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A legszomorúbb megállók egyike. Oka világtörté-

neti:arenaissanco, a felfeclezés s a keletiinvá-
zió, A ronai§sanco eltemeti az ogyotemes koresz-
tény ideálokat. A felfedozés a terménygazdaság hell,ébo
a pénzgazd,aságot szökteti. A reformáció jegyóben Rónrát
ellrag$ák a germán népek, amint az ortodoria jegyében
féIezu évvel korábban a szlávok. A feudális állam-
szerkozet megdól Az egyházi omnipotencia lrelyébo
állami plenipotencia lóp. S Keloten Kisázsia meg Bal-
kán a koresztény állanrok temetőjo. A Kozépkor ott is
végetért s a Kelet Ujkort akar teremteni a maga ké-
pére s hasonlatosságára Európa szívében, hova hazán-
kon át vezet az tlt,

Ebbon az idóben nálunk nem geniusok, hanem
árnyék-, meg g} ormekkirályok tengódr,ek. Megkoroná-
zásuk nem országos öröm, egy párt diadala, Bakóczé,
Szapol; ai Imréé, ki fennen hangoztatta : ,,Nekünk oly
király koll, kinek iistökét a markunkban tarthatjuk". A
büszko ronilek csalódott becsvágyukkal komoran húzód-
nak vissza; szúkre fonjákagyenge uralkodók hatalmát.

Az olégületlenség álialános, a kárbareszett máért
kesereg. A szogényebb nemesség, melynek érclekei fcd-
Iék az ország érdekeit, Werbóczy köré csoportosúIva
rnegalkotja az alkotmány biztositékokat. Azt gondolta"
hogy az minden. Pedig csak naiv és szinte gyermekes
lrit rri.ilvánúIt meg abban a papiros garanciában, moly-
nek a valóság nem felelt meg. A jog ugyanis önma-
gában üres váz.

A nemesség fegyveres csoportosúlása s áldozat-
kószsóge nyomatékot adhatott volna néki, do nrinde.l
törekvóso oda irányúlt, hogy az alkotmányos terhektól
törvényos ürügy alatt szabadúlhasson. Mély fájdalommal
állapította meg az 1519. országgyrllés : ,,Minden or-
szágot törvény és fogyver tart fönn. Nálunk sem egyik
som másik".

,,Ha összetartanának - írí,a a velencei kövot -,országuk gazdagsága képessé tenné óket arra, hogy
azt bármiféle ellensóg ollen megvédelmezhessék. De
mindenki csak a maga hasznát keresi s ha lehet, dús-
kál a közvagyonban. Más nemzetet semmíre sem bo-
csülnok. Együtt lakomáznak, nintha testvérek volnának,
de suttyomban egymás ellen törnok. Gögösek és büsz_
kék. Som parancsolni, sem engedolmoskedni nem
tudnak.u

A holnaptól nem tartott senki, a közelgő katasz- Pétervárt.
trófát nom látta sen},i. Hozzászokott a gondolathoz, A kormányzati elv lott : ,,A magyar vér a német
hogy a magyar állam orejo nrinden viszontagságon ki- által mérsékeltessék." ,,Rémuralom nélkül e népnél sem-
fog. Tehát ismét csak az öná|tatás, a közrestség, a mire sem lehot menni." Es ránk virradt a lócs0i, kassai,
pártviszály, a lakoma, cselvelés és komiszság vezeIelt eperjosi, pozsonyi, nagyszombati, árvaváraljai, késmárki
el Mohácshoz, ab,oL az üstökői tartó kéz, az üstök, vésztörvényszék, a bécsujhelyi kivégzések, a vasvári
a gőgösek és büszkék, a hiszékenyek, velük a magyar béko, Erdély pusztulása, a nerequistica committis, a
világ bolovoszett a Csolo-patakba. Eazol. egyidóbon a srllyos adótoher :.hét év alatt több adót frzatett t

lelkek harmóniája is megbomlott, az ország fejlődése
megakadt, az ország darabokra szakadt.

Akkor is jajongtak a kishitüek, hogy itt a halál.
Nem volt igazut ! Mert a magyaT történelem e mélysé.
ges doporfundisából bünbánóan felocsudik a magyar.
A szenvedések izzó tüzében kiég lelkének salakja.
Mindon jogát szívósan hangozlatja a bécsi királlyal
szembon, minden talpalatnyi föIdjét rogl,ásig védi a
török ollen.

Amire szívo nom képos, rábírja az esze. Bolátja,
hogy a felokozeti villongások eltár,olódást, megoszlást
okoznak, pedig a nemzot érdekei egységet követelnek,
ezért Erdély az elsó, mely kiúondja, hogy a hii isten
ajándéka, abt,a ombernek beleszólása no legyen !

Névtelen nag;,ok gárdáját szü!í a mag),ff folcl ez
idóben.

Folkeló napok, Basacl a hajnal c. munkáimban
napvilágra hoztam bolóIük néhányat.

A kardcsattogás közben is szoros a viszony a kül-
földi szellomi nozgalmakkal, fényes irodalmi kísérete
van a reformációnak s ellonreformációnak úgyannyira,
hogy obbon a létért vívc,tt hero-ikus korban emeikedik
a világhírrl magyar kard mollé, a magJ-ar nép erkölcse
s virágnyelve.

Egész eddigi történetünl,nek ez a század,a a leg-
érdekeselrb. legélvezetesebb és legvonzóbb, mert meg-
mutatja, mint emelkedik fel egy nomzet a legmosiohább
viszonyok közöti a legmélyebb siilyedésböl a szinte
eszményi magaslatra. O ! Boata Bungaria l

l703.
A darabotra tépett, vérzó Magyarországban három

táborban harcolt a ieinzet a köá8s politi[ai idoálért.
Verte a császárt a szultán fegyverével, hogy mégiobban
verhesso a szultánt a császár fogyverével. Pozson5on át
a katholihus Európával ápolta az összeköttotést a Reg_
num-Marianunr felszabaditásáért; Gyulafehérváron át a
protestáns Európával keresto a szövetséget, hogy a ma-
gyar királlt az ósi alkotmáuy:megtartására szoritsa1 a
parasztvármogyo pedig a hódoltság területén óvakodott
a törökösség bünétól.

Holyro is állott a történeti államterülot egységo,
eltünt a félhold a templomok tornyáról, Bécs ér,
dome. Do majd neghalt a magyar élef, - Bécs büne,
meg a rokokó világé, mely ogy nevezóro hozta Bécsot,
Postdamot, Yorsaillest, Tí'indsort, Rómát és Szent-



hábornktól kimerült ország Bécsnek, nint 145 év alatt
a töröknek -, a katonai beszállásolás:. az örökös tar-
tományok 4őa0, a német birodalom 10.610, a teljesen
kiéIt magyar föld 44.370 katonát, köztük 12.000lovast
taflozott eltartani.

Hogy mit jelontett ez a teher, megsejteti a követ-
kezö adat: egy ezredes háztartása hetenként 300 frt,
300 véka zab, IO szekér széna, 10 szekér szalnta, 6
véka rozs, 4 véka bvza, ő véka árpa, ]. marha, 2lrizott
disznó, 2 borjú, 4 búbos kacsa, 15 lud, 20 kappan, fél-
ntázsa hal, félmázsa vaj, 200 tojas.

Egy százados fizetésén kivül naponta 8 itce bor,
12 itco sör, 20 font kenyér, 12 font hús, 2 ruca, fél
borjú vagy birka; egy hadnagy: 4 itco bor,6 itce sör,
10 font kenyér, 6 font hús, nogyed borjú vagy birka;
egy káplár: 2 itce bor, 2 itce sör, 4 font kenyér, 3
font hús;|egyrkOzlogény: 1 itce bor, 1 itce sör, 3 font
konyér, 2 _font hrrs.

politikaja csódjére, arra, hogy a lríelégített I!íagyaror-
szág nélkül nem lohet rragyhatalmi politikát folytatni.

Do kitünt egyéb is. ,Az, hogy noha Európa elis-
mette az uralkodóház hibás politikáját, a monarkia
fennállását európai szükségletnek tartja. Kár, hogy Rá-
kóczi, Bercsényi s Károlyi, a Szív, az Esz és a Jőzan-
ság o triumvirátusa a kuruckorban, nem birta törléneti
távlatból tekinteni az események szövevényét. Azzal a
tudattal tértok nyugovóra, hogy élettik munkája meddó
maradt. Podig, hogy a válság rnegoldódott, hogy a régi
tóról rij élet fakadt, mi sem muta,tja jobban, mint III.
Károly királynak levele 17tr1. május 27-röl keltezve :

,,Ezentúl csinján kell bánrri a magyarral !" (Folytatjuk.)

Yihat,
Yihat. . . Ablaí<omon esócsepp koppan,
Villám viíágit a témes éjszakán,
A sté| kacagva, sikoltva süvit fe! . . .

- S nincs rcbbé íeszek a tégi-tégi fán. *
Két kis lakoja, ki tuőja, hová \esz?
É,pít-e otthont a tég| helyén|
Zeng-e vlőáman a madátcsicsergés
Yhágíakasztő lavasz iőején?'. . .

. . . SOtet szobámbaa esti témek iátnak,
A Kétség iő és matja (elkemett

,,Medőő híúság midőaz, tnit rna álmoőszi
A holnap vihatia mindent eltemet,
Látod, a íészek ott künn 1ehaLlott,
Botygó lakaja mess?e messze ját.
A szétőult íeszek í,el nem épii| tabbé,
Az elhagyott fa mindhiába vát" . ..

. . . Kitekintek az ólmos sziitke éjbe,

- Túl a felhókön vanl.-e napsugár } *
Rózsás hajnalon talál-e otthont
Hontalanná lett két átva kis madátl
. . . És ím, mit tátok ! Óh, csodák csoőája l

A két maőát a ftgi ágta szál|1
Kícsíny csórüí<ben - új munkáta készen -A tört íészekből egy tég1 szalmaszáL. , ,

. . . Es hiszem, lldom, íelépiJ| a íészek.

- A Ketség Lmmát hasztalan beszél, -
Tava epal a multak sok-sok álmán.
}J,aőd kacagjon a zúgő őéli szél.

- DolgozzatoL csak, &ága kis madátkákl
Zengjen az ének és épníiőn a vát,
A mult ezet kis aptó szalmaszáIa
É,pett álíjon, ha jő a napsugár ! . . .

'

Csak biző szivvel hirlni kell a muítban,
S aa Isten is fog aőni új etőt
* Felepal majd a széthgllt ősi íészek -Mert hínnünk kell egy boldogabb JovOt !

Lévay Alajos
20ő, Zrinli cs, tiszt.

Ezok után már nom lehet csodálkozni azon a_ lre-
serü hangon, mely a kuruc dalokból árad ki rárrk:

A napnyugati sas körmo közé kapta
To gyenge testodet, erősen marcangolja
Hogy erőd ne legyen, szárnyadat szaggatja,
Szép piros véreddel fiait hizlalja.

Szegény magyar haza,
Fájdalmidnak sohasincs igaza,,
Ha sebeid fájnak s felszisszensz kinodban,
Rebollisnek hirdet a németség nyornban.

Mindhiába könnyek és beszédek !

Nem érti meg a magyart a nérnet.
Minden más nép tudna hozzá,
csak a német bata hozzá.

Várj csak német ! Majd felgyújtja a napot az Isterr í
Yárj csak némot ! Lesz még neked meleged is itten.

Lett is ! Eppen akkor, nrikor polilikája boszor-
liánykonyhájában Bécs már számba sé vetto a magyart,
amikor a magyar is elveszettnok hitte jöyójét, ailikor
jajongtak a kishitüek, hogy itt a halál : Rákóczi le.hel-
lete lefr|jta a hamut a parázsról. Áprilisban 70, május-
ban 700, juniusban 7000, decembeiben ?0.000 ember
logott kardo_t minden idók legszebb drárnájának, a sza.
badságharcok apotheozisának megirásához.

Ez a kiirtott, elszegényedett, nlegfélemlitett ország
26 éves vezérével ogyütt kierőszakolja a szabadságharc
jogi s diplomáciai szankcióif, rávezeti a bécsi udvart

§ Máius 22-én a budaPesíi cserltés7napon rninden Pesti cserlté§7 otí les7t a
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,rA eserlrészet atyja.g
- Dan Beard, ,,Az öszhaju ember, akiben ifju sziv dobog,'' _

,Az amerikai cserkészek Washington Györgye'',
az a tövid, kecskeszakállas öregur, aki most 'ériőzeft

3eg3 nagy konferenciára az anterikai fócsorkésszol,
Mr. Westtol. Ott áll az őszi napsütésben a száIló széles
főlépcsójénrck legfelsó fokán és' gyönyörködit az etOtió
hullámzó életben. Ezernyi cserkész ütlvözli nótával, inte-
get feléjo*és ó bizonyáia azt gonrlolja nagában: '

- Ez az én múvom.
A tömeg elvonul, a munka kezdetét veszi és én

lagyon örülök annak, hogy nyolc napig egytitt lehetek
Dan Beard_el 1Dén Birdl]Í{ajd déIután"- §Óndoltam -amikor loül egy pipa boszólgetésre a ha-ilban Akkor
megcsipem és olbeszéIgetünk az ő
nagy gondolatáról. Negyvonöt év óta
hangoztatja, sőt cselJÉszi ó a novo-
lés uj nagy eszmé.iét. Eunek az esz.
nlének az alapgondolata: a lVlinden.
ható Isten teremtette Ineg a szabad
term.észetet. A helyes emberi élet aa,
amely künn a srábrdb"n fol;"ik. Á
természet a legiobb hely Isten di-
cseregere, melt olt nem lnorülnek fel

egy, csoportot cipel _m_agáva\ hogy kés és balta hajitásra
tanitsa őket az erdőben. l{em 

-iudott 
egy napi§ erdó

nélktil lenni.
Yégre is csapdát állitoitam a ,,Fónök''-nok. Rávot-

tem tiszti 1anfo}yambeli^társaimat, [ogy hivjuk meg az
öregurat elóadásra. 2-3 ig, ez volt a irekünk ferrtaitott
idő. Csakrrgyan másnap é5ott es beszélt arróI - ezt
kértük - hogy miképen lehet vonzóvá tenni az erdót
a fiuk elótt, Nagyon izépen beszélt és nagyon haszno-
san, ntukkanás nem volt, amig beszélt. Sámmi pátcrsz,
semnti érz,elem, semmi rábeszólés. Áz erdóben lélök van,
ha tiszta lelket akarsz, szivd magadba. Elmondta, ho-

gyan mogy felfedezni a fiukkal az

felel<ozeti nehézségek. A íermészet
,já.tóktér, az élet tero lrálóhely és
iskola. Erról kell nreggyőzni u tti
zönséget és ki kell- vinni a fiukat
elsősorban az erdóbe. Az elsó anre-
rik_ai telopeseknek élete is ityen volt ,

Elóttük a tenger homokja, ,Ogi;rtiik
a járhatatlan *.eugeteg 

es inre,"a ket
kez.ük niurrkájával milyen szép or-
szágot nyitottak nreg szárrrunlria, Az
ó éJetmódjuk egvszerii yolt, erkiil-
cseik tiszták, gonclolkodásuk lovagias,
anélkül hogy erre középiiletek falai
közt tanitani kellett vo]na őket. De
a szentirás rnindig veltik volt. Erre
_a gondolatra azlán felépitette ftrglal-
koztlrtási progrannrját. Brről és ter-
veirőI, tapasztalatairól szerettent volna
hallarri.

