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MAGYAR CSERKESZ
A MAGvAR csnRrBszszövBtsÉc HtveTALos LArJA

nHic Rhodus, hic salta !ox)
A Nagy Fónök irásaiban solrszor olvashattatok

arról, hogy azt a rejtélyes vadászösvényt, ahol szeme-
tek élét, iznraitok rugékonyságát, karotok erejét kipró-
báIhatnátok) nem kell okvetlenül a Holdban, sem 

-Ca-

nada pusztáin, senr California őserdeiben keresnetek.
Nenr bizony ! Megtaláljátok azt odahaza, a szülői ház
falain be]ül is.

Sőt, cserkésznek egyenest kötelessége, hogy mindazt
a szellemi és testi ügyességet, amit kiképzése során
elsajátitott, elsősorban a legszúkebb családi körbon
jrrtlassa érvényre.

nNo de ez már képtelenségl" - hallom a méltatlan-
kodó hangotokat. "Ki is hajitana az édesapám (a lá-
bam sem érné a földet . . .), ha például a szalonban eI.
kezdonék lasszózni, avagy a kertben tábori tiizhelyet
ásnék ! Edesanyánrmal is meggyűlno a bajom, ha a kis
húgommal egy kicsit a nresterséges légzést gyal<orolnám,
ya1y az ágyakon kerosztúl akadályversenyt rondeznék. . .

Iliszen már a kisobbfajta rabló-pandrirozásnak is több-
nyire nadrágporolás (és nadrágfoltozás) a vége . . . Jobb
arról nem is beszélni !"

Hopp l öcskös, épen itt a baj ! A,z ifuen cserké-
szok miatt van is mit hallgatnunk papáktóI, mamáktól,
professzoroktól, mesterektől ! A cserkészet nem öncél.
ám, hékás l Aminthogy az iskola §em az. Arravaló mind
a kettő, hogy belőletok okosabb, engedelmesebb gyer-
meket, szeretóbb, önzetlenebb testvért, késóbb a hazá-
nak hasznobabb, életrevalóbb polgárt s a társadalom
számára kötolosségüudó, sokoldalú, széles látókörú tagot
faragjanalr.

Futballozni lehet gólokért, úszni, futni lehet azért,
lrogy relrordot javítsunk. Do a cserkész sohasenr azért
cserkész, hogy a fejére tehesse a nagykarimás kalapot,
de még azért som, hogy sátor alatt lakjék s szúnyo§gal
csípesse a lábaszárát, hanem egyesegyedrll azért, hogy
rnindozekkel az eszközökkel le7két, jellemét, testét acé-
lozza, etősebbé, johbá tegye,

Aki ezt a célt szern elól téveszti, abból lehei ügyes
tornász, kemény gyalogló, képzott távirász, gyakorolt
mosterember, - do még nem egész ember, nem entbe.
robb ember t

Hiába engedelmeskedik jó szívvel a parancsnoká-
nak az, aki otthon durcás képet vá8, ha érlesanyja
valamire kéri s únottan, kényszeredetten teljesiti a ká-
pott parancsot. Lohet az legkészségesebb munkás a
táborban - ha odahaza csak vállvonogatva, nagy nó-
gatásra hozza fel pl. a fát a kamrábóll nem cűkés,
az, hanem kontár.

Mit ér, ha sasszemü megfigyeló hírébon áll, de
szülói szeméból nom tudja kiolvasni a szomorúságot, a
gondot, a titkos kivánságot? Nevetséges totzfr,gura az,
aki a csapatban úgy ,,közelit", mint a párduc s a sö-

_ *) Latin közmond4s: Itt van Rhodus, itt ugorjl - Rhodus-
ban ugyanis világraszóló atlétikai versenyeket tartottak és a régi
Hárijánosokat, akik rhodusi erednrényeikkel dicsekedtek, ezzél
torkollák le.

téiben úgy oligazodik, mint a folrete macskájuk írjhold_
kor, de dragonyoscsizmában jár, ha fáradt édesapja
lodítlt pihenni vagy a kis testvére nagynehozen elaludt.
Emellott semnrikép sen tud sötétben fe]Olttizni borongós
téli reggeleken, ha nem engedik meg a lámpagyujtást,
nehogy a többieket zavatja,

Es mit szóljunk ahhoz, aki a táborban megbotrán-
kozik az olhullatott szalmaszálon, do a szobájábau a
földrohajigálja a papirszemetot, a narancshéjat meg az
anrerjkai mogyoró maradványait, - az elsók között van,
ha riadót fújnak, de félóráig szuszog és nyújtózkodik
a dunyha alatt s aztán dühóson csapkod és kutat az
elhányt cipóje, könyvei, füzetei után ? l

Avagy cserkész-e az, akinaphosszat mint prédára
éhes oroszlán lesi az alkalmat a köteles jócselekedetre,
kimoresztett szemmel ólálkodik a Duna-parton, várva a
vizbo pottyanókat - e|lgnben fogát piszkálva nézi, lra
a cselédjük a könyökével, kínosan,próbál ajtót nyitni s
ha netalán leejt valamit a rakott tálcáról, egy fél or-
szágétt nenr venné fel neki. Ha kirándulásról lrazajön,
eszébe sem jut, mennyi fáradságba kerül a besározott
előszobát rendbehozni s rangján alólinak tartja, hogy a
bakkancsára tapadó másfél lriló agyagot legalább nagy-
jából saját kacsóival letakarítsa,

Az is furcsa ám, de enyhébb elbírálás alá csik,
ha az erdei fák, fűvek és virágok tudós ismoróje kér-
dőjellé görbül a saját kertjük vagy a sétányok díszei
olőtt s az édesanya veteményes kertjében, vagy falu-
helyen összetéveszti a petrezsolyern zöldjét a sárgarépa
levelével. . .

Vagy aki betévo tudja az ogyezmérryes térképjelek
légióját, do képtelen érthető yáz|atot késziteni vidéki
vendégük számára a harmadik utcáról; s emellott, hogy
a ropülőgépek ismortetó jelzéseit pompásan megkülön-
bözteti; a közönségos vasuti monetrend nagyobb fejtöré§t
okoz neki, mintha lramnrurabi törvénytábláit kelleno
kibetűznie.

Es hiábavaló, ha az ipse a budai hegyok kőzött
úgy eligazodik, mint a pinty, de a latin grammatika
vagy ábrázóló mértan dsungeloibon mindunlalan a tilosha
tévetl.

Az mog épenséggel kész konrédia,, ha a kézügyes-
ségből 4 -5 különpróbával rendolkezó oserkész kis lruga
vagy öcsikéjo hiába siratja a szétesett babáját, kerokét-
vesztett szekérkéjét, nyoletlon ásóiát, kapott baba-bú-
torát. A Dmester' olthon mog nenr szegolne egy levált
lécot, meg nom onyyozné az olhasadt széktámlát , . .

Van ám olyan is, -- nragad is láthatsz olyant, ha
a tükörbo nézel - aki villogó szemekkel olvassa a
vörös harcosok férfias magatartását a kinzócölöpön, a
felfedezók, sarkutazók hallatlan nélkülözéseit, a gyer-
mek vértanúk csodálatos állhatatosságát, hallgatását a
legszörnyúbb kinok között: de azonnal felveri a házat
a panaszával, ha az öccse az aszla| a|att véletlenül
megrúgta a térdét, vagy a kis húga pajkosságból 

"gykicsit megbosszantotta,,,c§irkász". nak csúfolta.



Öe immár olég a hiileg zuhanybOl ! Csak azt je-
gjezzúk m'eg jól, fiúk, hog} nincs két osorkésztörvény:
az otthonban más és a táborban más. No felodjük ogy
porcre som, hogy a legh,özetebbi ambertársaink mégis
csak a szüleink és testvéreink, tehát nekik kell olsósor-
ban tapasztalniok, hogy talpig osorkészek vagytok.

A jelszó tohát: olsösorban a saját házunk előtt
seperjünk !

No takargagsuk az önzésüntot azza| a ÉífogássaÍ,
hogy körülményeink nom engedik nreg a cserkész-eré-
nyok gyakorlását.

Mind.ég vadászösvényen vagyunk, fiúk ! Egyenru-
hában és ,,civilbon", ogészsógesen és betegen, játék-
közben és munkában, táborban, míihelyben, iskolában
ogyaránt, - de logfóképen ottholl I

Hic Rhodus, hic salla ! Velősg Eleh.

A c§erlrészliliom.
(Karácsonyi mese.)

Most is, mint mindig, gyönyöril icló van az égbon.
Ott soha sincsen tél, soha sincson ósz, hanom mindig
csak tavasz van. Egy nagy kort az egész ég. Szobákra
ott nincs is szükség, mert ott mindig kellemes az idő-
járás. A nagy kert közepén van a gyönyörrl tisztás. Ido
gyúlnok nindig az ég lakó| ha valami neyezetes dol-
got akarnak ogymás között megboszélni.

Most épen nagy izgalom, sürgés-forgás van a té-
ren. Egymás után jönnek a szontek és nagy körbeu
lehevorodrrek a selymes pázsitra. lzgatott mormogás
töIti be a kertet; mindegyik azt kérdezi a szomszéd-
játót; ,Nom tudod, míért hivott bennünket egybo a jó
lsten ?u sonki som tudta, mindogyik mást gondolt. Do
a legtöbbon ázt gondolták, hogy ogy új szenttostvérük
érkezik az égbe. ,,Ej, hisz ott jön az öreg Szent Pé-
ter. O biztos tudni fogja, ki érkozik" - kiált az egyik
szont. Nosza, mind Pétethez futnak : ,,Péter bátyánk,
ki érkezik?" ,,Biz' én nem tudom, tostvérkéim, de
alighanenr valami igen nagy ünnop közeledik, mort en-
gem a jó lsten csak nagy ünnepek alkalmával hivat el
a monyország kapújából, amikor mindannyiunknak
együtt kell lenrrünk. De most jut az eszembe, - hát
ti nem is tudjátok ? - Holnapután lesz a kis Jézus
születéso napja, hiszen karácsony hetében vagyunk.
Most nrár tudom, miért gyúltünk itt össze. Kihallgatás
lesz. Azért is volt tegnap olyan sok dolgom. Az összes
angyalok megérkeztok nrár a földről és most fogjuk
megludni, mit érdemelnek különbözó országokban kará-
csonyra az emberok." N0, orro lott csak igazán zaj, lr
rnindenféle nernzetiségü szentek elkezdték találgatni,
vajjon melyik ország a legjobb.

Egyszorre elcsentlesedtok, mert nregszólalt az iJ.n-
nepi zerrekar. Jött a menet.

Elól ment sok-sok angyal, aranytronrbitákat fújva,
utánuk a jó Isten a Szentlélek-Isten kisérotében, majd
a,_kis Jézus rajorrgta körül örönrtóI sugárzó arccalédes-
anyját, trfáriát, legvégül pedig Szent Józsof jOtt kezé-
ben egy száI liliommal.

Nini, most veszem csak észro, hogy ebbon a gyö-
ny0rú szép kertben az egyetlon virág Szent József lili-
oma. Tele van a kert mindenféle fákkal, selymes fü
fedi mindenütt a talajt, de virága csak Szent Józsefnek
uou. Es mégis milyen'szép uriiden. A fák virágai he-
lyéu a szivárváu.y csillog, a levogóben pedig a felhók
il szeretet fátyolából vannak szővo.

A jó Isten leúl a kőzépre egy fatuskóra, me]ló
.jobboldalt a ííibe heveredik a kís Jézus, a többiek po-
tlig féllrör alakban elóttük helyerkednek el. Egészen,
nintha tábortíiz kozdődnék. Es ekkor jOnnek sorba az
arrgyalok. Egyik fáradtabb, mint a másik. Bizony nagy
nrunkájuk volt. Az egész földet bejárni irem kis dolog !

No de halljuk, mit láttak ? !

Elólép az egyik. AngliábóI jött. Vajjon nrit mond?
oArrgliában olég jók az omberok. Ugy dolgoznak mind,

olyan szorgalmasak. Megteremtették a modern, nagy
Angolországot." ,,De miből vajjon ?" - kérdi a jó Is-
ten, nSzorgalmas munkájukból." - Egy angol szent
megszólal: ,,En mindig mondtam, az én orczágon a
legorósebb, a logboldogabb, mert a legszorgalmasabb."
,De ugyan mit dolgozrrak olyan sokat?" kérdi a Lis
Jézus. 

"Minderrfélét - felelik - gyúrják a vasat, fa-
ragják a fát, gyártják a posztót. Az ó puskáik, az ő
ágyriik, az ó repülőgépeik és az ő ruháik alegjobbak.'
,Ez mind hiábavaló - szól a kis Jézus - ha nent
én értem teszik és ha nem szerotet vezeti őket. I\íert
amelyik országban mindent csinálnalr az entberek, csak
épon a lelkükön nem munkálkodnak, az az ország nen
lehet boldog. Elsó országnak csak az nondhatja nra-
gát, amelyiknek jó repülőgépek és jó ruhák nrellett a
legtöbb jólelkű polgára van."

,,Ez igaz" - szólt az angyal és elcsendesedve
adta át a szót a társának, ki Franciaországból jött.

,,Akkor az én ombereim bo]dogabbak - szólt - ntert
Franciaország a divat hazája. Ott mindenki mulat, far-
sangol és goudjait feledvo él a jelennek." A kis
Jé:.rls ezt is és sorba mindegyiket meggyőzte, hogy
nem az ő népe a legboldogabb. Az amerikai, a bolga,
a szerb, a spanyol szentek mind bolátóan hallgattak el.
Nem az ő népük a legboldogabb, az ó népük nár eI-
felejtkgzett róluk, már nem követi az ő példájukat.

Es eklror előlép remegve az utolsó angyal, \i-
csike állambóI, a csohka Maglarországból jött. ,,F.tt
okkor talán már ne is beszéljelr ? - kezdi. - Az élt
népem nem a legboldogabb. Ez az ország nyüzsög a
munkanélküli emberektól és majdnem elmerúl a búnök
fertőjében. Ez a nép még alszik s borgózös álnrábnn
telo v&n országa káromkodással. Tudja mi a jó, de
fellobbanó lelkesedése hamar kíalszik, mint a szalnla-
láng. Gavallérosan fogadja az idegent, de könnyelnríi
és saját fajtájával folyton-folyvást lruzakodik. Nincs na-
gyobb ellensége a magyarnak a nragyarnál.

Szent István könnyezvo súgja Máriának: oBol-
dogasszony anyánk l ne felejtkezzé| meg szegény nra-
gyarokról."

Mária esdó tekintetet vet fiára és a kis Jézus
megérti anyját ,,Az nem lehot, hogy egy nemzetnek
csak rossz oldalailegyenek. Olyan nentzetnek, amel5,nek
annyi szentjo van!" Es végig tekint a magyar szente-
ken, nreglátja az iíju Szent lrnrét és arca felderúl:,,Az
nem lehet, hogy a n]agyal nép annyira rossz leg1 ep,
hogy no lennének kiváló nagyjai, nagy férfiai. Es
mondd, de hisz erről még nem is beszéltél - mottdd,
az ifjúság is ilyen ? Nen ! Áz nom lehet ! Az ártatlan
gyermokek ! Mondd, azokról mit tudsz ?"

Az angyaL arca örömtóI ragyog, miközben mondja:

"Az 
ifjuság ha nem is jó még, do akar sz lenni. Van-

nak még kiváló férfiak Magyarországon, akik össze.
gyüjtik a magyar ifjakat és tisztán, hófehéren őrzilr
lelkükot arla az idóre, mikor felébred az alvó nemzet."

