
vfiI. ÉVFoLYAM. Bt DApEsT, í927. rnÁrus l. 44rL

MAGYAR CSER.
A MAGYAR csnRrÉszszÖvrtsÉc HtveTALos LAPlr

A cserkész szereti a természetet . . .

Ne ijedj meg testvér, nem akarok törvényt magya-
tázni. Azaz, hogy mégis ilyesmi losz ez a nohány sor.
De nem elmofuttatás, nem is okoskodás (ezek mind
téliro való mulatságok), hanem nehány szó arról:
hogyan éljük a hatodik törvényt?

Az kérilod, hogy miért vettem elő pont ezt? Egy-
szerüon azért, mert nrost időszorü. Nincs az évnek ogyot,

len hónapja som, amelyben olyan ószinte szeretettel és

örömmel bámulná az omber a természetet, mint május-
ban. A hosszu tél, a hideg szelos tavasz után végre itt
van a virágos, illatos, üde nyáreló. A legszebb évszak.
Most a szabadban minden lépés gyönyörüség. Nincs is
olyan embor, móg a legbószebb könyvmolyok közt som,
aki mostanában legalább egy-egy kis idót no töltone a
szabadban s ne szólna olragadtatással a május szép-
ségéről.

Csak természetes, hogy mi, cserkészek különös
vágyodással siotünk ki a rideg szobából, gyönyörködni,
élvezni, ujjászüIetni. Azt tehát fel se tételezem senki-
ról, hogy biztatni kell a virágos május élvezetére. Csak
arról szorotnék nehány szót szólni, hogy mi a kOto-
lességünk a bonnünkot gyönyörködtotó természettel
szemben.

Mert no gondolja senki közülünk, hogy botöltötte
a hatoilik törvényt, ha barangolásai közepotte felkiál-
tott vagy lizszer: ,,Do gyönyörü, de szeretem a ta-
yalzt!" Ez még nom igaái szeretet. A természot szere-
tete ott kezdódik, amikor teszünk is valamit azért,

hogy az Iston, nagy kertje szép maradjon, hogy annak
fensége mi körülöttünk is pompázzék.

Ha kiránduláson vagytok, nem elegondó mondo-
gatni: oa csorkész kiméli a növényeket", hanem ezek
szerint kell cselekodni is. Nemcsak fát é§ fiatal hajtást
nem rongáltok, hanom még a virágból som szedtek lo
többet, mint amennyi elég ahhoz, hogy kalapotokat
üszitsétek s édesanyátoknak egy kis csokor jusson

belöle. Nincs csunyább természetszeretot, rnintha valahi

-csupa szeretetből" kalapszámra gyüjti az ibolyát s egész

3armadát szed a mezoi viragokbóI, hogy aztán, a kirán,
dnlás vége felé - etdobja azokat, mert elhervadtak.

- §e tépjük le feleslegoson a virágot. Hadd pompáz-
rek az másoknak is, hadd legyen minél virágosabb
a ret. a hegyoldal ! Sót - ez az igazi csorkész csele-
]rtiet - okkal-móddal, jó szóval figyelmeztessük a vi-
:.l,;:,t mohón aratókat, cselekedetük csufságára.

Ánnál szorgalmasabban tisztitgassuk i
szométtól, piszoktól az erdőt, mezőt. Hiszem, h<,.

kész már nem clobál zsiros papirost, szalámihéjt
szardiniás skatulyát, narancsbajat az üde pázt
szerto széjjel. De ez nom elég. Ne resieljük felszed,,
és összegyüjtve felégetni, vagy elásni a rendetlen és
izléstelen omberek papir és egyéb hullaclék szemotjét
som. Ha pedig látunk szometelni emberoket ott, azon-
nal felszedve azt, amit ó oldobáI - figyolmeztessük ót
az Isten nagy palotájával szemben való kötelességére.
A magunk szobájában, kertjében nem türjük a szétd,o-
bált szemetet. Hát az Isten nagy szobája, az ő csoda-
ékes tündérkertje szemetelésro való hely ? l

Sohasom felejtem el azt, amit egy§zer Koppen-
hágában láttam. Sétáltunk egy parkban s valalri ktizti-
lünk eldobta az e|szilt cigarettája végét. KözvotlenüI
utánuuk jOtt egy jóI öltözött ur. Szó nélkül felvetto a
oigarottacsutkát s a legközelebbi szemétládába dobta.
Hogy szégyeltük magunkat ! Szobben, finomabban és
mégis határozottabban nem figyelmeztethetett volna az
az úr bennünkot kötelességünkro. Szólnia sem kellott,
mégsem folojtem eI soha dorgálását.

Igy csináIjatok ti is cserkésztostvérek! Kiméljétek,
becsüljétek meg a természet minden szépségét, oredeti
tisztaságát s becsültosséiek meg azt másokkal is.

Otthon peilig mindenki legyen müvolője a jó Isten
nagy kertjének. Ha van rá módotok, ápoljatok gondoz-
zatok ogy kis darab kertet. Ültessetek néhány virágot,
egy-két gyümölcsfát szenlezzetek, oltsatok egy.egy cse.
metét, gyonnláljatok ki egy-egy zöldséges ágyat, Higy-
jétek el, acldig nem lehettek igazán barátai a tormé-
szetnek, még ti is nem éreztétek a termelő munka ve-
rejtékét és tiszta, egészséges örömét. Aki csak egyet-
len cserép virágot nevelt valaha, az mát másként látja
a virágot, igazabban, áhitatosabban szereti a ter-
mészetet.

I'iuk! A legközelebbi őrsi órán beszélgessetek
arról, hogy ki, hogyan szerette ezen a héten a termé-
szetet, tett-e valamit, ami ezt a szeretetet ígazolja? . . .

Cserkésztestvérekl Gondoljátok csak el: mi lenne, ha
elzen a héten közel 3.000 órsi órán, mintegy 30.000
cserkész megfogadná, hogy ezentul nemcsak bárnulója,
hanem gondos munkása lesz a jó lsten nagy kertjé-
nek! De nagy dolgot is tudnánk cselekednil De gyönyö-
rüvé és áldottá tudnánk tonni ezt a szép magJar hazátl
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zsítvateői Zsitvay Tibor dr.
lanrvasutak ny. igazgató-
rz I. cserkészkerilet véd-
,t névjegye, de én most
ltét akarom megismertetni

y életéből 3 momentumot
, teljesen fedik a 4-ik és 6 ik

,ik törvénnyel, az egyetemi évek-
_.ü ugyan oserkészot, deaző akkori

lr, mintha a 4 ik törvény szuggbrálta
."rt felözönlött az egyotemekrÓ, fOiskolakra

-rország ifjusága. Bizony nagyon jól emlék-
nk ebben a kővárosban egyedül, magunkra

,. Áz ifjusági egyesüietek - Egyotemi Kör,
s Egyetemi Segélyegylet, Budaposti Athlétikat

- fogadták be az ifjuságot. Ezek az egyesületek
,ykorukat akkor élték, a mikor Zsitvay Tibor vette

. a vozotésüket, Baráti kéz, tostvéri sziv fogadott
bennünket védnökünk személyében. A szertehulló, ma-
gára hagyott ifjuságnak Zsitvay a vezetóje. A poros,
fülledt, zajos főváros Iégköréból kiviszi a szabadba
társait, megalapitója volt az Egyetemi Turista Egyesü-
letnek. Etótte azonban magasabb célok lobegnek. Miért
ne lohetne a, magyar ifiuságot egy közös táborba
hozni ? A 22 éves Zsitvay |éftohozza l906-ban az Orczá-
gos Diákszövetséget. Szemere Miklós a maga nagy cél-
kitüzésében méltó, érdemos munkatársat talál benne,
amikor az ogyetemi ifjuságot az atletika, túristaság
mellett belevonja a céllövő sportba. Ez a Zsitvay Tibor,
aki a magyar ifjúságért ennyit dolgozik, agitál, szetyezJ
nem feledkezik meg kötolességéról, képezi magát, tanril,
bejárja a külföldet is és 24 éves korában ntár kész
ügyvéd. Magvas tanúlmányai, cikkei szaklapokban áIta-
Iános elismerésro találnak. Ezzel le is zárú| életének
az elsó étapja. A testvériség gondolatát, a magyar ifjú-
ságnak egy táborba való tömörítését egész energiájával
fényoson szolgálta.

