Isten veled, titkos tábori Naplóm, ime, befejeztelek !

R.

Dugó Jani titlros tábori naplója.

o
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Jelentóstljz a 24 órás cserkészésből,

Látogatás a Hilre-ör§ök táborában.
Az autó száguld Hüvösvölgy feló. Utközbon min-

donfelé meneteló vagy pihonó hiko-örsök. Szinto harci
izgalom vesz rajtunk erót, zsebkendővel integetünk no-
kik, mint a csatába incluló katonáknak. - A múút vé-
got ér, az altő egyet torpan, felvosszük a hátizsákot és
nokiindrrlunk a Hármas-határhogynek. Megmászunk egy
dombot és máris feltünik az otdő szegélyén a hiko-tá.
bor. Elszórt, aptó, kis sátrak és mintúg- ujak és ujak
épülnek mollójük. Polcsi bácsit örömrivalgás fogadja.
Ilyen nópszerü §em volt még tlontóbiró soha. Ahol ó
mogjelonik, feledve van minden fárailság és mosoly
fakad mindon arcon. - Itt van az olasz fócserkósz
is. Moglátogatta kis csorkészoit, akik bátran állják a
megnemszokott hidog szelet. (Ordekos jelentésükot egész
terjgdolmébon közöljük.) - Szakadatlanul órkeznek az
órsök a Hiivösvölgy felól, a Hármas.határhogyről, Pilis
irányából. Jelentkoznok, aztán táborholyot koresnek és
pár poro mulva áll a sátor. Vannak órsök, amelyok

A hike_órsök tábora julius 22.én reggel;

egósz tábort ópitenok, körüIkeritik, kidiszitik. Legszobb
a 39. sz. oRákócziu csapaté, kapujuk is van, kóból
lciralrott litiomjuk. - Do aztán bofutnak olyan c§apa-

tok is, molyeknek sátorlapjuk sincs. Ezek iakarókbó,t
ütnok összo sátrat (ogy képet közlünk), vagy szélvédőt
épitenek (viharszorüen zúg itt a hegyek alján), az egyik
örs beássa magát a vizszakadék agyagába. - A nap
nég Io §em nyug§zik, már mindenütt vigan lobog a sok
apró, kis tűzhely lángja és készül a vac§ora. A hangu-
lat rnindonütt olsórangú. Itt nincs adminisztráció, nincs
tolongó közönség, nincs por és homok: az ordők lehe-
Iete vosz körül, a §zom mo§sze-me§szo el]át. Ez az ifíu-
ság igazi tábora, amínt csak álmainkban él. ns .Joa
van és fegyelom ós minden ,ver§onyon felül testvéri,
összofogó gzerotot. Körülbelül ezor váIogatott magyaT
cserkósz táborozott itt és megtoremtetto elsó izben a
cserkészés igazi formáját. Felparázslanak apró tábor-
tüzok és vidám dal kél a hegyok honában. X'eledhetet_
len látvány.

Polcsi korán takarodót fuvat, mort rnásnap haj.
nalban indulnak az órsök. A tábor elnyugszik. Végig.
járjuk a rendozó csapatok két szolgálattevő őrsével.
Mint egy hosszú lrigyó kanyaro§ a sátrak között a me-
net, elól Polcsi. A hold világit. Az órök pokrócokba
burkolódzva, állják a váttát...

Alig pirkad, már omlanak össze a sátrak. Fázós
arcok (cudar hideg volt az éjszaka), do mosolygó sze-
mek. Hiszen mindonki érzi, hogy most valami szépet és
nagyot ól át. A teaviz forr mindenfelé, Aztán elttinik a
tábór. Mirrtha csak moso lett volua. Es a Hármashatár-
hegy ormán.cserkészszemelr mohón szivják bo a fensé-
ges táj szépségét. 

!F

A hike verscny általában igen jóI sikerült. Ez
egyelóro nem hivatalos, hanem szerkesztói magánmeg-
állapitás. Orsök, melyeknok csapatjai egész évben egy
kirándulást tettok. megállták a helyüket. A magyar fiu-
ltat önállóság hiányával szokták r ádolni. Adjunk nekik
alkalntat, kogy önállóak lehessenek, a többiről ti gon-
doskodtok, úrgg-e, fiuk? Ez számomra a 24 órás cser-
hészés egyik legfontosabb tanusága.

A jelentéset es rajroitömogéböl kiragadtulk egy-
két jellenrzót é§ közöljük. A közlés nem jelout döntó-
birói értékolést, (Í)

..,''-\ t,i; *-, t| | ^:-.
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Jolentésrajz a 24 ótáscserkészésból.

Forditása az o|asz Gei hike őrse jelentésének.
Nemzeti Nagytábor, 1926.

A táborból pontosan 12 órakor indultunk el a Duna_ p,art-

ján halacló napfényes országúton ; az őrs vidám és örörnmel néz

szenrbe a reá váró feladatokkal. Találkozunk más őrsökkel,
melyek ntár visszatérőben vannak, mig végre elérünk a villanyos
végállomására, Cyalog haladtrnk tovább, mivel nem tudjuk hirtelen

elhátározni, {elszálljunk-e vagy nem. De midön tolmácsunk biz-
tosit, hogy ez nem fogja a porrtozást károsan befolyásolni, el-
határoz,zuk, hogy felszállunk a második megállónál. Felszállun-
és keresztül haladva Ujpest, majd Budafest igen szép utcáin,

nregérkezünk a Nyugati Pályaudvarhoz. Itt elhatározom, hogy

gyalog nregyürrk tovább, melt Budapest ezen részét, melyen át

kell haladntrnk, nem ismerem.és a villanyosból hiányosan tudnánk
megfigyelni. Végig rnegyünk a Lipót-körúton, mely szép, széles
lorgalrnas és elegáns üzletekkel telt írt; jobb oldalán negíigyeljük
a Vigszinházat, nrely szép, igen egyszerü stilusú épület, majd

megérkezünk a Margiíhidhoz, melyen áthaladunk, de közben meg

átlunk rajta egy pillanatra, hogy végigtekintsünk a város györryör,ü

panorámáján. Balra van a parlament, Mátyástenrplom, levéltár,

Jánoshegy. Jobbra látjuk a Hárnras-határhegyet, amelyre fel kell
majcl nrennünk. Mig a lrition vagyurrk, baleset történik egy teher-