22;



nVannak ifjak, atit óssze§éieglenek a tiszta
zász|ó aIá és együtt harcolnak a fényló tisZtaságért.
Nem nézik a kort, nem nézik a yagyont, a lolket szo,
fetilr ogymásban, a hófohér lolket. Flzok érzik, ozek
tudják, mily nagy feladat vár roájuk. Tudják, mily ne,
héz a brlnös világban tisztának maradni, dolgoznak, fá-
radnak. Tanúlnak túrni és szenvodni igazságtalanúI is,
megtanúlnak lemondani mindon földi hiábavalóságról,
néIkülözik a kényelmot és minden kiszolgálást. Maguk
építik házukat gyöngo sátorvászonból, maguk főzik az
étküket, maguk vetik az ágyukat és ha nincs ágy, a
puszta földön is édesebbon alszik a tiszta léle-k, mint
a bún a selyenrágyban. Ezek a cserkészek - Es ozek
győzni fognak, mert gyózni akarnak, mert nemcsak
rnagukért dolgoznak, mert nem elégednek meg azzal,
hogy nokik magukuak sikerúlt legyőzni a brlnt, hanem
meg akarják tisztítani az egész világot. Győzni fognak
azért, mert csendbon és kitartóan dolgoznak és nom
akarják egyszerro elérni céljukat. De gyózni fognak
azért is, mort okosan dolgoznak, mert nem az öteg,
görbéro nótt nrerov fát akarják kiegyenesíteni, nem a
megfagyott viaszt akarják meghajlítani, mert tudják,
hogy azt oltörnék, hanemigenis a gyermekeken kezdik.
Az ártatlan fehér lelket akarják tisztán mogőrizni. Me-
leg szerotetükkel felolvasztják a kicsiny szivek jégbur-
kát s ha ez sikerűlt, övék a gyózolem. De gyózni fog-
nak főlog azért, mert nom olbizakodottak, nem szerolr-
csével, nem moggondolatlan erószakkal, nent pusztán a
saját erejükkel akarnak győzlli, hanen az Urba vetett
roményükkel.

Es még sokat, nagyon sokat mondott az angya|
a cserkészetról, nikor pedig befejezte beszédét, a kis
Jézus folugrott: ,,Atyám - szólt a jó Istenlroz - most
már tutlom, mit kérjok karácsonyra. Mindon karácsony-
kor megkérdezitek tólem, mit kérok a születésem nap-
jára. Tavaly kegyelmet kértem a tisztítóholyon §zen-
vedó lelkeknok, tavalyelótt a koldusoknak kértem ke-
nyoret, do most magamnak kérok valamit: ongedjétok
meg, hogy lemehessek Magyarországra és megnézhes.
§em a csorkészek karácsonyát."

Nagy öröm |ott az égben, mikor látták, hogy Jé,
znska örül. Mindenki hozzá akatt járulni valamivel a
Jézuska útjához. Szüz Mária is hozott noki meleg ruhát,
Szent Péter pedig oI akarta kisérni, hogy ne legyen
ogyodúl a rossz emberok között, de Jézuska mindont
visszautasított, csak Szerrt Józseftól kérte el a liliom-
szálat. Ugy ment el könnyú fehér ruhájában, ogy szál
lilíommal. Majd a cserkészek mologítik ót szeretetük-
kel és ha azoknak lesz mit enniök, lesz neki is.

El is mont a kis Jézus egészen egyedúl, ol Ma-
gyarország felé, . . . Már sokat mont és a lovegó min-
dig hidegebb, az úl mindig fárasztóbb |ett A kis Jézus
ogyro fáradtabb lott és e§yre jobban fázott, Már alig
birta a lába, mikor megpillantott az úton egy koldust.
Az is olyan szegényes és fatadt volt, mint ó. Jézuska
mogszóliiotta és"mii<or megtudta, hogy a logközelebbi
faluba mogí, velo tartott. Do hiába zörgottek a íalu-
végi kastély ablakán, mort m kor a kapus meglátta,
hogy koldúsok zaklatják, nagyot káromkodo{t és bo,
csapta a kapút. Vajjon oz cserkész volt ? - kérdi Jé,
zusi<a magá6an. Nem, oz nem lehet, inkább tán abban
a parasztházban kapunk majd szállást. Nyájas öre_g

néni nyitotta ki a kápút, Jézuska olmondta, hogy szál-
lást korosnek éjszakára. A néni olszornorodott, ,Iqazán
szivosen adnék,- de ha az uram hazajön, nem íog bolo,
ogyozni, hogy itt háljanak. Hanem azért adok egy kis
pénzt."- Elfogadták a pénzt és iovább mentok. Jézuska
e}gondolkozott. ,Milyen jó néni volt oz, s mégsom adott

szrillást. FéI az urátóI. Az lra alighanom napszí.mos és
nrinthogy karácsonyra mogkapta a bérét, valószinüleg
kocsmában van. Biztosan azért is fél tólo az a§szony,
mert az omberrészegen szokott hazajönni.' Ez nagyon
elszomorította a kis Jézust, do nríg így gondolkozott,
mentó ötlete támadt. ,Most van pénzünk - szólt a
a koldushoz - gyerünk be valamelyik kocsmába. Meg-
vacsorázunk és ott el is tolthetjik az éjszakát." A kol-
dus boleogyozott és bo is montok a legközelebbi kocs-
nrába. Jézuska igen álmos volt és vacsora után rögtön
elaludt. Mikor felébredt, Iátta, hogy a koldus ott í'ek-
szik az asztal alatt. Elitta az ogész pénzüket s tnost
ott,fekszik részegeu. Undorral hagyta el a kocsmát és
siotett eI a falubóI.

Ebben a kis faluban úgy látszik, nincsenek cser-
készok. De hol keresse hát ókot ? l A városban, ahol
sokkal rosszabbak az emberek, mint a falun ? Igen,
ott fogja óket keresni, mert eszébo jutott, hogy ahol a
legtöbb a bűn, ott undorodnak meg ióle leginkább az
emberek.

Igy jutott el a kis Jézus Magyarország ogyik leg-
nagyobb városába. De hiába keroste a cserkészekot
a nrárványpalotákban, úgy járt, mint a faluvégi kas-
télyban. Elzavarták.

Már majdnom le is mondott arról, hogy cserké-
szekkel ta|álkozzék, midőn egy alacsony kis házból
énekhangokat hallott. A halvány gyertyafénjtól világos
ablakon át kisziiródött a dal: ,,Liljom lobogóidat el
§oh'se hagyjuk" és "FeI 

barátim..."
Itt végro jó holyen járok - gondolta Jézuska és

benyitott az alacsony kis terembe. A kis szoba egy-
§zerre fényes lett. A gyertyák nagy lánggal kezdtelr
Iobogni és az aranyszálak csillogtak a karácsonyfán.
Egy cserkészcsapat tartotta épen karácsonyi ünnepélyét.

Az örogobb cserkészek ott álltak a fa körúl
átölelve a kicsiket és énekelték: oGyózelmes az éIet,
szelíd,a halál a fehér soregek égi zász|ainá|."

Es a kis Jézusnak volt mit látnia: a szobában
hátul állt a külváros népo, az ogyszerú munkásembe,
rek, elóbbre a cserkészek és egy tisztelendó úr, Es
ezok nrind mégis milyen szépen megvannak egymás
mellett. A nagyok szeretik a kisebbeket, a gazdagab,
bak a szegényebbekot. Jézuska egyre jobban étezte,
hogy ezek a világ legboldogabb emberei. Es mire végo
|ett az ünnopélynek, akis Jézus som nem fázott, sem fá-
radt nem volt már, hanem sietett haza az égbe, hogy
elnroséljo a jó Istennok és a többi égioknek, amit
látott. Lzaz, hogy csak sietott volna, de oly egyedül
érezte magát ebben a rossz világban, hogy fázott már
a gondolattól is, hogy ebbót a meleg,. szeretetteljes
szobából kimenjen a hideg éjszakába. Es akkor oda-
ment hozzá egy cserkész és megkérd,ezto: nTostvér,
mire vársz ? Hisz mindenki elment már és mi is mo-
gyünk b,aza! Jézuska akkor vette csak észre, hogy a
rnunkások már mind haza mentek, csak ó ogyodül bá-
múl a gyortyalángba. ,lgen, én is megyek már'
szóIt és indúlni akart, do a cserkész nem hagyta. ,,Nem,
igy nem mehotsz ki a hidegbe, ebben a könnyii rubá-
ban. Várj, majtl olkisérlek." Ugy, mentok az ltcán,
ogymást átölelvo, ogy kabát alatt. Es Jézuska érezto,
milyen melegen dobog a cserkész szívo.

Mikor kiértek a város véEéro. Jézuska már nem
akarta tovább fá#sztani " 

c..ikésrfiút és mogálltak.
,,Iin, most az égbe mogyok - szólt Jézuska - de elóbb
szeretném hallani, mi a te legnagyobb vágyad, Ieghőbb
kivánságod." Á, cserkész akkor vetto csak észre Jé-
zuska fojo fölött a csillogó fényt. Le akart térdolni, de
Jézus nem engedto: ,,Nom, maradj így, ahogy vagy.
Oly jó együtt lonni azokkal, akik szerotni tudnak."
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]is a cserkész igy szólt: ,Jézusom, én annyira
szeretem a csorkészeket és oly sokat köszönhetek a
cserkészetnek, hogy a legnagyobb jót akkor teszed vo-
lem, ha az ogész magyar cserlrészetet megajántlókozod.
De annak csak egy ajándóIrot adhatsz, ha megsegíted
ót nagy munkájában. Mert mirrden magyar cserkész
leghőbb vágya a Cserkész-Magyarország, Nag5 ot kérek
tóled testvéreim rrevében, de ha nreg akarsz minket
ajándékozni, add hogy minden rna3yar ifjú cserkész
legyen. Ezért dolgozunk mi, ez a n,i célunk." Jézuska
meghatottan hallgatta a lellresedéstől kipirrilt cserkész
szavait. Lítta vágytól égő szemében, hogy szíve sze-

rint beszél és ekkor elővette.a ruhájába rejtett §zent
József liliornát és átadta a cserkésznek. ,E jelben
győzri, fogsz !" - szólt és felszállt az égbe.

Es azóta több mini huszonötezer magyar cseikúsz
küzd a lilionros zászló alatt és hordja szivo fölött :r

cserkész-lilio nr ot.
Annak a cserkésznek perlig, akinek a kis Jézrrs

a lilionrot adta, azóta már biztosan égbe szállt a lelke,
de felvitte magár,al a cserkész-liliomot és oda adtrr
Szent Józsefnek a régi helyett Es talán épen rnost liö-
szörri meg a Józusnak a szent liliomot . . .

Pesztalics Lajos,

li . . . Csöngettek. Vége a nrértanórártak ! Olyan jóleső ér,
zés tölt el ilyenkor. Kimenni a folyósóra; ott szabadság van, ott
nem kell nereven ülní, mereven nézni, nem kell drukkolni, hogy
beszekundázunk az accusativus cum infinitivóval álló igékből.
Olyan a folyosó nekenr, mint a trappereknek a vadászntező, Le-
het falhozlökősdit játszarri, papirlapdákkal dobálodzni, kiabálni"
Igaz, hogy nr,m szabacl, dehát csak azért isl- És azaíő,hogy
tneg ne lássák.

Jó volna lernenni az tldvaíía, de nem lehet, szemerkél az
eső, de azért nincs sár és mi olyan jót fogocskáznánk. Körülöttem
nrindenki kiabál, lrát én is kiabálok, Egyszer csak nregfogja valaki
hátulról nindakét vállarnat. Hátraboxolok, de mégsem enged el

- nagyon erős lehet - eííe hirtelen megforduiok és óriási té-
mületemre az egyik tanárom áll mögöttem. Valami retteneteset
vártanr, de ehelyett szeliden rán nézett és puha meleg hangon
csak azt monrlta, lrogy ne hozzunk szégyent magunkra, awal a
rettenetes kiabálással. Aztán összehívta mind a fiúkat és kilrir-
dette, hogy aki cserkész akar lenni, az jelentkezhet az első eme-
leten a cserkészotthonban őnála.

Láttarn én már cserkészeket és nekem nagyon tetszettek,
olyanok mint a trapperek, még a ruhájuk is olyan, csak az a
hibájuk még, hogy nincsen lovuk, puskájuk, revolverük, anri pe-
dig minden jó trappernek kell.

Megint csóngettek, de én nem hallottam és szerencsére a

fiírk betuszko|tak az osztályba. Leü|tem d: nem tudtam másra
gonctolni, mint lrogy én is trapper leszek és belépek a cserkész-
c,apatba és még sok mindent gondoltanl és szerencsáre a tanár
úr nem hivott löl.

Másik tízpe;cben fölrohantam az emeletre. Bementem a
eserkészoíthonba. Hát nagyon szép ottan. Nincsen semmi iskolai,
a falakon fénykép:k, szép székek, asztalok, azután olyan jó
csend van, peclig vannak bennt fiúk sokan. A falon láttarn egy
sátor raizát, bát az nagyszerú volt, de nem nézhettem sokáig,
nrert bejött az a tanár úr és megtogott, odavitt egy itóasztalhoz
és megkérdezte a nelemet és még sokat, anri már nem jtrt az
eszembe és oclahívott egy hatodikost és azt mondta, hogy az|esz
az őrsrrezetöm.

Olyan kedves íiú az örsvezetőm, azt mondta mindjárt, hogy
csak ntindig lrnrének szólitsam és hogy tegezzern, pedig én csak
lrarmadikos vagyok és adott nekem egy kis papirost amire löl
volt irva, hogy mik az e|ső teendöim és azt mondta, hogy délu-
tán az összelövetelre ntenjek el.'

Megint csöngettek és én alig állhflorn ki ezt az iskolát.
Pont akkor csöngetnek, mikor az enrbeY örül és olyao !ő az
őrsvezetömmel beszélgetni.

Délután alig, hogy ebédeltenr, már bejötte,n az iskolába
és lölmentem az ottítonhoz. Már voltak bennt nyolcan nagy fiírk,
mind régibb cterkész, mert ntár van liliomjuk és az egyikre fi-
gyeltek, aki valanri érdekes iátékról beszélt. Mikor készen volt,

akkor odahívott engem is és leültettek maguk xözé és borzasztó
érdekes táborozást meséltek és én is éjjeli őr leszek, ha elnte-
gyek a táborba. Azután imádkoztak. Olyan szép volt, hogy saj-
náltanr, hogy vége van, de nem is vettem észre, hogy közben
nagyon sokan jöttek az otthonba és hogy voltak, akik cserkész-
ruhában jiittek. De ezek furcsán voltak öltözve, mert nenr volt
zöld nl,akkendőjük, hanem barna. Nagyon néztem őket, de nem
nrertem megkérdezni, hogy kicsodák, d,e az őrsltezetőm, az a

hatodikos, az odajött és megmondta, hogy azok öregcser-
készek.

Azután bejött az a tanár úr és szépen beszélt és rnonclta,

hogy aki cserkész, az sohasem hazudrk és olyan szépen mondta,
hogy én egészen erősen megfogadtam, hogy nem hazudok többet,
még óra alatt a lanár úrnak sent, Azután még sokat mesélt és
hazamentünk. Nagyon szerettem volna megkérni, hogy még ne-
séljen, de nem mertem és azt mondta, hogy holnapramindenből
jeleste keil készülni, mert az is benn van a cserkésztör-
vényben.

Hazatnentem és olyan könnyen és gyorsan tanultam, hogy
máskor nem bírtam soha olyan könnyen tanulni,

Estc lefeküct'.em, de nerl bírlanr aludni, nrert mindig a
trapperekre és a cserkészekre gcndoltanr és e'ihatároztanl, hogy
holnap megkérdezem az őrsvezetőnret, hogy mikor lehet cserktlsz-
ruhát venrri és hogy n.iért nincs a cserkészel<nek puskájuk nleg
revol v:rük.

Fölkeitenr és gyorsan elmentem az iskolába és alig vártarrr,
hogy tízperc legyen, mert meg akartanr kérdezni az őrsvezetőnret
a ruha miatt.

Ő is keresett engenr és sokat kérdezett és én is kérdeztenl
és azt mondta, hogy nem a tuha teszi az embert és hogy három
hónap múlva már lölvehetem a ruhát, ntert al<kor teszünk fogadal-
mat. Hát én ezt nem tudtam, de azért mégis érdeke§ a cser-
készet.

Reggel otthonhagytam a szótáramat és azt akartam hazuclni,
hogy elvesztetlem, de eszembe jutott az a jó tanár és elhatároz-
1am, hogy nenl hazudok, pedig a latin 1anár a legszigortrbb az
iskolában.

Mikor bejött az órára megint gondoltam, hogy hazudok,
de megint eszenrbe jutott a legnapi gyúlés. Es fölálltam és meg-
mondtam, hogy otthonfelejtetten a szótárt. Azt mondta, hogy
nem bízik bennem és hogy ismeri a diákokat, azok mindig ha-
zud,oznak, ha nem tanulták meg a leckéjüket.