Hanem ez nem ment olyarr köny.
n)en. De nem ám! Elóször is az
óregurnak egy porcnyi nyugta nem
volt. Minden üléson jelen volt, külön
kihallgatásokat adott, délután elő
adásokat tartott, kiállitást rendezett,
nyilazni, baltát hajitarri tanitott -nem ült lo egész nap egy pillanatra
sen. Abból meg éppenséggel semnri
sen lett, hogy öregesen leüljtin a
hall egy foteljóbe pipázni. Az volt
még a kisebb baj, hogy nom dohá_
nyos embor. Do hogy abba a süp.
podő karosszékbe üljön belo, melyet
nem ó maga készitett sajátkezüleg,
hát azt nem §zonvedhette. Mit volt

Dan Beard, Baden-Powellel egfiiit a cseíkészet
m€galapítója, akit egész Amerika iíjúsága

oFőnök"-nek szólit.

erdót. Fa, levél, bogár, állat, kunyhó,
tűz, főzés, oró, ügyesség és ,,fun'.. Ez
tréfás jókedvet jelont és rnindig kell.
Sommi agitáció, semmi verbuválás.
De hát hol van itt a csapda ?

Ilát ott volt, hogy kettőtól fél
háromig hivtuk meg elóadni. De a
bivatalos, általános programm csak
3-kor kezdődik. Az idővel percre
lehet számitaii, ntert két órai kezdet
annyit jelent, hogy egy perccel 2
e|őtt az elóadó helyet foglal, leteszi
az óráját és amikor az óramutató a
kettesre, a másodpercnlutató a lizen-
kettesre ért, ntegszólal. Yiszont, anri-
kot az óra féihárom, akkor köszö-
netet mond és elhagyja helyét. Yarr
tehát 30 percem? erre neln engcdom
el. Aniint vége volt az elóadásnak,
mál ott álltam elótte és - nos bettne
volt a csapdában és harnrinc percig
álta a kérdéseirn pergótüzét, Ámi a
nevelés célját illeti, teljesen meg-
egyezik a cserkészet jellemnevelési
programnrjával. Meggyózódése, hogy
a szabadban való nevelós ugy okta-
tás, ntint testnevolés szenrpontjából
felette áll a liceumi vagy kollégiurrri
nevelésnek, mort öszhangzatos. Az
iskolai oktatást csak szükségből fo.
gadta el az omberiség, mort gyenge
volt ntegvalósitani a szabadban való
oktatást. Pedig ez túlgyakran teszi
egyoldaluvá, akit nevel, Tévtanok és
elpuhultság szépen hangzó érveket
találtak ki, igazolják a fostett, a mes-
terséges világban való élést, do az
ész egyoldalu nrrlvolése sorvasztóIag
hat a nemzetekro. Áhol csak város,
kényelen, autó, táncterem van, ott
az emberek könnyen megkivánják a
másét, elvenni, szetezni és nem aI-
kotni, teremteni akarnak; az erkölcs
megrothad, a nomzet Ielko megrok-
kanik, a teromtó eró elsorvad. Vilá.mit tenni, este vadásztarn rá, prog-

ramm után. Csakhogy itt is volt baj. Miro mindennok
vége volt rondeserr 10 óra lett, néha féltizonegy. Reg-
gel félnyolctól esto tizig az épületból nem léptünk ki,
egy óra ebéd, féI óra vacsora hiján egyfolytában ülés
és gyülés: szaladt az omber levegózni, legalább öt
percig friss lovegóvel táplálkozni. Miro visszajöttem, az
örogur már visszavonult - mert hát hajnali három,
vagy épon két órakor indul lóháton kirándulásra; egy.

gosan láttam, hogy itt több évtized tapasztalalával, meg-
szentelt meggyózódésével állok szemben, SzóróI-szóra
igazat adtarn neki.

A módszerről beszélgotve nagyon érdekes tapasz.
talatokat tettem. Sokszorosan igazolta mindon szavával
a magyar állásfoglalást, amely nom hedoritett holmi
kisantant és pacifista jajgatásokra, hanenr világosan és
félro nom érthetóon mondta ki: fegyelmot akarok, ruog-
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Dan Beard táborának rőszerszánra a balla. Amikor a cserl(észei nrár megtanu1-
tdk kezetni, megtart.iiik a tesivéri€siilés iinnepét. Mindenki be],evágja a tér

o szlop lib a b alí61 át, aztin f ogad almat tesznek.

alkuvás nélkiil. Dan Beard a parancsnoka a ,.The Dan
Beard Outdoor School for Boys"-nak, amely Binghamp-
ton közelóben, Pennsylvaniában van. Ebben bizony egé-
Szon ugy tartja a fogyelmet, mint az rrálunk szokáSos :

feszes tartás, kiigazitott sorok, vigyázzá||ás, tiszteleta dás
és jelontések. Yozényszó van, igazodás van, sorakozó
van, hallgatás van és gyakorlatozás van. A maszkirozás
frázisa oz. ),not military, but sanitary" vagyis azért á|,
Ianak sorba stb., hogy a napi sátor, ruha, test, torok,
fog és szomvizsgálatot gyorsan és pontosan ol ]ehessen
végozni.

Az ó táborában rnindonkinek meg kell tanulnia
uszni, canoezni és vitorlásozni. Minden cserkésztevékony-
séget úznek, az ordót, a tábori életet, a tormószetct
tarrulmtinyozzák. Minderiki ellrésziti a rnaga ijját
és nyilát, a tarisznyáját és késfoglalatát, tud bánni
a zsebkéssel, lraltával és egyéb szerszámmal, jó
tomahavvk (tomahauk)-dobó és nyilas, mindenki
készit magának apró hasznáIaíi tárgyakat, pl.
fából fogkefét. Lovagolnak. Mindehhez pedig első-
rendü szerződött szakemberoket alkalmaz oktalók-
nak. Ezoket a befizetésekból fizeti. Egy fő 300 dol
lárt fizet két hónapra, vagyis kerekon 21 nrillió
koronát (J.700 pengót). Mort a lábort - igy Dan
Bearil - üzleti alapon koll vezetni, de neln szabad
haszonra dolgo;ni, mett az üzleti elvek porrtosságot
eredményeznek, de a fiuk dolga szentobb ügy annál,
minthogy a haszon gondolatát megtűrnék.

Boosztásuk az órsi beosztás. teljeson u8í,
ahogy a cserkészot csinálja : hiszen ő ozt nrár cl-
fogadta, mielótt a cserkészot véglegesitetíe volna.

Elanem egy dologban egészen eredeti:julius
elsején az időt egy órával előbbre tó|ják, mindent
természetes világnál végeznek. A táborban nincs
lámpa, nincs gyertya, csak viltamos zsoblámpát
szabad hozni és ezt használják, amig vetkőznek.
nKorán kelni, korán feküdni", ez az elv. Hatkor
van ébresztő, tehát tulajdonképen ötkor kelnek és
8-kor esto takarodó.

Máskor is találkoztam még Dan Bearddel és
többször hallottam szólni. Mindig kivántam, bár
mérvadó nragyarok hallanák és hasznosítanák
bolóle azt, amit számunkra átvenni lehet. A val-
láserkölcsi alap, a fegyolem olve, a tekintélytisz-
telet, a hazafras szellem mindmegannyi megn; rrg-
tató pont volt abban a tokintetben, hogy itt egy
nagyrahivatott nenlzet hagyományai alapján t gy
isteni adomáuyu férfiu igazi nenrzeti nevelésmódot
termolt ki. Ázér,t mondta Badcn-Powel róla : a
csorkészet, atyja.

Az anrerikaiak azt nionrljrik róil : ,,nil,ts enttret,,
akit jobban szoretnéllek az lrmcriliai firrk"" l]s más tl-
lialontmal i ,,ő az az cntber, aki tiibbet Iett az antcrikai
fiuk iigyesitésére, erkölcsi ós tcsti edzésóre, ntint bárki,
aki ezidcig élt". t}Ióg csak nnnyit, lrogy Dan Beard
állanCó cikhiró, 1öbb lrörrl.ve jclent meg és iriisait nrin-
dig nrlga ékesiti rajzokkal. Igazi ezcrntcster, a zselti
lángjrlval honrlolrán. Szenrónck íónye lobog és gyujt.
Egyszerú, csenrles szava is, Blir lz.t is bclefogllllrattam

'olna ebbo az irísba' 
Tctllcsi G3,ő:ő.

Hogyarr öltöaködjünk ?

i\lindnyájan ismeritek a ruházati szabá|yzatot, amely előír,ja,
hogy a cserkész hogyan öltözködjék. Mégis alig látni cserkészt,
akinek Iuházata pontosan olyan volna, anrilyetlnek lennie l.ell,
Akárnlerre megy az enrber, niindig lát bántó szabálytalanságokat.
Csak néhányat említünk: idegen szinű (nem zöld vagy batna)
nyakkendő, iskolai sapka, úgynevezett táboti vagy egyszerúen
sportsapka, máskor meg cserkészkal:,p, cle trikó'ng, vagy közör:-
séges ing, mindenféle [antasztikus jelvények, vállszallagok, csilh-
gok, nein is szólva az ententeszijakról s egyéb különös dolgokról.
ílangsú|yozzuk l tessék re n desen, sz ab rily szer űe n ö lt özkö dni ! Azért
ran egyenruhánk, hogy abban jelenjiink nreg, ha cscrkészmin,,]-
ségben lépünk fet bárhol. Legyünk búszkék a mi cserkés,aruhánl,ra
s ne engedjük, hogy abból nrindenféle figurát csináljanak ! Jril
tudja nrinden cserkész, hogy a ruha csak külsöség. De soliat
árul el I Aki külsö nregjclenésében rcndetlcn, szabálytalan, vagy
feltiinnivágyó, az lelkében is aligha jó cserkész. Tegyük czt
az ügyel mindannyian komoly közös ügyünkké s ne engedjük,
akadályozzuk meg a ruházkodási anarchiát !

Dan tl|aíd a r.aga ,,Szalvasbór" írsínek wigrremj/:t ildjíln tirt(nel1€!
disziti, am€l}et liépclrl-el beszél eL
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Tanár: SZEKTOR.

14. lecke. A kiránduláa tcbonyolitára.

,,LebonyolitáB" a címc ennek a leckének, mett
bizony ogy tavaszi kirándutás elóggé bonyolódott ügy.
Ilyet még Theseus Péter, a híres ó görög öregcserkész
sem pipáIt, amikor nagynérrje, Ariadne Zsófla asszony-
ság pamútgombolyagát antik spulnijára felgöngyölgette.
A 12. és 13 lockébcn közölt tapintatos előkészítés
után nra ogy májusi kirándulás lobonyolításának szak-
szcrű tárgyalására vállalkozhatunk. Miután azonban a
mester hírét mi senr emeli jobban, nint a kiváló tanít-
ványolr sikeres szoreplése, - 

(pl. Beethoven sikerei a
mesterét, Hayclnt is babérral koszorúzzák; vagy pl. ha
valarnely kiszámíthatatlan véletlen folytán ntegnyernént
ogy§zor a §emmeringi síversony olsó di,ját, abból soha
el nem múló dicsóség háramlana Gyula bácsira, aki
en3em sielni tanitott 1l. a 9. leckét a 1VI. Cs, februári
számábau); - tehát nla egy tanítványonr dolgozatát
olvastatom fel előadás helyett. Mélyen tisztelt hallga-
tóim el ne feledjenek kozbon mély hóilolattal adózni a
mosternek, aki ilyon kiváló tanítványokat nevelt. Az
előadó úr - Pictus I\{aEculus teljes jogú ötogcserkész

- o múvével egyúttal megpáIyázzl a Magyar Túrista
Szövetségnek a M. Cs. legutóbbi számában meghirdetett
túristairodalnri pályázatának összes díjait. (A birátó-bi-
zottságot ez úton kérem, itéljo is oda -neki a dijakat,
mort a bankettre engem is elóro meghívott ) l{ost pe-
dig a gyengébb idegzetúek tegyék lo a lapot, a bátrak
pedig figyeljenek.

Egy kirándulás leírása.
(Túristairodat mi pály ázat a z összes d íjakra.)

,,All right" - ntondta dr. Pocak Elemér parancs-
nok úr. Ezzel egy délután idejéro az 1927. sz. ,,Zerge-
nrldár" csrpat elsó rajának ventlégtag,jává leitem. CéI:
subalpin, azaz mag.ashogymászó túraséta a Csillebércro
410 m.) Idó : vasárnap déIután,

A ,,zergemadarak" az iskola udvarán sorakoztak.
Áz indulást 1 órára tüzte ki a parancsnokság és való.
b ln, mikor a parancsnok úrral 1la2-kot odaérkez-
tünk, már négy fiú tltt várt reánlr, sorban ülvo a po
dellus lakás lépcsőin. Megpillantva minket, eldobták a
cigarettát ós arcvonalba fejlódtek, A g}oís egynrás-
utárrbrn serény loholással órkezö többi fiúk is sorban
mellé,jük fejlódtek, úgv, hogy 1/22kor a parancsnok úr
.,vi-gyitzz" l.ezén},szavára urár c§aknen az egész ra.i
összekattantotta a bakkancsa sarkát. következett a /e/-
szerelésvizsgJlat Az egyérri felszerelése ntinden fiúnak
renilben volt, csak keften felejtclték otthon a hőnrérót
és egy kis újonc emolt panaszt könnyes szemekkel a
mama ollen, mort nen engedte becsomagolni a háló-
ingét Pocak parancsnok Úr rosszaló fejcsóválással el-
mondta vádbeszédét a oserkészet lelketnemesító céljait

mcgérteni nenr tudó szülók ollen és a kis újonc bőgvo
igérte, hogy legközelebb két hálöinget ós a papa papu-
csát is el fogja hozni. Ezalán az Órsi felszéreiés'siét-
osztására keLíllt a sor. Az iránytút a rajvezető nyakába
akasztottuk, a tönkölőt büntetésból a hálóingetlón kis
újorrc k_apta, a többi szerelvény is hanarosa'n gazdát,
ill. hordozót íalált; csak az órsi könyvtár ohozoti nénri
bajt, mert igen sok könyve yolrt az órsnek és sokáig
tar[ott, nrig valantennyit bele tudtuk szorítani a duzzadó
hátizsákokba, Egy üveg lekvár el is tört közberr és tar-
tartalma szétfolyt a firi hátizsákjában, de a 1öbbiek
hlnrarosarr kinyalogatták belőle. Mosakodás után a pro-
granlnr kihírdetése következett. Pocak parancsnok úi ki-
teritetto §ogutovitz budapesti atlaszát és néhány perc-
nyi s_zenrlélódés után kiadta a parancsot; ,,Felnr-eg!ünk
a Csillebércre és Ie is jövünk róla. Raj, jobbra ái in.
dúlj ! Vezetó Pufólr Góbé Károly !"