autóval, rneíy pótkocsijának egyik kerekét elveszti, a solfőr nem

veszi észre.-és mi taglejtésekkel
s kiáttásokkal megállitjuk, de
látva, hogy nem tudunk pillanat-
nyilag többet segiteni, tovább
haladrrnk a Margit-kör,úton. Jobb-
ról látunk egy községi iskolát,
egy íerencrencli kolostort, később
egy nyilvános parkot és több régi

házat, nrelyek jellenzőek Buda-
pestrc és földszintesek. Azíán
láttuk a meteoíológiai intézetet
egy gáztartányt és a katonai tör-
vérryszéket. Nagyon tetszik ne-
künk a budapesti élet és folga-
Ionr, ntegcsodáljuk a ciír,a lószer-
szánrokat, nrclyek szóp csillogóak
ós rrrináltrrrk teljescn is,rl elctlcnek,
a zöld egyenrrrhás kocsisokat,
rrIe]r,ek nekünk szintén igen szo-
kat]anok. A Krisztina-körírt elején
nregállunk, hogy vizet vOgyünk
fel. Innetr nlegcsodáljuk az íq
postapalotát is; rnajd a Retek-
íl{ra jutunk, ahol szép igen árnyé-
kos kertek vannak. Majd ,elér-
kezünk a íogaskerekü kiinduló

-}$_,*_- ^e, _i},

ál omásához, mely a Nagy-
Svábhegyre vezet, Túllra-
ladva : az'állonráson (alrtrl
negkérdezték, hogy ola-
szok vagyunk-e), elérke:
,zünk, a . Budakeszi-írtra,
m'elyet szép nagy íák ár-
nyékolnak be. Itt egy kis
pihenót tartunk és elhatá-
rozzuk, hogy tovább me-

. gyünk. 5 percnyi pihenö
után találkozunk két sváb-
bal, akiket jellemzö vise-

' letükröl és kevésbé tiszta
nyelvjárásukról leheí föl-

.' ismerni.Az'ördögárokmen-
tén a fák ritkulni kezdenek,

. - látiuk a katonaiskolát,
mig megérkezünk a villanyos végállomásához, ahol elhatá-
rozzuk, hogy megállunk ebédelni a budapesti lakosok számára
oly kedves helyen. Ott kivá|asztunk egy kis tisztást az eídöben
és hátizsákjainkat rendben letéve, eszünk, magunkba sziva az
erdő egészséges levegőjét. Félórai pihenő után folytatjuk utunkat
Pesthidegkut helység felé. Az uton egy igen szép, íehér, tömött
bundáju magyar kutya tipus§al találkozunk. Szél kezd fujni he-
vesen, egy pár esöcsepp is hullik, de cserkész erre ügyet sem
vet. Vidáman hegyünk tovább egy keresztig, mely kevéssel van
Pesthidegkut előtt; itt egy öszvétútra térünk, mely jobbfelé vezet
§ ezen megyünk egy állanclóan zaiaros vizü kutig. Innerr íöldeken
átvágva, megpillantjuk a távolban sorakozó sátrakat. Jelentkezünk
egy roppant udvarias döntőbirónál és azonnal íelépitjük a sátrat
és a konyhát, mig rrrások a közeli erdóbe tnennek fát gyüjteni.
Közben megérkezik az olasz íőcserkész, aki informáltatja magát,
hogyan sikerült kirándulásunk. Megelégedettnek rnutatkozik, Pár
perc mulva újra eltár,ozik, íidvözléseink közepette, Ezalatt vizet
teszíink fel folralni a tészta és a kolbász számára. Aztán igen
firrom vajas tész-tát és kolbászt e§zünk. Majd az őrséget, két más
szom§zédos őrssel megbeszélve, a fiukat aludni küldörn, magam
órségen maradok éjfélig. Az este hüvös, de a levegö bársonyos.
Semnri szükség nincs vészjelet adni egész' őrködésen alatt.
Reggel ötkor ébreclünk, eszünk lekvároskenyeret és |/r7_kor a
tábor lebontása és a döntőbiró üdvözlése után elindültunk a

i ,.ji e

. -}il

1.

i

,:

a' : ,. a1 ]]',]| ,.] ,] .l 'l,|:,: ,] ]i "] !] 1...ii. , ]i]il,],]i,|.,._:il.. : ,:... ,_,ai, .:.n:]:i::].:j

Az olasz hike-őrs rajza,

!liin!.,i *tl j.j,.r}

§
|,
li

**a, .;4},;

Jelentésrajz a 24 őt6s cserkészésból.
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a barlanghoz, ahot egy kis pihe-
nót tartunk § álkalmunk van egy
nagyszerü fehér kecskét megcsu-
dálni, ami lyet Iiszak-Olaszország-
ban nem igen lehet látni. Tovább
lenregyünk Óbudára (szép gyógy-
fürdöépület) és vidáman érünk a
Margit-hidhoz, ahonnán vill:rnyo-
son megyünl< a táborig.

En és a firltk nagyon bol-
dogok vagyunk, hogy a vidéken
is megisnrerhettük a szép Magyar-
országot, mely bennünket oly
udvariasan és nemesen vendégel
meg. Albcrto Vaghi s. k,

Folditásért felelős a forditó:
Átrinyi lstvdn st. 1?2. Erő

. olasz tolmáos.

Jelentésrajz a 24 őrás cserké§zé§ból.

Hármashatárhegyre, ahol a látrajzot észak felé elkészitjük. Igen
jó a felvezetö,út, kis ernelled{sii (mintha srkon járnánk), árnyékos
és kényelmes. Elsörangú iii ott ébülö szálló fekvése:

A növényzet, melyet találtunk útközben § melyet nefi
gyüjthettem, mert nem hoztam magammal Olaszországból meg-
felelő skatulyát, igen, változatos és igen hasonló az o\asz váro-
sok és vidékéhez. Nagyon szépek a vadgesztenye és platánsorok
a város utainn mert 4zoknak kellemes árnyékot és impozáns
külsöt kötcsönöznek. Igen szépek és jó karban tartottak a szán-
tóföldek a városon kivúl. Leggyakoribb a kender, rozs, kukorica,
de a heg}ekben szép,és jó-
karban van.a széna. Nincse-
nek viszont jó karban az ulak,
melyek tul porosak és süppe-
dösek, kivéye egy új, Pest-
hidegkutra vezetö autóütat. A
csorciakutnál igen jó táborhe|y
kinálkozrk, bár egy kissé ki
van téve a hideg sze|eknek
és körül van véve tilos terü-
letekkel, úgyhogy nem lehet
belépni az erdökbe, melyek
a cserkészélet céljaira legmeg-
felelöbbek. sátrak számáta
legiobb hely, gondolom, talán
az, ahol a döntöbirák sátrai

J€lentésrajz a 24 őrás csefkészésből,

voltak, e§etleg még tovább a privát területek felé, ahol t. i. egy
facsoport van, mely felfogja a völgyből jövő szelet, az egyéb
szelektől pedig maga a hegy védi. Továbbá nincs tul messze
viztól s a sátrak domináliák az egész völgyet. A környéken sok
úgy térképileg, mint , cserkészszempontból érdekes kirándulási
lehetöségek kinálkoznak nagv számban.