Olyan rossz volt, valami úgy elszoritotta torkomat és én

azt mondtatn, hogy én cserkész vagyok és én már többet nent
hazudok és hogy minden feladatclmat megcsinálom és hogy bo-
csáson meg riekem a tanár úr a feiedékenységért, de ezentúrl nem
leszek feledékeny. Majdnem sírtam és a lanár tlr leültelett . . ."

fachan Géza
82. sz. Zrinyi Szeged

Jelöltelr naplóiból.
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A vadállatok nyoma.
Aki Irelyesen figyelte rrrog lvigwamja körúl mozgó

riIlrrtolittnk a ttytlnttlt, az tel,jescn. tisztílba jött uzal a
liöriilnónrtyol, lro3y a nógylál.rútr,k vagy úgy haladnalr,
Itritlt rrz arrittyos tcstű és egyíbrnra lábú ló, vagy a,

lrá,zirrytilltoz hasoulóarl balrtatuak ós ugrílrldclznalr, mi.
köz|rerr htlsszabb ós erősel,rbon fcjlott hátsó ltibuk az
elsők előtt érnek föIdet, \,agy pedig egl,fornta ltosszú a
l1lbuk, de azok a tostltez kópest mógis rövidek ; ezek
tölrrzsi állatok, nrirlt példárrl rr. daxli lrtrtya, lassú nte-
rretben a lóhoz, gyorsabb lrlladrisbatt, ii;;otósberr, vág
ílibln ve,Ey irrrntoclásban a lrl,til lralrrdási nródjáboz
lrir"sorrló rtytrltt<lktlt lrrrgyuak lrritla.

[-]rl :rztttiitt trllragy,.jrrl< rvig,"vatttnttk lrörlryókót s
t;ivol tőle állatcsaprisra btrlrliaurtrtk, ltottt kell rrrást teu-
rriittli, mittt egy drrrabon nyomolr követni a csapást, a
rrtig rnegállapíthatjrrk, hory a:z isnteretlon állat a lólroz,
ltyítlltoz, vagy pedig borzebhez lrasonló csapílst lragyott,o
ltát la.

tübbóI nrogtrrd.juk, utilycn, ar,ányos vagy arányta,
lari növésú volt-e a nyomoIrkövotett állat. Perszo nem
ltövotkozik obbóI az is, hogy a ntotlvenyonrot lrilonré-
torcken át kell kövotni, hogy hátha nyúlnyonr válik
belóle' A talpalr, illetóleg lábnyonrok torjedelnro elo-
g,lnrlő folvilágclsítást nyújt. lrogy bizonyos Dagyságíl,
rrlogfelclő növésii állatra kövotlieztossiink.- A nredvónél ez luindonesetro liönnyű: irllat nyo-
tttirvlll ttcltt is lohct összotóvosztcni lcgfoljebb nrezitlá-
l.los ctltIloróvcl. Aztirrlllrtl 1|etll iI5,en cgyszcrür a vlrdrltt
óló ltasít<rtt lrö1,1rríi :illirttll<rr:il.

Illl e5v cscrl<ósz rlltlg is trrrl,ill kiililrr-
}tör.tetrti il liccsus nt|vósil, lrönrryetlórr tOvlr- & ),,
sttltirnó őz csrrpiisát, rl 6-8 szor olyrtn De- - ._. l'
ltóz szarvasétól, o,iq.yon valószinű liogy azt t& '
lrr:ir nenr ftrg,ia megnlorrdatri, szarvts, dlint-

Jad, jávorszarvas,_japánszartas,
,, iratl]szarvls nyoDr& fekszik.c olőt-
fÓ te. I]tít nég azt, hogy §zal,vils.
:' ', bika, szrrrvastchérr vagy §zarvits-

íiszó oliozta-o a csapást. Peclig
rrz igrrzi vadászol< a szalvils lle

zt tttóncl<, Iiorlintk és fojlettségóneli
:|t' lr cstpísból lírtható 

" felisrierósi' " ,ictei közűl csekély 72 cllrabot
(is tn crnc l<.

l'clrértrcú tcstvéreimnek
j {\ t,z.t,li tte ltt is lónyegesek ; sokkal
: .. e5l,szr-.ríibb tutlomáun_vlrl lrcórjük

lrtlil rtrttrapsiig.

,,l[ill,en állat okozta a nyo-
111111 !' - 6, attól is fíigg, ltol

,tt t;rllil.irrli a nl,omot. iJa nieietlek
.' : szilillili nrohlcllte alján tnltiljuk l

*z:trrllsóhoz htson]ó csapást, zer-
. l., l) \,ll{y a htvasi kec,skélrrc,
,.1,1t||rrIttllirir lrtlll gorrtlolnrrlrlr. lil-

ritkás középhegységbcli erdóségekbon talált nyom való-
szinüleg egy-egy §zarví}s nyughelyéro fog rávezotni.

Két -a[at van azonban, ntelyrrek nyonávaI a
sz&rvasnyontot ósszetévesztlretjük. Az eg-yik a nrár elóbb
enllített 6z, a nrásik a szelid diszuólak vad rokorra: a
varldisznir.

.§z őz lálruyoma kicsiuy, gracilis hasított körnroi
lroskeuyolr, iger erős futásrrál szétállualr. lramodásnál
nyontához képest ó teszi a leghatalura5ab! ugrásokat,
3 - 4 nétere§ szökésekkel monekill üldözöjo elől.

Mig az őz nyornát liis gyakorhttal nent lohetösz-
szetéveszJeui a szarvrrsóval, a vacldisznó, nolynek csülke
orósség tekirrtetében nem nta.rad a szarvas mögötf,
könnyon olioz zavarü a csapás í'olisrlroró_sóttól. Azorrlratt,
trlrig- a szlrrvlrsltlil ós ózrról a kót csiilók fül0tt vissza-
fojl6dOtt, kicsirry ólcsiilöli vart, lttely cgószon í'elületes
rrvonrot hagy. a disznó élcsülkei hatalmasau fejlettok,
níelyek igeii'erós benyonródást okoznali. Ez a legftin-
tosabb ösnertotó, illetve rueg-
küIOnbOztető jelük. i\Iásféle is , öB-

alrad bóvorr, inert hát a rliszrró- ü Bh_ t| D

uói- nto, a clisznótertnészet ! § Bc, 'no.
szoret nyirkos árnyékír, nedves
árkok fenekén bujkálni s ha
vaPrni jóiro_ gyOÜeret sejt a t Jh '.ooo 

"föld alatt, habozás nélkiil túrja l Jc É É
í'el orrnányával.

,[o*'

'{' ,

A farkas nyontilról ttrár a
lrrultltoribiru irtanr, I-1asclrrlit a
lirrty:l r,salr:istrlroz. illrlg ()l.-y

riIlat Vitlt, trtcl;,rruli tl],()tIlit ít
ktrtl,áóhg2 i-r:u llas<lrriít ós rrz

a rókit.
A farkas és rólra a sza-

ö Bh Nü

l !e r a{lllt ,írlr
ó Jh H,
l Je, . r i: 't.n

CAlülE
#)

badbarr él. Testük, nrindett llóka csítpíisa

POrCiká.iuk e<lzett, kentéIt\,,irtas. iigctésbcu, szaladva, jíanloJva,

igy Irrlt lábrr1,orrlul< is il.t,crr s
eÚ"ben té.,rek oI lr kutylrótól, rncly a rryrrgodt jólót_ l(ö-

zepette jobllrru ttiplrilti inkirbb keroktalpir, húsosabb, A
róka rryÖnra - az álht nag5,stigárrak meg.íelelól9s_.-
lrisebb"az íltlagos ]trttyt rr}omárrál, azonban két kö-
zópsö karura e"lóblrrc rill s eiálta| azegész lábrryorrrrralr

hosszírk:isabb kirrózóso v:ru.

A rókának g2inlón neg\rall a lóra jellellrzó négy,

fóle nronésmódia. Járásat,,lapparrgás"-lttk_, _ftrtását_,,ügo,
tés"-nek nroncljrrk, zsálrnrányá utáu "szalad", 

ntenelrüIés,

lrözben ,, szökik. "
Ha móIy lróban kövctjiik a rólia tryontÁt, tl.onl

egyszer látjuÉ, hogy a lábnyoIuok között brrrázdrr hri-

,6áit .t, Ez farkeűk vagy anint neveztti szoktrilr, ,,vi
torl/rja" nyon]a. Nélra, ha- pélcltiul őlrelnrc nl,ulat fog9tt,
szájíban "cipelt zsálrnlírtrjárlak nyoma is nreglátltató a

havon.
A róka jelenlótére valamely vidélren nég .egy je.l;

leIrrző trrlajrlonslig rrtrrl. lt]z perl!g 1z, hogy. hullrrdékát
itcrrr ássa Ól, rniriÍ a trtacslraí'élók, hanenr olyau helyre

ra,kja, ahol inindonki ószrevehoti. Határkövoken, na,

#ryl"

ül
0}'

Iiarlias csa-
pása iramo-

dásníl,
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rlvobb. feltünó sz,iltlák tetejón heveró ,,névjegyeko vi-
iugosiianak fel benniirrket arról, hogy rókakomir ezen a

vidéken tanl ázik.
A szabarlban élő, ragadozó állatok között egószen

lriilörr csoportba tartozilr a szárazon és vizen egyform_a

biztonság§al mozgó vidra. Lábait, melyeket a vadá,szok

nirszók" --nak ne veznelt, riszóltártya b oritj a, nrelynok_ lo -

nyomata pultatalajon, nedves hóban ol;,aa
|p L feltiirrő, hogy arról az ember biztosan

/ l ""'n§iá'.u* vidéken jellenrzőek még rí.
* l a ,,kiszállók", azok a helyok, hol a part-
' J , ratrlászik. Ug.yszinién a ,csúszkák", hol

I/ " a partrtil a vizbccsirszik. I1a viz nrellett
I ityon lrclyoket találunk, biztosan követ-

É \ l<oztetltetiink viclra jelenlótére. Be kell
l 9 czzol órniinlr, nlcrt tanyáiltt nem igen ta-
t, lri,llrlr,l,irllr lrrog. l Iq.ylr,rrin n vi<lrlr, olyau l<rrc

\ ,r l</rl óplt ttlngli,ttal<, nrcly csakis ll víz
s \ - lrlól ]riizclítltctő rrrcg.

I Ha eg.y cserkésznek silrerűl egy
) ill,erl vidratarlyát feltalálni, érdonres ki

Ii*órnyom lesni, nrikor vanuak kicsirryek, nlert ezck
tejen fclrrevelhetők s húséEes házőrző,

o gnztlájulrhoz llngyon ragaszkocló bará,tolr vír,lltatnak
lltlltil íl lr,

Csapása iigetésberr romllttsz alakú, nrindegyik sa-
rol<ll:rtl vll,Il os.y rllal" lrtll, irlrrnodrisá,ll1rl 1lcrlic llilrai n,

lrlrlrrtlísi ir,:i,rrr,í, fortlórr kercszlezódő vcrrralba' lrerii]rrek.
Ilrrlckes hogy nríg lr ról<1lnl'rl csal< ltóbrur, l vicl-

rriná,l, rrrint n hírziogérui,|, nríndig líltszik a farlr lelryo-
ntala. Csak nrig az egórnól a lábrryolnok kOzcpórr Íát.
szik, a vidrán.lrl a lábni,onroktól kissé balra van.

A nyonrolvasás nenr könnyii. ](iilönösen ar.órt
llen|, nlert nincsen ellenőrzés ; az állatnak csa]r a nyo
]}1a maraclt m€g, aliár jól, alrár ros.qzúl olvassrrlr le
lrzokat, a fOltétlen igazsligot Irem turljuk neg. Ezért
í'ontos^szabál1,, lrogy lra valalrol egy tillatot rrlegzavar-
tunk, _figyeljiik nleg annak ftrtlrsát, lópésben, ügeiésben,
virgtábalr vagy iramodiisban történ{-e a menekülés s
tttána kcressük nreg.csapását és a talált nyonrokat lta-
soniítsrtlr össze az eIóbb látottakkal.

Bő alkalom lrinálkozik erre, ha a vadászösvényen
entber akacl utunl<ba, kinek nyomá,t pontosan nregfi-
gyclhetjiik s ezérí leglrözelebbi leveléllón erróI ir a-

Nagy Főnók.

()t,ár a Vlig rlc]lett - czt is'cIícszítcttii]{. Icdig milyeIr törtónclmi emlútcl{kel teli
!]yönyülti szúp vidél- | -

A tabor szelleme.

Ki al, ki kopog
E rideg téli nap,
Ablakaim alatt !
Megrczdúl a íelkem, a szivem is dobog.

Nem jár ott í<trnn senkí,
Csat< a nyát szelíeme s a keőves tábotoí<

Ezetnyi [akói,

EíIiöttek hozzám,
Eeldűtni a (elkem,

Hogy el ne íeledjem
Á gyönyörúságes ínagyat éjsiakákat,
A hatalmas Dunát,
Tiszta, áttatlan, derús iíjtrságunkat ;

Ílí"te^ tavaszát,

Oh ti szép napokl
Visszahivtok ugye,
A nyuzsgó életbe|
Ott hol napjainí< legszebbjeit töltöttük,
Piros volt az atcunk,
Rózsás a lelkiink, a bút meg elLeleátilr,
Mert kacagott aj[<uní<.

A hó csak esií<,

A szél meg íuidogá|
A népteíen utcán.
Képzeíetem keresgéI, kutat a multban,
E. .rr.g ál1 e helyen;
Látom még,látam, n,laid elvész a homályban,
S &zem, hogy kOnnyezern.

§ZABÓ LAios ,4.

Legyél velünk !

l\Iii lítok oh ódes hazánr,
Hová lettél nagy llenlzetünk ?
I}eteg lettél, elsiilyedtél ?
Olt, Jézttsom lcgyél vcltink I

Egósz életiiIrk bitor ritbság,
Elrryorntal< az ellenségürrlr
Szabldságot Tóled vllrunk,
Olt, .Iózrrsonr lcgyól veliirrlr !

Solr-solr ajlrk kiált feléd,
Mirrdrryájarr bozzád kölryörgíirrk,
Szabadsti,got Tőlecl vírrrtnk,
Oh, Jézusorl legyél velíinlr l

Bi,irrtetósetl, biiníiul< miatt,
Elrgedtl el cz eg;,szer lrekülrli,
Sinylódtirrk a tel,Itclr alllít,
Olt, Jézrrsorrr le*i,til veliirllr l

Cserkész lelkünlt hít ltirztirrklroz,
I}úzgó*szivvcl esedeziinl<,
Eg1, etlerriinl<, remérrysógünk
Oh, Jézusonr legyél veliink !

Heue;i László
._ Szeged, 55j. cscs,
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A téli tisztitáborból.
A tábor <tlyan vrllt, tnirlt niinclcn tóli tábor. Síclós, kirán-

(lIlli'|lt, lla)ss,;li (,s vitIirrrr tirlllirlíizck ós rtreIyt,elltatr'l kontrtly ttteg-
llcsz-élósck vil{rlgirtták egyrltJt:;t. CsaI< az v<llt tttás, lrogy tlélclótt
ki | 1',5 11,11,,1,i,t ltiirllttt (ta ,,íslttlItt" voll. Dc lrenr olyan iskola,
rrlt,ll lr |iil ,tlItr,tlr l", l,il,i,lrlrrllr.lr r',,l lttiltrIr.lrlii r.ll1,1r,li ttzl, rrtrti1
lrr,l, úl, ttcltt llly;ttt, tttltll ;lu, r"iyt,tclttt:tt, itItrrl Itrlsszí| cl(iittl/rsrrltitt
tat,tanak ; Iranent rövid kis elóadások trtán nrintlcnkí eliiiött azzal,
alrnit neill tttcl, a résztveviik kórdczték ki az clőadót, llyerr iskola
kellene nektek is fiúk, rigy-e ? 

."

De azért volt ánr olt iskolai -dolgozat is. Utivázlatot, kör-
nyékrajzrlt, tábclri éIelrnezési tervet készitettek, íogós kérdésekre
l<cllett irásbarr válaszolni, morzeszöycget írni, térképjeleket kita-
láIni (ktrltrira lraíára, nycreg, sarkantyú, gereb, úszópéce, disznó-
csortla stb.), Csak az volt a l<ár, lrogy a do|gozatjavítás után
a vezettik a világórt seltr akarták rrrég azt semelárulni, hogy pl:
arra a kértlésre, hcrgy ki a szövctség elnöke, mindenki pontos
felcletct ttrtlott-e adrri ? 