A bakkancsok kattogtak és a raj megindúlt az
iskola kaprrja felé.

A legelsó villamosra felkapaszkodturrk. A hátizsá-
kok nen akartak beférni az ajtón és a veaetó a haját
tépte kétségbeesésében, hogy nrekkorát késik most a
kocsija, a kalauz petlig holnri üzletszabályzalot emle.
getett és ki akarta tuszkolni azt a néhány fiút is, aLit
ntár nagynehezen benyonltunk az ajtón.Pocak úr azon-
ban fölényes hangon kijelenleíte, hogy az ifjúság a
joró Os hogy ő jól isnteri a Beszkárt egyik igazgatóját,
mire a kalauz elhallgatott és nri folszálltunk, a villaúos
pedig elindúlt. A kalauz ntost rnár roppant udvarias
volt, Pu'ók Góbé Karcsi érdeklódésére készségesen
megnrag.yarázta, hogy a Csillebércre valahol alúlról kell
felmenni és hogy legjobb lesz, ha loszállunk a Déli
vasútnál, nrert a vonatokról is mindig ott szállnak le
az utasok. Anriut az Erzsébet hidon átrobogtunk, a
parancsnok úr értékes nragyarázatba fogott a Duna
ntagíarországi útvonaláról, de a villanros közben lenent
a hídról, a Duna eltünt és a magyarázatot már Dévény-
nél abba ke]lett hagynia. Illegfigyelttik a festói szép
ségű Tabánt és két verekedó naszatos gyereket a Yér-
nlező a§án, szivélyes szóváltástra elogyedtürrk egy
utassal, aki nenr akarta belátni, hogv ilyen zsúfolt vil-
llntosou köunyen az ember fejére dólhet a magasra
omelt tönköló ós hogy egy szétlapitott kalapért nenr
il|ik ollan lárnrát csapni - és végre mogórkezlünk a
Dó]i vasútlroz. A leszállrisnál a háiizsákok nent akarlak
kifórni az a!őn, a liezető kitépte rnognraradt néhánr,
szíll haját is, ós a renclőr is sokkal jobban tette volna,
ha a posztián nrarad, nrint hogy odajöjjön és felirja
Pocalr palnok itrat ,,forgalmi akadály képozése nriatt".
lliudeme rrelrézségek tttán a villamos végro elmerrt ús
rni nregindúltunk a Csillebérc folkoresésére, Kenrérr1,
lóptekkel döngotték a fiúk az ll,ca kóburkolatát; Iegvi,



gabban tépkoitott a tis újonc, akinek sikerült a tön-
kölót észrevétlenúl a villamosban felejtenie.

Mentünk. Ránk mosolygott a nap és ránk kacagott
a szembejövó suszterinas, lelkünket megihletto a ter-
mészet fönséges szépsége és tüdónket fojtotta az atlto-
búz és a por. Utunk lassan emelkedni kezdett és Pocak
parnok úr lihogvo mogállást vezényelt. ,,Megfigyelési
gyakorlat: koréknyom felfedezése és tüzetes megszem-
léléso" - hangzott a pa,rancs és nem hiszem, hogy az
enrberiség történelme fol tud mutafni még egy kerék-
vágást, amolyet olyan alaposan mog§zomléltek, Iernértek,
rajzoltak és térképeztek valata, mint mi az út porában
talált bevágást. Az út tovább állandóan emelkedotf, a
parnok úr lihegett és a megfigyelési gyakorlatok mind
súrúbbekké lettek. Patkónyomot, emberi lábnyonook tö-
negét, vasrácsos kerités mögúl berzenkedve ránkugató
sipszi kutyát, ugráló verobet, korékpárnyomot, megint
verobot, majd öblöshangú farkaskutyát figyoltünk mog
áhitatos nagy igyekezettel. Utóbbinál,,kutyahangrrtán.
zást" is próbáltunk, de az eb gazdája csakhamar meg.
.jelont a kapuban és tisztelotlon szavakkal nyilatkozott
Baden Powell mozgalmáról, mire megvetéssel ott hagy-
tuk ót.

Jobbra kies pázsit intett hivogatólag és már épen
lotolopedtünk, hogy uzsonnával felfrissitsük testünket és
lelkiinket, miilón egy goromba csősz elénk állt és
lrosszú értekezést tartott s magántulajdon szentségéről.
A következó percekben a paranc§nok úr bizalmasan kö-
zölrto a tovavonúló csapattal, hogy a goromba csőszhöz
hasonló udvariatlan emborekot a sors büntető pörölyo
elóbb utóbb lesujtja. Ezen általános megnyugvást keltö
kijelentés a közfigyelmet per analogianr a tönkölóre irá.
nyította és kiderülvén mulasztása, a kis rijonc jól 

^t-gondolt és szónoki héwel olőadott szidalomban ré-
szesűlt.

Yégre olyan holyro érkeztünk, amelyet némi túl
zással hegytetőnek is lehetett novezni. Rét volt rajta,
játszó gyerekekkel, vendégló, szoknyás kirándulókkal, s
lra az orlrber átmászott az árkon, egy kóhalmaz tetejé-
rő1 gyönyörii kilátá§t élvezhotett a budapesti háztetókre
és kéményekre (sohasem gondoltam, hogy ennyi kémény
lehet a világon !). Egy járókelótóI megtudtuk, hogy a
Svábhogyen vagyunk és a Csillebérc innen legalább
két óra járás, mire a parancsnok úr kijelentette, hogy
a hogyek és az utak rosszitl vannak jelolve a térképen,
de az nem baj, mert a kírándulást úgyis csak a Csille-
bérc Jelé tervoztük és különben is fődolog, hogv a
cserkész az é|et minden viszonylatában nrindig feltalálja
nragát. Azonnal feltaláltuk magunkat és a gyepre rogyva
uzsonnázni kezdtünk, Nagy munka volt, de örönrmel és
lelkosedéssel végeztük, mert a fiúk is rögtön belátták,
hogy az ehető dolgoknak a hátizsákból a gyomorba
átvándorlása az egyéni megterheltetést lényegesen e]ő-
nyösebbé teszi. A parancsnok írr itt is jó példával járt
elóI és mondhatotn, talpig oserkésznek mutatkozott,
nagy örömére annak a két fiírnak, aki a parancsnoki
hátizsákot idáig cipelte. Uzsonna végeztével a papirt és
sz.enretet egy előttünk itt járt kiránduló társaság bátra-
lragyta szeméthalomra szórtuk, nrert a rendre nrirrdenek
folött ügyelni kell és a cserLész új hulladékhalmot
§ohasem kezdhet.

Amint az ot éssel végoztünk, a palancsnok úr so-
rakoztalta a fiúkat és az olóbb említett kilátó-pontra
vezényelte, kiadván a kövotkozó rendeletet: ,LáIrajz
készítendő a városróI, Idó: 10 porc. Hozzákapcsolódik
ogy önfegyelmezési gyakorlat: az idó alatt senki nem
néz senl oldalt, sem lrátra". - Csodálkozva kérdezní
akartam a fura rendelet okát, do pillanat alatt világos
lett elóttem mindon, midón a parnok úr karon fogott és

gyor§ léptekkel a, y€ndégló irányába vezetolt, amely
pont a fiúk háta mögött feküdt. Midón nénoly pobár
sörökkel megerósödve visszatértünk, a fiúk még egyre
meredt nyakkal figyelték a várost és rajzolgatták a
kéményeket; az egyik már a harmadik noteslapot írta
tele kémé4yekkel, - csak a kís újonc forgatta vígan
a fejét és meg is látott bennünket, pont amidón kílép-
tünk a vendégló ajtaján. Parancsnok úr le is leplezto
rögtön a kis újonc nregróvandó fegyelmezetlenségét és
a legkomolyabban kétségbo vonta, hogy gyökeres javulás
nélküI valaha ember fejlódhessék belóle.

Befejezóclvén a látrajzkészités, a fiúk a réten
cserkészjátékhoz álltak föl, mi pedig egy fa árnyékában
szunnyadni pihenőro lértünk, Esteíelé jáfi az idó, mi-
kor felébredtünk. A fiúk a játékot már abbahagyták és
most éIményeiket beszélték meg még egyszer. Kiderült,
hogy a Pufók Góbé Karcsiuak a nrétaütővol kiverték
egy fogát, a labda ellenben borepúlt egy kertbo és az
utána bemászó fiú nadrágját egy bestiális házőtző
kutya jelentékenyen megcsonLítotla. Két fiút esernyővel
elnáspárgolt egy haragvó családapa, mert hadijáték
közben feldöntötték az árlyékba állított gyermekkocsit
és belegázoltak a familiának a gyepro terített uzsonná-
jába (a kis újonc épen most vakart lo a cipójo talpá-
ról ogy, a felismerhetotlenségig , szétlapított komény,
tojást). A veszteség tohát ogy fog, egy lapda, egy
nadrág, meg a csapat footballlapdája, melyet a ,Vörös
csillag" cserkészcsapat vitt el győzelmi jelvényüI a
parnok úr hátizsákja mellól, észrevétlenúl megközelít,
vén a játszó csapat letáborozási helyét.

Mindezek megáIlapítása után Pocak parancsnok úr
hosszabb beszédben méltatta a firik elótt a jól rnes-
szervezett kirándulás jollemnevelö hatását, azulán el-
énekeltettük a cserkészindulót és hazaíelé indultunk.
Már bent járiunk a házak között, amidón ogy§zer a
parancsnok titokzatos pszt !-jellel megállást vezényelt
és suttogó hangon hívta fel figyelmünket az egyik ház
baromfiudvara folől hangző madárdalra, ,,A csalogány"
mondotta. ,,A csalogány" sugták átszellemúlvo a fiúk
és léIekzetüket visszafojtva figyelték a bájos éneket.
Egyszerro belúlról a házból asszonyi hang hallatszott:
,,A búbos tyúk kotkodácsolt. Nézd meg, Julosa, van,e
tojás !" - Julcsa megjelenésével és a tyúkóIba beha-
tolásával kapcsolatban elhallgatott a csalogány énoko,
és rni folytattuk utunkat az édes otthon felé. Nagyobb
emóciót most már csak a találkozás váltott ki, miilón a
Déli vasút melletti megállóhoz érve, ott találtuk a
tönkölónket, amelyot - rnint utóbb kidertilt - a haját
tépó kocsivezetó hajított utánunk délután. A tönkölőt
neglátva, a kis újono könnyekre fakadt, Pocak parnok
úr pedig beszédet mondott a cserkészet társadalmat
javító hatásáról és a kocsivezető eljárását az I. tör-
vényból rnagyarázta meg.

Itt már többet a hazaétkezésrő| nem tudok, mert
a beérkezó zsúfolt villamos megrohanásakor egyél.i
ügyességünket kellett érvényesilenűnk és engem'a ren-
dőr hamarosan leszedett, az itközöről, minek fol5tán a
,,Zer gentadaraktól " végkép elszakadtam.

Á felejthotetlen kirándulás enrlékét híven őrzöm
lolkem mélyén és a yillamos ütközójén való utazás miatt
holnap megyek kihallgatásra a rendórségre. Ezzel zárom
pályázatomat és várom a díjat' 

pictus Masculus
teljesiogú öregcserkész.

Jta oannak jó gondolaíain[c, forduljuníc óizalommal

a szerkeszíőhöz !
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& A cserIiészcsónaktelep iátszótere. A yizi tisztitábof kajakórse a. hátizsr.Lkban. hordható_egy__ós líétszemélyes

vásZonkajakokkal.

A vizi tisztitábor.
ffi A célja volt a vizi élettel rnogismertetni azokat,
ijiakik még eddig részt nom vottok beune és egységesi-
[l teni, kicsorélni a jártasok tapasztalatait.
ii A résztvovók megismerkedtek a Dunán használa.

los sajkók ,m,iuden fajáual, azok elónyeivel és hátrá-
nyaival; a ladikokkal tanultak evozni, lapátolni és
csáklyázni, söt rendgyakorlatozni is. Volt elméleti eló-
adás is, de főleg sok gyakorlat.

A gyakorlatozás nagyrészt az ujpesti öböl állóvi.
zében folyt le, do keriilt sor u Nagydwnára,, sót vizi-
lrirándulásra is. §{ert a vizi tankönyvekot otthon is el-
olvashatja nindenki, de a helyes testtartást, a szokásos
viselkedést, a kormányzás és csáklyázás alapelemeit
épen úgy nohóz könyvből elsajátitani, mintha valaki a
szobában akarná_ a sielést vagy úszást megtanúlni. Az
ilyet látni kell. Iis nen elég'Ű áilóvízben látni, mert
a folyóvíznek megvannak a saját külön nehézségoi és
voszedelmei, amelyekról lrelyes képet csak az kaphat,
aki ezeket is kipróbálta.

Sőt a Nagyduna megáradt vize is csak halvánf
képet adhat arról, anri a passaui leevezésnél vagy más
nagyobb mozgótábor a|att a csapaiokra várhat - hiszen
itt nálunk a Duna óránként csak 4-5 kmt tesz meg,
ellenben Linz körül 14-et is ! Budapest körül nincsenek
gátak, párhuzammüvek, vizalatti sziklák, örvények és
más veszélyes holyek, nom sodor a víz oly erősen a
hidpillérek és kikötött uszáIyok felé. Repülókompjaink,
zúgóink szintén nincseuek. De aki a mi lomha vizünk-
ben közelébo jutott a hajómalomnak, jégtörőkuek, vagy
más voszedolemnek az el tudja képzelni, milyen foko
zott óvatosságra és fokozott fegyolemre van szükség a
sebesebb vizben, Akinok a gyönge szél mellett is bo-
csapott a kovéssé terhelt ladikjába egy-két hullánr, az
el tudja képzelni, hogy a jobban nregterholt járnrrlnek
az erősebb, vizzel szembe fuvó szé| milyen komoly
ellensége lehet.

Merta vízioserkészet, a yizivándorlás, a Dunán
való moz§ótáborozás már nent játék, az már komoly
férfias munka, az csak kipróbált, megbizható, fegyelmo-
zett, meggonilolt fiüknak való.