A Hármas-határhegyről a kényelmes Óbudára vezető ,uton
jQvünk le. Itt is megcsodáljuk a gazdag. yeget{ciót (széna, akiic)
nagyon különösnek találunk egy néhány az út mellett elhelyezett
petróleumlámpát (nálunk] irem haszná|ják ) Énekelve érkezünk

lÁ.,"r.dl} ",rl-i&. U l lgr.r.

{kJ

*,b^.!W$ 5Á.

Zio. Hajna| cs. cs. A Hármas-határhegy.

Jelentés.
I84. sz.'Csaba s. cs. Ilike-örs. Téchy Ótivér örsv.

Megyer, 1926. VIL 2l.
, A Nemzeti. Nagytábor egyik legszebb és legcserkésziesebb

versenye a hike volt amely alaposan próbára tette a cserkészek
és örsvezetök tudását, táborozási gyakorlottságát és_. cserkészis-
meretét.,.Itt tűnt lii, rnilyen az egyes csapatok és őrs-ök szelleme,
ö§szetartása, milyen a fiuk kitartása, térképészeti ismerete és itt
tűnt ki legeslegjobban az, hogy elérte-e célját a magyar cserké-

A székesíehérvári 98, Elóre hike őrsének pokrócsátra,

szet, tudott-e ialpig embereket, birt-e már emberebb embereket
és magyarabb magyarokat nevelni. Iis minthogy ily nagy fontos-
sága van ennek a versenynek, kétségkivül arra kell törekedni,
hogy az első törvény szellemében, hiven és igazán, úgy, aho-
gyan volt - sikerült, avagy nem sikerült - értesitsük a mélyen
tisztelt Nemzeti Nagytábor parancsnokságát.

Az V. ker. cserkészcsapatainak őrsei a kerületi zász|ó előtt
gyütekeztek és innen a nagy tábori zászló északi oldalához
vonullak. Hosszas várakozás után a Regnum táborából jelentés

érkezett, hogy az éle|miszerek kiosztásához felvonulhatunk. Az
élelmiszerek felvétele után felszerelési vizsgát tartottam.

Az egyéni felszerelésünk a következő volt: Cserkészruha,
hátizsák, 1 gyapjú pokróc, l körgallér, 1 szvetter, evökészlet,
mosdókészlet, villamos zseblámpa, cipőtisztitó készlet, kul3cs,

pohár, 5 méter zsineg, zsebkés, cergza, notesz, igazolványok
bot, l skatulya gyufa. Őrsi felszerelésünk: 2 kondér, tűziía, l
szedőkanál, 20 m. kötél, 1 lasszó, 2 morse-zászló, őrsr zászló,
2 gyalogsági ásó,, 1 csákánybalta, óra, iránytú, {érkép tartóval,

v ázlallúzet, sip. E lelnt iszerek,

A verseny- éfprogrammcsoport sátránál ,a kövelkczö fel-
adatot kaptuk: ,,Három perc ntulva indu}junk el az ujpesti hidon
át a Rozália-téglagyárhoz és onnan a Flármas-határhegy lábánal
el.terülő tisztas nyugati oldalán lévő csordakúthoz. Ott jelentkez-

zünk Velősy Béla versenybiró úrnál. Feladatunk az, hogy ,csa-

patunk réspére kétnapos kirándulást előkészitsünk és a Hárma§*Jolentésrajz a 24 fuas cserkészésból.
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határhegy legmagasabb pontjárót északi irányban látrajzot készit-
sünk." Atnint a parancsot átvettem, közöltem őrsömmel is és

kijelöltenr a háíom pontot, nlelyet utunk folyamán érintenünk kell.

Pontosan Bln12-kor indultunk el vidáman és énekszóval s
a fiuk íolytonosan afía biztattak, hogy cserkészmenetben halad-
junk, cle a megfigyelés végzése miatt lassan kell lraladnunk. Ki-
osztottarn az egye§ speciális megfigyelési ágakat; igy Lajcsi az
állatvilágot, Tojcsi, a nagy botanikus, a növényzetet, Bizsu a
kőzeíet, Vilmos az íttuonalat ftgyelte meg, ntig Ákos és én raj-
zokat készitettünk.

Utunk a Dunával p{thuzarnosan délfelé haladó múítton
vezetett. Elhaladtunk a nregyeri csárda, vizmüvek, téglagyár,
izzólárnpagyár mellett, nrig végre az újpesti hidhoz érkeztünk.
Az újpesti hiclon áthalaciva, az úbadaigázgyár közelében20. p-es
pihenőt tartottunk, ahol kiszámitottuk a pontos menetidőt és
nregáIlapitottuk, hogy 1 km.-t 12 p. alalt tettünk meg. Itt állapi-
tottuk meg a progfammot is, A hidtól ny. e. ny. irányában
húzódó karban tartott kocsiúton elhaladtunk Aquincunr nrellett,
láttuk az amplriteátrumot, áthaladtunk a szentendrei vasuti vona-
lon, éiinte(tük az óbudai vasuti állomást s ettől néhátty száz
nléternyire pihenöt tartottunk, egy útkereszteződésnéI.Innen
elláttunk az óbudai porcellán gyárig, a vegyészeti gyárig, a nagy
téglagyárig és láttuk a szép konyhakertészelet a vizikerékke| az
út baloldalán, mig az út jobboldalán a vasuti vágány húzódott.
Innen gyalogúton mentünk tovább az öntözö árok baloldalán,
ahonnan az óbudai tenrető mentén ismét egy kőhidhoz érkeztünk,
ahol hosszabb pihenőt tartottunk s raizolni is kezdtünk. Az árok
vize nem volt iható, Az út nem alkalmas szerkocsi hitzására, d,e

ez kétnapos tábornál nem is fontos. A hidtól északra kis foga-
dalrni kápolna volt, amelyet le is rajzoltunk (lásd a rajzot). To-
vább menve, nrűúton haladtunk, melyet cseresznye é§ akácfa
szegélyez. Az út mentén kisgazdaságok vannak, nrelyeken az
uralkodó növény a kukorica és a szöllő. Az út jobboldalán ér-
dekesen épitett lrázacskában kis vegyeskereskedés van. Ide közel
van az ürönri vasuti megálló, ahol lepihentünk és rajzolni kezd-
tünk. Itt feltünt előttünk furcsa alakjával Nagy és Iigner szalámi