Az ifjűt felváltja a íérfi, a politikus. Vajjon a
késóbbi életo ellentétbe kerül-e az előbbivo|? A r\lagyar
Cserkész toljes számát betöltené, . ha a politikussal, a
közéleti férfi szerepével fogIalkoznék.. A yezéreszne
még nrindig a 4-ik íörvény szelleme maratl. Kibontako-
zik itt a magyar föld, a magyar faj iránti nrélységes
szeretete. Ahogyan a magára hagyott ifjúságot helyes
irányba terelte, .most a magyar falú, a magyaT tanya
népeit teszi cólkitűzés tárgyává. Kecs]reméten 1919-ben
kormánybiztos-fóispán, majd 1922-ben ugyanott képvi
selőjének választja a nép. Kecskemét és környékéneli
magyar népo sokat köszönhet Zsitvaynak, Hét tanjlai
íemplowt. és n1olc lelkészlah, 29 laugai isholu, leány-
gimnázium, református tanítóképző-internátus, városi
Inúzeum, Jó Pásztor-intézet, sporttelepek, új póstapalota,
tanyai pósta és tolefonállomások, autóbuszjáratok, vasirti
és közúti hidak stb. stb. - mitld beszédes bizonyitékai
testvéri érzóso és fajszeretetének. A 6-ik törvény ép
úgy a vérében van, mint a 4-ik. Legjobban azzal a
pogány szóval jellemozhetném : természetimádó. A ter-
mészet szépsége iránti rajongása már az Egyetemi
Túrista Egyesület megalapításánál megnyilvánúlt. Az ő
mondása : csak az szeretheti igazán a földet, a hazai
rögöt, aki azt ismeri is. Nincsen a Nagy-Magyarország-
nak olyan nevezetesebb pontja, ahová Zsitvay el nem
zarándokolt volna. Ha az országos gondok megengedik,
kimenekúl visegrádi virágos kertjébe, vagy a kisoroszii
vadászházába, ahol az ó legbensőbb barátai a virágok,
a madarak, felejtetik vele a gondokat, a fájdalmakat.
Egy szenvedólyo neki is van : imádja a virágokat.

A termószetnek, a magyar földnek nagy szereteto
vozetott minket Zsitvay Tiborhoz. Komolysága, higgadt-
sága, nagy célkitüzései mindon magyar cserkész élet-
ideálját képezhetik. A tapasztalatlan, fiatal testvér bízva
teszi kezét az, ő edzett, kemény energiájrt kezébe:
Fogd a kezünket és vozoss ! s.J

Dunapatt 1 tege,
Egy éjszakán a Dana pattjáa , . . Ezer í<is tötpe jött í<acagva, Arany palástja csillagot<ból,

- Kís csetkész voítam akkor én - Etda Lakak vig setege, Kezében íehér tilioml.
Órségen álítam éjíél táján Játékos keővi,, vig koLoídok Tandétkirály keújébea nölt fe!,

Suttogó etdő kazepén. - Feltárnad annyi szép tege - Olyan szép mlnden Lís seírom!
Kemény szivvel álltam a váttát KOttiífognak. Remegve áílok És sróí aTüttd&l ,,Kis csetkészem,

Kezemben íogva i6 botorn . . . Tfttás, víg kedvöí< közepléa. Etdő virága mind tied,
3 megéle{ im, a zúgó etdő De csítt, elnémcl kacai, viőámság, Iboíya csak neked vitágzik,
A vártán csendben álmodom. Etőa Tandéte iör. íelém, Gyöngyvirág (esi (éptedet;

NeLed cseveg a kis maőátka, Szólt s tagyogő, tünd& kezével
Csörgó patat< neked da1ol, Megsímogatta homlokom.
Amerce lépsz, mókas kidagja Csillogó szemmc! íeltekintek -
Kícsiny íeJét a lomb alóI. S elóttem á1l ., . patancsnokom,

Tied az lsten szép világa Elmult az álom - eltünt mínden;
Szived rr'em svitja íájdalom, Koboldok, táncos víg sereg . ..
Ha vez&ed íesz mlnőötökte És másnap éjjet uita váttán
A, tiszta, íeh& [iliom . ,." Talált a zúgó rcngeteg.

Iéuai Alaios cs tiszt.
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Az órsvezetói tábot részLvevői a jeladást 6yakorolják a Cserkészparkban, Hevenyészett wigwaín a Cserkészparkban.

Magyar lrálvária.

A fóldesur nézi a mozojét. I'oldje kopár, termé,
ketlen. Flonye bogarak, álmos gyikok, vidám tücskök,
vadász pókok tanyáznak göröngyei, torzsai közt. Gon,
dol valamit s meg;etennek nalpszámosai. Árkot ásnak,
zsilipet épitenek belé.

A mozó apró lakói mitsem tudnak erröl. Látásuk
csak a maguk kis körére terjod Azt hiszik, hogy az
egész.világ az a kis mező, s hogy azon tul senki s
senrm1.

De egy napon folvonják a zsilipet és a patak vizo
zúgva ára& a mezőte. Elsodor minden bogarat, pókot,
lyikot, tücsköt. Százával' keringonok s hányótlnak a
zayaros vizbon és bizonyára igy kiabáInak: ,,Istenem l

]íicsoda szerencsétlenség !*
Az áradás után jön ar, apály, A mező megéled.

§enresebb növéuyek virulnak bonno nemesebb termé.
rrek céljaira. A zsilip alá malom kerüI, zúgójában ezüst
halak lelnok alkalmas helyet. A mező virágaira rnéhek
_á:r,gatnak el, döngicsélve gyüjtik az édes élelmet. Az
:;abb bogárnemzedék is kOvérebb fúvet, zsirosabb föl-
j:r talál a régi helyén. .

A legnagyobb földesur a világ Ura. A világ Ura
:.= áradást-boCsájt néha az országokta. Az egyes embor
__1enkor csak annyit érez, hogy botzasztó földindulás
r.l:ed rá s a szenvedésok szertelen forgatába került.
_,,:a tudja, mibe kapaszkodjék s koserüségében felkiált:

l_;;gl késóbb élők b€látják, hogy a nemzet sorsa ab,
];L: & Szerencsétlenségben váIt szorencsésebbé, tisztult,

§ világ üra ránk tekintott. Igy iutottunk el kál-
,,r:.i;alásuuk mai stációjáig: Trianonig.

E,rsszu az ut idáig, do tanulságos. Kuporodjatok
l.: é: tábortüzemhez, ti kis ragyogószomü, nleszo multba
re; ];-,jöróbelátók, megcsendesültok, szegények. Nézzük
m-tlt:*en a csiilagok állását, a Darvak utját, a Tojutat s
!l§1.:]1,1 átromra lrajthatjuk fejünket.

Miert ?
Nert a csillagok mind azt srigják, hogy nincs nem-

l*,* -ei5et a háboru, még a legszeroncsétlonebb is,va-
llli l ;l]-!3,g tett volna. Megvan az a lzayerén joga,
ri::- _:5ilkosságot kövessen el, de küIsóerőszak, ha
nrr:ri; cr3anizmusra nem talált, halálthozó nem lehet.
il'',o: ;r:-ir.ia kráüváriajárásunk, molynek elsö stációja :

955. Lechmező.
Népek árjától szoritva vetódött ido a magyar. Ez

volt az utolsó nomádnak való hely. ltt a puszták sze-
rolmeséből a kalandok vakmeró hóso leti. Hoiven év
alatt husz rragyobb hadiváIlalatban száguld végig a ma-
gyar lovasság Európán az Atlanti Oceán és.a Boszporus
közt. Bovágja Bizánc érckapuját, beusztat a veloncoi
lagunákba, megmássza a svájci Alpokat, leereszkedik a
Pireneusok szakadékaiba, körülfutja a Eanza-yárosokat
s keresztüljárja a türingiai erdóket.Nyugat kincso mogtölti
kíncstárát, lakossága benépesiti szállásait.

De ez a folytonos dicsóséget, zsákmányt hozó ka-
landozás megrontotia az ósi erkölcsöket, megbontotta a
törzsi alkotmányt, sót kockáztatta anemzet egységét is.
Az erkölcsökre ugyanis rombolólag hatott a sürü és
hosszas távollét a családi fészektól, továbbá az otthon
hiánya s a nyerskedó duhajkodás. A törzsszerkezotot
mogbontotta, hogy most már nem a törzs, vagy nem-
zotség agg előljárója elótt hajtottak fejet, hanem azt a
vitézt követték, - akár törzsbeli volt, akár nem - ki-
nok kiséretében a legjobban kitünhettek s a 1ogtObbot
zsákmányolhattak. Azután a nomzet egységére is veszé-
lyessé vált, hogy akár egyes törzs, akár egyes vitézek
hadra keltek az ország tudta nélkül.

Az ósi kötelékok meglazulása s az onnek követ-
keztében beálló fegyelmezetlenség bosszulta meg magát
Augsburg vára alatt 955-ben, ahol és amikor a logna-
gyobb magyar hadsereg, melyot addig a külfölat látott,
szétporlódott, elveszett.

Késó okosság azt kutatni, vajjon a megkerülő
csapat késett-o el, vagy a fősereg támadott-e korán. A
lényeg egy: a fegyelmi hiány, ab e|bizakodottság lejá-
ratta a régi hadi taktika fölényét s a kötelességmulasz-
tás megásía a sirját.

A lechmezei szerencsétlonségnek nem az anyagi
vesztesége, nem a véreresztéso, hanem a moráIis kö-
votkezményo mutatkozott végzetesnek. Magyarok épugy,
mint a nyugati népek jól emlékeztek arra, hogy félezor
évvel ezelőtt a hun-magyar tragéclia elsó felvonása az
á|ta| záród,ott le, hogy a féktelenül szilaj testvért, a hunt
széttépték fellázadt hübéresei.

Magyarok épugy mint a nyugatiak, jól emlékeztek
arra, hogy a másfélezoréves hun-magyar tragédia egyik
véros epizótljaként az avart, fajának eme testvértelen
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ágát megsemmisitették, kitörülték a történolemből follá-
zadt rabszolga tömegei, míután a frankok megbontották
gyózhotetlennek hitt sorait.