Már a tábori élet is más ilyenkor. Áhol napi
6 -8 órai vizi utazás nrellett kell a rendes állótábor
mindon toendőjét elvégezni, fózrri, rözsét szedni, lemo,
sogatni, sót trizhelyet épiteni, sátrat verni, tábort meg-

száIlani és tábort bontani: ott minden ogyo§ cserkész
teljes munkakészségére, fürgoségére t an szükség. Egyet.
len cserké§z idópocsékolása, piszmogása, ügyefogyott-
sága az egész rajt foltarthatja. Vizi nrozgótáborban min-
derr ,,futólépésben" történik - hogy aztán a tábortűz
nrellett annál kedvesebben, ráérőbben lehessen elbeszéI-
getni, hogy a 

"nyugodalmas 
jó éj" annál nyugodalma-

sabb és jobb lehessen. A naplóirásra minden percet fel
kell használni, hogy az esomények rohanó forgatagába4
megrögzittessék minden tapasztalat, minden élmény és
értékes gondolat, máskiilönben már rövid idó multárr
összofolynak és elhomályosodnak az átéIt képek.

Ezt a fokozott pontosságot, ezt az időkihasználást
szintén külön is kell gyakorolnia annak, aki ilyen utra
vállaIkozik.

A térképismoretnek és a jeladásuak kiilönösen
nagy a §zerepe a vizi mozgötáborban. Ezt tehát itt is
erősen gyakoroltuk. A vizpart milyenségét, a part köze-
lében elóforduló jelekei tornészetesen különösen beha-
tóan gyakoroltuk. A sipjelekról talán jó lesz mogemli-
teni a következóket:

Vizí mozgótáborban is rnegmarad az örsi beosztás.
De az őrsök 2-3 ladikba vagy csónakba vannak bo-
osztva, Minden ladiknak meg\,an a külön parano§uoka,
megyan a száma is. Ha tehát valamely jel előtt szám
van, akkor a jel csak az illető számu egy§égre vonat-
lrozik. Ha a számot a sipjel után fujják, az osónak-
lrosszat jolent. További jelek:

.(D-Iibasor,vagyis
egymás mögölt sorakozni.
.- (v) : votr&ll vagyis
ogymás mellett felállani,

egy-egy ladiktávolságra

egy-€gy ladikhossznyira

(k) : kikötés,

- (j) : jobbra húzódni (hajót jobbra kike-
rülni, jobbra parthoz közoledni),
, , (b) : balra húzódni.
A két utolsó jel megismételve jobbra (balra) való
negyedfordulatot jelent.
..(h):hátra,
. (s) : gyorsabban, siess,

..(i):irrdulj,
, (c) : egy kis figyelem,

(o) óvatosan, lasabban (ezt adják le hátuhól,
ha nagyon elmaradnak),
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Gyakcrlatozás g Dunán.

- - (m) : megértettem, megtoszem

- (t) : vigyázz (tartsd a szád),.-(a)-állj,
, (ú zátkőzz.

Tehát póldául, ha az ő ös számu ladikot előro küld-
ten és visszahivom,a jel: . | . . . l . . . . 

ll

Ha azt akarom, hogy egymás után két ladikhossz-
rryi távolságban indúljanak, vagy ilyon távolságot tart-
sanak:.| .| --llHarmailik ladik tartsou jobban balfelé:

.|,|-.
Mindon sipjelet az egy pont (figyelem!) előzzön mog.
Az egész gyakorlati szabiiyzatot itt nem irhafiuk

le, J.rár azt is mind gyakoroltuk, sót az ülés, az evezés
helyes nódjára is mogvannak a külön szabályok.

Mintlen rnozgótáborba induló csapatnak a sátor-
verést, l:ontást, helyes csonagolást már otthon jóI bo
kell gyakorolnia a saját sátraival, Jó ha a szerelvény-
nek, sátraknak, edényeknek zászlónak, mindennek nreg,
yan az állandó helyo, ladikja ós gazdája, aki gondját
viseli.

A íelkelóst kövotó reggeli tornát sohasem hagy.
tuk ol. A zászlófelvonás ós levonás megtartható a ladi,

kokban is. Ilyenkor a zász|ő a parancsnoki
ladik (vezérsajka) árbócán libeg.

A sajkák orrán a háronrszinii cserkész,
zász|ő len g, háro nr szög-
letii, nint a leglöbb
vizi lobogó

ltiilOttös ttóllszcríi.
sógrrck örvelrdott a tí

borbrrr az összct,aliltaló kajak. Dz.zcl a 1li-
l_ror neháuy tagja t:iborbonlás tttítn lerttc-
callt a t clettcei tóra, azt nngy vilrar-

barr, tajtókzó, fodros ]rullánrokbrrr bejárta és otlttót el-
lragyott rrádasok között teuróntelcn vizi szárnya,s eldrr-
gott költóltel_vo ntollett, terjedelnros tavakon, lrcskeny
csatornákon vógig, járatlau, valóbarr dsungelszerú r,a-
donban kajakozotü lo a Iryilcgyenes, szóles, Iltár etező§
csónakokkal is járható Sárvizcsatornába, lronnót aztán

, A csolnakház kikötóje.

akár Siófokra, akár a Dunába ösmert úton lohot eljutni.
Persze oz nom mont olyan simán mint itt leirom. N[in-
den elóloges tudás nélkül nem is lohetett volna meg-
tenni. De jól esett tudni, hogy ozt az :utat is először
cserkészek tették meg.

A tábor alatt a budapesti ovezősök úgy odaszok-
tak a telepre, hogy azóta minden vasárnap esto össze.
jön ott a nvizesok" oagy részo sokszor bizony elég
vizosen - különösen, ha egé§z napi esóben voltak
kinn. Do a jó meleg toa, néha egy egy látogatoti r.a
csora, hamar feledtetik a nap nolrézségeit IIa ez ígv
megy tovább, mire a telepet ünnepélyesen megnyithatjuk
már állarrdó és hű 

"törzsvendégoi" 
lesznek a telepnek.

Egyos csaprtok már eddig is úgy odaszoktak, úgy ott-
hon érzik ott magukat, hogy mire ott rendes úszások-
tatással, evezóstanitással is tudunk foglalkozni, külön
oserkésztársadalma alakúl ki az egyelőre szúnyogmen-
tos szigetrrek és igazán megteremtódik az egységes vizi
élet. Akkor aztán a nyári kánikulában, mikor a lráti-
zsák cipelés izzadságos ntünka lesz és a fóvároskör-
nyéki hegyeket a kirándulók tönrogei lepik eI, mikor
már jobb a vízen, a hiís Duua habjain ringatódzni,
aklrorára nrár minden írszui tudó uagyobb cserkészfiri
tudni fog,ia, hol töltheti el legjcbban nlári szabadide.iót.
Renrélhetólog csónaképitó mtihelyeinket síirün fogiálr
felkeresni ós liiilönösen az ,öregeli" 1rrclni fogják, hot,á
ntenjenek - ki a szabrclbal Z,elltbely alu.la dr,

TAV ASZ I KEP.
Bársony fú, kócos, nyiratlarr
Gesztenyéken, orgonákon rügy Lipatlan.

Bársony fú, fr-iss széhOí selymes
Ezet vitág nyujt az égnek fchér szitrnot, f,<hét kelyhet.

Puha, íágy nap, sárga, íényes,
Athasit j a, f e1sz át i|jatél magzatját,köCpár ák e.l,s 2i;rk esé gct
Fenyórígó, íekete, fűtge,
Atcseng az erdőa tavaszí íütlye,

Ríadt egér, bokor, batázőa,
Rekedt kolomp, a télet iátja,
Apró cserkész, pitos, puÍók palánla,

öteg leíek 
*

P ú tépl.e, sors cibálta,
Tavasz rcggel az Utat megtalálta| ,. í.
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Ez az innep Eszakamorikában keletkezett. t874-
bcn Nebraslia állam islrotái egy napot szerrteltek a firk-
nak. E kedves szokást fokozatosan a többi állanrok is
átvették s a _napot késóbb ürrneppó avatták. Ilyenkor
f,ikat ültetnek a tanulólr, azulán ntóglátogatjákaá előző
órekbon elültetett fákat is.

Mi is nregemlékezürrk ntinden óvbcn a fák és nla

t.rrtozik, Ahol niucs'er.dó, ott nincs nradárdal, ahÖnan
elliadtak a nrrdirrak, ott elhervad a táj. . .

A_serdüió gyernrekkornak van egy jellenrzó szaka-
szl, ntikor leginkább az állatkinzásnau leli örönót. Nenr
osak _a g1,orrnekek általános szokása ez, hanenl sok fel
nóti is úzi ezt a rtit ,,nulatsá$ot''.

_ Sokan pcdig azérü ütik ágyon a békát, mert rút-
nak tartják,- a d-Ónevért csak aiórt szegeziÉ a kapura,
hogy ,,szeroncséjük" logyon, a vakondót petlig ázért',
nert néha kiturja a palántát, Milyen esztelón dólog ez:
Iliszon ezek mind nagyon hasznos állatok.

. A denovér este jár hrsznos nrunkájára, még pedig
a levogóbon l - A béka ugyancsak le§inkább isie, dó
a földön, tig a vakond a rold belsejébln. - A mada-
rak mnnkáját teszik tehát teljessé,

Az éneklő madarak haszna nragában is felbecsül-
hetetlen. Az ombor a leguagyobb mógerólteiés nrellett
senr volna képes a kártékoni. rovarokát elpusztitani. A
beroyózás, a hernyófészkek 

-elégetéso, 
az 

-emulziókkal
és Tórgekkel való irtás mog sem közeliti a madarak
nunkáját, pedig monnyit kell-fáradozni és költeni nrincl-
ozekre l

Képzeljük ol, mi lonno velünk, ha éneklő madara-
ink néhány évro felmondanák a szolgálatot ? A fóld
helnzsegne_a férgok és rovarok millúrdjaitól, undor
volna az élot, do nem is volna élet, meit nom volna
mit enni ! Gyümölcs nem volna, konyhakerti votemény
sen, Nom volna lrús, meri nem volnának legelök, tohát
az állatok nem táplálkozhatnának.

. Cs_ak rréhány pelcig tartó sáskajárás sivataggá
teszi a legtorntékenyebb területekot !

A nénretek annyira óvják a nemo§
h_gsl a pásztorok pI. a végóir kis ásóval
cllátott botot hordanak, m-clynek segitsé-
góvel az ártalmas gazokat, mó.gcs riOvé-
n;,cket gyökorestóI kienrclik ós öJszegyüih
vó.n, elégetik. A japánok nreg valósággal
rftbJai ír tcrmészctnck: órákig gyön; ör.
kOdnck í} cscfesn}-evirágzásban ós irinóscn
lláz, nlroI virágot vagy r.irágoskertet IIo
írpolnának, a ntarlarakat nreg óllcrr llag}
becsben tartjírl<. Nonr csoclá, lia ott iido
a icvogő és dús a tcrnrószet.

Az omberlek friss levegóro virtt sziik-
srlgo. Aki neltr rószesiillret a íriss lovogő
ólvezetóben, az siipadt, licdvollctt lcsz,
lissztrfc.iIőrjik. A íriss lcvcgő Iiiklcti vé-
riinliet. Áz c]lr:rsz_ttált lcvcgó ttrórgos. az
ctttllcrrc áríalruas, tclIl'rt kilr:lreJjiik. lIe-
l.t cltc lialturrli jót - do lrog_tart tarthat
"az lr ke;keny lcregőg.yiirii, nrcly :r földet
tivezi óvczrcrleilig, lrtikor rrrirrtlcn ;lillalrlt-
lllrn rrrillió ós IrriIlió cntber 3 - 4 litcrt cl-
íograsz,t ?

... A fa azt lrasználja fol lélegzésre,
anli nekiink nem koll, viszont ni azt sziv-
juk be, anlit a rrövény (fa) kilelrcl, Tehát

A madaralr és fálr napja.

tormészetet,

a fa és az embor ogyrnásra van utalva. Mi lonne, ha
az emborok meggondola,tlanul kipusztitanák a fákal : az
omboriség nagy kárát látná oktalan cselekodetének !

Podig nrily sokan cselekszik ezt ! Nomhogy fákat,

- molyek nróg édes táplálékot is adnak - inegcson-
kitanak, §ót kivágják azokat. A fák, fólrép a gyümölcs-
fák, hasznát alig lehet értékelni: tiszta, levegót, húvös
árnyékot, csomegót, lokvárt, befőttet, cukrot, épület-
anyagot, butort, szorszámokat adnrk nokürrk és nagyon
sokan ozekért a javakért hátátlansággal fizetnek l

A gyünölesfrik hasznát alkalmam volt igon élén-
ken tepasztalnom, ni'ior a Dnnántulon jártam Nagyvá-
zsony, Felsó- és Alsóőrs tájékán. Nenr volt egy nlolz§a
harapnivalóm, szomjas is voltant, falutól pedig nrosszo.
lfégsom nélkülöztonr, mert kilométerekre szegélyezték
különféle gyümölosfák az orczágutat. Mindenki szánrára
nyitva á|It az Isten gyümöIcsös kertje Azt mondtam:
,,Bála Istennek l" Az Iston áldja mog azokal a derék
embereket, akik o fákat oly sokáig tudták védolmezni,
mig onnyiro nóttek.

A jóérzésű gyermoknek és ifjunak az a legszebb
jellomvonása, ha a védtolent, az állatot, fákat nom
bántia, sót annak bántását nregakadáIyozza. Az ilyen
ifjuból derék és boldog embor losz, mig az á|Latkinzó,
a madár és élófapusztitó emborek rondszelint gono§z,
gyáva és önzó lelkületüok !

Nom szabad azt mondani, hogy ninek ültessok
fát, mikor nom tudom, hogy ki látja hasznát l Gondol-
junk arra is, hogy ezt az előttünk éló önzó emberekis
mondták, de voltak, kik nenr igy fogták fel a ctolgot.
IVIost áldjuk ezekot. Isy áldanak majd bennünket is
50-60-100 év mulva azok, akik mogpihennok az á|-
talatok üItetott fa lombkoronája alatt.

Aki a madarat és az é|őfát pusztitja, embertársai-
nak árt, sulyos bünt kövot eI nenzotévol szomben is.
Az ilyon ember rászolgál a közmegvetésre . . .

Cserkészok ! Tartsátok hazafiui kötelességtokneh a
megyar ifiuhoz illő lovagiassággal védolmezni azokat a
kis madárkákat, amelyek drága hazánk anyaföldjét a
férgektól tisztogatják és segitik azt szebbé és áldot-
tabbá tenni l orr Jtínos.

Ivíozgalmas cserkészélet vizisporttelepúnkön. (Jelenet a Ző0.Ilangya csapat népszigeli husTéti
prőbatáborozásából, ahol a mult számunkban közölt uj őrsi sátrak elsö kész példánrai látha-
iók. E §átortypus a Hangya csePat saját teí,Iezete szerint készütt.) szász Ákos'cs. t.'iei§éle}e.

193



A fiúk maguk is megijedtek, azt hittélr PaIi halá-
los betogen ér lo . . . Do aztán sik toropre jutottak s
pali is Iomorrdott a halálról.