,gyára, amelyben érdckes vasépitmény volt, rilelyról meg(udtuk,
hogy egykor viztororry volt, de a szél levitte a tetejé| A lakos-
ság zönle sváb e körny§ken, akik kedves emberek és érdeklő-
déssel szenrléltek bennünket.iA megállótól a vasuti töltés mentén
a közben megeredt e§óben ázva és körgallérunkat felvéve halad-
tunk a Rozília-téglagyár felé, ahonnan dny. iránybap haladtuttk
egy szil, később tölgyfaerdő szélén. l km. út megtevése után
bekanyarodtunk az erdőbe, szép erdei itton dk. irányban, majd
kisebb gazdaságok közt vezető dülön haladtunk tovább.
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Jelentésrajzok a 24 órás cserkészésböl.

Kézügyességi, verseny.

Iípüló vilta a Hárma§határhegyeL 264. sz.

Másfélkilóméteres trt után dny-ra fordultunk meredek uton
Félórás ülen9telés után bekanyarodtunk a Vihar hegy aljára,
ahonnan a Hármashatárhegy aljában lévő csordakuthoz érkeztünk.
Itt jelentkeztünk, a/l5-kor s az utasitások átvétele uíán gyors
táborveréslrez fogtunk, Két négyszemélyes sátorunk volt, melyek-
böl nagyszerü tábort vertünk. Mig a többiek a sátort árkolták,
konyhát épitették, föztek, tábort keritet{ek, és kövekkel diszitették,
adctig én Ákossal megtekintettek a táborkörnyetet es a Átralzot
készitettenr el; A táborhely talaja agyago§, mély és neredek
vizmosásokkal van telve, és kúlönösen a szélein, az erdő mellett
alkalmas a tábor felverésére. A táj ígen szellős. Fában szegény
ezért alkalmas és tanácsos erröl jóelöre gondoskodni. A tüzhelyek
készitésére alkalmas a mély szakadék, rnelynek földje szilárd.
Yize, a csordakuté, igen zavaros. A tisztáson, melyen táborunkat
felvertük marhák §zoktak legelni. A tisztás alakia trapéz, melynek
egy-egy oldala 200 méter. Eszakró| és nyugatról a Hármashatár-
hegység, többi oldaláról szántóíöldek szegélyezik. Közelében mint-
egy 2 km-re van Pesthidegkut, éIelmiszer beszerző hely. Mire
visszajöttünk készen volt a vacsora, a krumplipaprikás, mely
igen zarnatos volt. Majd mosogatlunk és tábortüzet tartottunk,
melyen, a szép csi|lagfényes éiszakában megbeszéltük a nap
esenrényeit és szép nagyar nótákat énekeltünk. l0 órakor feküd-
tünk le. Másnap 5 órakor táborbontás, bepakoltunk mindent
nlegreggeliztünk és az autótérképen íeltüntetett uton hazaértünk
Ugy tapasztaltuk, hogy jobb lesz a csapatnak ezen az uton menni
mert ez lankásabb, szélesebb, jobb és rövidebb ut. A tábor terú-
letén és hazaíelé leginkább növényt gyüjtöttünk. A vidék növény-
zete igen változatos amint a mellékelt gyüjteményünk is mutatja

A N. N. tábor döntőbiróságának. Megyer.

Jó munkát ! Péchy Oluér,
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7. sz. Erós Gusztáv cserkészcsapat kapuja.
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A tábor legexotikusabb alakja.
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LezajloLtak a §zavalóversenyek. Ifju tehetségek
bontakozását vártam, egy:két vérbeli szavaló feltünését
és jOtt he|yelte az órtékos szavalatoknak olyan zuha-
taga, arnilyeqre álmombatr sem mertom gondolni. I{atvan-
kilenc válogatott jelentkező közül, akik mindegyiko a,

§aját ottho!ában klasszis-szavaló, kiválogatni a legjob-
bat: titáni foladat és én igazán nenr szégyenlem be-
vallani : gyorekek, gyóztotek ! Lete§zem a kritikus
sárga-ceruzáját, mert nem tudom megmondani, lrogy ki
yolt az olsó }özöttetek; birálat és itélet holyett szi-
velnrye ölolem azegész sza,raló gárdát: Eiuk, gratulálok !

A birálóbiz.ottság az elódönfőben 69 szavalatot
hallgatott meg. Erdekos és jellemző a magyal ifjrrság
lolkéro : a versek 900/o-a irredenta komoly magyar vers
volt. A legjobbán kedvelt kökők: Végvári és Sajó Sán-
dor, utánuk Sik Sándor és Radványi Kálmán. Cserkész-
vers 4ránylag nagyon kevés volt: a magyar fiuk lelko
legzugában nrég a o§erkésztábor napsugaras óráiban
is ott borong a nagy árnyék: Trianon. - A legtöbb
szavaló nnhéz, hosszú verseket .választott; többen azért
kerültelr egy osztállyal hátrább, mert a választott nehéz
verssel nenr tudtak megbirkózni. Kis titánok harca nagy
feladatokkal: ez volt a szavalók egy részének verseny-
beIt szcreplése.

A'birálóbízottság 3 csoportba osztotta a szava]ó-
kat: Az, I csoportba-és igv a dootObe keriiltek 17.eu,
a |I. csoportba 26 an, a lll. csoportba 24.en, 2 vissza-
Iépett. A III. csoportba soroltak gyengébberl szavltltirlr,
vag,y felötlő lribítliat követtek el:, az I. és IL csoport
ktiiótt cs tk ltz a különbség, hogy az elóbbiek kimagailot-
tak a többiek közüt művészi értélrü szavalatukka]. Norrl-
csalr a kiejtést, a tagl,.jtéseket, a nreg.játszást (,s nz
előarlás technikáját birál,uk. hanenr a vers nlcgórtósét
és,a szöteTrrek az előadással, éietteltelitését is: vagvis,
Ilem &z.ketiilt.,az. t csoporrba,,.alri, szépen szavalt,*Úrt-
nen akinek ajk_q,irr életré kelt a Eöltemény és a költő
lelke szólalt meg.