Mindozokro visszagondolva, a lechmezei tragédia
után jajongtak itthon a kicsinyhítüek, hogy itt a halál,
itt az enyészet, hogy ez a sors vár a magyarra is. De
nem volt igaza ezeknek a halálrnadaraknak !

Tény az, lrogy a haili fensőbbség megdőlt. Tény,
}rogy a nemzot demoralizálódott ép abban az idóbon,
milror a szonrszédban I. Ottó, az augsburgi gyóző ma-
gához ragailta Nagy Károly koronáját. Do Isten ujja,
hogy ebben a válságos időben a pogány Géza s a ko-
resztény István fejedolom Lezfuták az ázsiai politika
korszakát és boléptek az európai koncertbe. Feleleveni-
tettók a keleti küzdelmek iskolájából hozott ósi erénye-
ket: az önbizalmat, a fogékonyságot, a józanságot.
NIegzabolázták, majd mogsemmisitették a törzsfók cen-
trifugális eróit, elháritották a keresztény magyar király-
ság akatláIyait, helyreállitották a belsó harmoniát, Nyu-
gattal szemben fogékonyságot, saját hazájukhoz, a nem-
zet |étéhez hü ragaszkodást árulva el: a külsó tekin-
tély és a belsó erő nimbuszát ogyszerre szerezték meg,
mert védelmi helyhez kötötték magukat, tömörültek s
alkalmazkodtak.

Ertleme e7, a nemzetnok is, hogy mint a jó tanuló,
nyilteszii tanitvány a mesterét, megértette e kéí vezért,
s egykottóre követte őket. Nem voltak önzők s megórtet-
ték ogymást fönt is, lent is. Igy a válság megoldóilott,
a leclrmezei voreség átka áldásos gyümölcsökei hozott.

l24l. Mohi puszta.

Miután a magyar tomplonot épitett, elhagyta sátrát,
lrogy a templom mellé kóházba telepedjék, elhagyta a
nomádéletot a földmivelésért és Szont Lászlónak, a ma
gyar katonaideálnak legendás tettei után a keresztviz
leszivárgott a lelkébe is; ugy-ahogy elhagyta a kalandos
világot és nom az ósi fogyver, a nyil lett a mindonnapi
imádsága. Már petlig a nyil avatott kezelése akkora
gyakorlatot igényel, amokkorára csak a nomádoknak van
ráerő idejök. A kun még nomád, a latát is, do a magyar
már lovag, ur.

A keletkező oligarchia katonai tekintetben hala-
dást jelontett, kevesobb, de ogészon a katonai eró-
nyeknek élő páncélos, lovas, gyakorolt harcost. Azonban
veszedolem volt a társadalmi rendre s azért Iv. Béla
királyunk irgalmatlanul lefojtotta

I{agy baj lett ebből. Mert ha a magyar a rógi:
eqyonló fegyverrel és számban szállhat szenrbe az el,
lenséggel. Ha pedig lovag : csokélyebb számmal is vár-

hat sikert erósobb fogyvorzete miatt. Do igy az átmenet
és annak erószakos mogszakitása azt okozta, hogy az
országnak mál nem volt oly nagy számu, gyakorlott,
könnyü lovasa és még nem volt annyi vértos lovagja,
amonnyit a tatár veszedelem IZ4L.ben megkövetolt.

Egyéb bajok sem hiányoztak. A király megszédtilt
a saiát méltósága magasságátóI s tüzre hányta a nene-
sek székeit. Csak irásbau érintkezett volük, de nem
nézott utána, vajjon a kancelláriája hivatása magaslatán
áll-e ? Ugyanakkor az utolsó kun kanász bemehetett
hozzá, S mikor a kuu csordák letiporták a magyarok

vetését s az igazságoszíás mankón kultogott a bünösük
után, betelt a pohár. Feilángolt az ősi magyar büntanya,
a sérteti hiuság, az önáltatás, az irigység és közrestség.
Ennek füstjébon nenr látta senki, hogy oly ollenség szá-
gultl a határok folé, melynek sokaságában van az ereje,
kogyetlenségében a hatalma, gyorsaságában a veszedel-
mos volta: a tatár.

l'alvak, tanyák eltüntek, mint a pehely. A lakos
ság százeztévol menekült falak, nádasok, erdők renge-
tegébe, külföldre. Oly emborek, kik henyélve ültek a
föld zsirjában s mégis agyarkodtak egymásra, a vesze
delemben összeszorultak egy kis helyen s megosztották
egymással az utolsó karéj konyeret. Velük bolyongva,
siratta a király is koronás nagyuraságát.

Akkor is jajongtak a kishitüek, hogy itt a halál.
De nem volt igazuk l A tatár kitakarodott. Az ország
nópe visszatért a régi tüzhely üszkeihez. Egyszerre
rnilliók kezo nyult a munkához. Városok, várak kelet-
keztek. A király bátoritott, mogbocsájtott, okult, mun-
kaeszközöket, munkásokat hozott, kiváltságokat oszto-
gatoit. Es tiz év mulva az orczág talpra állott. A hit
és munka ide szebb életet varázsolt. A mohi pgszt:t
átka áldássá varázslódott : a válság megolclódott.

tFolyfatjuk.)

Kerüleíi c§erké sznap.
A Magyar Cserkészszövefség budapesíi kerüle(e máius hő 22-én kerüleíi cserkésznapof

rendez az összes budapesti csapaíok részvételével az FTC. pályán az alábbi programmal:

í. Csapaíok felvonulása.
2. Oszlopohba felállás.
3. Űdvözlés. Hímnusz.
4. Sátorverés.
5. Tábori foglalkozás.
6. Gyalogló síaféíaverseny
7. Morsezés.
8. Jáíéhbemuíaíók.

A részleíes éríesítésf a
cserhésznapra l

9,77,es síaféíaverseny.
í0. Kulacsdobó verseny rai)
íí. Örsi kocsiverseny.
12. Rai céldobóverseny.
í5. lrredenía ieleneí.
14.Tábotbonfás.

Oszlopokba íelállás
Elvonulás.

csepatparanosnokok meghapíáh. Fiúk, készülie{ek a budapesíi

ls.
16.
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Dr. Zsembery Gyula országos iigyvezetó-elnök, a vizitelep parancsnoka
és Faragó Ede országos yezelőtiszt az €lsó ofszágos vizi liszti táborban.

Iteggeli parancskiadás
a népszigeti vizi tíszli táborban.

és ami természete§ 1 azt nem lehet meg-
A lélegzést, a kifáradást, az izzadást, a

felsülést, Spúziusz ! sívitott közbe egy

Miért? . .. Miért ? .. .

- Feri bátyám, miért van annyifélo zöld szinú
levél a fákon? kérdezte Muki, egy csikszemú
ujonc a parancsnokától, amikor a mélyút végéro értek
és a lankás hegyoldal teljes májusi pompában bonta-
kozott ki elóttük.

- Te M u-u-k-i-it :- hangzott az öregek ajká-
ról a leintés. Azt nem kérdezed az ég miért kék?

- Csond ott hátul, fiúk! Hol a testvéri szoretet?
Te nagy botanikus, Spúziusz ! felolj la neki, ha olyan
i,jl tutlotl ! - szóIt a paranc§nok, megveregetve a pi-
ruló _}íuki barnapiros arcát.

- Hát-hát . . . az egószen természetes, bogy a
ier-elek színo nem egyforma ! Az emborek közt is van
.zóke, barna, sót . . .

Elhallgatott, mert a hirtelonszőke Matyi, akit
Pi:osnak csúfoltak, barátságosan a bordái közé bökött
. botjával.

- No!
:agr-arázni ?
_.:ti]ést . . .

-S a

=::i hang.

- Gyerünk, Muki ftam, ezek az öregek nagyon
h:nolrtalanok, hát csak neked mesélokl

Perszo szempillantás alait körülöttük volt az egészj::. fülét hegyezve, mert a parancsnok úr minilig
:_;aa 6r6uPes új dolgokat szokott mondani

- Tudod-e, Muki, hogy a két dolog voltaképen
]sszetartozik: a levél, a fűszáI azéú zö|d, mefi az ég
irs Az ég meg azéfi kék . . .

- ]Iert jól flmel! Mi ké'k az ég . .

- Csiba te l Azért kék, - mert mint a tudósok
-"::djrá,k - a lovogóbon lobogő parányi testecskék a
rc-;ép kék színét szórják szét leginkább. Hol egy
111g,likg3? Mi az a színkép?

- ,Á szirrkép vagy spektrum az... izé . . . az1
n;:n:; akkor iátunk, ha például a napfény háromoldalu
ft::hesábon megtörik, vagy a szivárvány is . . .

- Elég - nekünk, de a fizikából aiighanem 3/l-et
rr::á] rolna erre a szakszerű feleletre! Már most az
{ gnn5-i12| sötétebb kék, minél ritkább a lovogő.
,l| -:- látjuk olyan mélységes kéknek augusztusban,
íJre&§ be35ek csúcsáról vagy rep[lőgépról, mort a vi-
.r -"L- :jszakája jobban áthatol rajfa.

- Es mikor piros az ég, Feri bátyám ?