Jó nrásfélórás bolyongás után az ördöngós falu
köruccáiból visszajuttlttak oda, - ahonnan elinJultak. Ott
aztál talál.tak egy örog szekerest, aki nregszánta őket,
némi pénzért s egy kis étolért, amit Pali adott, mellé-
jük adta legkisebb fiát, hogy vezo§§o föl óket.

Félórás kapaszkodó s ott állottak a kóbányában.
A moredek szakadék szélén keskeny lépcsö vezotett a
barlang nyilásához. Keserves nyögésok között másztak
fel odáig. A parasztfiu köszönt és elszaladt. Feri boné-
zelt a barlang nyilásán. Nom tulságosan barátságos volt
a kozdot. Koskeny sziklahid s jobboldalon, baloldalán

- Feri ugy látta - fenekotlen mélység.
Pali inditványára lokuporodtak és rr"jra evésnek

láttak. Majd behordták a hátizsákokat a barlang öblébe.
Annyíra, elfoglalta őket a maguk dolga, hogy rneg sem
látták: vagy husz }épésnyiro szintén osomó hátizsák van
lerakva, hosszu botok és széles karimáju kalapok mel-
Iett. Szél Gyurkát som látták meg, aki némi íigyolnres
gunnyal szemlélte a vasárnapi kocakirándulókat.

Meggyujtották a lárnpákat és hangos vitatkozás
után egynrás nyomában bujtak bo a barlangba. Szél
Gyurka közolebb mozdult - a táborhelyet nem hagy-
hatja ol, hiszen őr, do mégis meg kell figyelnio ezl a
furcsa társaságot.

A ,,furcsa társaság" odabent végigcsuszott négy-
kézláb a koskeny oldalosvényen s szélesebb hidhoz ju-
tott. Feri folkiáltott:

- Nini, itt vaskarika van . . . t

Csakugyan, a sziklába erósitve vaskarika sötétlett.
Kibontották a nagukkal hozott száritó kötelet s bele-
hurkolták a karikába, aztán előro világitottak a méiy-
ségbe. Fori észrevette, hogy jobbra ott is sziklahid van,
amelyro könnyú átjutni. Persze közben még tiz nrétornl,i
mélység. Gyors elhatározással hátraszólt a fiuklroz:

- Tartsátok a kötolet.
Fesziilő izmokkal - valamikor ügyes tornász volt

- lejutott atta a koskeny sziklára. anrelynek mindkét
old,rlán mélység feketélt. Egymásután ereszkedtek lo
a fiuk, olsónek Kleits Pali, aztán a többi. A kötéI ötvon
méternyi volt, jó darabnyira lelógott a jobboldali sza-
kadékba.

Ott kuporogtak a keskeny függó közön § nom
i5en mertek mogmozdulni. Kleits Pali halkan nyöszö-
rögni kezdett s fohászkodni kütönbözó fantasztikus nevrl
szentekhoz. szatmári Gabi hátbavágta :

- Ha félsz, eredj föl.

- Szé. . . szépon - vacogta vissza Pali.

- Hogy megyiink tovább? - érdeklódött Kelen Peti.
Valakinek lo koll mennie s nregnéznie, mi van

Ient -, inditványozta Breuer Anti.
Igen ám, de ki ? - siránkozott Kleits Pali.

-'fin'nem mehetok - mondta Peti - a lrarom
fáj. Beloütöttem a sziklába, mikor lojöttem.

Erzett a hangján, hogy .nem mond igazat.

(5 folytatás.)

- Nem akaront a ruhánr hiába bopiszki,arli
jcl rrtetto ki olőkelóert Szatmári Gabi.

- Nenr értek a sziklamászrishoz - Ilrrlnrlta Anti.

- Tólem csak norn kivánjátclk, lrtlgy lelrrerrjek ?

- lapult Kleits Pali.
Feri í'elnevetett.
-- I{a, ha olyan gyávák vagytok - rrrajtl én ne;;-

mutatonr. Engedjetek le.
Kleits Pali aggodalnaskodott.

- Jobb lonne visszafordulrri !

- Szépon. Ha gyáva vagy erodj to vissza.
Fölhuzták a kötél vé.gét, ráerósitették a hevodert,

anrelybe Feri belobujt. Ovére .villanylámpát kötött s
aztán hátraszólt a négy fiunak:

-- Erósen tartsatok, hé !

A négy fiu hátradőlt, kezében a kötél. Közepén
kifeslett már elóbb s oda most amolyan felületcp hurkot
csonózta]i.

,,Az elórehajló fiukat hirtelen heygs rántás ,íolta a szakadék szélére.'

Feri fe,je eltünt a sötétségben. Lassan jöttek a
parancsszavak:

- Jobbra a lrötelet !

- Engedjetok balra l

Huzzatok !

A fíuk kiváncsian lra.ioltak elóre.
-_ Mit látsz? - kérdezte Auti.

- Egyelőre semnrit. Lógok a lovegóben, csak ti
tartotok. Engedjetek még

A kötél iassan fogyott. A fiukat valanri furcsa
szorongás töltötte el:

szatmári Gabi lokiáltott :

- iVIi van Feri?

- Semmi. Engedjetek . . rnég egy kicsit . . .

mo§t, ., hé . . . vigyázzatok .

Az előrehajló fiukat hirtelen heves rántás vonta a
szakadék szélére. Aztán tompa jaj, zuhanás, reccsenés,
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mint amikor doszka repod - és utána nag}, néma,
halálos csönd . 

*

Ahogy késóbb a zuhanást valarnennyiro rekon-
struálni lehotott: nem a kötél okozta a dolgot, hanem
Ferinok ogyik szeroncsétlen mozdulata, Hat méternyire
volt még a mélység fonokón lgvő doszkapallótól, anrely
ujabb szakadék fölött vezotott át. A sziklafal mentén
akart lecsuszni s közbo a hovedort tartó kötéIvégekei
odahorzsolta a kiálló poromhez. Az amugy is gyenge
kötél szétfoszlott, a mogfoszitett bog kiotdódott: Feri
lozuhant.

Hat métort zuhant s szinte kisérteti szerencsével
a doszkapalló közepéro osett, ugy hogy zuzódásokon
kivüI konrolyabb baja nem történt, Áz esés pillanatában
olvesztotto eszméletét, do hamarosan magához tért . . ,

Rottgnotesen mogijedt. Bizonyosságként étezte,
hogy vége - innen sohá tobbob napvilágra nom kerül
és itt senyved halálra a nyirkos sötétségben... Oda-
fönt, messze kéklett az ógbolt egyetlen halvány nrara-
déka s közbiil a fiuk halvány gyertyalángja Iobogott.
Mogpróbálú feltápászkodni, elcsuszott . , .

Fönt a fiuk moredí borzalommal kémleltek lefelé.
Yégro Gabi megszólalt:

- Mi az . . . hol vagy . . . Mi van voled, F'eri?
De akkor már Kleits Pali kövér hangja végigböm-

bölt a sötétségon:

- Sogitsóg! ... Sogitség! .., Segitsé-é-ég!...
Metszó lrangja fölhatolt a barlang bojáratáig s

Szél Gyurkára talált, aki már idáig merészketlett: na,
gyon nyugtalanitotta ez an oltúnő kompánia. Most le-
orditott;

- Mi az? Ki az?

- Az egyik fiu leosott nom tucljuk kihuzni!
Segitsé-é-ég !

Szél Gyurka villámgyorsan az egyik sziklára ug-
roti. Sipját szedto eló s gyors egymásutánban három-
szor adta lo a S. O. S jelot s utána futólépést rakott.
Majd leorditott a remogó fiuknak:

- Maradjatok nyrrgodtan, ahol vagytok - rögtön
jövünk . . .

Nem kellett sokáig várnia: dobbanó lépések zaja
közeledett .

Legelsónek Kovhcs Tibi ért ki a tisztásra. Utána
a többi Sirály; valamennyinek fojén a szánr - ahogy
ép a harcjátékot abbahagyták s idefutottak.

Szél Gyurka rnegállt Tibi előtt !

- Örsvozotőnrnok szeretettel jelentem, hogy oda-
lent valaki leszakadt. Társai segitségért kiabálnak. Ezért
sipoltam §. o. s.-t.

Tibinek felvillant a szeme:

- Jót van Gyurka . Gergoly Miki . . .

- Parancs ?

- Leszaladsz t legközelebbi házba. Van valami-
lyen vastag kötelük, tudom. Láng Peti veled megy. Ani-
lyorl gyorsan csak tudjátok, felhozzátok indulás.

A két fiu elrohant.

- Jóska a montótáskát. Ugy. Most pedig kotten,
Erdós Lajcsi és Hamvai Gyurka volem jöttök.

Bamarosan ott állottak a mog§zeppent fiuk nollott.

- Mi a baj ? - kórdezte Tibi.

-ott... ott.. odalont.. -mutatottromegó ujjal Gabí lofoló.
Az ürog fenekéróI gyenge, alig hallható nyöször-

gós hallatszott.

- Ki van lent? - kiabált le Tibi.

- Nenr . nem tudok beszélr:
a válasz.

- Próbálj megmozdulni . . . T
- Tudok.

- Holyes. Ne állj fel. Mindjárt
Ne félj, hanrarosan fönt leszol. Nem fáj a
érued,, hogy eltört valamid ?

-Nem.,.nem...De a hang nrár nagyon sirósan hanzott. Tiu.
kiáltott :

- Egészen nyugodtan feküdj... Gondolj arra, hogy
mindjárt itt ieszel köztünk . . . Pár perc az ogész.

Odafönt a barlang rryilásában két sötét alak jelent
meg. Az egyik lokiáltott, miközbon hatalmas kötegot
nyujtott lefelé.

- ltt a kötól, Tibi.

- Jól van. Erósitsótok meg a fönti karikában.
Elég hosszu ?

- Do mennyirel Száztlasz méter.

- Rendbon. A felsó végébez álljon mindenki oda,
aki fönt van.

Tizennégy orós frakéz markolta meg a vastag
kötéIvéget.

Tibi körülnézett.

- Itt nom maradhattok. Monjetek mindnyájan
föl. Majd a fiuk föl.huznak.

A négy megszoppent, kevésbeszédii kirándulót egy-
másután huzták fOl a fiuk, Tibi egyedül maradi Hanvai
Gyurkával és Erdós Lajcsival. i

- Eresszétek le a k te]et . . .

A vastag kötél hinbálózva csapoit a sziklalridra.

- Megvan, Most pedig - fordult a mollette álló
két fiuhoz - ti is fogjátok meg a kötelet. Lemegyok
ahlroz a gzerencsétlen fiuhoz.

Tizenhat kéz fogta neg § Tibi ügyesen kuszott
le ogy-kettóre a meglehetőson iugó kotélen. Alig egy perc
mulva fonékre érhetott, mort fölkiáltott:

- Elengedhetitek.
Pár porc mulva jOtt az utasitás.

- Lejebb engedni.
Ügyes kézzel derekára kötötte az a|ig nrozgó Feri-

nek a kötelet s megadta a jelt:

- Hlzzl
Tizenhat kar feszült mog § tiz perc mulva sáto§an,

véresen, alig fölisnrerhetóen, Feri ott volt a barlalg szá-
jánál Nemsokára Tibi is ott állott mellotto.

Op az eszmé|eLlon fiu mellén borrtották ki az irrget,
amikor llanrvai Gyurka rryitott utat magának a szótlan
csorkészek között Most ösmerte csak föl bátyját:

- Fori ! - borult rá nagy szoretettol.
Tibi nregéríntette vállát:

- l{yugodtan Gyurka. . . Nem komoly a baj . . .

Félóra mulva Feri jeientéktelen zlzott sebeit bo
kötözték, lernosták és ruháit rendbehozták, Egyetlerr
szó szemrohányást a lelkiismeretlen, könnyelmü diák-
kompánia nem kapott. Miután meggyőzódtek róla, hogy
Feri a maga lábán is könnyen haza tud menni, sorba
álltak s indultak a hegy cslrc§a folé. Gyurka ott akart
maradni bátyja mellett, do Tibi finom érzékkol vissza-
tartotta :

- Jobb ha az ilyosmit egyedül emészti meg az
ember ! - mondotta.

Alighogy a cserkészok eltüntek, Foriék kompániája
lassan, loforrázottan indrrlt meg Pesthidegkut irán5,{|1.

(Folytatjuk.)
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A Magy.rr Cserkész cikkei kiitföldi
cse kéizlapokban meg:ehetösen súrúen
ntegje'ennek. Mi erre nagyon büszkék va-
gyunk, ntert azt mutatja ez a tölünk való
uollózásg, hogy lapunk olyan jó, hogy az a
külföldi nagy, gazdag cserkészlapoknak is
tud adni anyagot. Legu'óbb az ,,Unser.
Wegg cimü osztrák cserkészujság vett át
egy kis cikket tölünk és loyatis testvéri-
séggel irja a forditó, hogy .,ezt a kedves
közlo nényt a nMagyar Cserkész'-bö| velte".
Bizonvára ti is örültök kedves olvasóink
ennek a minden szónál szebben beszélő
sikernek ?

Cserkészet tették hetyre a klsiklott
vonatot. nA Guton táborozó lX. ker se-
gédtiszti táboro - irja a ,,Debrecenn -,,a vasuton hazafelé indult, a,nikor a vonat
egyik kocsija kiugrott a vágányokról, A
nr,:gria.Jt utasok tanácsta'anul állottak a
va.iut nlcllett, a cserkészek azonban ha-
bozás nélkül munkához láttak s egy rövid
félóra elteltével - dacára a kezdetleges
segitőszprszámoknak - a vágányon volt a
kocsi. A cseihészleIeményességgel párosuIt
cserkészkitartás diadilt aratott. A derék
fiúk homokosan, izzadva kerültek ki a
kocsik alól, de bebizonyitották, hogy nem
hiába jelszavuk a minde rütt és mindenkin
való segités.n

Pelyidéki cserkészkiálIitások. A po-
zsonyi kiskárpátok T. E. cserkészcsapata
a husvéti ünnepek alatt sikerü!t kiállitást
rendezett cserkészmunkákból. Ugyancsak
fényes kiállitást rendezett a rimaszombati
cserkészcsapat Bithory Andor tanárpa-
rancsnok vezeté§éuel.

Helyesbités. Az örsvezetöi táborban
résztvettek névsorából mult cikkünkben
kimaradt a 2l3. sz. Koháry cs. csapat két
tagjának neve. Tó'h Feretlc íai\ezető és
Szongott Tivadar örsvezetó is részt vett
a táborozáson.

A mrgyar zene müvelése. A Ságody
Zeneiskola (Vll., Bethlen u. 45. llL 9.)
legíóbb törekvése, hogy a magyar zenét
kultiválja. Célja a magyaí müvészi muzsi-
kának min!l szélesebb rétegben való n!p-
szerüsitése. Tanit felnőtteket, gyerekeket,
xezdöket, haladókat, 9}ak,11131i és elméleti
szakon cgyaránt. Zenekari és énekkari vc-
veze{ést rendkivül nrérsékelt dijazásért
vá|lal, Cserkészeknek kelv.,zménúes tan
clijat biztosit. Beiratkozni lehet tzerdán
és szonrbaton 3-5-ig.