. Á döntó §zayalóvorseny mindazok számára, akik
ll'liii,., i" t,' .,..] :,, ;,

.A, §zavalóver§enyek.
végighallgatták, a nagytábor egyik legszebb élményo
volt. A mord ábrázatú döntőbirák (Sík S,, Radványi k.
és csokélységem) nlegilletődve, igaz lelki' gyön;-örÜség-
g,,el hallgatták a hatalmas szavalatokat és sok.sok gorl-
dolkodás után állapitották m,eg a döntöverseny végső
eredmérryét. amely a legelsó 14 szavalót (mert a 

-17

közül 3 nem jelent megt ujból 3 csoportba osztotta.
I. csoport: (a legjobbalr, akik könyvjutalomban

részesülnek): Aussim 3., Buchwald. 172., Dankó 169.,
Füsti 172., Hofer 42,, Langhammer 98., . Nagy 95. cs.

IL csoport: Major 169., Jenei 90/O. sz. csapat.
IIL csoport: Litkey 951., Martin 3., Nyizsnyán-

szky 22., Podhrzsák 13,, Szabó M 75 sz. csapat.
A szellemi olimpiász legimpozánsabb versenyének

birói meleg öleléssel lröszöntik a versenyzőket. Tovább
fiúk l Koszler aQa.

,* ,44 ;
Jelenté6rájz a 24 óiás csprkészésból.



képer a 24 &ás cserkdszesrdl.

Az estéról akarok irni, de nem a világvárol zür-
zavaros, lárnrás estéjéról, hanem a Nemzoti Nagytábo-
réról, amely ha daltól hangos is, de mégis egészen más
ez a zaj, mint a nagyváros ideges lüktetése.

Tegnap este járkáltam kOrOskOrül a táborban.
A csapatolr már ntegvacsoráztak, legnagyobb részük
vagy tábortúzhöz ment, vagy a moziban talált gyönvö-
rüséget. Ep most folynak a kerületi tábortüzek is, igv
igen érdekes volt megnézni a küIönböző csapatok lele-
ményeit. Mindegyik csapat igyekezett tudása legjavát
bemutatni, hisz tudták, hogy a tábortüznél látszik meg
igazán a csapatszellem minemüsége. A csapatok jórészo
nehezen tudott megszabadulni attól a feszéIyező érzés-
től, hogy ók versenyon vannalr, nem tudtak szivbóljövő
közvetlen tábortüzet rendezni. Ezek talán nagyon ké-
szültek a yersenyTe, de mégsem arattak sikert. A kö-
zönség érezte, hog,y ez nem jött szivból. Voltak azután

csapatok (mégpedíg szép számmal), akik nem vettók
figyelenrbe, lrogy őlr most versenyeznek, nem törödtek
avval, hogy óket figyeli a szépszámú közönség, rajtuk
nyugszik a döntóbiró árgusszeme, hanem játszottak,
énekeltek közvetlonül és nagy sikert arattak. Do nom-
csak azért jártam a tábortüzeknél, mert versenyek vol-
tak, szeretek esténként lohoyorészni a lobogó tüz mollé.
Valami van a tábortüzben, ami vonz és én jobban is
szereíek e,ste a tábortűz me]lett lonni, mint a moziban.

Maga a tábor olyan, mintha kihalt volna. Csak a
tábortüzek fénye világit, innen is, onnan is hallatszik
az ének, nrajd nagy tapsolás, vagy indián csatakiáltás.
Itt-ott az ór sötét alakja ttinik Óió, de ez csak hozzá-
járul a nyugalom étzetéhez.,

Az a benyomásom, miii,tha a tábor egy óriási alvó
emberkolosszus volua, melynok csak egyes szerveiben
van élot. Jánbor.

Este a táborban.
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vizicserk észek.
A Cserkésznagytábor alatt, közvetlcnül a Duna mentén

egy állandóan jó hangulattól hangos négyszemélyes sátor huzódik
meg szerényen..Ha nem tudná az ember, nem is gondolná, mily
nagy fontosságu, mily nagy felelősséget magára vállaló csapat
tanyázik itt. A vizi cserkészek R. 42. sz. csapata ütötte föl itt
sátrát; vezetöjük Balczár Lajosrajvezető, tagjai Batáry István és
Kárpáthy István vizicserkészek, örökké jókedvü, köte|ességtudó

s szolgálatkész fiuk. A kis csapatra nagy föladat s felelősség
hárul: a vizirendőri szolgálat ellátása. Ók vigyáznak arra, hogy
mosakodás s fürdés közben ne történjék valani baleset vagy
szerencséllenség. De ügyelniök kell arra is, hogy az árterület
egy-egy kissé mélyebb területén az apróbb cserkészliukat ne
érje valami baj. Márton Lajos nrenten lerajzolta stilszerü kis
táborukat.

A mi táborunk a világ második lognagyobb tábora
volt és hazán}ban páratlan a maga nemében. 90 holit.
nyi területen 7400cserkésztáborozott 2hétig 930 sátor
alatt s ez a té:ny nem csak országos, sőt európai jelon-
tóségú esemény d,e kőzgazd,asági szempontból is szám-
bajövó mozz,anat volt, ugyanis 4 rnilliárdnyi forgalom
többletet jolentett az ország gazdasági életében. Mága a
bazársor közel 1 milliárdot csalt ki a közönség és a
cserkészek zsebéből.

Nagytáborunk halalmas voltáról csak akkor szo-
rezhotünk mogközelitó képet, ha egy kissé bepillantunk
a 8, b. titokzatos mühelyébe, hol Major Dozsó bátyánk
igazgatja a hatalmas gépezot kerekoit. A g. b. maga
1].1 ombert foglalkozíat, akik közül nom egy a késó
hajnali órákig'munkában van. Do nem is csoda, hiszen
a tábor minden osomónyo végeredményben a g. b. pán.
céIkasszáiban fut összo.