- Akkor, ha az alantjáró nap sugarait vízpáta
vagy porszemek megtörik.

- Porszemok? Azétt mondják hát, hogy szél
lesz, ha piros az ég alja ! Mort valahol messze a szól
felkavarta;a port !

- Ez már okos megjogyzés volt, Kugli fiarn ! De
térjünk vissza a levelekhez, Azt tudjátok, hogy a növé-
nyeknek épúsy mint az áIlatoknak vizen és ásványi
sókon kivüI szerues anyagokra, keményitőre, fehérjéro,
cukorra, olajokra, miegymásra van szüksége, hogy él-
hessen. Do mig az áIllat mindezt készen kapja, amikor
növényt vagy húst eszik, addig a növény kénytelen a
gyökeroivel felszívott vagy a levelei áll"al felvett szer-
uetlen anyagokat önmagában megfelelően átalakitani,
asszimilálni,

- Igaz, hisz' tanultuk, hogy a levélben kemé-
nyitó készül s abból meg a többi táplálék . . Csak
akkor nem igen értettem az egészet.

- Mert éppen a némotet magoltad a pad alatt,
mikor Halmos tanár úr erról magyarázott.

- Békesség oft a jobbszárnyon! Most nincs bo-
tanika óra, hát csak annyit jegyezzetek meg, hogy íény
és levélzöld (klorofil) nélkül nincs asszimiláció s a
növény elhalványul, elpusztul.

- Mint a pincében tartott muskátli, ugy e ?

- Igen. Aki meg konyit a fényképezéshez, az
azt is tudja, hogy a különbözó színű sugaraknak nenr
egyforma a vegyi hatása a lemezekre. A legerósebben
az úgynevezett kiegé§zitó (komplementár) színek hat-
nak egymásra Alapjában véve a növénynek nem ke-
rülne fárailságába, ba fehérre yagy pirosra festené
loveleit.

- A lrastélyparkban láttam zöldes-fohér szi|íát,
vérbükköt és vérnogyorót, ami majdnem feketés vörö§,

- jogyezto meg buzgón Spúziusz.

- No látjátok l Do mig fönt a levegöben túl-
nyomórészt kék szinü sugarak vannak, addig lejjebb,
ahol növényok élnok, piros mog sárga sugár akad
bővebbon.

- Jé ! a píros kiegészitő szino a zöld.l - kw.
jantott fel örömmel Kugli, a csapat bölcse.

- Nagyon helyes ! A növény nem változtathatja
meg a reá ható sugarak színét, a végtolenül bölcs
Teremtő azonban segitségéro jött s olyan színii ruhát
adott neki, amellyel adott körüImények között a leg-
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jobb munkát végozhoti: zöldet. S mort némi kók fény
mindonütt akatl, sárgát is kevort a palettába, nehogy
annak a hatása kárbavesszen.

- A,zérI sárgulnak meg a levelek ősszel ! De mi-
tól losznek pirosak, mint a vadszólló levele ? --- kér-
rlezték össze vissza a fiúk.

- Türelem, azt is megmondom ! Összel, amikor
a fény mintlogyre fogy, a növény B,listára toszi a Ie.
velekot, folmondja nokik a kosztot, mert nem veszi
hasznukat. Beszüntoti a nedvszolgáItatást s vékony pa-
rafaréteggol kizárja egykori napszámosait az éléskama-
rából. A lovéI elhal, a klorofill bomlásnak inclul. MibőI is
kevorünk zöld sz,nt? Ponzli, te nagy mázoló vagy,
mondd meg nekünk !

- Azt az is tudja, aki non m,íLaész, hogy kék,
ból és sárgából, - dörmögte sértótlötten Pontzli..- Kö§zönet, tremes maestro ! - bólintott feléjo
mosolyogva a parancsnok. - A levélzöId tehát ósszel
felbomlik kékre és sárgára.

- No kék lovelet se láttam még életemben, -kottyant }özbe Varjú, egy barnaképü lratoclikos.

- 0 bOlcs Kádi, azt mi sem láttunk . . . de ta-
lán valamikor, gyormekéveidben haliottál valamit lak,
muszpapirról, kurkumagyökérröl, savakról és bázisokról !

A botanikus Spúziuszból erre csak úgy bugybo-
rékolt a tudomány: - Ertem már, Feri bátyám, én
már értom ! A kék színt bomlás közben valami sav
yörösro festi, a sárgát meg barnára.

- Valahogy Úgy van t Do most már Muki fiarn,
{alán te is sojted, miért van annyiféIo zöld levél a ter-
mészetben ? No itt vagyunk az erdószélen, fujjuk ki
magunkat egy lrissé !

Nem kellett sok biztatás s a kis társaság a mo-
hos, füves földön hevert, csak Muki térdelt középen
s okos barna szemét kerekrenyitva, mutatóujját fel-
emolvo, lassan beszélni kezdett:

- Hát azért van sokféle zöld, mert az egyikben
több a sárga szín, mint a másikban.

- S vajjon miért, kisomber ? - kérdezte Holubár,
a c§epat szelidnézésü, nagyerojú .bajvivója,, Muki bál,
ványozoti órsvezetője.

_. Nem tudom, kérlek szépen, do azl hiszem,
hogy...hogy...

- Az egyik íáuak a konyhájában bizonyosan
mást fóznek, mint a mósikban; kinéI paprikáskrumplit,
kinél meg lencsofózelóket ! - segitette ki zavarából a
kis tudóst Holubár.

A háttérból jelentőségteljes krákogás jelezle,
hogy Kozma, a csapatszakács elértette a célzást.
(A nagytáborban ugyanis igen szomorú éneket szeTez-
tek a rágós krumpliróI és az odaégett lenoséről, ame-
lyot Kozma követett el). A mindig éhes Pöffoteg azétel
emlitésére gyöngécl mozdulattal .sinrogatta meg a ta-
risznyában lapuló uzsonnát és kön}örgó pillantást vetett
a paranc§nok felé.

Az elértette a néma instanciát: - Már látom, Ira
soká tart a tudós vita, vorsonyú kellkiabálnomagyon-
tok korgásával, hát fejezzúk bo gyorsan ! Holubárnak
igaza van. Az egyes növényok tápláléka is más, meg
a -természote is. Egyik jobban bitja az árnyékot, a má-
sik kevésbé . .

- Pöffi a napot birja kevésbé . . .

- Csend l Az árnytiírő növények levele söiétebb,
sokszor fémos csillogású, nrig a fényt kedvelóké élénk
zöld. Á mesterséges fásitás persze sokszor összekevori
a külömböző természetú fákat, azért láthattok ott az
oldalban, aze|even, aranyoszöld lucfenyók között komor,
feketés jegenyefenyő csoportokat - ezektől kapta ne-
vét a Foketeerdó, ahol a Duna ered - emitt pedig
határozottan megkülönböztethetitek, hol a választóvonal
a világosabb bükkös és a komoly, sötét tölgyek között.

Most pedig fogjatok hozzá a falatozáshoz, de no
felejtsétek el, hogy az erd,ők bokrainak és fáinak sze-
met-lelket gyönyörködtetó színjátéka nem a mi ked-
vünkért van ám, hanem hathatós eszköz a növények
létért való küzdelmében s lélekbornarkoló bizonyság a
természetot egységesen rentlezó Elme, a végtelerrüI
bölcs örök Tervozó, a mi jóságos monnyoi Atyánk
mellett !

- Juj, do szép voltl sóhajtotta önfeledton
Muki, aki még mirrdig térdelt.

POffoteg pedig mindonek bámulatára egész csirko-
combot nyomott a kis pajtás markába:

- Neszo! mert ha te nom kiváncsiskotlol, akkor
most mindezael kovesebbot tudnánk l

Velőql Eleh,

A sátorüg ytőI. I*:ft:,\iT^,í^,:í3ii".1TjJlfffr"i':"".?ff,E:::i,:T",?Á",1!,I"LÍ#iiT:5
sző, me7y a B típusunak egy módosalata. Étdemesnek lalíjak ezt ismertetní.

Á sátot álaptetaíetŐ'teljesei azonos a B tipusuéval, Tehát 270,szet 450 s magly?g?_is 220. }lo| hát
az eltaés? Ott van, hogy a sáior saélessége azonős a B tlpusc hosszávaI, és íotditva, Eb6ó1 kavetkezik,hogy
abejátat mittdktt olda!Ű (és nem rníntaícgatotsó MagyarCsetkészben íttuÍ<, csak3gy olőa(ol l) ahossaolda-
!on, tehát a 450 cm-es o'dalon vaír s ez kissé elvesz 

" ,|í*i,au""í!iííí::'.:: "o:::i*':";|""rr:;:, ffiil'::
elhelyezkedés benne mégis szercncsésebb, mint a B ti-
pc:uban, mett a bejátafua metölegesen íektetett sza|-
nazsákok a sátat ket végen helyezhetők el ugyrhogy
egy 70 -80 cm széíes szabaő hely matad pontosarr
ott, ahol a beiátat van és az otomtaő halad, szóval.
az állóknak is elég kéayelmet nyujt s a íekvő\elyek-
hez jutl!, jobbta és baba ís elég í<elíemes, nem bánt-
hatjuk egymás holmiiát Olcsóbb is l0 P-veÍ a B típu-
sunál, és mivel két nagy őatabba| Iuzheta össze, a
szállitása ís könnyebb, mett ket, kb, ó Lg-os sulv
tetheli a szálíitőkat.