*

Az őrsvezetők naponkirrt változlal< - de az örsi beosztás
ncrrr. Volt napos tiszt iq voltak szaknlegbizottak is (irodás,
pilnzlárnok, főszakács, vendégfogadó stb ) mint mirtden más tá-
borban. csak lrat;isköri összeiitközések nenr voltak.

Az ébresztő is érclekes volt. persze zerrés óbresztöt ncnr
lr.ltetett rcntlezui zettekar lríjján, cie azt igeIt, hogy az ébresztó

Mosdás a lróban.

sípjclre nrirrilcnki cgyszcrfe ónekclte a ,,DaltóI hangost'' és aki
tte rrr lett vtilna eióggé ,,ddltól hangos", az egy kis friss Iravat
klrpott volrla. 

*

Azért volt reggeli torna is, söt hóllan lrrosclás is, és al<kora
ltócsttta, hogy egy elrnaraclt latiróra iclején a lV. B. scnr tutlrra
olyat íendezni ! Csak azzal a különlbséggel, lrclgy vélcllenül több
ltlla Irócsatírzott tltt a fiávat - aklirlra kor és társadalIni l<ülönb-
sógck voltak - tle ezt senki senr vette észre.

Mialatt lent a völgyb.n ,it,ngott az eső,nőtt a sár, azaiatt
fcnrl havazott ós rrrialatt Pcstcn száraz volt a kijvezet, a napsü
tésbcir a l)trnapartorr korzó;l{ak az entberek - oclafenn is siitött
a nap, cle - fallyott, Volt rltt kijd is, szól is, cle rrtólsrj ójjel is
ltitvazott ttrlg 

*

Szilveszter éjielén ternrészetesen szép tábortírz volt vídám
mókákkal, 1 1 órl 55 kor tiaclószer(ien kirohant a lár.saság a 30-as

örcgek lobogó tábortíizéhez, elénckclte a Hintnuszt, íelröppenó
rakó{ál<, rttagtrézirtrttl'áklya és sz.ines lálrgok körúl várta ltleg az
é.ilólt, rlliktlr a Ilárnraslratáíhegycn, a Bör-zs()nyben és ttibb más
lrc|yen is felvillantak a távoli világosságok, jclezve hogy rnindenütt
r|:;rtt vttl!)tttttlt / l'ijlélkl,r, irz tti /:v kiisziillótr, a cstll ttrcgszállott
tcriiletekrc lryil/,r kilátás lrlcllctt lróban és lagyllan, szólben és
dermesztó lrídcgben az összetartozásnak, a közös akarásnak ez
a megnyilvárlulása meleg bizalomnral öntötte el a szíveket és
önkénytelenűl imával kezdtük az uj évet . ..

A vezetók: Zsembery Cy,itu, tntuio, Dezső, Molnár Frigyes,
F-oclor Ferenc, Kosterszitz ]ózsel, László Gábor, Papp Ferenc a

fiaíalabbak] közírl Szabó Gyula, Gerritzen Vilnros, Oundrunt
Ztlltátt, 1'eiboli l)ál, Osvátlr Gyiirgy szaktuclásuk legjavát közöl-
ték a résztvevókkcl. Enyl, ilyen jó vezeiövel ntég egy tábor senl
dicsekeclhetett -;a legelső, akadénriaszerii husvétit kivéve, nte-
lyet Molnár Frigyes vezetett. 

*

Es anri a fő, lrent csak a szakttrciás, a hangulat, a tábor
külső kellemes ér hasznos tulajdonságai voltak neg, hanem a
szellenr, a szerelet is megvolt és különösen az utolsó napokban
a kölcsönös önfelálclozó nttrnkakészség gyönyöríi pélcláit láttuk.
ScnI<i nertt parraszkrldott, nc,tr bcszélt lrlagáról, nerrr azzal iöró-
dött, hogy dl kellöen értéke|ik-e, hanenr niindenkit az a vágy
töltött el, hogy nrinél többet lrasználjon a többieknek, ntínél
sz,llgá!atkószcbb és örrzetlcncbb legycrr lllagir is.

:i:

Peclig ez ncm volt kiirrrryíi. Minder percr; tltcttt. Kczdct-
b;n bizony iortlírlt eló liéslelteciés, pisz;;:o,3iis, lriilbavaló idő-
agyoniitós i§, cte késóbb nlár a,,;]/ttl lnásoclperc késést" is
szóvá tették, sőt rrreg is órIekclték. Hja, a csrrl(észpontosságOt
és rrlcgbízlratóságot is g1,1korolni l<ell..

Mcrt arnit lc]retct| , roUorir'''u* be ltLrtatni, az te rntészete-
scn ügy is töriérrt. A fóstily azo l volt, l tttit lt},áLon nenr lchct
látrri ós gyakor0ll1i. Igy póldáLrl ;t sieIélt Ininclegvilr résztvevö
(a kettő kivóteléve1, akik ncitt is akariáIt 1an.rlrli) o1áig vitle,
(nrt-lg a 4i-50 éve sek is !) lrtlgy egy 5 ólits kiráttdtr|ást sintán
vóeigcsirtálltatOtt a c§apatta]. 

*

Craltnent ntintlcn naprtr jrrtott cgy-cgy kóziigyesógi feiadat
is (a fiizóst, cúllövóst, sic]ósl, terrrrószctesett rrerrr szálnitonl itlc)
lrogas, Ilyalikcrrtlógyíilii, labcla, kötólfottásltcrz való tágitó (kötél-
lonás is vcrlt) iirsi zászló stb, stb.

Volí élctrncrrtós is .- dc nettl olyatt lnotrdva-csinált, hanertt
valóságos, ltelréz él l<ornoly, cle ennek talán nrajci külön cikkct
szentel a szerkesztó, annyira tantilságos volt,

*'
A naplóirás] is kötelezö volt. Ezek egyikéből iclézenr a

beiejezó sorailllat: ,,Rógóta vczctek csapatot, több tábort rcrr-
deztenr máí, de nrost látom csak, hogyan lehet és hogyarr kell
az időt úrgy kiltasználni és beo§ziani, hogy a résztvevók fárasz_
tása nélkűl minden perc ki legyen lrasználva, legyen sok ,,szabad
idö" nrégis mindíg az történjék, anlit a vezető aliar; erkölcsi,
törvénymagyarázó foglalkozás legyen kevés és mégis rriinden a
lelki tökéletesedést nrozdítsa elő; most látonr csak, hogy nrégaz
ilyen teljesen iclegen, sokféle foglalkozásu és bizony kezdetben
igen kiilönböző feliogásír elelneket is a táborban, hogy lehet
egységes szeIlemii, vidtittt, szerető csaldtldLi átgyúrni." Minclen
őrsvezetőnel< és cserkésznek azon l.;c1.1,:ne lc,rrnie, hogy az ő örre
is ilyesféle tapasztalattal kerüljön haza nrinderr táborából.

Professor,
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Cs erlr é §z-§ p o rtalr a d émi a.
Tanár: SZEKTOR.

A téli sportokról általában.
Yizzel kezdeltern nreg akadémiai oktatásaimat, vizzel is

folytatom. Miután azonban legutóbbi előadásom óta a ternrészet-
ben kormányválság történt, s a hatalom polcáról letaszított Nap
helyét a fehér szakállLi, öreg idöpolitikus, a Télapó (Father
Winter) loglalta el, nrint lojális férfiú ós hű alattvaló, igyekszent
a következőkben nrindenben az ő rrrodorához alkalnrazkodni.
Tétapó reálpo|itikus; főcólja : tnindent világossá és kézzelfogha-
tóvá tenni. Szcnveclélyesen szercti a fchér színt és kézzelfogha_
tóvá teszi lrróg a vizet is, amcly a Télapótól készített új alakjában
lró, jég, vagy zuzmala nevet visel.

Zuznutra a lák ágain, a villarnosvczclékeken ós a bérkocsi-
sok bajuszán található. Sportcélokra tökéletesen alkalnratlan.
Egyetlen lehetséges sportszerú felhasználása 1éli kiránduláson
történhetik, midőn az enrber hosszú cserkészbotjával nregütögetve
a fák alacsonyabb ágait: a rajtuk levő zuzmarát az elötte hala-
dók nyakába rázza, lgen kellemes és mulattató sport. Csak az
a baj, hogy a mögöttem haladóknak is van cserkészbotjuk és ha
ők is sportolni kezdenek, hát az összes zuzntara pont az én
nyakamba hull. Igazán sportszerűtlen és a cserkésztestvériséggel
össze nem egyeztethető e|járás a borzongatóan hideg zuzmarát
a nyakatnba rázni. Finomlelkű cserkész ilyet nenr cselekszik. El.
végre ,,a c§erkész nrásokkal szentben gyengód .. ,"

A viz kézzelíogható egyéb alakjai szánros kedves téli
§portot tesznek lehetóvé a cserkészek számára. Ilyenek a hógo-
lyózris, csúszkcilds, síelcs, ródIizris, korcsolydzris, szrinkdztís és
végül a fagylalt és jegcslttivé szürcsölgetés. Ez utóbbi kettö
azonban inkább a nyári sportok közé szánrit; eredményeik: üres
pórlztárca és torokfájás; szenveclélyeseblr sportsman esetleg ki-
atlLls tüdógyulladásig is fclvihcti.

Mielött az entlítetteket részletesen isnrertetném, sz.üksé-
gesnek tertonr nlegjegyezni, Irogy minclen téli sporlok királva és
rninden egyébné| ezerszeí többet ér, jól fűtött szobában, pulra
panllagon negédesen végigterülve, May Károly Winnetouját ol-
vasni és a pontpás párolgó teát szürcsölgetve, nagyokat nevetni
azokon a bolond embereken, akik ílyen kutyának való téli idö-
ben a havon és jégen csúszongatnak és veszélyeztetik a fülük,
nyakuk és egyéb végtagjaik épségét. Mert a kőltó látnoki szava
is czt mondja : ,,FIol a boldogság nrostanában ? Barátságos nre-
leg szobában.'I Ezek után átlérhetünk a léli sporlágak közelebbi
isnr ertetésére.
5. lecke. A hógolyózác.

Üzhető a szabadban (lrcgy, erdő, síkság) iskolaudvaron,
utcán, vagy a békés családi otthon udvarán és folyosóin, szóval
mindenütt. ahol lró van; utóbbi helyeken azonban csak akkor,
lta pedellus, rendőr vagy háznresíer nincs a közelben. Hivátalos
szcntély közeledtekor a sport irnponáIó sebességgel félbeszakít-
tatik és a sportolók áriatlan arcot.vágva, meleg érdeklödéssel
figyelik az egct, \,agy az cbzárlathirdetóseket a íalon, vagy az
iskolaópiilct arclritcklrrráj:it. csctlcg iobb híiián a cipójiik zsinór-
j.lt t,srtIttt\_,.,Jk *s l,,rlrí,iJk s,-ól ri.il.r\l r:litr.l;t.irliq. rrri.q n hir.;rínltrs
szenrélyiség összcs íel- ós lentenó cg}enes és oldalági rokon_sá-
gukra vonatkoz,ólag el nctll lttonclott nrindcn hajnreresztö jókí-
tánsá'{.-rt. ani! ciak r:mYr:rl \vr]|l:: !:,,. Ianlll,ia a vilj\l.i\n />1a

ntegalkotott és végűl megkönnyebbúlt szívvel el nem gyalogol.
Ekkor a sport akadáIytalanírl folytalható.

A ltógolyózás rnozdulatai két csoportra bonthalók: aktiv
és passiv mozdulatokra. Akliv mozdulatok: leguggolsz, két ke-
zedbe lehetóleg sok havat felmarkolsz, vigyázván, hogy a hó
között nónri kavics vagy kötöllelék is legyen, nrcrt attól a hógo-
lyózás rrrindjárt magvasabbá váIik; a havat öklöddel összenyo.
mod és tenyereiddcl kökemény, jeges lapdává gyurnrolászod, az-
után felenrelkedcl és hógolyódtial úgy vágod tiupán a legjobb
barátodat, hogy fényes nappal meglássa a Göncöl-szekeret az
összes többi csillagokkal együtt. Aztán hirlelen megfordúlsz és
elnlerülsz a táj szépségeinek szemléletében mindaddig, nríg ba-
rátocl valanrely árlal|an járókelöt lélholíra nenr boxolt, nrond-
ván : ,,Majd adok én neked jéggel dobálózni :" - Posst'y ntoz-
dulatok : fólrekapva a fejedet a feléd sűvöltö e.llcllséges hógolyó
elöl; esetleg ha a hadiszerencse úgy hozná ntagával, letörlöd a
vérí a honrlokodról és a sebet tiszta zsebkendővel bekötöcl
(tiszta zsebkendö okvetlenül legyen nálad): vagy kiköpöd 2-3
fogadat és végre gyors lutással menekülsz a házniester elöl, aki
fejébe vette, hogy a betört ablakok miatt a botját a te hátadon
töri két, eselleg több darabra. A passiv mozdula|ok otthon foty-
latódnak, arnikor jó atvád a kabátod elszakításának történetét
bogozgalja, vagy pedig az elveszítelt íél keztyű sor§a iránt ér-
deklödik, ez azonban már nenr sport, hanem inlim családi
jetenet.

A hógolyö lermészetrojza az eddigiekböl világos. Ált ktilsil
jógpáncélból, amcly kavics, kö- és jégdarabok tönregét védi a
széteséstöl. Mozgása repülé; a lizika törvényei (ferde hajitás:
. l Vn' sinz ír\
h: ,-;- | szerint; hangja éles süvöltós, ntelynek vissz-

1
hangja íájdalom- vagy tlühkiáltás. Utjának cólja betörés: vagy
fejet tör be, vagy ablakot. A hógolyó cólját csaknetn nlindig el-
óri. Hócsaták színhelyén épsógben nlaíadt alllak olyan ritka ter.
mészeti tünemény, mint a januári villámcsapás vagy a kétfejű
borjú.

A hógolyózás legharciasabb és legkevésbé veszélyes nródja

a következő: Megállsz egy ródlipálya közepe táián a pálya rnel-
lett és egy halom municiót gyártva, vdrod a ródllzókat. Amint a
kanyarulatnál felttinik az elsö ródli, gyorstüzet zúdítasz a lajta
ülókre. Sebes lesik|ásukban meg nem állhatnak, véclekezni ncttt

tudnak, visszadobásról szó senr lehet s te büszkén érezheletl
nraqadat a helyzet urának. Még az sem nagy baj, ha a nregtá-
rrradottak a ródlit felfelé lrúzván, a hátad lnögé lopakadnak és
varl bossztisággal rád vetik magtrkat; te ilycnkor igyekezzól az
ö útfélen hagyott ródlijukhoz kerülni és lelkapva rá, csttsszanj
le a pályán, Mirc ök gyalog leérnek, te nrár árkon-boklon ttil
lehetsz. Legfeljebb az a kellemetlenség érhet, hogy cstlszás köz-
ben a pálya alsóbb pontjain megbúvó orvtántadók lesből hóval
nregdobálnak; ilycnkor Iovagiatlan eljárásuk fölött érzelt ntély
rnegvetéssel és szornorúsággal folytasd utadat a lregy lába feló.

\rr,(gii1 nróg e.qr, íi_gl,elnrezietést. Gondosan óvakodjál attól,
hogy valaha iógoirozók lözci keri:l;, nlitlt t,ilti-:.,;'r.,.'.',.,: ;_;i,.-i,:.

UBy járhatnál, mint Pé(ör bácsi, j. . . -i ,,iskolaszéki tag'', aki
l:91y r,ll:p lóli rcílyclrln hivnlalo* hllrÁz,llltal iskrrlií l;ilrríla{rri irr-



dulván, épen akkor érkezctt az iskolaudvarra, antikor a nebulók
lízpercet ünnepeltek és vacl csataúvöltéssel bunyóz"ták és dobál-
tál< egymást a szíiztiszta hóval. Egyik eltévedt hógolyó (- ez
nrcgint a hólapdák gonosz incltrlalát bizonyítja -) a Pétcr bácsi
siivegét találta; s rnidőn a rrréltóságában ilyeténképen megsér-
tctt öreg bősz haragcal az ,,lstenverte kotttisz kölykei . . .'' l<ez-
cletii csatahinrnuszt bötrtbi)lvc, renclet csinálni közéjiik ronlott, a
sok csibész nebuló összefogrllt és hirte'enóben írgy rrregclobál-
ták, hogy Péttjr bácsinak nenlciak a tekintélye, de nrég a sap-
kája is ott nlaradt és eleven hóenrberként nrenekült szegény a
kacagó ördögfiuk elöl a tanitó urak tanácsternrébe. Veszélyes
dolog hócsatázó ifjak közelébe keveredni !