A 1,1as'rornpurztai menedékház ün-
pélyes felavatása ne n nrájus 22-én, hanem
juttiu; l2-én lesz. Az ünnepségen la]ószi-
lrüleg mcg fog jelenni Jó;zef fóherceg is.
Ivlinket cse késze'lci azért is élénken ór.
dekel ez, nt:rt a menedóktráz íclálli'ásábrn
a cserkészek is le'kesen firadozlal<. Afel-
avatás_"al kapcsolatban larlandó iinn:pen
cserkószek ós leven'ók ragy szánlban
ve;z ek lrlszt. A cserkészek részvételét
m'n lenképe r ntegkönnyiti a vezetóség,
gondoskodván kedvezménl,es jegyekriiI s
kint a Ilrcnedékházban ingyen szállásr,il.
Anre'v csaprtok résZ akarnak az iinnepen
ve;rni íorduljanak a 30. sz. öreg cserké-
siekhez bármelv pénteken este 6-8 óra-
ko: a c,erkészházban,

I. KERÜLET.
Máius havi prog amm, Tisztipróba

nlájus l6-án déltttán 5 órakor és nrájus
l9-én délután 6 óral<or. Tlszír'gyiilds Itrájus
20-án déiután 6 órakor a 243. Belhánia-
csapat otthorrában (VlIl., Gyulai Pál u. 9).
Itttézöbizottstigi ü/is május 27-é r délután
6 órakor.

Szolgátat. Magyar Cserkészszöveíség-
nél: 205. Zrinyi cs. cs. május l6-18-án,
l35, Turul cs. cs. nrájus l3-2l-őn, l32.
VIll. P. cs. cs. nrá jus 23-28-án, l28.
Thököly cs. cs. nlájus 30-3l-én. I. kerü-
lclnil:23. Feh]rsas nrájus t|-18-án, 25,
Szcnt Inrre május 20-30-án.

A 270. sz. Hajnal cserkészcsapat
ntáju; 7-én hatalnras ifjúsági templonli
hangversenyt rendezett a fasori reformátuJ
templomban. A megjclent 7-300 főnyi
közönség szántára felerneló m úvészi élnrényt
je|entett az ifjú niúvészgárda hangversenye.
közremúködtek: a wesselénvi uccai iskola
120 tagú ifjúsági énekkara "Borús Endre
zerclaná: vezetésével ; a Lónyay uccai fŐ-
gimn. kvartettje; Machula Tibor cselló-,
Cavorra Baby ének-, kehidai De.lk Pál
hegedű-, Feiencsik Járor orgonantűvész.
Beszédet nrondott Szabó lnlre ref. lelkész,
a szervezötestület elnöke. A Magyar Cser-
készszövetséget Vidovszky Kálmán orsz.
ellenórzö, az I. kerületet Leyres Tivactar
ker. főpénztáros képviselte.

A 38-as Honvéd cs. cs. avatóünnep-
sége. Nagy érdeklődés mellett tartották
meg a 38-as Honvédek a klscserkész-,
újoncavató és fogadalomújító ünrepségü-
ket. A s:entlnise keretében felszerltelték a
csapat összes raj- és őrsi zászlóit. Dr.
Pataky Ferenc csapatparalcsnok .ava'ó-
beszéde után Dósa Gábor elszavalta Olvedy
László,,Fogadalonrtétei" c. költernényét.
Széchy Fetkó cserkész - az ismert gyer-
mekszinész - pedig Radványi KáImánnak
,,A ntagyar cserkész da]a" c. költeményét
mondta el. Fodor Endre h. paranc§nok az
anyák napja alkatnlából lröszöntötte a meg-
je'ent anyákat. Ugyancsak ő ismertette a
közönséggel a kiscserkészek lelki és er-
kölcsi képzésének módját. A csapat fuvós-
zenekar,ának játéka mel ett még ünnepély
után is sokáig együtt maradíak a szülők,
tanárok és a többi é,dek]ödók,

A 158. Árpád csapat mátrai kirán-
dulisa. Utirány: Szécheny, Hasznos,
Galyatetö, Nagy-Mátra, Parádfürdó, Sirok. A
keleti pílyaudvaron gyüleke ltünk, számsze-
rint 3E-an. Széchénr,ig uíaztu rk. Széchény
nevezetessóge a tenrplom és a kolostor.
Van ebben egy szoba, arnelyben Rákóczi
a s,écltényi országgyülés idején tartozko-
cl ttt (Saj:os ncnr lekintlr:tő mcg). Van itt
nr3g egy rógi torony (állitólag török idő-
ből1 ós hajJani Forgách kastély. Széchény-
ből tlollókőre menlünk. csodás fekvésü
a hol]óköi vár. Sok szinbea j{lsló hatalnrrs
szik'atönrbör állnak ron;ai. Hasznoson
töltöttük az éjszakát. Reggel megtekiniettük
a várat. E,z nem olyan szC,p mint a holló-
köi. Hasznrsnál kerdódik aronban az ut
szép része Gyönyörü völgi,ön át jrrtottunk
Alntisihutá,a lnnen az ut lnlr Itcgygerin-
cen visz a gaiya'etöi nr:nedékházhoz.
Ebb:n a kényelnresen berendezett rtterte-
cléklrázban pihentük ki a nap fárada'ntait.
Másnap erdőkön át je]zett utakon men-
tiink a msssziről kók!ő Nagy-Mátrára.

Csonka-Magyarország legmagasabb hegy-
c§ucsa ez. ( 0t0 m.) A csucson van a
nemrégiben javitott kilátótorony, Csodás a
kilátás erről a toronyról. Köröskörül sötét-
lenck a Mátra hegyei. A Nagy-Mátráról
vadaskeíten mentünk át, Nernsokára Ma-
glarország egyik legszebb fürdóhelye, Pa-
rádtürdö szépen gondozo(t parkján át
jtrtottunk szállásunkra. A köt,etkezö nap
délelöttjén mentünk a siroki vár ba, Az
állornástól nrinlegy l'lz órányira a Ía'u
fölött áll a yár. Az eddig látott várak
közil ez a legszebb. Falai tcljesebbek. A
vár alsó része sziklába van vájva, c al<

felsóbb rószei vannal< épitve. Földa'atti
folvó:okat is találunk. A vártól elkülönitve
áll- az őrlorony. Tetején mélyedés van,
nrirrtha nekünk cserkészeknek készitették
volna, hogy ott tábortüzet gyujtsunk. A ki-
látás is gyönyörü a várból. Ezzel utunk
vóget ért. Visszatértünk az állonlásra és
egy szép kirándulás gazdag tapaszlalaíaivaI
és szebbnél szebb emlékeivel tértünk haza.

II. KERÜLET.
A borsodnádasdl l03. RMST. cser-

készcsapat nemzeíi nagytábori ünnepélyét
1927, április 24-én rendeúe meg. Megelözö
este elöadás volt az olvasóe3ylet nagyíer-
mében, vál,ozatos ntüsorszámok között a
Nenlzeti Nagyiábor filnjét is bernutatták,
Az előadást a közönség állandó és rrelcg
érdeklődése kisérte. Vasárnap délbcn a
csapat szervezötestülcte tartott gyülést,
ezen a parancsnok az 1927. év ese nényei-
röl teít jelentést, ezlel kapcsolatosan a
csapatnak a Nemzeti Nagytáboron végzett
munkáját és tanusitott ntagatartását isnrcr-
tette. A gyü!és után a cserkészek vonultak
fel, átvették a nagytábori emiékérmet, a
parancsnok felolv,sla a kitin'etett fiúk
nevét s a sajtó alól m lst kikerült könyvé-
nek l - 1 példányát enllékül adta azoknak
a fiuknak kik a Nemze i Nagytáboron
résztvettek.

lv. KERÜLET.
Cserkészavatás. Szent György napján

két avató ü,rn:p ii volt Székesfelrérvárott:
a ciszlerci r. reálgimnáziumban és az ipar-
isko'ábrn. A reálgimnáziumban a85. Zrinyi
csapat 25 cserkésze tett fogadalmat. Az
avató szertartást Máttai Rudolf, lelsőházi
tag, a IV. ker. elnöke végezte nlagasall
szárnyaló beszéd kiséretébeo. Az ünnepély
fénypontja Lendvai lstván, iró beszéde
volt. A keresztény hősiességet, a íégi ma-
gyar hősi erénlek integritásánrk vissza-
állitását és a fogadalomhoz való hüséget
ielölte meg ol1 an eszközökként, nlelyckkel
á Szent György sze'len,ével telitett Nagy-
Magya:,országot visszaszerezhetjük. A többi
programszám közül különösen kientelkedelt
Szabó Mikló; éneke, aki két saját szeizésü
irreclenta dalát adta eló nagy hatással és
Brandecker Oszkár szavalata, aki Krüger
Aladárnak a,,illozdonyok beszélgetnck
Aradon" c, veísét szava'ta el megragadóan
szcnvedélyes erövel. A szövetség képvise_
letében dr. knszterszitz József jelent me3
az avatáson. Az iprriskolában Pinkert Fc-
renc, üv. elnök r,égezte a felavatást, enlel-
kedett beszéd kiséretében, melybcn a c§el,-
készet társadalomnevelö erejéröl és nem-
zctntenió hivatásáról tett vallomást. A mü-
sor kerelében clöadásra ketült skorka
Károlyrrak a r ,,Erdő" c. egyf elvonásosa,
Végül Zava,os István igazgató meleg sza-
vakkal köszö;tjtte a cserkészeket.

Matiné Gvórött. A szentbenedekrendi
föeinrnázium 35. sz. tedlik Ánvos cserkész-
csipatának fuvószc-nekara niárcius 27-ón
ctéIélőtt ntinden tekintetben íényesen sike.
rült matinét rendezett. A zer.e;zámok hiba
nélkül pere:{ek le, a szereplók tudásuk
legiavát adták.
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V. KERÜLET,
Áz Y. kerület tisztígyülé;e a c§er-

készoarkban. Az Y. (sieeedi) körzetnekkészparkban. Az Y. (siegedi) körzetnek
nrindig vannak igen eíedeti, érdekes ésntindig vannak igen eíedeti, érdekes és
értékes öíletei. Mindie tudnak valanritenekes olletel. Mlndlg tudnak valanrlt
tenni, ami a veletöség életét élénkké, vál-
tozatossá teszi s egy egy nagy lépéssel
viszi előre ez egész cserkószet ügyét.

_ 
ltyen kezdeményező tevékenysége voltltyen kezdeményező
erületnek a f. hó 8-1 lgyu-
llyen kezdeményező tevékenysége volt

a kerületnek a f. hó 8-án tartott tisztiwü-
lés is, amelyet ezuttal a fövárosban-és
pedig a cserkészparkban tartotlak nreg. Apedig a cserkészparkban tartotlak nreg. A
kerüle1 egész vezetősége és minlegy 40Kerulet egesz vezetosege es mlníegy 4U
tiszt és segédtiszt érkezett a fővárosba

x. I{ERÜLET
Vándor tlsztlgyülés. A X. kerület leg-

kölelebbi vándor tísztigyülése Aszodon
lesz a petöfi reáIginrnáziumb:n. máius
29-én d. u. 4 órakoi, Délelött íidzti viis-
gáztatás |esz.

A pestvidéki X cserlrészkerület köz_
gyiilese. A X. kerület ez évi rendes köz-
gyülését ünnepies cserkészpropaganda nap
keretében május hó 8-án Ujpesten tartotta
meg, Már kora reggel hangos zeneszótól
volt zajos a város. 9 órakor istentisztelet
volt valanlennyi íelekezet templomában. 98
tiszt és közel má.íélezer cserkész gyült
össze. A katholikus plébárria-ternplomban
Csik József dr. Ujpesi plébánosa Ózt. mise
alatt szentelte nieg a gt-,l. sz. Hétvezér
csapat gyönyötü zászlaját mely_et Árky
Zoltánné zászlóanya hinrzeilt és aJándéko-
zott a csapatnak. Az istentiszteletek után
a templom előtti téren állottak fel a csa-
patok s itt fogadták a kerület uj védnökét,
Schandl Károly állanltitkárt, ki felesége
társaságában érkezett meg, Dr. Semsey
Aladár ujpesti polgárn ester, l,erü!eti elnök
rövid üdvözlö beszéde ulán a védnök a
hymnusz hengjai nrellett végigvonult a csa-
patok arcvonala előtt. Ennek befejezte után
lelkes beszédet intézett a fiukhoz, nraid
dr. Juhász József kerületi fötitkár telkéré_
sére Chotvács-Herényi BéIa, Ottó László és
Protzner Béla l l5 sz, csapatbeli cserkészek
mellére liizte a föcserkész ál{al részükre
adományozott életmentó cserkészkitüntetést.

A csapatok ezután disznrenetben elvonul-
lak a védnök előtt. Majd a hősök szobránál
vitéz dr. Lénárd Béla beszéde közben letelte
a X. kerület l rtalmas babérkoszoruját,
melynek nemzetiszinü szalagján a követltező
felirás volt: A Hősök dícső emlékének *
a pestvidéki X. cserkészkerület. A cserké-
szek a magul<kal hozott virágokat egymis_
után leíették a hösök cmlékére s teljesen
elboritották a szobor talapza|.át,

12 &akor a városháza disztermében a
rákospalotai dalárda éneke, a ,,Hiszekegy"
elhangzása után dr. Stmsey Aladár ker. el-
nök megnyitotta a kerület 3-ik közgyülését,
Ezután hivatalosan köszöntötte schandl
Károly államtitkárí,, ki hosszabb ünnepi
beszédet mondott. Arki zottán elnöki be-
szánrolójában megemlékezett az arlyák nap-
járól. Dr, Juhász József a kerülct nevében
fehér szalagos nemzetiszinü virágu csok-
rot nyujtott át Schandl Károlynénak, anre-
lyet minden cserkész édesanyjának ajánlott
fól az anyák napján. A zárszámadás és a
költségvetés elóterjesztése ulán korehrök
megejtette az ui lisztíkar választását, Az
elnök közfel.kiáltással dr. Semsey Aladár,
ü. v. elnök Árki Zoltán, főtitkár 6",. .;unasi
Józsel lett. Vezetö tiszt dr, Buczkó Emil,
ell. megbizott Veber Lajos, főp(nztáros
Kotzián Vilmcs. A becsület biróság elnöke
dr. Szabó Ti adar, ujpesti kir. járásbiró
stb. Közgyülés végén a rákospalolai da-
lárda a Hymnuszt énekelte. Délben
a katholikus kör disztermében bankett volt.
Ebéd alatt a 1 l5-ös cserkészzenekarjátszott.
Vidner Antal karmester saját szerzeményü
Jamborcei indulóját ajánlotta fel a védnök_
nek szép kézi festésü kötésben.