Oíyan szcmpontoí< ezek, melyeket most, a terr,
delesek rrtolsó ldejeben, szüliségesnek íátttrnL a csapatok tuőor,ásáta hozni.

Itt kozaliuk, hogy a 2á0 cm-es sátotlapta- megíelelő kúlföIdi arryag t<ífogyása miatt. csak belf<ild;
anyagból fcgadunk el megtenőeléseket, Orsz, gazd. hivatal.
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Tigrisvadászatolron az indiai dz,
Irta l JENOVAY JENÓ.

NéIrai Ferenc Ferdinánd trónörökös világkörüli
útján a ,,Kaiserin Elisabeth" osztrák-magyar hadihajón
Indiának festói kikotővárosába, Bombayba étkezeí.t.

Miután a trónörökösnek, ki bemutatkozási látoga-
tásokat tett a külfOldi fejedelnrok udvarainá|,ezazata-
zása hivatalos jollegű volt, Foronc Fertlinándot mindo-
nütt nagy ünnepségek közt fogatlták. Ilyen alkalmakkor
különösen az indiai fejedelmek (maharadzsák) fejtettek
ki soha som képzelt pompái és fényt, akik az alkirály-
lya| az élon, egymást felülmulva vorsengtek azon, hogy
a trónörökös ott tartózkodása idejére az azercgyéj káp-
tázatcs mosevilágát megolevonitsék.

Az atazás Bombaytól kezdve liszak-Indián keresz-
tüI vasuton történt tovább egészen a hinduk másfólozer
tomplomával ékes szent városáig Benáreszig. A
különbözó tartomán5okban természetesen vendégüI látták
a trónörököst és udvari kiséretét. Miután Ferenc Fer-
dinánd az exotikus fejodelnrek mindogyikénél több napot
töltött ós a nraharadzsák diszes kiséretükkel csatlakoz-
tak a trónörölröshöz, végül a benároszi maharadzsa ud.
varában áIlapodtak meg, a programmba vett tigrisvadá-
szatok megbeszéléso végett.

Forenc Ferdinánd az igy egybegyült hindu fejo-
delnrekkel (azok nagyszámu, szinpompás viseletü kisé_
rotétól és elefántrajoktóI kövotve) nehány nap nrulva
megindult a nlagas füvel és bozóttal bonótt dzsungelek,
a bengáli tigrisek birotlalma folé.

A hatalmas, többezer hajtóból és néhány száz
clefántból álló diszes tábor két egyenlő részre oszlott.
.{.z egyik ószakon ütöit tábort, rnig a másik részo dél-
nek indult, hogy a negbeszélt idópontban a szemben
rilló két tábor egyszorro kerokedve fel, a vadakat végül
gyúrüszerti körbo kényszoritsék.

A mogbeszélés szerint a vadászat negyednapon, a
hajnali órákban vette kezdetét. .!lz északi táborban a
lrindu fejodolnrok között helyezkedett el a trónörökös,
kinok hire, mirrt rninden képzoletet felülmuló páratlanul
ügyos vadászé, még az ó megérkozéso elóút oljutott
Indíába. lgy hát az exotikus fejodolnrek értlrető türeI-
rrretlonséggel várták a pillanatot, amikor tr'erenc Ferdinánd,
a fegyver nagynrestere, bemutatja obbeli képességeit.

Ez az alkalom nonr sokáig váratott magára, mert
nrár a dzsungelek elején való táborozás elsó óráiban,
anrikor nagyobb falká,, hullákra és dögprétlára induló
lratalmas kondorkeselyü repült el táborunk folett, a
trónörökös játszi könnyii§éggel puffantott Ie többet kö-
zülük, anélkül, hogy egyotlen lövése is célt tévesztett
volna. Ez a kis bomutatkozás mintlen várakozást ki-
elégitett,

A tigrisvadászatok mogkozdéséig az idő a szentnok
tartott Gangesz folyó kiöntéseiból szátmaző óriási ter-
.jedelmli mocsarakban tanyázó krokodilusokra való va-
rlászattal tolt el. A részben gyalog, részben csónakokkal
iiidözött förtelmes állaiokból - igon sokszor életvoszo-
delem közt - Ferenc Ferdinánd hat darab rendkivül
nagy és több közepes példányt ejtett eL

Negyodnapon,, a kora reggeli órákban, a cléIi tá,
borral történt előzetos megállapodás szerint, megindult
n északi tábor is és ezzol kezdotét vetto a nagy duva-
dakra, fóleg azonban a tigrisekre való vadászat. Fostói
látvány volt, amint a hindu elókelóségek tömegétól
kisért maharadzsák, Forenc l'ordinánd és az indiai
alkiráIy nyonrában a több százra rlgó elefánttal elóro
törtettek. Mi, akik a trónörökös kiséretéhez tartoztunk,
a rajvoual jobb és bal széloin voltunk boosztva. Csak

a trónörökös toi
kivétol, aki csok,
mellett, a trowanu6.
nak ajándékozott €l
sárban. Ez a dorók bé-.. ._ -uéI, &ir.
ura és parancsolója nem épen keztyüs kéztvt u-

volt bánni, nrint céllóvö és vadász méItónak bizony
fenséges urához,

A dzsungelekon való keresztülgázolás elsó napja
minden különösebb esemény nélkül telt el. Az olefán-
tokkal elóro küldött hajtók közül esto csak ogy kottő
jelozto, hogy portyázás közben itt-ott tigriscsalád fész-
kére bukkantak, a fenevadak azonban elmenokültek.

Este a vadásztábor lepihont és alig hogy beállt
az ój, kigyultak az őrtüzek, molyokkel távoltartották az
éjszaka idejére a vadakat.

Másnap reggeli után a tábor ismét folkerekedett
és abban a roményben, hogy a mai nap kedvezni fog
a vadásztársaságnak - utnak indult. A jó alkalom ncnr
is késett soká. Ugy délfelé rémes állatorditás verte fel
a dzsungel csendjét, molybo ijedt omberi hang vegl,ült.
Mi, akik a mintegy másfél kilométer hosszú rajvonal
jobb szárnyán lraladtrrnk, moglepődvo láttuk, hogy a

raj középső része, éppen az, ahol a trórrörökös vo]t
megállt és tülekodvo, csoportokban kivált a vona]ból
Az áIlatorditásba nrost már sürú fegyverropogás vegyült
Az történt ugyanis, hogy a raj közepén lraladó elofán
tok tóbb tigriscsaládot zavafiak fol rejtektikből, nrilröz-
ben néhány tigriskölyköt agyontapostak. A sziilók, látva
kölykoik pusztulását, iszonyuan felbőszülve, most már
támadásba csaptak át.

Az élet-halál viaskodás Forenc Ferdinánd csoportja
körül folyt. A bozótokbóI kilonc hatalmas tigris - lrí-
mek, nóstények vogyosen - tört eIó és vad iranrban
támadtak az elefántokon ülő vadászokra. A trónörökös
már a viaskodás első percoibon egymaga kót gyönyörü
példányt ojtett el. Azonban alighogy fegyverét rrjból
megtöltötte, ószrovetto, hogy az ecldigioknél jóval na-
gyobb tigris a kozelében haladó elefánton üló tostőr-
vadászára ront és karmait annak lábszárvédóibe vájla
és már csak egy pillanat választja oI attól, hogy szt,l-
gáját a vérengzó bestia darabokra szaggatja. A bizlos-
kezü tr'eronc Fordinánd ekkor odairányitja fegyverét és
nrintha csak egy nyulról lenno szó, a legnagyobb flcg-
nrával, egy gyönyörüon irányzott fejlövéssel leteriti a
dzsungelok királyát. A hatalmas bengáli tigris vértól
tajtékző szájjal, élettelenül zuhant a foldro.

Nem sokkal utóbb riadtan látom, hogy a.folböszült
fenevadak egyiko a trónörökösro veti magát. Anr ezuttal
nenr került sor a védekezésre, mert az elofánt az olda-
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l, á föltlro toriti
lzlopszerü lábá-
néz a két áIIat_

tigris tosto köré
izatos füIsiketitő
vók 1éIogzotfojtva

,^,oaját. De nem so-
.Lw ^rat még és az elofánt

. "v€I földhö" c§apJa ellenfelét. A zuhanás
"ü 

-negremeg a föld és a dzsungelek félolmetes ki-
,alya összezuzott fejjel és tagokkal, páráját kileholvo
terül el a magas fúben.

A kövotkezó napok, különösen mikor a közoledó

tléti tábortól , f,e|zavarl tigrisfaÍkák körül is a gyürü
mintljobban szűkülni kozdett és mindon monekülési
kisérlet hiába való volt, még sok izgalmas vadászese-
ményt hoztak. A többszáz főnyi vadásztársaság tekinté-
lyes zsákmányt ojtott" amelybóI nyolc, darab gyönyörú
tigrispéldányt a trónörökös egymaga, mindegyikét egyet-
lon Iövéssol, toritett le.