A hógolyózris szabdlya: anrig te dobálsz ntásokat, addig
sport, ponlpás trófa és testct-Ielket edző szórakozás; anrint nrás
kezd tégecl clobálni, akkor atrocitás, sportszerútlen durvaság,
l,agy szégyenleles gycrekcsiny. Miután pedig rnindig van egy,
rrlri dobál és egy, a,til dobálnak, tehát ahol lrólapciák repülnek,
ott nrirrd a két ntinósítés rnindig egyszerre gondoltatik és igy az
ob,ekliv 'igazság nrirrdig változatlanul ntegtttaracl. Csak a gon-
dolkodó szentélyek változltak. lgy a lrógolyózás a rnegclönllretet-
len, győzelmes igazsdg sportja.
6. lecke, A csúrzkálár.

Minden sportok között a legpuritánabb: nenr kell hozzá
scnrnriféle szerszánr, felszerelós, különleges öltözék; csak ki kelI
lépned a szobából és nráris csúszkaképes vagy. Valóban a leg-
olcsóbb és leggazclaságosalrb sport, antelyet valaha ember a
iöldtckón íizött. Es Irrógis ó a téli sportok Hanrupipőkéje : senr-
rrrinö sportágtól nenr tagaclják nreg elfogúlt enrberek oly gyak-
ran és oly makacsLil spor,tszerű mivoltát, nrint épen a csriszká-
lástól..Különösen a mamák fölötte elfogtiltak vele szenrben.Még
nenr isntertent matnát, aki, csírszkálásról lévén s?ó, ne a leg-
szólsöbb ellenzéki álláspontra helyezkedett volna és ne igyeke-
zt,tt vo na egész lekintólyévcl hasonló irányban befolyásolni kis
fiai gyernreteg lelkiiletét, Igaz, hogy viszont netn ísntetek olyan
kórdést, anlelynél a tnanták befolyásoló törekvése oly tökéletes
sikertclenséget erednrényezne, nrl'nt épen a csúszkálás kérdésé-
nél. Hiába, a nri fiainkban van elvhűség és önállóság.

E nentes sportág legfolltosaeb kérdése a hely megvdlusz-
laso és a csílszl(a elkészítóse. Ncnt clc!g, hogy a csriszka hosz-
szti ós keskerty lcgyen, tükörsimára csiszolva, két végén alkal-
lrratos nekiíutó tereppel; rcudkivíil lontos enlcllett az is, hogy
olyan he)ycn íekiictjék, ahol a lehetö legjobbon úlban van és
alrol a lehető legtöbb járCkeló lörheti rajta a lábát. Vérbcli
cstrszkagyártó soltasent nlcgy ertlótrc, lrcgyoldalba, üres házte-
lekre, vagy elhagyott rrtcába, lranenr a forgzlmas útvonalakat
l.icresi fcl és a fclháborodott hyárspolgári társaclalonr sze melát-
tára késziti el spot,tpályájltt. lJgy csitszka a kör,ritcln vagy a Kál-
vin-téren rlrár elisntcr,ést órdcrrrló teljesítrnóny; cgy Andráss1 .uti
vagy Bcrlinitéri csítszl(a ntinden spoltetnber legszebb áInra. -
Beszólnek egy fererrcvárosi fiúról, aki egyszer a Kelcti p. u. ér-
kczési olilalán, egyszc[ peclig a Rákóczi-üt és a Körut sarkán
alkotott inrpozárts nróreiii csírszkát; az egész Franzstaclt egybe_
lrangzó szent nreggyóz(jtlésc, lrogy c fiúból valy nenrzctközi be-
törókir,ály lesz, vagy hírneves északsarki ulazó.

A cstiszltLt clkész-itése nagy köriillek;ntést és hozzáértést
kíván. .4hogy € csúszkagyártó az első próbasikanrlásokat r,égzi,
ahogy egyes helyeket ripösarokkal ntegclolgoz, nrásokat egész
talppat simára csiszol, azon riigtön dszreveszi a laikus szenrlólő
is, lrogy szakavatcltt sportenlberrel vagy }torrlálral van e dolga.
Va:r is néróje clóg a csirszkacsirrálónak: tanulékony és tudás-
vágytól fíitött ifjak egósz screge veszi körü[, akik csak akkor
fLrtttak szét, ha nagy kardcsörtetéssel rendőr közeledik; nlire
az-c;nban a pályara lópó renctórt a ltözönsóg fclenteli, addigra ök
nlit az utca áteIlerres sarkán vigan iringálnak a szépen kidol-
gOzott íarlalólrcsusz.kán Mcrt egy egy folgalnlasabb írlvonalon
4-5 csúszkapá|ya is kószül, rtagy öröniére a járóltelőknek.

A csúszka elkészitőinek keltős sporíot ttylij7. Csírszkálni
ís lehet íajta, de lneg íólleállva nézni, hogy hogyan tápászk:d-
nak fel egyrlrásután az ilyen sportpáll,a fortélyait nem isnreró,

sietö filiszterek. Egyik lelkes csúrszkáló barátonr enrlílelte, hogy
félórai ilyen ,,csúszkalesen" több dicsérö jelzöt és heves érzel-
nteket tolnrácsoló szakkitejezést hallott, tnint arnennyi az Aka-
clénlia nagy szótárában összcgyíijtve található. Anti pedig azesé-
sek stilusát illeli, trgyanezen lelkcs sportbarát eddig 692 külön-
lóle esési nróilot figyelt nteg, antclyekct nrajd, ha irni-olvasni
inegtanúlt, ,,A csúszi<a" c. kétköteies szal(könyvében réslletescn
isnrertetni log.

Ugyanekkor meg készííl alakiíani az O.T. T. keretében a
a ,,Magyar Csúszkálók Országos Szövetségét" (Enrcsosz) is.

A csúszkán végezhetők egyéni, őrsi vagy csapatgyakorla-
tok, Az egyéni gyakorlatok legközönségesebbjei: a két- és egy
lábon végigcsúszás, jobb- és balrafordulás és perdülés, guggo-
lás, ugrás előre és ltátra, hátrafelé csúszás egy és két lábbal,
c§üszás összekötött kezekkel, összekötött lábbal, bekötött szenr-
ntel és a legkülönbözöbb tánclépések végte|en sora. Örsi gya-
korlalok: egysorban és renilekben felállás, összekapaszkodva
elóre és hátra végigcsúszás, akadályverseny várallanul eléjük tett
lábbal, odedobolt kóvel, kiíeszített spárgával; kulacsadogatás
és tórképolvasás csúszás közben. Csapaígyakorlatok : ugyanezek
szélesebb pályán, oszIopalakulatban, minclössze a tájékozódás
(alapos csés után igen nehóz tájékozódni) és elsö segély jön
tllég llozzá. Ez utóbbira rcnd:sen szükség van, tnerl ilyen csa-
palgyákorlatok ritkán esnek tneg ficanr vagy törés nélkül.

Aki nlindezt végigpróbálta ós a kiki.ilclött kerületi bizoltság
clött levizsgázott, a t:stiszka-ltii!öttpróba lctétcléröl igazolványt
kap. Jeivónye: vaspatkós és szögekliel kivert cipótalp, keresztbe
íektetelt nádpálcával.

A csúszkasport legveszedelItresebb cllcnséget: a íendőr,
aki a sportolókat elzavaria; - a házntester, aki hanut szór a

nagy fár,adsággal el} észítctt csílszkáía, megakadályozván így egy

egészséges lnagyar generáció fejlődését; - a namuska, ahi ag-
gódó szenrnlel nézegeti a vékonyodó cipőtalpat és az ifjú sports-
rnan daganatoktól hizó fejét és térdeit; - és végül a papa, ak
a kimerült spOrtsnlan meggémberedt végtagjait pergőtíizszerü
nádpálca-csapásokkal masszírozza ntelegre, hogy az egészségíe
oly fontos vérkeringést nénrileg felfrissitsc, Ez utóbbi eljárás
már §ok biztatóan ntegindúlt csuszka-karriérnek vágta be az út-
ját. _ Legnagyobb ellensége azonban a nap, anlely sugárnyel-
vével lenyalja a csúszka vékony jegét és nrinden további spor-
tolást lchetetletlné lesz, Sportkörskben alapo§ a gyanú, hogy
aggócló nlamuskák ntegvesztegetik a nteteorologusokat, hogy
soronkivül nteíeg időt csináljanak. Igy a csírszkás gyilko§ainak
és az egész csriszkasport nrcgrontóinak rtlégis csak az iclöcsíná-
lók tekinlcndók. Rájuk száll a pálya lrélkül lnaíadt sportoló tö-
nregek rtrinclen jilkívánsága.

1,1tizi Jeladat: Minclcrlki csirlíl a lakása cIőtt az utcárr cgy
3l/z rn, ltosszti, 25 clrr. széles csriszkát ós szclrgalrIlasan készü
a csílszka-különpróbára. Vizsga: február 29, cl. u. 3 órakor.
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Rosszmáju lrözléselr a szerlresztőség rejtelmeiből.
Először is mi a szerkesztöség ?

: A ,,Magyar Cserkész" szerkesztősége egy iróasztal a

Cserkészszövetségben.

- Hogyan készűl a ,,Magyar Cserkész" círnú iflírsági lap ?
: A lap lassan készűl.

- Miért készüI lassan ?
: Mert a cikkeket elöbb megírják (vagy kiollózzák -

láscl a képet) azulán elolvas.salr (néha jobb volna forditva -
akkor t. i.: nleg sem írnák), azután kiszedik, azután elolvassák,

azután kijavit!ák, azután elolvassák, azután törclelik, azután elol-
vassák, azután kinyornják, azután.,. stb.

- Mi yel tördelik ?
: Mivet egy oldalon csak 1400 szó, azaz 7000 betú fér

el, ntár pedig a lap 140.000 bettiböl áll. (l{a netn hiszed, szánrold
nleg - nrindjárt azt is kisz-árrríthatocl, hány betűt kapsz egy
íil lórórt,)

-,- |'ertgiiltcrt l4().()l](), v;tgy krrrrltl/tllilIl'/ . . .

licttt ttcltt lrtttrrtt:iltittt, Il(,lll ll(:lIl 1rt,trlliiht:n. Mtlrt l<rtro-

n/tltalt csak 4(IX)-bc és pclrgiilrcrr csak 32 í -llc kct{il (ncngölrcn
tcltát olcsóbb). E,zzel
szemben lehet a pá-
lyázat,lkon ,szeren-
csés esetben" akár
egy rnilliót is nyerni

- de ezt már csak
l<oronábalt. Dc nem
ez a főnyeresé:, ha-
tlenr... stb.

- Mi az, hogy
tördelik 2 Talán la- }

pozzák? Forgalják?
: Nem lapoz-

zák, csak alapozzák,

- Jaj - hagy-
juk abba ezeket a
szóficatnokat . . .

Igy kezdődött
az, érdeklödésent. De
cngelu ncnl lehet ánt
csak úgy ki- és el-
szójátckozni. Ha egy-
szer a fejenrbe vet-
tcnl, hogy kisütörn
a szerkcsztés litkát:
akkor ki is sütöm
(cle nem úgy, nrint
a nagytáborban a
nyárson sűlt kenyerentet, anti odaégett),

Elnrentem hát a Szövetsógbe (Budapest, VI., Révai ucca 10.

ll. ent. balra).
Ott rnegkórdcz-tettt, ltol a szcrkcsz-töség. Berryitottartt a

világító udvatra nyíló sötét lytrklra, rnelyct a jól nregterrnctt szer-
kesztó rir (98 kgr.l és az iróaszlala csakncnt tcljescn kitölterek.

Szívescn és barálságosarl fogacl, lctegez (nrár, mint a §zcr-
kesztö, ncln az iróasztala), Icültet, de abban a szenlpislantásban,
nrikor nregszólítont szerkeszt(i ítrnak, gönlbölyíi képe, barálságos
szeme elborúlnak, srl,anyú arcot ölt (,,fanyar nlosoly" jobb nreg-
jelölés volna - csak lrlár kissé kopott), hirtcie;l_kijclcnti, Irogy
ö nem az igazi szerkcsztő, nenr is író, nenr is valócli ctnbcr,
csak olyan pólentbcrke (a kicsinl,ilfi kí,pzót solta aIkalrna{lanabbril
nenr használtók), tncrt az igazi szerkeszlő 200 kilonléterre van
icle - mindjárt a cirnét is nregaclja - és lenragáz.

No, dc én tudot-tt, mit kell llyenk,lr csinálrri ! Aiegnyugtat-
íartr, lrogy senr szirrclarabot netrt ltozlatn clolvasni, senr elóleget
Itcrrt l<órek, söt nrég csak egy versen után senl érdeklödöIn -Láttátok volna, hogy kideríílt egy§zerre az arca. Csodálkozó

A,,Magyar Cserirész" kiadóhivatala

§zenlmel nézett rátll, nrirrtha kérclezné, hogy akkor vajjon ntit

akarhatok töle - nrint szerkesztötől - bocsánat: pótszcrkcsz-

1ötöl ?
ElInotrdont.
Rámutat az íróasztalán torrry,stiló tcttréntclen írásra, a

tavaszi és téti, nagytábor előtti, alatti és utáni vcrsck töntegeirc,

a kötetszámra heverö különbózö kéziratokra és azt nrotrdja:

,,Tegnap lapzárta - és ternrészctescn tnitrdez csak a nta,i

póstával jött, de nenr baj, átolvasont, átnézcttt, átironr, átgyúrom

és amit épen lehet, esetleg nyonrdába is at1oltt,"

Kczetltbe veszek egy huszonijt lapos cikket : ,,Hoty kel a

ketös ívvellt lrurkott bicsak nélkűl széttbonlanni ?" Úgy hcntzscg-

tek benne a helyesírási hibák, mint a rossz sajtban a ktrkacok,

(Most már értcnt, nriért szokás a kéziratokat sajtpaplroknak

ncvezni.) ljetltcrr visszalcszcnt - rrrásikat veszck elö, Vers, Talá-
ltllttra a kl)zcpc tájárr tllvasoItt:

h ltázi gauJáttt grlrotttba, [)e a ttlirc Irrajcl clrrrórr:

Ircksz_ik is a gyrrtttrotltba', A'lcgsz,c'itli-tcrrt ítnl én.

No, cz I-1cttt

nekem való - még
én is el találonl ron-
tani a gyontlonrat
tóte - de nti ez -
egy tnásik papíron
az á|l: Köscl lcl
Irragatl !

Kérdiijelló ala-
kúlok, tle a szcl,-
kesztó lcgyint; régi
dolog, tlcnr útj, I(risz
Feri jobbalt elénc-
keite a téIi tiszti-
táborban, ,,ttent kö-
zölhctö". Mégis otla
pislantok ós olva-
sotll - (Nászclal a

círllc) :

,"l'i két tevók-,
ti kót tcvék-,

Ti kót tevék-
eny enrllctclr...

É,s lra a hon
hívia karodat:

Kösd fel nlagad-,
köscl fel nlagacl-

Ra kardotlat."
Hja, úgy? Ez-|réfás vers akar lenni.
Kikcrcsek valarrri rör,itjebbct attti llcfi ver§. Kisérö 1cvél,

lrogy a nlcllókclt,,rövitl" ltilecslrót, elvárják, houy olrvcílcttiil.
(háLorltszor allilttizva ós rrrcgfclkitiltr)jclcz,r,c), tiirlés riólkiil, cgósz
{crjedclrttébcn lr-lzza a lap legcslcgkóz-eiebbi száltta,,clóliclii
hel1 err". lgy kczdő<Jik:

,,A rccs,:gcpiskolti ?l9. szán; ú jtilririi ,,tljj,.,lezii" cser-
készcsapat göttény raja illusztris ós fcrtkölt gotltltllko,.,|ástt sz,cr-
vezötestiiletc közisrrrert és lrervadllatailan érdcnríi, kíválti clrrö-
l<ének, 1,Ieringcsclt Nc1lontulc Jtitrcsttak nóvni p,án a j1ll sikcríiIl
szüret culléké,e sz-épségvcrsen111,gl, rilágpóstával ós tltllccal
e3ybekötött sikcriilt ün,rcpélyt renrlcictt az cgósz országban clő-
Iryösen isrrlc,t ftiv(lszcne!<a riltta|< sok sikt lt aratr_rtt lrrrigils-ala1l, a

iavára_a bájtls ós íidc hangú hclyiórtlckíi pac,ilt;inl<: íieri:tgcscl:
Á/rlnci kedvcs és órlzctlcn közrcrrlíikiitlúsóvcl, rlrclyért a (1cíék

csapat nenl gyózött §zünrri tIcrtt akarr'r és sok.zor rrregisrnótclt

lapsorkánokkal hálálkoclni. Az iirrIrepélyt trrólyen áígontlolt, na.q_v

lratásir, könnyckig rneglrató és lclki rrregtisztulást kiváltó íéttyes
beszédével .. . stb." - nrég-vagy háronr oldal szöveg, a szóiár-
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balt fellelhetö összes diszítö jelzők valóságos országos nagy-
uyúlósével és a szószaporítás útólérhetetlen múvészetével - de
lllentől kevesebb cserkésziessóggel.