Maga a táborozást olőkészitő plakátpropaganda
90 milliót emésztett fol. A propaganda arányaira jel-
lemzö, hogy a prospektus. melyet a táborozás elótt
ingyon osztogattak, 1 vagon papirosból (100 mázsa)

A Nemzeti Nagytábor számolrban.
készült 350 ezor példányban. A s.h. négy és fél mázsa
levelezólapot hozott forgalomba a cserkészek között,
ami nem kevesebb, urint 130 ezer darabot jelent. Az.
éIelmezés, ez az egyik legfontosabb szerv, külön §z€n-
zációs számadatokat rejteget számunkra, Mert ugyebár,
nom mindennapi dolog az, ha naponta prrsztán a tejbőI
5600 liter fogyott ol. A kenyérbóI naponta 4200 kg-ot,
husból 900 kg-ot, gyürnölcsből 2000 kg-ot fogyasztanak
el a jól miiködó cserkészgyomrok. Hogy mi mindon
íogy el még egy nap az ehetó dolgokból, annak csak
Lipthai bátyánk a megmondhatója, akinek ott van a
trónusa a krunrpli és keuyérhogyek között, kérdezzétek
meg öt. A csapatok szakácsai eddig 2400 ntázsa tüze-
Iőfát használtak el és a sok ezer fip szalmazsákjaiban
12 vagon szalma alussza édes álmait.

Az sem utolsó dolog, hogy a tábort közel 80 ezer
omber .látogatta meg. A közönséget egy-egy nap l0
omnibus, 4 autóbusz 22 aúő és 15 nagy hajo szállitotta
a megyeri donrbokra, hol rövid két hét alatt Magyaror-
szág ifiuságának és a magyar cserkészmozgalomnak
hirt és mogbecsülést szemő logszebb nanjai;rltorrr.
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A Nemzeti Nagytábor énelrversenyeí.
Á Nemzeti Nagytábor szellomi olimpiászán a szin-

játszó viadalokon kivül a csapatok szavalói és ének-
karai is döntó mérkózésre taiálkoztak egimással. Szép
az izmok harca, cle százszor szebb a tehetségek, a
szellemi erók csatája az elsőségért. Ez utóbbi harcnak
nincsenek legyőzöttei, mort itt nincsenek gyerrgék, aki-
ket le lelretrű gyózni: itt csak erósek vannak : gyózel-
mes, forrongó magyar tehetségelr, akik kOzOtt sorrendet
csak azért á[apithat meg a döntóbiró, nert az ,,erősn
fölé folemelkedik a ,még erósebb", anélküI, hogy amazt
logyőzné vagy értékét kisobbitoné.

A rrrag'yar regósök unokáinak találkozásánál nreg-
Iepett a jelÓntkozd énekkarok kis száma. Másfélszáz
csérkészcsapat - tizenkét éneklrart tud csak sorompó-
hoz állitani? Megdöbbentően kevés. A többi talán félt
a versenytől? Szomorú lenne. Inkább hinném, hogy be-
rozsdásodtak a torkok a megyeri portól, nrint hogy
akadna olyan cserkészdalárda, amely otthon marad,
mig a többiek a regósök harcát vivják.- A versenybiróság nóhány érdekes nregállapitást tett.
A cserkészinttutOt egyetlen egy énekkar fogta fol és

a férfi- és a vegyeskarok között.
A regnumi ,,Daivak" férfikara rrrég _ s_zintelen_, nutáló
hangók örvénylését nyujtja ; a 2. BKG, valahogyan 8

unagy parlag" gondolatát idézi esz.iinkbe, mert a ren-
áelkózéiOre áiló hanganyagot nem hasznáIja fel kellőIeg:
érezziik, hogv sokkal hátalmasabbat nyujthatna; a bajai
képzősök (282.) hatalmas harci riadója szinte mellbe
üti az ornberf, de még'Iajtuk is túItesz a jászberényiok

tömör, impozáns kara, amoly, ha tiszta csongésü, mag4s
tonorral rendelkoznék, nem egykönnyen találna legyőzőre.

A ve3yeskarok bájos, üde csengésü szopránjai elsó
rohamra bevették a döntőbirák szivvárait. A tiszta, friss
gyerekhangok olsimitották a szigoruság ráncait a leg-
zordonabb pontozók ltomlokáról is és bizony nag}on,
nagyon ne}rézzé tették annak megáIlapitását, hogy hát
most ki az első,, második, harmadik . . . Az ózdiak,
pécsiek és ezermesterek viaskodtak erósen az első he-
Iyokért, nridőn, már a verseny végo felé, megérlrezett
szolgálatbóI a debreceni piaristák énekkara és egyhuzanr-
ban leadott három v€rsenyszámával ogyszeriben közéje
vágott a három ellenfélnek: kerekre nyilt szemekkel
figyelték mind a versonytársak is a debreconioket és
bizony, ha a szövegkiojtéso tisztább és érthetóbb, elsó
lett volna a 171-es. Igy is a második helyen végeztok,
holtversenyben a pécsiekkel . . .

A többi versenyzó énekkarok a harmadik osztályba
szorultak; nem azért, mintha értéktelont nyujtottak,
vagy keveset tutltak volna, hanem, mort hiába, az erós-
nél is van erósebb és sohasem szégyen az, ha az orő,

, Oszlt^k cserkészek gitároznak;

sebb egy lépéssol elénk kerül. A magyar ember ilyonkor
felgyüri a kabátujját és azt mondja: no, legközolobb
találkozunk és akkor. . . !

Hát, gyorekek, addig a legközelebbi talállrozásig
nagy-nagy szeretettel ölel bonneteket szivéro az egész
biráló bizottság ! 

koszter atya.

adta eló helyesen: a rendórségi
szolgáIata miatt egy nappal később
versenyzó 298, sz. jászberényi
tauitóképző cs. cs., amelynek dü-
börgó indutója hiven adta vissza
Sík Sándor lelkes szövegét; nlig
a többi csapatok múvészi dalt
csirráltalr az indulóból, szép ri-
tartandókkal és sortenntókkal -ámde erre az indulóra iitemesen
lépni igazán nem lelrete,tt volna.
Tobb csapat végzetesen nehéz dalt
vjlasztott, anrellyeI nregbirkózni
nem tudott; másoli pompás teclr-
rrikát nyujtottak, de hiányzott az
ének lelke: t. i. a dal ször,ogének
ószinte átértése és 1l,tórzóse, amely
az éneliet szivből jövővé és me-
leggó teszi, [tt ott az érteltlrarok
[eg.yolmezett5ége eIlelr is történtek
hibík; kiváló vcrlt a kis pécsi
dalárda mosolygó fegyelnrezettsége
és a 171-esek, mog a hatalnlas
Ezermester-kar komoly, nyugodt
feEvelme.