A vadászatok befejeztével a hindu elókelőségok
Forenc Fortlinándot bámulatos vadásztehotségéért meleg
ovációkban ré§zesitették, majd a hajtókat az elofántok-
kal hazaküldve, a trónörókös kiséretéhoz c§atlakoztak
és vasuton folytatták utjukat India fóvárosa - Kalkrrtta
felé.

,,A csorkészet Manilában egészon amerikai mintára
vaD meg§zervezve. Csupán az éghajlati viszonyok folytán
van a programmban egy s más változtatás.

Manila közvetlon környezeto csorkészetro tulajdon-
képon alkalmatlan, mert erdóség nincsen, csupán rizs-
föidek és bambuszbozótok, végig a folyók mentén. Ezek
pedi5 mér3es kigyók és moszkitók kedvenc tartózkodási
helyei. A csapat, melyhez csatlakoztam, a Y. M. C. A.
(keresztyén ifjak egvesülete) kebelében alakult és ennek
folytán abban az elónyös helyzetbon van, hogy ennek
az egyesületnek az összes berendezéseit, sportpályáit,
torna és uszócsarnokát szabadon használhatja. Eza kö,
rtilmény küIönösen a háron és fél hónapos esős idószak
alatt, nrilror táborozási lehetőség nincsen - fontos.

Az esős időszak végétőI a száraz idószak kezde-
téig, te}rát kb. októbertől-februárig a lrétvégi táborok
szokágosak. Miután a tábórhelyok többnyiro nagyon
ness;.o bent vannak az országban és odáig gyalog
nrentii leireieílen, a osapatok autón monnek a táborba.
Ezekben aztítrr kiki megnrutathatja, hogy mit tud, mert
a tábor élete sokkal nehezebb, mint nálunk. A legfon-
tosabb a viz kérdése és gvakran legelőször is desztil-
láló készüléket kell épiteni. Aztán mindogyik frúnak, a
legkisobbnelr is, nragának kell arua vigyázni, hogy ki-
gyóra ne lépjen, ntert erre igazán nem vigyázhat a
tisztje. IJgyancsak vigyáznia kell arra, hogy csorkészet
közben a benszülött falvak közelében no merészkedjék
tul közel a legolésző, félvad Carabao-csortlákhoz (bö-
lényfajta), mort ezeknek az állatoknak a kodélyállapota

kiszámithatatlan. Bármily gyors c§erkészláb néha nent
sokat hasznáL. Az egyedüli mentség a fáramászás és a
türelen. T. i. annak kivárása, amig az állatqk megint
lecsillapodnak és olvtlnulnak. Viszont a tengerparton a
moszkitók miatt nem lohet táborozni. Ezen felüt pedig
a tenger tolo van cápával, ami a fürdést teszi élet-
veszélyessé.

Minden cserkész büszkesége a külünpróbák lotételo.
Tehát mindegyik iparkodik a táborban letenrri a szük-
séges vizsgákat. Amerikai mintára aztán némelyik any-
nyi különpróbát tesz le, hogy a jelvények már el sern
férnok a karján és külön a vállárr átvetett széles sza-
lagon hordj a al,okat.

A tropikus oserkészetnek megvan az a kü]ön va.
rázsa, hogy mindon fiú úttörónek órzi magát. Gyakran
jutnak el a fehér emberek telepeitól nagy, távolságra,
oly terüIetokre, melyeknek egyedüli tulajdonosa az áL-
Jam és ott nom kell attól félni, hogy egyszorre csak
megjelenik a c§ósz, aki folirja az embert,- mert gyako-
rolta_magát a favágásban. Luzon szigetén, melyen Ma-
nila fekszik, ragadozók nincsenek, do ehelyett iengoteg
bivaly, majom, kigyó és még több madár á trol;britOt á
csodástollazatu paradicsommadárig.

Manila többszáz fönyi cserkésze ttlbb csapatban van :

]_. fohérbórüek,, 2. vogyesek, tehát fohérek és mesztizek
(apa.vagy anya benszülott) es'3. benszülöttek. ÁttitOlag egy
kinai osapat is van, Mindozek azonban a legnagyobb
egyetértésbon_ élnek egymással a nyelv és sztlkások
különbségei dacáta, - 

S. E."

Sok érdeklődésre akarunk választ adni,
mikor közöljük, hogy a Cserkészpark be-
rendezése folyamatban van. Azonban sze-
retnénk, hogy minden részéhez a cserké-
szek munkája fűzödiék. A park és a kas-
tély berendezésénél minden csapat, minden
egyes fiú segithet. Alább felsorolunk né-.
hány munkaalkalmat, melyhez hasonlót még
számosat találhatunk:

A Cserkészparknak cserkész és magya-
ros kaput késziteni (A Nagytábor galamb-
ducos kapuját,)

A fákat és növényeket névjelző táblák-
kal ellátni.

A dzsungelszerü burjánzást kiirtani,
Gyümölcsfákat gondozni.
Rőzsét összegyüjteni és felaprózni,.
padokat késziteni.
A keritést rendbehozni.
A területet feltérképezni,

Milyen rnunkákat végeznek a csapatok a Hárshegyi Crerlréazparkban ?
Meteorologiai állomást berendezni.
A kastély szobáiba cserkésztárgyu ké-

peket és fényképeket adományozni.
Oktató faliképeket késziteni.
Asvány és növénygyüjteményt össze-

állitani,
A csomókat táblákban megörökiteni.
A park könyvtárába könyveket aján-

dékozni.
A park egyes helyein rendszeresitett

mintagyüjtemények közül egyeseket elvál-
lalni. (pl. tűzhely, földgunyhó. stb.)

A szo,bák egyes íalait cserkészszerüleg
kifesteni vagy feldisziteni,

Madárfészket késziteni és felszerelni.
Saját mühelyben készült butor, türülközö

vagy lepedő felajánlása. (A nyersanyag
esetleges megfizetésével,)

Elősövényeket nyesni.
Tábori oltár feláilitása.

F'avágási gyakoílat az otsz. őtsvezetói táborban.

í76



Az elsö, országos örsvezetölrépzö tábor.
- Hárshegyi Cserkészpark. 1927. lV.9-14. -

Ezt is megértük. Amiről annyi cserkész és vezetö oly

régen álmodott, végre megvalósult. A Hárshegyi Cserkészpark
birtokában a Vezétőtiszti Testület végre megteremthet annyi gya-

korlati cserkészmunkát, amelyröl eddig csak álmodozni tud-
tunk. Őrsvezetőtábor ! Hány cserkész félve remélt, titkos vágya

volt ! Iis rnost már száz magyar cserkész boldog emléke. O mi-

lyen mohó tudásvággyal, repeső örömmel és büszkeséggel je-

lentkezett ez a száz íiú a Cserkészbáz nagytermében. Es látva a

szemükben a sokat váró reményt, bizony aggódás fogta el a szi-
vünket, vajión eleget tudunk-e tenni lelkúk óhajának. Azonban
mi, öreg cserkészvezetök tán még nagyobb lelkesedéssel és öröm-
mel fogtunk a tábor előkészitéséhez és várva-vártuk annak meg-

kezdését, hogy végre egy§zeí a szövetségi wigwam aktái mellől

elszökhessünk és saját csapatunkkal táborozhassunk. Mert mi a
tábor résztvevöit a magunk csapatának tekintettük.

Es ez volt ám csak a csapat ! Három raj tizenkét örssel
az ország minden szegletéböl összesereglett 100 cserkészböl.
Benne voltak a buclapesti 3,5,7, l5, 16, 18, 24,25,26, 3l, 38,

174,208. és242-es csapatok küldöttei 27 cserkésszel; de benne

voltak az esztergomi l4-esek, a
pesterzsébeti 28-asok, az újpesti
33-asok, a rákospalotai 911. és
913-asok, a kispesti 77, 93,95,
114. és 185-ösök, a cinkotai2t4-
esek, a péceli 910-esek, a kis-
tarcsai 9l8-asok, a györi 42-esek,
a szombathelyi 48. és 5O-esek,
a pécsi 141. és 658-asok, a ka-
locsai 10l-esek, a nagykőrösi
2l6-osok, a kecskeméti l18, és
152:sök, a szegedi 554-esek, a
csongrá"'i 553-asok, a békéscsa_
bai l84-esek, . hódmezövásár-
heli,i ll2-esek, a szu.roki 23B-
asok, a sárospataki 134-esek, a
Cebreceni 172-esek őrsvezetöi 73
:aggal. Együtt volt ebben a csa-
iatban a csonkahaza minden vi-
.i3tájának cserkésze testvéri egy-
: eiorradásban. Mert bizony az
irsök tagjai lehetőlegmind más-
nás csapatból ketültek ki, hogy
kelet és nyugot, dél és észak ta-
l,é1,1kozzék és legyen tagja egy-egy
í,rsi családnak. Eleinte nehezen
is ment az az összemelegedés,
de hétfőtöl kezdve már úrgy ösz_
szeiorrt a csapat, mintha együtt
cserkészkedtek volna eddig is.
.\ közös élet, közös munka terem-
ierte meg ezt a lelki egységet.

Faragási gyakorlat a husr,éti őrsvezetói táborban.