D. u. 4 órakor érkezett Ujpestre Albrecht
kir. herceg a cs. nagytanács elnöke, aki vé-
gignézte a diszelőadá§ nivós műsorát s
megdicsérte a rcndezésért Doró Gábor pa-
rancsnokot s szép költeményeért dr. Gyö-
kössy Endrét. Az elöadás szünetében dr.
Juhász József főtitkár bemutatta a kir. her-
cegnek a csapatok paranc nokait, kikkel
öfensége hoss; asan elbeszélgetett. A köz-
gyülós üdvözlö táviratot küldött a krr-
mányzónak, főcserkésznek, kultuszminisz-
íernek és az anyák napja alkalmából a
kormányzónénak

A kel ületek sajtóreferenseinck
Kérern a kerületek sajtóreferenseit, hogy
hireiket nlindig a lap megjelenése elótt
egy héttel tegyék postára. Fontos voll a,
hogy ntinden eseményről értesüljön a
Magyar Cserkész. A csapatok kiemelke-
{pbb eseményeiról is kérek tudósitást. -Oreg §ólyom Sárospalak. Az ötleled egész
eredeti, de aligha ludom megvalósitani.
Az őrsök neveirőI ugyanis nem vezetünk
kimutatást, igy pedig egy cikk kedvéért
aligha lehetne összegyüjteni az összes őrsök
összes neveit. - Daru. §zeged. Verseicl
már Iekéstek a Itusvéti számból. pedis
ügyesek. Egészséges gondolatuak. r.p ezi
a gondolalot fejtegeti ,Magyar Kálvária"
sorozat. Erdekes lelki találkozás ! A fel-
vidéki magyar cserkészek dolgairól jól
megirt apróságokat szivesen közlök. -Tuskó Mntyi. Ne haragudj Matyikám, hogy
nem irtam, de én megsemmisitetiem a lc-
veledet, melyben ciniedet elárullaC s most
a legiobb akarat nrellett sem tudok irni.
Pedig rolna mondanivalóm. A husvéti ké-
ped általános tetszést aratott. Nagyon-
nagyon örülök a pornpás cimlapnak. Késön
iött úgy hogy ebben a szátnban már nem
hozhattam. De nem baj, legalább az ünnepi
(pünkösdi) számban dicsekcdlretek vele.
Nellezen várom a cikket ls. A küldött rajz
szintén jó, csak valahol a klisségyárosnál
beragadt. Jó, hogy szóltát róla. Kihalászom
és hozom. csak tovább is hozzad míivé-
szeted sok, drága szépségét a Te lráiás
cserkésztestrréreid közé l - G. F. I84.
Kö.;zönöm a levelet. Most már beszélget-
Ire'nénk, mert már nreggyógvultam Csak
d<llgozzatok, fiúk ! Ha igazán szercteltel
gondoltok rám, nlutassátok meg ezt azlal,
hogy legyetek igazi, ió cserk,'szek. -Pénzktresö. Sajnálom, hogy nagyszabásri,
jövőbelátó regényedet nem olvashallarlr.
A n ost beküldött irás gondolata - ha l enl
is egészen új _ szép, de a kidotgozása
nem üti n eg a mértéket. A pénzszerz(s
célja nem lehet más egy cserkész számála,
mint bármilyen munka. Munkaalkalnr;rt
kercss t - N. Oy. 239. iVlunkácsy Rajzaid
sok szorgalomról, sőt tehetségről beszél.,ek,
de még nem ütik meg azt a mér éket, hogy
közölhetök volnának. - Cs. G. Dugó
Janinak irt leveledre most hadd váIaszol-
jak én. Kedvesek soraid. Remélem, az
azokból kicsillanó derü azt jeleriti, hogy
már egészséges §a§y? Nagyon clszomo-
rodlam amikor olvastam, hogy szép jó
munkáclnak l<órház lett a következménye.

- Morane. Versed egószen meglepett. Ha
nem javitott rajta scnki, akkor bravó. Le
is közölném, ha az emberek tudnák, hogy
ezt egy kis fiú irta. Csak íanulj és irogass
szorgalmasanlMég sokra viheted. - Ujor,c.
TermészekEen már meg is kellett volna
lenni, Ha sokáig gondolkodtok, a legjobb
heIyeket lefoglalják az élelmesebb csapa-
tok. Egyébkérrt ha nem tudtok ió hellet,
miért nem fordultok a vezetö tiszti leslü-
lethez? Ök nagyon szivesen utbaigazitanak.

- H. J. §opron. A fényképekct íermé-
szetesen érdeme szerint biráltuk el. Figle-
lembe vettük a fénykép értékét, nem pe-
dig menn1 iségét. Száz rossz kép akkor is
rossz, ha század, magáral van, viszont
egyetlen egy jó képpel is lehet elvinni a
babért.

embert két ágyas butorozott szobához haviU P. személyenként, Forgács Sándor

má;us 7-én. A cserkészház megszemlélése
után egyült vonultak ki a cserkészparkba,
ahol Sztrilidt Pril a cserkészpaík phranc§.
noka fogadta a lell,es c§apatot.

Este gyönyörü tábortüz volt, melyen a
szövetség ré.zéröl Faragó Ede, Major
Dezsó é§ Sztriliclt pcit voitak 1etefi. a ia-
bortűz után a cserkészpark h-elyiségeiben
tértek nyugovóra az V.-kerület tisztjei.

Kora reggel már talpon volt a tábor.
Nem gyöztek gyönyörködni a cserkészpark
szépségében. lstentiszteletek után ott a
lonrbos fak alatt tartották meg a gyülést,
amelyet Glőűy Istvdn dr, egyetemi nyilv.
í. tanár, kerületi elnök, magyar veretü,
nlag},ar lelkü, szivekbe markoló beszéde
nyitoft meg. A szövetség üdvözletét Faragó
Ede orsz. vezetőtiszt tolmácsolía. Babaczv
fótitkár és Z:ngö gazdasági főtitkár jelen'-
tései után Ormos Zsigmond a tisztképzés-
rő, ayörgy ker. vezetőtiszt helyettes pedig
a . Cserkésztábor pedagogiai ielentósé9é-ről" tartottak értékes komoly előadást,
mig Csergö-Holyba I tvtin kér. ellenőrző
a .tisztigyülések rendszeres munkájáról
szólott. A komolyan átgondolt, tartalmas
előadásokat vita' köve"tte. l?oszterszitz
fózseJ a Vezetők LapjáróI, Majar Dezsó
pedig a legaktuálisabb kérdésekröl szólott.
Vidovszky Kdlmtin pedig átadta a kerület-
nek azt az értékes tiszteletdiiat. anrelvet
a nagytábori szereplésével érdéníelt ki.'

Vl._VlI. KERÜLET,
, Mozgótáborozásunk l927. év április
havában. 1927. áprils 7-én Széll Fértnc
parancsnok vezetése alatt a 151. sz. Turul
cserkószcsapat (a kaposvári felsókereskc-
d,elmi iskola csaprta) 9 cserkésze mozgó-
táborozásra indult. Bcutaztunk 5400 km.
utat. Megjártuk lnssbruckot, voltunk
4ürictrben, Párisban, Milanoban, Veroná-
ban, Vel. ncében, Salczburgban és Wienben.
Sok sok szépet láttunk, sokat tanu]tunk.
Cserkészszeretetet és cserkésztestvériséget
t rláltunk rnindenhol. De a kedves cserké§z-
tcstvéreink közül l.ülön ki kell enrelni a
teronai 14. sz. cs;patot és annak derék
parancsnokát Di Majó Auréliót, (otthonuk-
ban mindenfelé táblák ,Eljenek a magyar
cserkészekn felirással) 

" 
válamint Urb-ách

Géza nragyar cserkészsegédtiszt testvérün-
ket. Salczburgban ,,Tauber papau az oszt-
rák főcserkész lrivott meg bennünhet \,a-
csorára. Csak 28-an voltunk. Rákóczi indu-
lóval fogadtak és piros-fehér-zöld diszités
v<,lt az asztalon. Felköszöntök hangzottak
el a cserkésztestvériségre. A háíigazda
Széll parancsnok, valanlint az ugyancsak
vacsorára hivatalos bécsi ott táborozó
cserkészek paranc§n,. ka mondotíak felkö-
szöntöket. Zürichben nregtekintetlük a cser-
készkiállitást. Megnéztük Páris nevezeles-
ségeit, kimentünk a szomoru emlékü
Tr-anonba és ott, mondottuk el a magyar
Hiszekegyet. Mozgótáborozásunk a lehetö
legjobban silierült és tanulrnányokban gaz-
dagon jöttünk haza.Ezalalt a csapattöbbi
része sem henyélt. Husvétkor 2 r apos mozgó-
táborozást tirtottak Balatonberénybe, ahol
a nyári táborozást készitték cIö. Á isapat
julius közepén 60 fövel megy táborba.
Csapalunk létszáma ma l48 fö.

I
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KÜLüGYI HIVATAL HIREI.

A szabadkai csetkészcsapat régi
óhaja teljesiilt a napokaah; Az iskolaszék
a föíspán felszolalására átengedett egy
üres iskola termet cserkészotthon cé|jaira.
Április 10-én a csapat résztvett az aátial-
koholista ifjúság tün(etö telvonulásában;
nagyszombaton pedig az ösi §zoká§hoz
hiven a feltámadásra is íelvonutt. -

Kevés jelentkezö folytán a Jugoszláv
szövetség lemondott a Plitvicai tavaknál
rendezendő nemzeti nagytáboráról. Helyelte
Beograd határában akarják negtartani a
tervezett tábort. A csapatok azonban ezen
ujabb terv elé is kevés reménnyel te-
kintenek.

A kalföldí táborozási szabályzat
módositott alakjában egyelőre a külügy-
ministeriummal folytatott tárgyalások le-
zárásáig nem kerül kiadásra. Egyelöre te-
hát továbbra is a vezetők könvvében
közölt szabályzat irányadó

A dániai vizi Jamboree részleleit az
érdeklődő csapatok közvetlenül kapják
kézhez.

Angol vizicserkész óhajt magyar 13
éves vizicserkésszel angolul levelezni. Cirn
a K. H.-ban.

Ausztriíba menö csapetok élelme-
zésének biztositását a jövóben a ielmerült
panaszokból kifolyólag a K. H. nem vállalja.
Minden nagyobb városban egyébként is
vannak u. n. Gemeinschaftsküche-k, meIyek
e célía igénybevehetők,

A kúlügyi albizottsiig Dr. Hampel
Antal társelnök ur elnökle'e aIatt ápr. 3l-én
ülésezett és folyó ügyeket tárgyalt. Legkö-
zelebbi ülése nrájus 3J-án lesz, amikor
a nyári külföldi utak segélyezésére befutó
kérvényeket logja véleményezni.

Az O. I. B. tegutóbbi ülésén rnagáévá
tette a legutóbbi hirekben közölt ,,anyák
napja" gondoIatát.

Angol tisztikalapok szállitása való-
szinüleg vámtechnikai okokból sajnos ké-
sedeimet szerved.

§zt. Oyörgy napja alkalmából több
külföldi szövetség hüldte üdvözleteit.

Teuber Imre a nálunk is közismert
osztrák vezető f. hó l0-én ünnepelte 50-ik
születésnapját mely alkalomból a világ
fócserkésze az ,,Ezüst íarkas"-sal tün-
tette ki.

A dán és svéd u|akra való jelenlke-
zés lezáratott. Előbbin a 2, sz, BKG. csa-
pat egy versenyőrse és a 14, sz. Holló
csapat öregjei, az utóbbin pedig a 25. sz.
Szt. Imre'csapat egy őrse és több vezető
vesz részl.

Dan Beard az amerikai cserkészek
közkedvelt és közisntert ösz vezetöje, leg-
utóbb sok munkáját ment kipihenni Flori-
d,ába, az amerikai államba, anélkül, hogy
közelebbi cimét megadta volna. Egy szem-
füles barátja fenti tulajdonságait ismerve
következóképen cimzett neki levelet: Dan
Beard urnak, valahol F.loridában. Akárme-
lyik c§erké§z nregtalálja Dan Beardet.
Próbálja megu. A levelet kézbesitették a

. cimzettnek.
A chicagoi termégzett,ldományi mu-

zeum legutóbb egy gőzjachtot szerelt fel
az északi sarok vidékének természettudo-
mányi felkuíatására. A hajó teljes legény-
sége chicagoi ,cserkészekböl került ki, a
kiknek a lelvétel előtt az amerikai tenge-
résztiszti felvételi vizsgának kellett magu-
kat alávetniök.

A pünkösdi bécsi versenyeken ama-
gyar szineket a 3. R. M. és a 15. Bethlen
csapaiok €gy-egy raja fogja képviselni.

Az otthon leglzebb díeze,
A legtöbb cserkészcsapat, amelynek irár

e§y-két esztendeje otthona van, sokat töíi
a fejét azon, miként lehetne a csapat ked-
venc tartózkodási helyét izlésesen és cser-
késziesen dísziteni,

lgen megszokott díszitések a tábori
fényképek, rajzok stb. kiaggatása, régi
ünnepségek falragaszainak, térképeknek,
oktató láblázatoknak kifüggesztése stb.
Azonban igazán művészi éríékű dísz alig
\an aZ otthonban. Ez természetes is. Hi-
szen a sátraknak, a lőzóedényeknek szer-
számoknak beszerzése előbbrevaló a mú,
vészi alkotásoknál. Ahol azonban már
megvan a felszerelés, lehet gondolni a dí
szitésre is.

Egy erdélyi magyar rnúvész, ditróí

Siklódy Lörinc mega|kotta az első igazárr
sikerülI cserkészszobrot. A szobor fényké-
pét ilt hozzuk. Ugy gon,1oljuk, hogy ez a
kép szebben beszél minden dicsérö szó-
nil. Alig lehetne igazibb, alkalmasabb,
cserkészesebb díszt ajánlani akár egy ott-
hon, akár egy cserkész szobájának ékesi-
tésére, mint ezt a sokat mondó, gyönyörú
művészi alkotást.

A kivátó magyar me§ter, akit a cserké-
szetért való leikesedés ihletett pompás
múvének megalkotásánál, igen olcsón haj-
landó forgalomba hozní a szobrot. Ha
százan megrendelik, akkor 12 P.-ért adja
bronzszinű, vagy fehér gipszformában.
Olyan csekély ös§zeg ez, hogy ennyit ott-
honának diszitésére igazán minden csapat
áldozhat.

Van a művésznek egy gyönyörü bronz-
példánya is, mely kiválóan alkalmas ván-
dordijnak. Ennek az ára 44a P.

Aki megakarja rendelni a éseri<észszób-
rot, az egy levelezőlapon értesitse a
Magyar Cserkész szerkesztőjét s ha lesz
száz rend,elő, akkor meginditja Siklódy
me§ter a gyártást s erröl a rendelőket ér-
tesiteni fogja.