Aki eljött a Nemzeti Nagytábolba, gyö-
nyörüséggel hallgatta a főárboc mellett
zengő harangokat, amel_tek inrára, pihenóre
szólitották a cserkészeket. Szlezak Lriszló-
nak, a harangok kölcsönzőjének nevét fel
kell jegyeznünk, a cég önzellen lélkesedés-
sel bocsátott a két harangot a tábor ren-
,delkczésére és ezzel szép és követendö
példát állitott minden magyar cég elé.

,-

22-én este diszes tábortüz volt Domony
Móric M. F. T. R. vezérigazgaló tiszteletére.

Lord l-iamp(on bucsuja alkalrnával át-
nyujtotta a rílagyar cserkészeknek az angol
zászlót: ,;Nemze em lobogója sohasem
lobogott - ugymond - tiszteletreméltóbb
helyen, mint Nagytáborotok íóárbocán.(
Fitrk, ne feledjétek el ezeket a szavakat l

Julius 22-én délután hagyták el a dánok
Nagytáborunkat. Bizqny meghatottan bu-
csuztak az északi fiuk, érezték, hogy a

magyar föld megfogta a'szivüket. á távozó
csapatof Sik Sándor bucsuztatta. A dánok
vezetője Molnár Frigyesnek, a tolmácsnak
és Magel Edvárdnak átnyujtotta a dán
diszielvényt.
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§rerL..rtői üzenetek. .

Tizennégyes. Örülj neki, hogy ,,határ-
örvidék" vagytok. A ti láborotok nem or-
szágútja az érdeklődésnek. Iin is oclanle-
gyek pihenni s cikket irni. - Fotografus.
Ne kérdezd, hogy szabad-e beküldeni ké-
pet. Ugyanazzal a fáradsággal már küld-
hettél volna lega|ább egy tucat fényképct,

- Karcsi. Szivenrböl sdináIlak, hogynetn
lehelsz köztünk. De a szived velünk legyen.

- "Én is szavalok !" Jól van no l Jelent-
kezz Koszter atyánál, majd ő nlegrostál

- R. R. Nc töröctj vele, holy nrit nron-
danak mások ! A tiszta le]kiismeret nvu-
galma többet ér nrind,:n ,,vélemény"-nél.
Ha tudnád, hogyan keletkeznek az iIycn
jólértesült hirek, akkor íöl se vennéd a
dolgot! - K. N. Lesz albdnr! Hogy a íe
raizaid bele kerülnck-c, azt netrr 1udotlt.

Elóbb látni szeretnóm azokat a rajz-okat !

- R. K. Mindig meglalálhatsz vagy a
sait4sá,íorban; vagy az arénában vagyvala-
.gtyik Versenynól. Hogy hol, azt elöre
nem tudom ntegmondani. De a szerkesz-
töségi láda nlindig a helyén ált s éhesen
tátja széles száiát. - Ceuki. A Mártonka
mindenütt ott van, mégse tudsz vele be-
szélni ? - Gyomorbajos. Aludttejre ne
egyél uborkát. Ezt még a tábori gyomof
se túri. -: János. Novellád olyan, mint a
megáradt Duna: szétfolyik és nitrcs medre.

Jellemezni se tudsz. Pedig a táborban
volna elég alkalmad cserkésztipusokat
megligyelni. A helyes irói jellemzés isko-
láia a megfigyelés. - Kari. Jól szavaltál l

Gratulálok ! En is ott lappangtam a hát-
térben, de te nem vettél észre. - Micike.
Ha máskor eltévedsz a táborban, szólj egy
sárganyakú rendőr bácsinak, az nrajd tneg-
keresi neked a mamádat. sirni a tábor
területén nem illik, - Esós ,idöben me-
nectékhelynek ajánlom a Magyar Cserkész
tábori kiadóhivatalát. Olt mindjárt olvasni-

valót is vehet a t. közönség jutányos áron.

- B. L. Lapzátta után érkezett rajz: esö
után köpönyeg. Máskor siess. - F. F.
Nagyon kedves téma, föl íogom használni.
Per§ze, ilyerr ötletnek érni kell, amig no-
vella lesz belőle. szives iidvözlet a szek-
szárdiaknak ! - M. Rajzod kissé merev,
nem fejezi ki azt, amit a kép cinle mond.
Kérek mást ! .- K. L. 262. Tehetség jele,

de a témája semmitmondó. - Sz. Gy.
van benne sok érték, de kissé hosszadal-
mas. Nekünk most mindent a legrövideb-
ben kell elintéznünk, mert kevés a helyünk.
Szives üdvözlet ! - K. M. Verseid gyön-
gék, kenyeret nem küldhetünk, tessék a
gazdasági hivatalhoz fordulni. Szegény
magyar nemzet, csak ilyen verseket kap
tőled. - Jóbarát. A sajtósátor elótt igenis

ott a láda. Ugy látszik, rossz helyen ke_
restél benniinket. Tréfáid közül csak a
tüzoltó-tréfa ió. - A. Zs. Erzik rajta a
távolléted: ha itt élnél a tábor eleven
miliőjében, irásaidban is több volna a
míivészi realitás. Szervusz ! - Tábori
rigmusok. Közlésre nem alkalmasak, de
eltetlük a tábor szellemi ternékei közé:
értékük lesz. 1 Táborl hirek. Néhány
ötleted jó, de csak kellö kidolgozásban
tudnánk használni. - X. G. l75. Meleg-
szivü fiu vagy, ver§eidet, ntint a tábor
errrlékeit, eltettük. Szeretettel köszöntlek ! -
M, R. A Nagytábrri Magyar Cserkésznek
ez az utolsó száma. De azért az anyag-
gyűjtést nem fejeztük be. Lehet küldeni
ezután is cikkeket, rajzokat, fotografiákat,
a M. Cs. rendes számaiban felhasználjuk.

Nemzetkö2i csatakiállás.

Apróságok.
A Nagytábor humora: Az egyik konyha

fellett a következő fölirás diszeleg: Koz-
matikai intézet.

23-án pénteken d. u. a tábori szinházban
Sik Sándor, Radványi Kálmán és Gyökössy
Endre gyönyörködtették a cserkészközön-
séget, amelynek a számára nagy élmény
volt, hogy e költőket személyükben is meg-
ismerhette. Az elöadást Farkas Gyula
szavai vezették be.

A kiállítást a tegutóbbi napokban a
csapatok tömegesen látogatták. Meg is
érdemelte. 57 csapat állitott ki. Legtöbb
tárggyal szerepelnek: 15, Bethlen G. (236

db), 3. R. M. (164 db), 13. Ezermester
(l58 db), 5. KEG. (l12 db).