Kezcltcln sajnálni a szerkesztőt.
Egy másik levél tele van szetnrehányással, hogy az egyik

,,lttttnkatárs"-nak a latin ,,oe" betíi helyes kiejtési rnódjáról irott
ltírrlrrlkötetcs ntttnkáját rrriért nern nréltatta a nrtilt szárn ?

A lrarntatlik clvárja, lrogy a §zelkesztó a parancsnok leá-
rryának eljegyzésére szcmélyesen eljön és az étrendet, nreg
a,,kcdves vcnclégek" ni,vsorát,,szcmélyc,s tapasztalatból( fogja
le közölrr i.

tsenyitnak : ,,Aztátt Gyrrla bácsi, ne fclejtscl cl az unoka-
sógorom taIállnányát kellő nyoInatékkal isnrertelni - nlinclen
örsnek nreg kell vennie "

Aztán Ineginl lrenyitnak: ,,Négyen várják nrár a szerkesztö
tlíat - igen ftlntos iigyben.'1

Aztln jiinncli irrgycn klisót kiilcsiirtl<órrri, irrgyclr s4ártrokat
ktrnyerálni, istnét jó a póstás né|rány lrilri kézirattal. Jő a nyorrr-
tlász a ,,lapért.u

l]s a szcikesztó?
Nyrrgotltan kilttiz egy fiókot ós l<észen átaclja a lap arryagát.
De ltát ha ez nlár ntcgvult rreki, nti a csudának olvassa

el a többi kéziratot? Mcg is kórdeztern.

,,Hát az ílgy van" - rttotrclja ő - ,,nrár a levélboritékról
szoktanr ttrdni, h,rgy virlanri közö!ltetó-e. De elolvasom a többit
is, ntert hátlra akacl azok k(lzótt is va|arlri. lizzel úgy vagyok,
rrrirrt a falusi zsidó, - isrrreri a viccet? - Ilclll ? tIat clrrrondorlr

- a l<ánil<trlállarr egy szÓ1l szttlttlrafon es'c levclköziitt ós 1iszta
Iclrú,r[leIr iill rlltltrtlt,, rt,crt lliiz()ll tlgV st,trt.ji'rrt scttki, tlc:t ci-
lirrtlt,t,1, ilzl tt,ll(,l1t,;t it,itilt,, lltt.rl lr;'ltltlt rrróliis ji)lr vltilrlii.''

. Nrl, ós ttti lesz a slrlt liúu,ir',rílltl, itrtti rrcrrr lii)zi)llrc(ii'/
l(út,tlezIeltr

Sz-éllcn összecsotttagrtlrrttt. ]Vlitttlctt cs()tllaQra láirottt,
|1,19y Itr,:l1,ik sziitltllrlz liiiltll(:k, i zt,trt lctrrttlir clcjórt iitar,irrrrt trrirjtl
tttitttl az trj, lrz igazi szcrkcsztiilrcl<, lta,lcl ó|r,czz.crr ó is -- ii talán
.jrlirltatt rliúl lllaj(l ós tlrllirr liót-ltát'rltttsrttr i.; c trlvassa óliet, lrtcrt
rróltlr cgósz- értlekes llcll,esírási lrib.il<at liit az cntbr_,r benIriik,.

- Es itr:tn terhes ez a sok o|vnsás ?

SZERKEsZ"rCiÜzrnr rnr
T. M. Jón. - M, J. Alcs. A Magvar

Cserkész 1926. óvi e gész évfolyamát
rrerlr tudjuk rrrár aclni, l)lert egyeS szárttok
kifogytak. A nrég lneglcvő sz rnrok ár,a 32
fillér és a nagytábori sz-átltok együtt l l'
60 fillér. S. B, A Magyar Cserkész
minden cikke alkalnras arra, hogy őrsi ós
íajösszejöveteleken nlcgbcszélés tárgyává
lótcssók. Az elnrrilt száttt,,vidánt" íova-
tátlltn köz(llt trólák például kiválóan jó
alkalnlat atlnak arra, lrogy a cserkésztör-
vónyek igazi szellerrrét rrtindett ltosszas
clöadás nólkül rnegtárgyaljuk, a íiirkat
azok nregértésére rárreveljük, őket a lre-
lves következtetéshez hozzászoktassuk.-
IizúLt is .iclclttcl< nrcg. V. l'. A nlrilt
sz.litttttltkbatl rrregjelerrt,,Zászlószentelés"
círlríi cikket, rttint utólag értesíiltünk, Tá-
llrlry Pá|, a 2t. sl. Zrinyi Miklós csapat
Ztrge őrsénck zászlóavatására irla. - lJ.
/'. KívánságoLt te ' jcsíilt. A rrrirlt óvfoIyanr
lirrtalollljcgyzókét rtrai szárlrunkból k,ienrel-
lrctcd és az l926. óv[ol1anrhoz llozzáköl-
trLlrettcl. - I1. Bocskay. lgazad van, a
.,-r,t,Iiész arrnyit jir ki a-szaLriclba, all1elly-
,,\ t esJk lcllút. Ezórt iparkodni fogttrtX,
[il,.y a szabadban való rirozgáslroz §zük-
sóles tttclrrivalótlból (síelés, cvezés, túris-
t;r-lig, ltotlisnterel, térl<ép, löldrajz, stb.)
rtltIttle ll szártruttkban hoztrnk valamit. Ezek
ir,,/liitilrt()lnak a próbák anyagához is,
..:,rlg:iljál< a testrrevelést is és ha egyesek

: Dehogy, gondolja csak eI, mi yolna, ha - megforditva

- senki §em írna, ha nekem kellerre iótnom-fulnom egy_egy
cikkért, aztán nrikor nagy nehezen kipréselek valakiből valamit,
akkor sűlne ki, hogy rrem közölhető. Hát nem jobb így ?

-,Szerkesztö úr igen elégedett természetü - vetetíem
ellen - aztán legalább rrregvan-e a hála ? (A szemrehányó le_
ve]ekre gondoltant.)

: Hogy megvan-e ? Hát nenr látja nrilyen szépen fejlődik
a lap? Kell-e ennél nagyobb julalorrr ?

- Es sraporodik az olvasók ós elöfizetők szánra ? Koc-
káztattam lneg a kissé csiklandós kérclést.

: Az olvasóké jóbban, az előtízetőké bizony lassabbau

- de nrajd csak rnegérjük azt is, hogy 20 000 elöfizetónk lesz,
különösen, ha rnajd az igazi szerkesztő úr átveszi -.. és idövel
kétszer akkora |erjgdclerrrben, talán hctenkint jelenhetik nleg.
Lcsz nrinden száIttban,. .

MegoldóLtott a nyelve, elkeztlctt bcszélni szép terveklól,
cserkészltázról, mindett kerület külön cserkészIlázáról, csónak-
telepröl, cserkészntcnedékházakról, kaszinókról . .. de engern
inkább az érdekelt, tni van a szerkesztéssel és föleg a konkurren-
ciával ? A vitlóki lalrokkal, a pcsti lapok cserkészrovataival, ezek
vajion az előíizetőket és olvasókat nerrr szivják-e el ?

: söt ellenkezóleg, ezek terjesztik a cserkészgondolatot,
czek segitcncl< lcgjrtbbarl, czck szoktatjál< a firikat az olvasásltoz

- nronclotta.

- llyet serrr pipáltarrr lnég. Hit netlt liell küzcleni vclük,
nincscnel< órdekcs sajtóhábortik, izgallttas viták ?

.:, Móg ncnl - cle az órdekliiilós fol<trzáslt cóljából csal<-

rrgynn ki lcllelItc vltl:rtIti ltltsrrltlót l:tl;ilrri. ptlltliirrl a vczctók
1.1rlrjlt iillycseIrlr, itz iittltiirrttrltg:lr,;tl lcztlctt viliit a 1lriltl:tszabítly-
zill lll(,É v;l lll ) / l;r{;isli ttlr lt lclvczr.,lót,iil.

Mil, lrlrt ;r Vczcti)littctt kirli)rr lir1l]rrl< vittl'/ -- áttrrrltattt el.
. l(rrl(irr s,t,rkcszliisó1,:r | - lirláIl leltne sz-iyes az.t is

tttcgttózni -- trróg petlig lrrirle l elijl;ll ! Vtllt ;tz- igetl rryájas felelet.
.-- lirrc az itett tttlvlt iltslIrt tttt,g:;u"ilvcgezctt ltitltlbásla ttrit

tcltctlcltr, ltticstizlartr. l)c clltlrtártrztattt, lta a szcrkesztó tigy

s7eret r(]sz irásokat rrlt,ltstli, lcgki)zclL,llb rrólrárry rövitl iLással
én is szcrcttcsélteterrr. Ki trrr,lja, lrátlra közli - póldául ezt a bc-

szánrolóltttt ! ? P()ttönt Zsigu,

talátt kiftlgásr,rljiik ; azOkllak c5ítk azt 1a-
nácsolhatjtrk, lrogy járjanak ók is többct
ki, akkor rnajd jobban -nreg 

fogjál< tudrtí
becsülni, L, M. tlogy ki a Zsiga, a
Szektor, nreg a Pelikán Pál - az szer-
kesztöségi titok. Dc lra jó nrcgtigycló vagy,
ki(alálhatod, - H, K. Szeged. A cserkész

A Treasure Island (Kincsek Szigeie) tábor
a otarrácsot" és rendeserr egy
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vitlárrr - ezét,t sz.ivescli vcszüttk lllinden
trcfát. Dc kr-lnrotv, lélckcrrreIó cikkekct rit-
kábban kapunk, ezélt ezckle töbll szük-
sógürrk vcrlIta, - Olgya1l. A siverscnyck
napját lllaid levélben közlrk a rendezők
azokkal, akik a nevezésüket ide.jében le.
atiták.

,,Városházau épülete. I\linden pénteken nte8rálasztják
l{ év€s cserkész ldsz a polgármest9r". __. -



Kelle netlen íelf.edezés

Kezd,ő gépkocsiu,lzeló a,z rrtasáltoz :

Tuttja Uram, hogy nri az a pcrpclrtrlr
nrobile ?

Utas : Hogyne, anti örökkó nlozog
és nem áll neg soha. ]\{ár nngJ,on
sokan kisérell,el< nleg ill,en gópet
csinálni, dc nróg senkinek seur si-
keriilt.

Vezelő; De ón nrégis felfcclezten.
Ulas; Hogy-hogy ?
Vezelő: Nen tuclom a kocsit meg-

állítani, L. G.

A biztonság kedvéétt.

Fizikatauár: TTt ez a vegyiszer
felrobbanna, velem eg.yütt a leiÖgőbe
repíilnétek. - it[ost pedig gyertek
közolebb, firik, Irogy pontosan Irö-
vethessetek l l

Míért sírsz ?
.Iani kétségbeesetten bóg, Arra

jöl ll Sanyi ós Irrogliórdi, l,c,gy rrriórt?

- Juj, a llodri, a szép lrutyáur
nr c-c-gdöglő-ö-tt l l

- Ne sirj, Jani, az ón nagynta-
mím is meghalt a nrult hótell ós
nrégsc sirok.

- I-igen, rreked lrölttl,ii, ntert tc
ltom nevelted a nag;,mamádat kö
lvökkora óta t t

Titt<os szolgálat.
Feri: Micsoda ronda kuvasszal

sótálsz milr megint ?

Jóska., Kikérem ntagamnak. Ez
vizsgázott rendórkutya !

Feri: Naltát! Igazál nenr lálszik
annak.

Jóska: I)crsze l nrost titkos szol-
gálatbau vatr - ós rllrrrhában !

Ez is valami.
Mauta., Felvcttcd ntiir vógrc !l

cipőidet'i
Fia: Igen, mitrd - kivóvo cgyct !

13.

Igazán aut lliszed lrogy lr
lizc:trhitlnras szereIrcsóllctt -qztim ?

_ lgen, anrióta egy Ezerntesterrel
próbáltarrr verekedui.

FöIdrengés.

Laci: (ljságot olvas) : Képzeld a
földrengés elpusztitotta LengyeIor-
szágban Pikiksiykisky vrilrosllt !

Muki: Jó, jó, de, hogy hivták a
foldrerrgés előtt?

Algebra.

- Tegnap nyolc órát töttöttenr ol
az algebrafeladatonmal.

- Ugyan, ltisz netrr is volt olyarr
nehéz l

Igen, clo éjjelre a vlittlrosont
alá tottenr.

Virágt<ertészetben.

Veaő: l|iztos, hogy ez a l<aktusz
ntindelt 100 óvbeu virágz,ik /

Ikrtész: Hogyno ! Ha ncnt, csak
tessék nyrrgodtan visszahozni.

Bíztos.
Uttl,s : lBiztos ez a repiilógóp ?
Pílota: A logbiztosabll a fóIcl0rr,

Ahi eddíg még nem tudta, mosí
íudia meg:
Olcsóbb leíí a Magyar Cserkész|

Példányonkéní 32 fil\ér, egy évre elő-

fizeíve 6,40 P (26 til-
lér), félévre 3,60 P
(50 íillér), negyedévre
2 P (32 fillér).

Ha lO példány-
ban iár a csapaínak
a lap, még kap íOni,,
árengedményí, vagy
egy íngyen péIdányí.
. Eiessünk elő-
fizeíni, merí a nagy
keresleí höveíIrezíé"
ben hifogyhaí a iarr.
1. száml

Előfizeíésta31.428,
számú posíaíaharéki

csehkszámlára íeliesíísük: olcsóbb és
gyorsabb, miní posÍauíalványon l

MAGYAR CSERKÉE§ZOVETSÉG
oREZ. GAZDASÁGI HIVATAIA.

Tudományos felolvasás a Alantlasz-iiilzsnóI a l]icsérdiznlusról (a lVagyar Cscrkész l926. óyi l8, szrinr:ihól).
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TtiZhányO.
Tanitó: Mi a tüzhányó?
Tau.uló; A túzhányó olyan hegy

- amelyik elrontotta a gyomrát.

Talalt 6tgy.
Bácsi (az utcán): Na, mi baj van

kis fiam, olvesztél ?
Ris fiű: Igen elvesztem, de nekem

is lohetett volna tObb eszen), mint
hogy nagymamával menjek sétálni,
nrikor mindig hallottam, hogy örökké
elvoszt valamit.

Pedagogía.
Mama hozza a kis fiát az elenri

elsó osztályába az első napon:

- Tetszik {rrdni tarritó úr, a Sa-
nyika olyan érzékeny léIek, ltogy ha
csintalan - és bizony néha &z -akkt r csak tessék nyugodtan nreg-
votni a szouszédját. ÁttóI rigy lrreg-
ijed, hogv egész jó fiú losz.

Csekélység.
A hirdetóirodába jön a brls özvegv

és haláleseljelentést akar feladni.

- Mibe fog keriilrri:

- 5000 koronll tnirtclen millimóter.

- Jóságos Es I A boldogult 1

nróter 87 volt !

Olr,

- Rövid a pokrócom.
: Biztosarr túlságosan hosszant

:rlszol alatta

Áíomseuszéí<.

Bátya: Hallottad ójjel a menn)-
dörgést ?, Öccs: Neru, de nriért nem keltettél
fel mikor tudod,. hogy nem tudok
aludni, ha az ég dortig ! !

Forditva.
Nagy lárma a szomszéd szobában,

a rlram& kirohan és a könyvek között
taláIja csemetéjét - szinte ki senr
látszik köziilük.

- Mi az, fiacskám ? Neki estél
a könyveknok?