Mert munka az volt elég. Hiszen tanulni, dolgozni iött Utoljára lampionokkal bejártuk a tábor nevezetes helyeit, de

ije mindenki. A napirenden 8-1 és 3_5 között folyt a kikép- akkor már nagycn szótlanok voltunk. Az utolsó parancs is el-
zés, de voltaképen a tlz6-.8 közti játék és az esti tábortűz is hangzott és visszavágyó szivvel szoritottunk li_ezet észak, kelet,

ennek a célnak a szolgálatában állott. A gyakorlatí cserkész- dél és nyugat magyar cserkészei.
runka jóformán minden ágára sor került a rövid rrégy,nap alatt. Az első őrsvezetótábor emlékéül ideirjuk azt a nótát,
\"olt ott rendgyakorlat, csomókötés, kötélhasznáIat, sátorverés amit az utolsó tábortúztól magyar útravalóul vittek e1 annak
;rindenféle íajta sátorral, árkolás, a tüzgyújtás összes neme, résztvevói. (Uj ének Krasznahorkáról, irta Névtelen Diák, meg-
i:,zés, tűzhelykészítés, szerszámélesítés és kezelés, faragás, fa- jelent az Uj Nemzedékben.)
iöntés gallyazássat (valódi !), bozótirtás, természetismeret, első-
segélynyújtás, jeladás, tájékozódás, \áka!z, őrsi táborépítés, söt Krasznahorka büszke vára Vitézei felébrednek

rörid, igen jól sikerült hike is. Volt minta őrsi óra, naponta Miénk lesz még valahára; Bujdosó fejedelemnek,

órsi gyűlés és három etöadás az őrsi szellemről. Elmélet isvolt Tompa ormán tavaszi szél Tárogató harcot rivall,

azért hellyel_közzel, így a földrajzról, annak próbáztatásáról, Uj magyar idöket beszél, Uj vezér jön lradaival,

hell.es viselkedésröl és magatartásró|, cserkészirodalomról, íel- ,Van a vén fán iljü hajtás, Rablók ellen lesz nagy hajtás,

szerelésröl, az örsvezetö teendőiröl kirándulás elött, alatt és Ne búsulj hát, kuruc pajtás ! Mi is ott leszÜnk majd, Paitás !

után, a játékról. Természetesen a szórakozásról sem feledkez-
tünk meg, de ez is tanulás vo|t. Igy tanultunk sok énetet, játé-

kot szobában és szabadban, csatakiáltást, lassózást, bumerango-
zást, dzsiu-dzsicu birkózást. Tábortüzet minden nap tartottunk
még esöben is - szobában. Ekkor egy üstben spiritusz égett.

Három vetitettképes előadás is volt a tábori életről. Sajnos sok
miudent lehetett volna még tanítani, de akkor nem négy napig,
lranem négy hétig kellett volna táboroznunk. Mindezt természe-
tesen úgy tanitottuk, hogy például szolgáljon őrsvezetőinknek,
miként tanitsanak ök is.

Táborunknak vendégei is vclltak. Albrecht kir. herceg, a
Cserkész Nagytarrács elnöke, e6y órát töltött körünkben ésmin-
dent megnézett, minden után érdeklődött. A csapat igaz lelke-
sedéssel üdvözölte dallal és csatakiáltással. Felkerestek bennün-
ket a szövetség összes vezetői, az V. és lII. ker. vezetőtisztjei;
Mattyasovszky Kasszián atya is íelkereste esztergomi vitézeit.
Es meglátogatták táborunkat a vizi tábor résztvevői is.

Utoljára ernlékezzünk még meg azoktól is, akik Ery Emil
orsz, vezetöliszthelyettes, táborparancsnoknak oly szivesen segi-

tettek értékes munkájukkal. Elsö
helyen kell megemlíteni a Nagy
Fönököt, aki a lelke volt a tá-
bornak, mint a kiképzés veze-
tóje, Nélküle a tábort elképzelni
sem lehetett volna. Mellette Ko-
lozsváry Béla tiszt, Reöthy Fe-
renc és Szőke Imre segédtisztek
végeztek nagy nrunkát. A tábor
íelszerelését a szövetség gazd,a-

rági hivatala teremtette elő. Az
élelmezést nagy önleláldozással
és hozzáéttéssel a tábor teljes
megelégedésére Tassy Sándor
cserkésztiszt látta €|, amiben
Malkovich János cserkésztiszt
segitett neki. Egyes előadást tar-
tottak Fodor Ferenc dr. (hármat),
Vidovszky Kálmán és Nagy Já-
nos, akik hálás hallgatókra ta-
lállak.

Sajnos, a tábornak vége
íett, ma már csak kitörülhetetlen
kedves és büszke emléke min-
den résztvevönek. Nehéz volt a
váIás, mert nagyon összemele-
gedtünk, egy csapattá lettünk,
Az a twJat, hogy igy egy csa-
patban nem találkozhatunk újra,
könnyet csalt a szemünkbe az
utolsó tábortűznél és tojtogatta
torkunkat a búcsri szavainál
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Mit csináljanak a nyáron a, Örug csapatolr ?
A magyar cserkészmozgalonrnak állandóan vannak

problémái és vannak olyan megoldást váró ügyek, mo-
Iyek már nom problémák, amelyeket csak meg kell
írni, vagy a megírásig feldolgozni, elókészíteni. Az is-
mert ,cserkészíróktól nem várhaíjuk minden irányú cser-
készmunka feldolgozását, do arra esetlog vállalkoznának,
hogy az előkészített anyagot közkinccsé tótel elótt át-
nézik és a mogszerkeszí,ésre nézve tanácsot is adnának.
Tudom cserkószfiúk, hogy közületek sokan azért nem
cserkészkednek tovább, ha meghaladták a 18 éves kort,
nrert befejezettnek látják a cserkészetet és ilyen korral,
amikor már segéd lettél, vagy az iskolában ,,érettnek('
nrinósjtettek, csak ,,nincs kedved olyan gyerekes munkát
végezni, mint amilyen a cserkészel". Az első kérdésenr,
amit a melledrrek szegezek: hát aklror mi, az élet útjait
járó meglett ombgrek, sokan már ősz fejjel, miért tu-
dunk tovább is csorkészkedni, mit találunk tovább is a
cserkészetben ? Erre te azt mondod: Ti, bátyáirn, nind-
nyájan csapatokat, keritlotoket, szövetséget irányíttok,
nekem meg ahhoz se korom, se rátermettségem nin-
osen. - A korod nen akadály, mert ]ehetsz őrsvezetó,
vagy sogédtiszt is, s ha a vezetéshoz, a gyerekek ne-
veléséhez nem érlesz, akkor állj be valamelyik öreg-
cserkészcsapatba, hogy ott végezhess nrunkát, ott él-
lresd tor,ább azt a szép öregcserkésrélotot, amelyre
cmrkészkorodban csupán elókészültél. Most mát hozzád
szóiok öregcserkésztestvérem, az egész magyar cserké-
szet szavával és arr& szóliilalr fel, hogy vállalkozzál
csapaioddal a cserkészetet tor,ábbépíiő, továbbfejIesztő
olyan munkára, anrellyel mi, vezetők, nem érüuk rá fog-
lalatoskodrri, s csupán csak annyi idóuk jut, hogy taná-
csoklral lássunk el.

A múltkor meglátogattam vizi tisztképző táborun-
kat, s a vezetótiszti tostülotben a vizicserkészetet mun-
káló Zsernbery Gyula bátyánk épen 6gy szép tervét
ismertette és azon búslakodott, hogy nincs ideje meg-
valósítani. A terv a következó: Csonka-Magyar-
országnak sok csónakkal bejárható vize van, do nin-
csen semnri útmutatónk, vizi térképiink, amely egy-egy
folyó mintlen kicsi szakaszára megmondja, hogy milyen
csónalrkal járható, melyek a veszedelmes, nagyobb eiő-
vigyázatot igényló kanyarulatai, monnyi az átlagos mély.
ségo, melyek a szebb partrészletei, romok, stb. Fiuk,
ez öregcserkésznek való feladat, kisebb csoportokban
végigcsónakázli a magyar vizeket és ilyen hasznos úti-
kalauzokat készíteni róluk. Sokan vennék meg sziveson
ezeket a térképeket, nem cserkészemberek is és ki
trrrlja, talárr úttöró munkát végeznénk a magyar vizek
keroskedelmi, nemzetgazdasági szonrpontból kihasználása,
kifejlesztése terérr is.