Felelős kiadó: Temesi Győzö.

Nyontta Fráter és Társa könyvnyomdáia,
Budapest, Akácfa-u. l3. Telefon J. 106-20Radiő az Ezermesteíek iáborában.
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[{agyar Cserkeszek Terrn. es ÉitÉltesitű Szovetltezete

Központi áruraktár : lX., Közraktár-utca 34. 1Hangya-épületben.)

Részletfizetési feltételeft Részleífizeíf.9_re, csakis__csap_aíohnak (tömeg_rende|ése_knél)a

--#szervezőÍesÍüleÍirásbeliióíállásamelleÍÍadunh.A'válÍozoÍ(
gazdasági viszonyohra való íehiníeííel (ovábbi iníézkedésíg kamaímeníesen csakis három hónapi
hiíelí nyujíunh. Három hónapon belül ki nem fizeíeíí íaríozás uíán a kama{meníes kedvezmény
nem érvényes, sőí visszamenőleg havi ,lllz0lo kamaíoí számiíunh íel.

Arie,gyzék.

5.000
95.000

Az összes cserkészkiadványok és jelvények árusitó helye.
Részletíizeíéshez a szet§ezí íesíüleí irásbelí ióíállása szühséges.

§F A raa,EJrtálrorban is lraplra tó lrrinden !

iu, (minden szám) t drb 38,000
Villamos zseblámpák: száraz elem___ 12.000

lzző --- 5.000
Akasztós zseblámpa tok ró-t0-30 - 40 000

F hangu századkürt liliommal 320.C00
Kürt zsinör _ 45 -60.G00
Táborí zsobfürész 12 000
llapóra 30.000
Cserkószszabor _-_ 80.000
CserkészjeIvények l
l o. próbajelvény
Fémcserkészjelvény(Iiliom) ._-
l o. próbajelvény (vászon) {000,

s000
) 4000, lt. o. l8C0

2. sz. árusitóhely:

Il. Corvin-tér 7.
Telelon t36-34

t. sz. árusitóhely:

IV. Váci-utca 46.
Tel. .lórsel 15!-89

A Ma3yar Crérkérzezövat!é8 hivltalce ezellitója.

Budapest,
Poslatakarókpénztári csekkezánla z 47827.

Khaki cserkésztrikó rövid ui
Gserkészlng (khaki liliomos gombbal)

l/a. flanelböl minden nagvs. _-- 93.000
I a. molino ,, -,", 68.000

Fianel (kaki) mét.t0:80.000.'Köpper (kaki) 4ó,000
Csgrkészkalap I. ._ __ ?ó.000
Tisztikalap l.a, 1e0.000, angol mintáiu 140,000
Nyakkendö zöld szegeit ___ lr.000
Tábori eapka vászontól -__ ?9.0gg
Boo§kay iapka -_- 86 90g
Nadráo váizonból minden szám 100.000

. - loden gzövetböl 180,000
Yadászvászon t40 cm. l méter E0-100.000
Tiszti ruharzövot(loden) t40 cm 140 -160-240.000

6000
B000

Különpróbajelvény többféle ___ 8000
Oregcserkészjelvény ó000

Cs. ielvényeket csak igazolt cserkésznek adunk ki.
Alumlnlum áruk:
Tábori fözö állvánnyal
aD^^^-Jq a!-! l.Al ^aa--..,

| -II. o. ,
Fém kiscserkészielvény

cinböl 3/1 liteíe§

Aluminium csaika

|Becord" íőzö két odónnyel 100,000
flelmirzordoboz__- 70-t00-t30-160.000
Etrlhordó 80.000
Kulacs huzaital l00,000 huzat nélkül 40000

200.000

60.c00

§zalmazsák --- 78-96,000
Tábori takaró 150.000
Turistacipö (legfin. anyagból) 35 -3& 'j 3J3.333
Derékszij I/a, cserkész 8ó.000 tiszti {í.000
Nvakkeniö'krrika bör ó.000
i'üi'i"lip;;li tla. -.. 16.000'

örsi záezló himzés nélkül l2.000

Örsvezotöi kalapszij I/a,
onnrkácz kalansrli l/a.

t4.000
Cserkész kalapózlj i/a. t2.g00
ninrLátrtól lia. 1i-2ó -80-46_6ő-70-90.000Cserkórzkér I/a.
Yiharszii 7.000 __-

Tiszti és parancrnokii kó9 .__ - ó0-60-120,000
trlálha szij __- 12,000

Tiszti és
irner-vilti (örszecsukható) nickelezett._ 19,199

Hátizsák ió minóség hevederrel óó-7r.000
, l: igen eröis 130-1ó0-200.000
. t. v-izhatlan aí0.030

Gyaijupokróc * 200-27ó,000

tránvtü 20.000, íögzithetö i2-15 000

Téríiépmérö-minden léptékre használható 80.000
Cserköszbot lö.000
riszti Uot (iégcsucsos heggyel) 21-80-60.000
Számok -__: 1,000

csavarmenetes doboz
Tojástartó 7.000

7_9 _l2:l5.000

nikkel burkolatu 'L literes 75,000liz l. ovál 2rö.000

§ó- és paprikatartó 10.000 Citromprés l0 000
Konyhabögra 10-12,000
Lanor ivópohár fo0óval l5,0C0

_ '" íooó nélkül _-- 13.000
Ölgzecsukható pohár ?-t2,000
Thermos (aluminium) t,, l, 60.000 l t. 100.000

Yajtartó üvegbetéttel -__

Mólytányór t6-
§zappantartó
Vajaskenyórtartó 30.000

Flgyelem.
l, Meg nem teleló árut visszaveszünk.
2. cserkégztiszti ruhát mérték szerint részletre

ir szállitunk.
3. Arainkban a forgalmi adó benfoglaltatik.
4. Bendelóseket kórjük ll Corvin-tór 7. vagy !V.

Yáci-u. 46. alá elmezni.

50.000
60.ü 00

41_50.000
30 -40_50.000.18_30-36,000

t 0 _ 1t,000

§i 
", 

ja;,,';n göi eyá*áinrn :u ;9:u'i--lg:333
SÍpzsinór t"ter,

ansol gvártmány -- tó-20-2ó.000
rér]zöiijl és bar-na ö.000

Táborl ásó
Gsákány

--Fráteí é9 Táísa, Budap§st.
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