: Megfordítva - a könyvek es-
tek nokem.

Ja pelőa.

-- Mit orditasz úgy ?
: Kihúzták a fogamat.

- Es ? A nagybályám mindcn
este az összes fogait kiszedi és nteg
sem mukkan hozzá.

Yfuatían 6átás.

- Mester úr, megl,ek a mnzilli.
: Árr,i csak 

'rneg"fram I Neni így
kell ánr az engedélyt kérni,'h'ánenr
úgy, ahogy most megmutatom. Ulj
ide a székbe, írgy, cseréljiirrk egy
pillanatra szerepot, most én szépen
eléd állok, meghajlok és rigy nrou-
dom : Mester úr lrérem tessók nreg-
engedni, hogy a moziba mohessek.

- Jól van fiam - nesze 1íz liccs
belépőjegyre.

Áttlt
Órsue:c|ö; }Iagyarázd meg, nit

kell tenned az állj vezényszóra ?
Jelölt: Az állrj vezényszóra a hátsó

lábamat. azaz,.... izé... a ftildorr
levó lábamat qz elól a levegóben
Ievóhöz huzorn és mozdulatlanirl
rnegállok.

-íftíák,
Összegyííjtötte :

a 21. sz. Zrinyi Miklós cserkészcsapat
Sirály-őrse.

A finom kalap.
A csapat egyik segédtisztje beszélget

egy csapatgyakorlaton (melyen cserkész-
ruhában jelentüItk meg) a S.....-őrs
örsveletöjével :

- Es csakttgyan három évc viseleJ
ezt a szép, finom cserkészkalapot ? -kórúe4i a segédtiszt.

' --|\|Bi7ony. Egyszer festettem, kétszer
v&tüíattam, aztá,n fordíttattarrr és Iegtrtóbb
a Szövetsógberlilcserél{em egy rij kalappa'!

i" 
,,

Az ásitó Lsetkész.
X. Y. segéritiszl az altiszli tanfolyanron

a csapatszertezésröl beszélf. Egyszerre
csak a szemben ülő altiszt nagyot ásít:

- Fáraszt lalán az elöadásorn téged ?

- kérdezi a segódtiszt.
, - Dehogy kérJek, hogy is kópzc|ecl.

Ett egészcn mdsra gottdoltam,

EsLtivo elott.
A menyasszony., Még egy vallonrást

kell lennem, drág;1. Hamis a fogsoronl !

A uólcgény: Oh, azt rég ttrdtam. tl*ern
bai !

A meqtasszony., Igen, de még nincs
kif zetve !

A téli cserkészűnne-
pélyek legkíemelkedőbb
poníia a

§lgfiIlgfi tlagylálur íiimis!
siessen leköíni az

Orsz. Gazdasági Hiva-
íalnál l Esy előadásra
csah 40 pengŐ'!

í500 méíer hosszú,
.50 percig gyönyörhödik
íehát hicsiny és nagy a
legművészibb és legér-
ciehíeszítőbb íelvéíelek-
ben.

Ezen kivül rendel,
kezésre állanah a hisérő
műsorhoz a höveíhező
cserhészfilmeh:
í. Cserkészidill. Haszn.
2. Dániai ilamboree
3.1herüleíi D ,
4. Pisía Sólyom lesz D

5. lll. ker.5 éves iub, D

díi 45o p, hossza 18? m. Akií az áIló hépek is érdekelneh, annak a
, l8,_ D , 75o D leghülönbőzőbb cserhészíárgyú diapoziíiveheí
, l5,- , , 54o , íudÍa rendelkezésre bocs áíani az
, 9'60 ,

" |o,40 
"

, 400,
, 440"

oRsZÁGo§ GAZDASÁGI HIVATAI
(Vl, RÉVAI UCCA ,0. _ Telefon I g75-,t5,)

b"}§-'#§3., 
-';^ű,,

.c§'1'l4-

Mikor Amerikában a Nemzeti Nagytábor filmjét adják.

oooo



KI*.O\TuíA
Cserkésztestue"isec. Az úi év alkal-

mából a világ minden tiiáról e:rkeztek ió
kivánságok a §zövetségh-ez. Ezeket, ml-
tttán mindnyájunknak szólanal<, az alábbi-
akban közöljük:

Sir Robert Baden-Powell és neie Ladv
Baden-Powell Fokföldről, a schweizi cser'-
készszövetség nevében Walther Imhoff fó-
titkár, Louis Bjondel, a schweizi Cs. Sz.
külögyi nregbizottja, G. Dufey lrancia
cserkesztiszt, T. Spockó, a lengyel Cs. Sz.
külügyi megbizottja, az egyptomi cserkész-
szövetség, Ebbe Lieberath svéd föcser-
kész, Kaj Lundby dán cserkésztiszt, az
olasz nemzeti Cs. Sz. nevében dr. Luigi
Pirotta külügyi megbizott, Hubert Martin,
a nemzetközi iroda igazgatója, Fritz Scheu-
rer baseti cserkésztiszt, HÚgo Paalmann
tallinni cserkészliszt, Minoo Jamshedji
Lakdawalla indiai cserkésztiszt és a 30.
sz. kelet bombay-i csapat cserkészei, Leo
R. tsöök külügyi nregbizott a finn Cs. Sz.
nevébcn, a németalíöldicserkészszövetség,
Alexander Kozlowszái, a menekült orosz
cserkészek nevében, a cseh cserkészszö-
vetség, Michael Critchley bristoli cser-
késztiszt, a lett cserkészszövetség és an-
nak Lülügyi megbizottja Dimitry Bukov-
sky, Teuber Imre, a nemzetközi állandó
b zrttság tagja, a dán Cs. Sz. nevében
Tage Carstensen }.ülügyi megbizott, August
Hoffmann bécsi cserkészliszt, az észt -Cs.
sz. nevében kann főcserkész és Rauts-
mann főtitkár, Iames E. West antcrikai
lőcserkész és nefe, a gillwell-parki köz-
ponti tisztképző tábor vezetósége, a spa-
nyol cserkészszövetség elnökségé, elnöl,e,
főtitkára, Luis de la Gandará Marsella
gyalogsági tábornok Madrid, Hadügynli-
nisterium, Francisco Garcia Molinas rirad-
ridi cserkésztiszt, Olgierd GrzimaIowsky,
a lengyel Cs. Sz. főtitkára, Evelvn O'Con-
nor, a Boys Liíe szerkesztöje, J, M. How-
|and, az angol Cs. Sz. zeneügyi előadója
(egy angol daloskönyv kiséreiében) a finn
szövetség stb.

Mindnyájunk nevében a Külüevi Hiva-
tal viszorioita a kivánságokat. -'

A cserkészsíversenvt hó hiánva miatt
a rendezöség elhalasztoita. A be'nevezet-
tek a megtartás idejérőI külön értesitést
kapnak.

Barte's Wettkampf 1927. Az osztrák
cserkészszövetség egyik fiatalon elhúnyt
kiváló vezetőlének, Karl Barteisnek emlé-
kére az utóbbi években versenyekkel egy-

, bekötött táborozásokat rendezeit. Az idén
e|söízben szándékoznak külföldi csapato-
kat is felkérni a részvélelre. Az osztrák
idegenforgalmi hivatal közreműködése bi-
zonyo§ kedvezmérlyeket helyez kilátásba.
A versenyek helye elöreláthatólag a laxen-
burgi volt császári kastély parkia lesz.
ldópontia: pünkösd két napja. A pontos
versenyfeltételeket később fogjuk csak kö-
zölhetni. Tekintettel arra a szoros barát-
ságos kapcsolatra, mely a két szövetség
között fennáll, igen kívánatosnak látszik,
hogy legalább egy magyaí csapat képvi-
selle a versenyeken a nlagyar szineket
Azok a csapatok, akik - még kis létszám-
mal is - programmjukba illeszthetnék a
részvéíelt, fordúljanak rész]etesebb íelvi-
lágosításért a Külügyi Hivatalhoz.

A svéd jubiláris nagytábor. A svéd
cserkészszövetség fennállásának 15 éves
jubileuma alkalmából jubiláris nagytábort
rendez f. év julius 8-I9. közölt Stock-
holm közelében, Saltsjöbaden tengeri für-
dőtöl északra 5 km-nyire, melyre a Ma-
gyar Cserkészszövetséget is meghívta. A
Szövetségi O. I B. foglalkozván a nreghí-

vás kérdésével, egyhangulag azt határozta
lggy ant,ak eleget tesz, Elóreláthatólag a
föcserkész úr is kimegy. A világ fócser-
készc is valószinüleg-telen lesz." A svéd
ineghívó egy őrsre szól, azonban nem tü-
nik ki, hogy ezek valamilyen versenyeken
fognak-e résztvenni. Er,nek a kérdésnek
és a végleges költségek kérdésérrek a
lísztázá:aiE is azonban szükségesnek lát-
szik, hogy*jelentkezzenek az Ördeklódök,
mivel a jelentkezési határidó március l-én
lejár. A legközelebbi szánlban ezekre a
nyitott kérdésekre már valószinüleg meg-
lesz a felelet és akkor fogjuk közólhetni.

C§apattitkárok ! Etküldtétek nrár a
csapat évi jelentését ? Mert már esedékes
volt ! Etöfizettetek a Magyar Cserkészre ?
Mert ha nern, hát Ire csódálkozzatok, ha
netn jár ! Minden liúnak nleg van a cseí-
készigazolványa ? Mert anélkül nem sza-
bae a cserkészruhát horclani ! Akartok ün-
nepélyt rendezni ? Mert ahhoz kérhettek
filmet és diapositiv sorozatot a Rözpon-
lunktól ! Az ünnepéIyt különben jó elóre
be is kell jelenteni a kerületnél és az or-
szágos központnál, hogy onnan esetleg
képviselőt küldhe§senek. Rendben vannak
a naplók és pénztárkönyvek ? Mert ren-
des csapatnál rendben §zokl ak ám lenni !

F'elhlvás. Felkérem mindazon cserkész-
testvéreimet, akik a N. N. T. cserkésztti-
bori rendörségének akár az e|őkészitőlan-
folyamán, akár a tábori szolgálatban részt-
vettek, hogy egy szociális öregcserkész-
prog,am megbeszélése ügyében engenl a
M. Cs. Sz. Vl., -Révay-u. I0,, Il. em. he-
lyisegében f.elkeresni éziveskédjerrek.

Tárgy : Oregcserké.:.zek a gyermekvéde-
Ienl szolgdlataban Osszejöveíel után a
cstr. közös fényképek és az O. I. B. által
ajándékozott nyakkendők kerülrrek szét-
osztásra. vidéki testréreinknek ezel<et né-
hány napon belül postán küldjük szét.

Borsiczlty Stindor dr,
M. Cs. Sz. o. iigyésze.

I. KERÜLET.
A Magyar Cserkészszövetség l. (buda-

pesli) kerülete f. év már,cius hó 6-irn d.
e t l órakor a ref, fögimnáziumban (lX ,
I ónyay-utca 4c, II. em.; tartia ez evi ien-
des közgyülését, rrrelyre a kerület rendes,
pártoló és a|apító tagjait tisztelettel meg_
hívja.

Tárgysorozat: l. Elnöki ielentések. 2.
Zárószámadás beterjesztése és a felment-
vény nteg4dása. 3, Költségvetés az 1927.
évre. 4. Altalános ti§ztújítas: a) kerületi
elnök, b) társclnökök, c) ügyvezető elnök,
d) főtisztviselők, e) Intézö Bizottsági ta-
gok vá'asztása. 5. Indítványok.

l'isztigyúlés január 28-án délután 6-kor.
II. KERÜLET.

A Il. kerület a közgyűlését 1927, évi
február hó 20-ára túzte-i<"i. A tárevsor a
következő : l. Elnöki megnyitó. 2:" Főtit-
kári jelentés. 3. Pénztári ie[entés, a költ-
ségvetési előirányzal benlutatása. 4. tiszt-
újitás. 5. Esetleges indítványok.

'Iiszti éttekezlet és intézóbizottsáEi
úlés. D"cernber hó 2l-én népts kerüle"ti
lisztiértet<ezlete volt a II. kerÜletnek, me-
iyen a.központot Zsembery Gyula dr. ü.v.
elrrök és Major Dezsó dr.' gázd. főtitkár
képviselték. 'Az 

értekezle,let- Puky Endre
dr. ny. fQispán, országgyúlési képviseIö
vezette. ováry Inlre kerületi lótitkár tar-
tott magyarázatat a 4. és 5. cserkészlör_
vényröl praktikus szenlpontok szerint. Sza-
bó Zoltán sárospataki theologiai tanár,
tsalázs cvöző, Maior Dezső és zsemberv
Gyula hőzzászólá§a alapján tanulságo§,
élénk esznlecseíe indúlt meg, mely után
az elnök meleg szavakkal mondott köszö-
netet úgy az előadónak, mint a hozzászó-
lóknak a fö]vetett gondolatokért. Ezután

Sztanollovibs űászlő, a 757. §z. Szélmeré
csapat patancsnoka a Nemzeti Nagytábor
tanulságait isnrertette.

A tiszti értekezlet után a kerület intézó
bizottsága tartott gyúlést, nIelyen Puky
Endre dr. elnök nagy örömmel emIékezeit
lneg az országos cserkészelnök kitüntetésé-
ről, egyben nagy kegyelettel parentálta el a
kerüjet tragikusan e húrlyt mclegszivii társ-
elnökét! egri Nagy János lauonok, nemzet-
gyűlési képviselöt. Majd Ovary lmre fötit-
kár tette meg jelentését. A kerülct csapa-
tainak a Nemzeti Nagytáborban való sZép
sikerű részvétele, tanonccserkészet, csapat-
alakulások, igazolások, téli tisztitáboi és
közgyűlés ügye után Sornogyi Dezsö dr.
ker..pénztárrrok tette meg Órvencle(es je-
lentését.

Détben közös ebéden a kerület vendé-
gei voltak a liszti éItekezlet és ir,téző-
bizottság ta_rrjai. E szép rrapot megelőző
estén az egész tisztikart az elnök a taká_
sán nagyon nreleg hangulatú teára !átta
vendégül.

A miskolci ref. reálgimnázium l9.
sz. Bükk cs, csapata decembcr 1l-én cste
6 órakor az intézet tornatermében tartotta
ujoncavatási ünrepélyét a kővctkező míi-
sorral: Cserkés4induló. Avatóbeszéd és
fogadaloryrtétel.,,Edesanyám cserkész va-
gyok". Orsvezetók avátása. Fölolvasás.
,,Bükk cserkészek dala". Csatakiáltás. Tá-
bortüznél (egyIelvonásos cserkészszinjá-
ték Balázs Győzőtöl).

. Ití. KERÜLET.
Közgyúlés Szcmbathelyen. A lII.

csetkészkerület ez évi közgyülését f. évi
január 6-ikán tartotla meg Szombathe-
lyen, a Vármegyeháza disztermében, a
kerületi vezetőség és tisztikar élénk rész-
vétele mellett.

A közgyülésen az országos elnök Witz
Béla, Ulbrich Hugó és dr. Major Dezső
képviselték a központot. Megjelent Mikes
János gróf és Kapi Béla püspökök, Náray
szabó állarntitkár és mások.

A közgyúlést egy jól sikerült matiné
követte, melyen többek között a nagytá-
bori filmet is benrutatták, s szerepelt a
cserkésztestvériség dicsőségére a székes-
fehérvári hadiárvák zenekara is. Délután
tiszti próbák és tiszti gyülés voltak.

V. KERÜLET.
Kerületi közgyűlés tg27 március 6-án

ll-kor az egyetemi biológiai tan{erenrben.
Tárg; ak : Jelentések. Zárszámadás. Tiszt-
újítás. Esetleges indítványok. Bővebbet a
jövö számban.

Vándor tiszti gyülés Sarkadon. Az
v. cserkészkerület két lravonként szokásos
tiszti gyülését folyó évi ianuár 9-én Sar-
kadon a helyi polgári iskola díszterméberr
tartotta.