Az akácfáról,
Ki ne ismerné az Alföld igénytelen gyer-

mekét, kedves díszét az Akácfát? Elter-
iedtségénél, hasznosságánál fogva ma már
mindenki ismeri és kedveli. Ki gondolná,
hogy még csak 160-170 évvel ezelőtt 1e-

lepítették meg nálunk ezt a valaha nem-
csak Magyarországon, hanem egész Euro-
pában ismeretlen fafajt. Tessedik Sámuel
szarvasi evangélikus lelkész |,1ozla az

akácfát az AlföIdre. Az egész Allöldön
találkozunk vele, de különösen szabolcs-
megyében, ahol elónyösen alkalmazzák a
homokbuckás területek megkötésére. A
laza, nem nyirkos talajon érzi iól magát s
megkívánja a meleget és a fényt. Növése
gyors. 20-28 m; magasra és 50-60 cm.
vastagía is megnő. Érettségi kora 40-50
évvel következik be,

Fájának kiváló tulajdonságaival minden
c§erké§znek tisztába kell lennie. Fája
ugyanis igen kernény § miután tartóssága
a tölgyét is íelülmúlja, talpfának, oszlopnak
stb. jól megfelel. Szívóssága és rugalmas-
sága viszont szerszámta (balta, ásónyél
sib ) készítésére teszi alkalmassá. Miután
pedig kevés nedvességet tartalmazz és szö-
vete olajszerű, könnyen égö anyaggal van
átitatva, frissen vágva is használható tü-
zelésre l A nagy tűzere!ű tákközé tartozik
s ezeknek a csoportjában a gyertyán, bükk
és tölgy mellé sorakozik.

Koronája Laza; |evélzete szárnyas, vi-
rágzata fürtalakú; terrnése hüvelyes. A vi-
rágzást és naghozást 6-7 éves korában
kezdi meg. Yirágzata - mint tudjuk -
lnájusra esik. Pillangós virágja méztartal-
mánál fogva, kitúnö néhlegelő.

Szaporítható magveléssel, de meg kell
itt említenünk ez akác kiváló sarjazóké-
pességét, amely az összes hazai fájainkét
telülmúlja.

Csoda-e, ha az emtitett előnyös tulaj-
donságai folytán annyira elterjedt és köz-
kedveltté lett az akácfa hazánkban?

Cyökeret vert nenlcsal, a n agyar föld-
ben, hanem a magyar ember lelkében is.
Alig van költőnk, aki meg ne énekelte
volna. Szeretettel gondolunk mindnyájan
a ,zöldleveles, fejér virágos" akáclára, mert:

,,Tisza láján bárha jövevény is,
Szivre, szemre a mienk ö mégis;
Magyar érték: szivós törzse, ága,
Mézet termő, illatos virága."

Riszdorfer Dénes.

Kirándulások a föváros környékére.
A Budapesti Helyiérdekü Vasutak lehetóvé
tették, hogy a ,szentendrei, törökbálinti,
gödöllói és dunaharaszti vonalakon, m€8-
határozott íeltételek mellett bárki 550/o-os
kedvezménnyel utazhassék. Felvilágositással
szolgál V. Visegrádi-utca 6. szátn,alatti
bérlel pénztár.
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A Super-Negadyn.
- Egylámpás vevő magas- és keret-antennával. -
Mikor jó a vevógép ? Ha minél kisebb helyen elfér,

tehát kovés a lámpaszám, kicsi az antennája, minél
hangosabb és minél szeloktivebb. Egy ilyen ,,kis hangos
szelektiv" vevő a Super-negadyn. Egyetlen kétrácsos
lámpa szükséges llozzá,

A kapcsolás elég egyszerii, sok alkatrészt nem igé.
nyel és a kozelése seIrr konrplikált.

3. ábra.

maga§ antennával készitsük eI az l ál.,ra

kapcsoláshoz szükséges :

drb 500 cm.-es forgókondenzátor
,, 200 ,, tömb kondenzátor
, 2000 ,, ,, 

'),, 5000 ,, ,, ,,

, 1'5 vagy 2 Megohmos §zilit 1Poowe)

" sziIittartó
,, Fojtótekercs (házilag készitendó)
,, Varioméier ,, ,,

lánrpa vezérrácsa szilittel és tönrbbel van összo-

héí és háromrácsos
csövek.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

kötvo és mint aüdion nittodteti * lampár Á sebédrács,
amely a }ámpa,olda]án levó,konta]lrtusban van }ivezo,tye,
ntint magas frequentis erósitó rnüködik. A ]ámpa. igy

A gép igen érzékouy, vigyáznunk kell a, forgókon.
denzátor lekötésére is, az álló lomézek-legyenek földelve.

Ha a kondenzátornak nagy a kézkapaoitása, vqgyis
ha fe]éközeledésnél fiityül, akkor a szerelólapra,a kop-

Erdődy és Társa
,l:,i,

Radió Laboratofiuma
ttttttttttttttítttttttttltltlllllllllillllllllllLlllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll

l}udapest, IV, Varosház-utca I6, félemelet 3
lllll llllllllllllllIllll llllllllllllllllllllllllllllttlllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllll llll

|Jj helyiségilnk íényesen bercnőel,ve készen vfuja l
cserkés ztest v ér eiaket,

Rádió tovatvezetőnk-

SCHMIDEG GYULA mérnölr,

Javitások, mérések, átépítéseI<

uj készül ek eí<, Íelillviz=gálatok
a íegolcsóbban.

]lind.en szombaton détutdn 5 - dijntentes tandcsadódélutdnok.

Öntudatos csetkész Áéió-sziJkségletét saiát ét|őeÉé.
ben is csakis náklnk szetzi be.

Lapuot előÍlzetőinek l |avitás1 mgnLák fuábót 20 etőzalék

denzátor elé slaniollapoi illesztünk, ügyelre arla, hog1
a kondenzátor fénres részeit no érinlse. A staniollapot
azutátt a földvezetékkel kötjük össze

Az F. fojtótekercset a követkőkép kell készitenűnk:
1 cnr, szélés és 1 cm. átmérő.jü fakorongra 0,1 "rnm. át-
méró_iú 1 )( selyem szigetelésű rézdrótbóifeltekercselünk
1500 nrenetet. 1000 nrenettól kezdve minden 100-ik,níe-

lószörE
szerint.

A
1
1

1
1

1
1

1
1

A
ltlltllltlllllllllllttlllíllllllllllltlllllllllllllll]lllllllllllltllllllll!lllnlllIlllllllllllI]1lllllllllllllttlltrD

Vgte q Uj . speciális ellenállás erősitő cső
3'3 u/o áthatársal.Ui íypusu, Minden csőhöz ismertetés mellékelve.,:

nagy íeliesiíményű
-

oR.EGN_ECHo

netnél leágazást készitünk, Ázon
dunk nreg egyszer és mindenkor,
hangerót adja.

A varianrétor 8 cm. átnrérójü
ntm. 2 X pamutszigetelésű drótbóI

a kontaktuson maIa-
amell,ik a legnagyob,r

ltenger, melyre 0,5
75 menetet teker-

Rovatvezető: SCHMIDEG GYULA.
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esolünk fol. Az Ls visszncsatolótekcrcs ó:ó cm. álmé-
rójü hengor, 4'5 cm. hosszu. Reátekercselünk 0 3 cm.
átnórójú 2 X solromszigotelésü ilrótból 45 menetet.

A gép rondkivül érzékony, a kopplorrol óvatosnn
bánjunk, nehogy crós csatolást létesitsiink.

A fojtótekorcs 2000 cm es tömbbol van áthidalva
és az anódtolop f8 f12 polusára kapcsoljuk. Ezt pró-
bálgatással koll megállapitanrrnk, azon a ponton hagy.juk,
ahol a hangoró a legnagyolrb.

A Ne§adyn a helyi adót keroltet ís jól voszi. Sót
egy-lrét utóorósitó lámpával több kiilföldi állomást is
vehotünk velo.

Kerotvovó kiképezve a kapcsoláson a következó
módositásokat kell eszközölniink: az arrlonna-tekercs
helyóbe jön a kerot, a visszacsatolólekercs és a fojtóte-
kcrcs clmarad. r3. ábra.)

A géphoz szükséges kcrct (0 cnr. oldalhosszu, 12
menottol, melyek egymástól legalább 5 nrm. távolságra
vannak.

A tobbi alkatrész nrind mnrad a régi kapcsolásban.
A koret ogyik végo az anód, telep f sarkához kötendó,
ugyanoda, ahova a telefon vége is kapcsolandó.

A korotot mindig abba az iránl ba koll forgatlunk,
amolyben az adóállomás fekszik, nrórt ellenkezdesetben
a vétel gyongül és ha a kcret sikja dorékszöget kópez
az adóállomás iránysikjával, a vétel toljesen megszünik.

Vétol alatt lehetóleg tárolabb leglünk a kerettól,
kozünkot no tartsuk rajta állandóan, mort ezáltal a
vétol tisztaságát és hangorejét igen nagy mértéliben
befolyásoljuk.

A lámpához a tipusnak megfolelóen 2- 4 voltos
fútó és 10 - 15 voltos anódtelep szükséges. Miniwatt
lámpát használva a fütőtelepnek-1 vagy 2 drb.2voltos
celluloze-tokos zsoblírmpa-akkunrulátort használhatunk,
anódtelepnek petlig 3- 5 rlrb. zseblámpa szárazelemet.
Igy az egészet beépithetjük a gép szekrényébo ( s
könn_r-en szállitható kis,koffer-gérpé" állitlrató össze.

Schmideg Gytlla.

A ccerkéeznagytanácr lrözgyüléae.
Május 3-án a budapesti vármegyeháza disztermé-

bon tartotta meg ez évi közgyúlósét a Csorkésznagyta-
nács. Unnopólyes, férfias, szép g5úlés volt. A magyar
társadalom logolókelóbbjeiból összeválogatott férfigárda,
anrelynok mindon tagla az élot egy-egy felelóssógteljes
órhelyén nagy dolgokat mo7.gat, a két és fél órán át
tartó tömör, nehéz mogberzélések minden pillanatában
a foszült érdeklódés odaadó csöndjében figyelto az elő-
adókat, akik, élükön az olnökló Albrecht főherceggel,
programmot adtak a nagytanácsnak. ,,}Iindonkinek dol-
goznia kell a fiúk érclekébon" - montlotta a fenséges
cserkész, aki ezutáu a csorkészház elnöki szobájában
rl:&ga i§ hivatalos órákat tart majtl, és szenélyesen
tartja kozében a nagytanács nrunkájának ntinden szálát.
Es a nagytanács mogesinálta progranrnrjílt: nrindcnki-
nok dolgoznia kell a firik érdekóben !

Kottót éroztcm meg ezen a gyúlésen. Az eglikaz
volt, hogy micsoda nyugodt biztonsággal régezhotjiik
mi, a cserkészgontlolat névtelcn nrunkásai, a nti neveló
munkárrkat, amikor ilyen hatalmas, komoly phalarixa a
magy&r éIot vezéroinok vonul fel mögöttünk és nlutatja
mog a hat bizottság munkaprogramnrjában, hogy nem
mgllettünk állni, hanem velünk és értünk dolgozrri akar!
A másik mogérzést a Sik Sándor nagytirbori beszámo-
lója vagy az Orffy Imre nrosolygós-komoly pénzügyi
expozéja és valanrennyi, a fiúkra céIzó felazólalás nyo-
mán felviharzó melog tap§ diktálta, amoly azt árulta ol,
hogy ozek az elókeló, komoly onrberek szintén szerotnek
minkct és a mogértó lelkes szoretot erojével állnak a
magyar cserkészfiú mellett.

Ezon _a közgyúlésen a Nagytarrács kezót nyújtotta
a cserkészfiít feló és azt mondta: nérted dolgozni- aka-
rok !" Iis a magyar csorkészfiú most folnéz azokra a
komoly_ 

_ 
omberekro és lassri, ünnopéIyos tisztolgéssol

moghajtja a zász|ót a dolgozó oagyiuoács előtr."Dr.K.

Az Ető c. protestáns ifjusági lap májusi száma gazdag
tartalonrmal jelent meg ismét. A komoty és vidám, tanutságos
és szórakoztató cikkek egész sorozata, sok ralz és kép teszik
változatossá és értékcssé ezt a lapot, amely a protcstáns ifjuság
egyre kedveltebb ujságja.

Gyermekvédelem éc öregceerkégzet.
Borsiczliy Sándor orsz. ügyósz inditotla meg ezl a nlun-
kát, amely az öregcserkószetnek egy egészen különajs
és órdekes ága. A nagytábori rendórökból ós a kót
Szent Imre kollégium csapatainak tagjaibóI alakult ]ri
a csapat. A szorvezkedés még tart, a tagok toborzása
folyanratban van. Ezen munkát egy elókészitó, illetóleg
képesitó tanulmányozás elózi nteg, melynek célja bcle-
tekinteni a végzendó anyagba, ruogismerni a vódelonrre
szoruló fialalkoruakat és a velük foglalkozó szerveket
és iutéznrényeket. Ilyenek: fiatalkoruak birósága, rend-
óri gyermekbiróság, rendóri gyormekvédelmi szövetsóg
stb. Eddig nár sokat tekintettek meg, igy többek kö-
zött a Yalória telop nyomortauyáját. Ezzel párhuzanlo-
san, mint olméleti rész, folyik az utca gyermekének
legfigyeléso, hogy ozoknek negismcrésével jobban és
alaposabban nronjen a ntunka. A mtrnka itt is folyik
nagy a_mbicióval tovább, mindig igazolásául arrnak, hógy
mennyi új és szóp torrénuma \an az örcgcserkésinrrrn-
kának.

Kerületi nap Kaposváron.
A VI-VII. kerület cserkészcsapatai pünt<ösd két napján

Kapcsvárott nagy cserkészversenyt rendeznek. Kb. 1800 résztvevó
lesz együtt e két napon. Kaposvár váro§a bizlositotla a csapa-
tok élelmezését. F. hó 8 án a Kaposvárott tartózkodó ker. ügyv.
elnök urral megtörténtek a részletes megáIlapcdások s igy nagy
reményekkel nézünk a csapatok tatálkozása elé. Az etsó nap
programmja : délelőtt Ister,tiszleletek, közös fogadalomujitás. Dél-
után nagy cserkészünnepély (rersenl,ek, bemutatások, szabad
szinpad, stb). Másnap nagy hadijáték, a Kislak és '] öröcske kö-
zötti lerületen.

A czctkeg?lélétt íelcl& t
VIDOVSZKY KÁLMÁN.

A tledárért feíclős:
De. Z§EMBERY GYULA,

11 rai-
i .,L ,-

09 /3lt/ 4l\

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztöség és kíadóhivatal :

Budapest, V., Hatnal ucca 6. szám
(Cserkészház).

Megjelenik minden hó l-én és l5-én.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon: J.4|,6-Z)
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