A gyülés lolyó ügyeken kívül főIeg a
vezetőtiszti ntunkakörrel kapcsolatos úi
teendőket tfugya|ta, az új kerületi vezetó-
tiszt, Néntethy Samu po|g. isk. igazgató
széleskörű programmja alapján ; maid a
próbaszabályzat dolgában Weních G-ytr14
Csergő Holyba lstván, Tóth lmre és
Szokol Károly cserkésztisztek nyujtották
be és ismertelték tervezeteilet. h eyülé_
sen, melyen a központot dr. Major Dezső
gazd, és p. ü. fötitkár képviselte, Györffy
lstván a kerütet elnöke elnökö|t. utána a2
559. sz. Fadrusz |rinos cserkészcsapat
szentelte fet hatalmas ünnepség keretében
úi zászla!át. A zászlóavató beszédet Vi-
dovszky Kálmán, az új országos ellen-
őrző rnondotta_

lX. KERÜLET.
Közgyülés 1927. jatuár 30-án ll-kor

a debreceni városházán. A további részle-
teket lásd nrúlt számunkban.
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Affirmative fornr. Interrogative forn.
t should t have. slrould I r have?
you wottld l Uirnek stb. slrould you I bírnék ? stb.
ire would { b., would he i Uu r
we should { volnék stb" should we I volnók ? stb.
you woulti i go, slrotrld vou i go ?
t]rey woulcl / rnerrrrék stb. would they / mennek? st]l.

ÍÁNSON VILÍdÖS

.\l rrond (ánond) matrilula,
tpricot éprikot) barack,
asparagu§,eszpereg:ösz)

spárga,
barley 1btl'li) árpa,
bean ibírr1 bab,
belong to, 9},, (biions; valrr-

kihez tartozik, r,alakié,
beetroot (bítrrit) cékla,
bloonr 1blúnr) virág, gy,

virágzik,
blossont, gy. (bloszonr)

virágzik,
bucl, gy. (bócl) riigyezik,
bushy (busil lombos, bokros,
cabbage (kebedzs) káposzta,
cauliflower (kmliflau")

karfiol,
carrot (kerot) sárgarépa,
contral (szentrel.) központi,

középső,
clrestnut (csesztrl aot)

gesztenye,
climato (klájniet) óglrajlai,
cob (kmb) cső,
considerable (kon sz.ider"bl r

jeIentékenv,
corn (korn) gabona,
crown ikraun) koroltlt,
cucunber (lrj lltórrrLr"'.,)

ugorlia,
cultivate (kóltivét) gy.

ntúvel,

ÉtscírER sÁNDoR ALArÓs

radish (ledis) Ietek,
ripe (rájp) érett,
root (rút1 gyökér,
rose (ró"z7 rózsa,
row (ro") sor,
rye (ráj) rozs,
seed (szíd) mag,
shapo, gy. (sép) alakít,
snowdrop (sznó'drop)

hóvirág,
soil (szoil) talaj,
soon (szún) nemsokára,
sow, sowed, sown (szó*,

szóud, szóun) beveíni,
spinach (szpinedzs) paraj,
stem (sztem.) törzs,
strawberry (sztrnbe'i)

foldi eper,
take a walk sétálni,
tulip (tjrilip) tulipán,
turnip (tó"nip) í'ehér répt,
unripo (áinrájp) éretlett,
vnlley (veli) völgy,
vine (vájnt szőIó (tő, tőke),
vineyard (vinja'd) si.ólő

(kert),
violet (vÉr,jolet) ibolya,
waluut ("ualnót) clió,
rveed ("''íd) gaz,
wheat iu'ít) briza,
yet { jet) nrég, not yet

még nem.

I shculd have r lrad. slrorrld I lrave r had ?
you rvould ,, l bí.tá* volnn, sltottlcl you 

" I birtu. r,olna?
lre worrld ,, 

11 beett, tvottld lre ,. ! been ?
rve shoulcl ,. { Iettem volnl, should w€ , l lottenr volna ?
yott worrld ,, i goue, slrould you u i gorre ?
tIley wouId , / ntentemvolna. would 1lrey ,, ,l mentent volnlt?

currant (ka]rent) ribizli,
daisy (dézi) százszorszép,
clifforently (dif "'entli1

különbözőon,
crrrtlr (ő'l7 fóld,
eastern (jszternt nyrrgati,
Eurolle { jrir"p} Eurílpa,
fie]rl íiltlr moző, száutóföld,
ilower (flarr"') virág,
folltlw, g5,. 1fnló"7 követ,
forest,ftr_rreszt) erdó,
forget, -got, -gotterr (get,

got, gmtn) elfelejt,
forgetmenot (fo"getlrrinmt)

neí'elejcs,
fruit (frút) g;,ünlölcs,
I]'renclr-llean zöld bab,
garclen (gá'dn) kert,
gartleuer (gá'dn"') kertósz,
garlic (gá'lik) fokhagynra,
geranittnt (dzseréniánr)

mrrskátIi,
gooseberry (gúzbe'i) egres,
grain (grén) nag, gabona,
grape (grép) szőlő (ftirt),
grass (grasz) fií,
grow, grew, grown (gró",

grú, gró"n) termel,
nötreszt, nól,

Irazelnut (lrézlnót)
mogyoró,

hay (héi) széna,
hedge (hedzs) sövéuy,

Tanuljunlr angolul !

- TizenLilencedik lecke. -

Nineteenth lesson.

F'eltételes mód. Conditional (krrndisnel).

A feltételes nlódot a should és wculd hiányos
segédigékkel képezi az angol. ÁilitO atat<ban az eg},es
és többes szánr 1. személyében a should igét teszi a
ragozandó ige főnévi igeneve elé (to né kül), a 2. és 3.
személybon pedig a would-ot. Kérdő alakban a should
á|| az I. és 2. személyben és would a 3. személyben.

A feltételes mód nrúIt idejét rigy képezzük, hogy
a have segédige jelenidejti feltételes rnódjálroz vessziik
a ragozandó ige múltidejű melléknévi igenevét.

present conditional.

past conclitional.
Affirnrative form. Interrogative fornt.

hight (hájt) magasság,
leaf (lif) falevél,
lemon (lenrnn) citrom,
lentil (lentil) lencse,
lilac 1lájlek) orgona,
lily 1lili) hliom,
lily of tho valloy (-veli)

gyöngyvirág,
maize (méz) kukorica,
meadow (rnedó") mező,
nrushroonr (m züsrrim) gomba,
ueighbour (néibai) szonr széel,
nineteen (nájrrtín)

tizenkilerrc,
nineteerrth 1nájntínth)

tizenkilencedik,
oats 1ó"tsz) zab,
onion (ainjnn) hagl ma,
orange (orendzs) l]aranc§,
orchard (ru'cse'd) gyünröl-

csös kert,
original (o'idzsirl"l) eredcti,
pansy (penszi) árvácska,
parsley (pá'szli) petrezselyorn,
1teaclr (pics) őszi barack
pear (pér) körto,
pea (pí) borsó,
pink (pink) szegfti,
plant {plánt) növétty,
plum (plaim) szilva,
prinrrose (pri nrró"z) kankalin,
raspberry (rászpbe'i) málna,

I should be glad to know the English nanres of
all the flowers, which grow in a garden, because I don't
know them yet. lYlry didn't you ask your gardener ?
He will tell you. He vvould tell you. IIe would lrave
lo|d you. I shorrld have aslied him beforg but the
weather wa§ so bad, that we cou]d not havo gone out.
Well, to-nrorrow is Sunday and if the weather is fine,
I shall ask hinr to take a walk with me and to tell
nre all about plants, flowers, r,vlrich grow in a garden
or in fields. Should you come with us ? I should like
to go r,vith you, if I may. Look here l The first fllower
of the year is the little snowdrop. Snorv still covers
the earth and there it is tellirrg us, that his other
beautiful brothers antl sisters will soon follow him.

The best known flowers, which lve cultivato irr
gardens oT grow wild in fields and meadow§, aro: the
violet, lily of the valley, primrose, pansy, daisy, forget-
menot, lily, rose, pink, tulip, geranium etc.

All plants have roots. This part is under the soil,
above it is the stem the differently shaped leaves,
blooms and fruit. Most plants grow fronr soeds. Flowers,
which grow in fields, in forests, we call wild flowers
or weeds and thoso in our gardens are cultivated flowers.

How do you call these plarris gardener? What are
they ? This, gentlemen, is my vogetable garden and
these are the plants of which we eat the roots only.
Hore I have planted potato;s, turnips, carrots parsley,
tlrere tre beetroots, radislres, onioIrs and garlics and
over thore a§paTagus. On tlre other side of the garden
I am growing French boans, cabbage, spinach, cauli-
flower, green peas, lentils arrd cucunrbe,r. In the, ce}lar
I have throe mushroom beds.
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Tho seeds of wheat, barley, oats and rye we caII
grains. Of whoat and rye we make bread, of barley
beor, oats is the food of our lrorses. Maize comes from
North-Amorica it is its original hone aud they cultivate
it now all ovor Central and Easterrr Europe, also with
rrs in Hungary. They sow the seeds of maize in fields,
wlrere they had just cut the corn. In two motrtlr§'tinre
it grows to a considerable hight arrd on its green cobs
are tho seeds/of maize, r,r,hich when boiled are quite
nice to eat.

Now we shall go into the orchard. I should like
to show you our fruit-trees. Between the flowor-garderr
and tlre orchard you see a hedge, they are lilac-buslres.
You rrever told us, what tlrese are. I beg your pardon,
I lrave nearly forgotton to tell you, tlrese aro strawbcrry
beds aud these bushe§ are ctlrrants, gooseberries and
tlrese high ones raspberries.

Does this meadow also belong to yotr ? No, it
doesn't. This is not my meadolv, it belongs to nry
neighbour, He cut the grass last rveek and as you see,
he will get nruch hay.

Tlrese forv rows of vine gentlenlen is tuy nlarge"
virreyard. Tlris year I don't tlrink I shall get ntany
grapes, the weather was too colcl and thero rvas not

sunshino enough and so I am afraid tho wíno will
be sour.

Tlreso old trees witlr those buslry large crowns
are all fruit-trees : apple-, pear-, plum-, apricot-, peach-,
cherry-, almond-, wallnut-, hazelnut- and chestnut.trees.
Early in spring llrese trees begirr to bud and blossom
and at tlre end of srtrtrltter thoir fruit is ripe. Orange-
and lenton-trees grow only in walmer clinratos, orrr
winter is too cold for them. Don't eat unripo fruit, it
is unwholesonte.

TransjJafion exercise, Szerotném megirni angol lec-
kémet, cle nincs idóm negírli azl. Elnrennék hozzá, d,e

ó nagyon messze lakik. Eljönne hozzám, de én nent
Irívtam (ask) őt, mert fivéron és ó nem jó barátok.
Megismernéd ót, lra látnád? Miért jösz olyarr 

^későn?
Bár- (I wish) jöttél volna elóbb. Eljottenr volna 3/n5-kor,

amint megigértenr, de ogy barátoni (a friend of mine)
eljött hozárn '/a5-kor és így nem jöhetten. Nem tanulna
uno]iatestvéred velünk angolul? Gondolnám, igen (lro
rvould). Meg fogonr ót kérdezni, ha látom !tut.) ót isnét.
Öriilnék, ha nri hárman együtt tanulnánk. Ha nelri nincs
ideje, vagy nenr tud, kérdezd meg Györgyöt; tudom,
ő örülne. A múltkor azt montlta,, (hogy) szereíno angolul
tanulrri. Örült volrra, ha téged lát (téged látni).

Megfejtéselr.
A karácsonyi pályázatunk eredrnénye.
A karácsonyi pá|yázatok közül az első kérdés az

Harrnadsorban a cserkészetet kedvelő felnőtteket igyekez-
zék nregnyerni. Itt is ugyanaz az el!árás, mint az elóbbi eselben,

Órsi gyüléseken megbeszéli a Magyar Cserkész cikkeit.

volt mit tohet a cserkész, hogy a Magyar Cserhész elő- számos páIyázat érkezett be. Igaz, hogy Jarrika térképe
frzetői szaporodjanak? nenr renteknú, s az is tény, hogy sem léptékot, sem

A beérkozett rnegfejtőI( közül kitrtaltunk Huber északi_irárrYt _nenr adott meg, de nrégis l]egállaPithatÓ,
Anilrásuak (88. Houvétt" cőcs. Bp.; Jachan Gézának 182. , hosr Janikáék tábora vÖlgyben levő emelkedés nyergÓ-

Zrinyi csc§. Szeged) és a 196. Darnjanich cscs.-nalr ben fokszik,
(§zóinokl 20-20d00 koronát, a 2í. Zr,in1.i l\[iklós bpesti 1. Forrás nem szokott.a ltegy csúcsán elóbukkannÍ.

".cs. 
z".g" órsének podig 40.000 ktlrőrrát, Utóbbinalr ? !_":'folYása nrindig lefelé_törekszik.

nrogfejtésÖ a követlrezd : - 
,. 3. Utak mindig a ilyergerr szoktak átvezetni, nem

Elsősorban rnaga gyüjt pénzt és elólizet a Magyar Cser- Pedig ,a ,c;lcso1,
készre. Ha nem tud-eleE"et"giúlteni, úgy társuljon i,ilamelyik 4..Kálr,áriát ltegyen felfelé és nem hegyen lefelé
cserkésszel és ketten fizessék elő. Ha kettő nem, akkor iáronr. szol<tak elltelyezni.
De rnár 9By 9r.s az..elö bír.i? lizetni. Ezért arra törekedjünl<, ho3y 5. Ha egy tábor a hegygerirrcen vagy hegycsúcson
csaPatttnk minden őrse elöfizető legYen, , fel táúorí,i, a szél goiáoskodner á'úot, ''írogy h a

Másodsorban osztálytársait igyekszik rábeszélni, lrogy :'^':
f izessenek elő. Ez nem is Ótyan netré7l Adjon csak a lieztikiló marosan a volgYDe JuSSon,

"gy 
Mugvui Cserkészt és az'rnajd beszél h'elyette. Sorshúzás utiárr dijat nyertek:

Áltatában a cserkésznek köíelessége, hogy aMagyarCser-
kész jóságát növelje. Ezt könnyen el is érlteti.

Ha trélákat nrond, akkor olyanokat mondjon, amelyeket a
Magyar Cserkészben olvasott. Ilyenkor sokszor megkórdezik,
hog! hol hallotta ezt a tréfát és ekkor alkalom nyilik a Magyar
Cserkész megismerletésére.

Ha történeteket mesél, akkor így adhatja elő: a Magl,ar
Cserkészben olvastam a következő törtenetet, Ezt pedig sokszor
megteheti, mert a Magyar Cserkészben igen sok kedves 1örténet
jelenik meg.

Ha olyan versct szaval, ami a Magyar Cserkészben meg-
jelent, ha rejtvényt ad fel, szintén alkalom kinálkozik a Magyar
Cserkész hirének öregbítésére,

Még számtalan eset van, tnikor ki lehet mutatni, hogy nri-
lyen tartalmas lap a Magyar Cserkész, ezze| szemben rnilyen
olcsó, tehát meg lehet győzni úgy a fiukat, mint a felnötteket,
lrogy fizessenek elö a Magyar Csertészre.

Persze, ez csak azoknak a cserkészeknek sikerúl, akik
tr aguk is oivassák a Magyar Cserkészt.

Végül a cserkész a l0 lörvény szerint él és ha megkér-
dezik, elmondja, hogy a cserkészéIetet a cserkészkiadr,ányokból
és a Magyar Cserkészből lelret nregismerni.

,,Hol is a tábor" pályázatunlr eredménye.
Dec. 1. szánrunkban közölt pá|yázat rnegfe,itésére

I. ,,Daru" őrs 53. Jurisich l(ószeg.
lI. Deák Ignác 171. Debrecen,
III. Nerrbauer PáI 657. Kuposvár.

|926, Évt grxÖrÉst rÁnrÁx t

I(iadóhivatalunk az idén is kedveskedni óhajt
előfizetőinek az egész évfolyamot befogadó

DIEZE§ BEKoTEst TABLA,VAI.
A bekötési táblák teljesen azonosak lesznek a

tavalyiakkal (zöId félvászon köíé§, dús aranyozássa}; ós
áruk is a régi marad, amennyibel tcljesen önköllségi órcn

P. t'2O ért
bocsátjuk elófizetóink rendel[ezésére, mindösszo a vidékre
való szállításnál szánilunk nég 16 fillér portót.

Felkérjiik elófi zetőinket, hogy nregrenrlelésüket, az
ellenérték egyidejű áluía]ásával (do legkésóltb jarruár
25-ig) rnielóbb beküldeni sziveskedjenek íposlalakpnzt
31,428), mort a táblákat csak a megrendeléselr aráuyá-
ban kószittetjük, Magyar Csetkész kiadóhiuaíala.
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