Tábori életiink a kézügyességek nagy fejlettségét
igényoli, de nem csalr a táborban szükséges ezok el-
sajátítása, mert hiszen az életben is gyakran felhasz-
náthatjuk azokat. A tábori éIetben sokat vottünk át az
indiánoktól, ntert hiszen az angolok a robinzorri gyar-
maíéletben az indiánoktól tanúlták el a sátorépítést, a
főzést, fáramászást, hurokvetést, egyszerii sziikségieti

eszközök kószitését és sok minden mást. Nagyobb öIöm
lenno nekünk, ha mindon ilyen tábori ügyességet, fo-
gást őseredetében is magyarnak vallhatnánlru és a ma.
gyar nép éIetéból vennénk át. Ez is öregmunka lenno.
Kisebb csoportokban, négyen-öten öregcserkészek,
könnl,ü mozgótábori folszereléssel, bebarongolnák az
ország különböző részeit és coruzával, fónyképezógéppel
megörökítenók mindazt, amit a magyar ember oly töké-
letesen készit és ani a cserkészélotben nélkülözhotetlen,
vagy legalább is hasznos, pld.: kubikos csőszkunyhók,
halászkunyhók épitése, a főzéshez szükséges bogrács-
tartók, merő- és keverókanalak, különféle éfelek készi
tési módja, tutajok, evezólapátok, erdei fakunyhók, kó,
gyeptéglakunyhók stb. készítése, pányva dobása, pányva
formája és készítési rnódja és rengoteg sok minden
rnás, amit nekünk eltanú]ni hasznos lenne és az önér-
zetünket is fokozná, de nég hasznosabb lenne nregírni,
szemléltető rajzokkai és magyarázattal ellátni. Azt már
megtették egyes öregcsapatok, hogy népdalokat, mesé-
ket, babonákat gyüjtöttek összo, de nem tették köz-
kinccsé. Erre újra vállalkozhatnának csapatokon belliI
6gyes c§oportok. Gyönyörú szép feladatoli ezek, ame.
Iye|< az öregcserkészeknek is fenséges programnrot és
célt adnak. llyen feladatok lennénelr még cserkésztá-
borok látogatása és feldolgozása az olt tapasztaltaknak
különréle szempontok szerint. Eredeti cserkészdalok
gyíijtése, táborban tapasztalt ügyes fogások, írj gondo-
latok ellesése §tb. Röviden, a cserkészet továbbfejlesz-
tésében vállalni a munkát, negteremteni az átmenotet
s az átmeneti idő programmját a cserkészetbőI az örog-
cserkészetbo, kapcsolatba lrozni az öregcserkészetel az
ólettel és nemzetünk szolgálatába lépni egyénileg, de
egész öregcserkész szervezetiinkkel egységesen is cser-
készlélekkel járni tovább az é|et útjait és belesugározni
a cserkészlelket a nom cserkésztársadalon ,jietébe,
tért hóditaní és kiszoritani azl az é|etet, p:.iely a léha-
ság jegyében minden nemzetfönutarytó erót egyre őröl
és az ország megcsorrkitott testében élő lelket is nreg
akarja csonkítani,

Kedves cserkésztestt óreim, ez nem gJ,elolijáték,
ez komoly élet, ez igazi öregcserkészet, s akit en-
nek mogismerése után is eltántorítanak az udvarló, ci
garottáző és hasznosabb életet élni nom tudó zsúrfiúk,
nem siratják, csak sajnáljuk, ntert a Krisztus lovag-
jainak hú seregét csak mogszabadította a maga ko-
lonc egyéniségének távoltartásával. Hiszen, hogy mind-
nyájan nem kényelmes, puha, do kemény férfiélettel
fogtok beállani a nagy magyar 

"Uron 
rro}IWOIor.

A Magyat Csetkész Saövetség raegbizásábót a ít-es
Bocskay csapat a pankOsdi ünnepek alatt nagy ver-

senys?etú hike-ot tenőez,
A hike-on minden igazolt csapat résztvehet egy őrssel.

(6-8 fő.) Az őrs tagjai kor és rangkülönbség nélkül leheinek
a csapat fogadalmat tett cserkészei, vagy tisztjei.

Költség: Utiköltség Budapeströl-Budapestig 4 pengő fejen-
ként, nrely a nevezéssel egyidejüleg küldendő meg.

Nevezési határidő : Májtts 14.

Hálás a szabaJban. Sátorról és egyéb íelszerelésről min-
denki gondoskodjék,

A nevezési határidő letelte után 10 napon belül minden
őrs kézhez kapja a szükséges uiasitásokat.

Nevezések a Magyar Cserkész Szövetség cirnére külden-
dők ,,Pünkösdi hike" jelzéssel.

A hike-on csakis az őrs benevezett tagjai lehetnek jelen.
A hike őrsök indulása szombaton délután Budapestről,

érkezés hétlőn este BudaPestre' 
Dr, Zsembery Gyula orsz. ü. e,
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Gorgely Miki ezalatt Prém Jóska elótt állt meg s

tréfásan szólt rá:

- Na mészáros ur, ma hány tlisznót vágattál le ?

Prém Jóska felelní akart, de a beiépö Szél Gyurka
ós Láng Peti félbeszakitotta. Petit mindnyájan nagy
örömmel köszöntötték, beteg volt két héten keresztül s
most van olóször velük. Az órs tudósa és krónikása
volt, mindonki szerette. Utána hamarosan megjolent az
olválhatatlan baráti pár: Madary Béla és Erdős Lajcsi.
Most már osakaz utolsó omberro vártak, aki egy perccel
fél nyolc előtt robogott be: Bévész Feri. Révész Forinek
rendes szokása volt az elkésés, rnost is Gergety Miki
lrosszas mücsoilálkozást rendezett, hogy Feri pontosan
beért . . .

- No hallod, kérlek -_ ntondta büszkén Feri -kirándulásról csak nom késem el ! Annyi becsület még
bonnem is van l

Oilakint az iskola uilvaron gyorsen sorba áIltak s
már indultak is. Róvid ideig mentelr feszes lépéssel az
utcán s a járókolők megbámulták a pirosarcu, vidám
fiúkat. Hamvai Gyurka kezében a hosszu osorkészboton
ott lobogoti a Sirályok zász|aja, amely már tizedik évét
szolgálja s ugy öröklődik az egyik Sirály őrsról a má-
sikra . . . A villamos megállón mindnyájan folszáIltak
az ogyik kocsi hátsó végéro s alig félóra mulva ntár
Hüvösvölgy nyájas napsugarában sorakoztak ujra.

Pesthidegkuton kerosztiil indultak Solymár felé.
IVlenetelés közben egyrontásra hangzott fel a sok vidánr
cserkésznóta. Utközbon uyomolvasással és tá|ékozódási
gyakorlatokkal ütötték agyon a néhol poros országtrt
unalmát.

Rövid pihenővel két óra alatt a solynrári kóbánya
bejáratánál állottak. . .

A jó Iston, föld és mindenség örök Ura, lonézett
felhó-trónusáróI s mosolyogva látott nreg egy apró cso-
portot a József-lrörut egyik háza e|őtt. A villanyóra fél
kilencot mutatott s llanrvai Feri Szatmári Gabival együtt
már negyvenedszer nvargalta végig a keskeny járdát.
Anti is lent volt, de felszaladt valamiért. Kelen Petinek
és Kloits Palinak nyoma sern volt. Végre, háromnegyeil
kilenc tájban bofutott Koien Peti. Együtt szidták Kleits
Palit, akinok bizonyosan kodvesebb a reggoli alvás,
mint a megbeszéIt idó betartá§a . . . Indulni akartak
már, amikor kissé hiányos öltözókben; vérvörösen, zi-
hálva mogérkezett Pali.

- .Iuj, bocsássatok meg, hogy elkéstom . . . do
elaludtam . . nom keltettok fol.

KülönböZó jókivánságok hangzottak eI, aztán el-
indultak. Azaz hogy elindultak volna. Mert legelőször
megálltak az óra mellett és tanácskozni kezdtek. Pesti
fiuk voltak, ilyenformán nom ismerték Postet. Tiz perc-
nyi sulyos gondolkozás után kisütötték, hogy a Hüvös-
rölgybe a Pálff.v-téron kerosztüi kell menni . . . El is
irrdultak volna Obudára a Hüvösvölgyet koresni, ha egy
kalauz fel nem világositja óket, A legelsó 14-es villa-
mosra ugráltak fel több-kevesebb ügyosséggol s a Széna-
térerr átszálltak a nregfolelő kocsira .

Csodálatos roggoli napsütés
s a fiuk minden diákos nemtörődö
vették a szépséget, amoly minden r
ból és fűszálból áradt .

Kint a FliivösvöIgy enl,he gye.
elfogódottan álltak. Szóroncse, ho§y ke
is mutatott Solyrnár felé, kiilönberr ép
irányban iudulnak el. Igyekeztek az ut mer, - rrl(,\
de a por ollepte a cipQjüket s Kleits Pali egyre n,
gyobbakat szuszogott. Alig mentek egy lráromnegyeü
órát, amikor leült és lrijelentette, hogy senkinek a ked-
vóért nem megy tovább. Le kellett hát ülni. A magukkal
hozott olemózsia egy részéí elfogyasztották. Közben
kovésbé, sőt legkevésbé szellemes megjegyzésekot koo-
káztattak meg az elótiük álló ház esotleges lakóiról.
Amikor elmentek, egész csomó olajos papiros, szalámi-
héj és egyéb jelezte, hogy ott ,,lirrlturembereku étkeztek.

Pesthidegkuton teleitták nagukat a kut hideg
vizével, természetesen kétszetes nelegiik volt, kétszer

annyit izzadtak . Lassabban is rnentek, mert az ut
felfolé vitt s enyhe szél csapta arcukba a port.

Solymár közsógbe is boértek s ott aztán kezdődött
a dilemnra. Mert onnan utjelzés nenr vitt a barlanghoz
s halvány fogalmuk sem volt, merre nenjerrek. Elóször
egy libapásztor fiut interpelláltak meg, de az valanri
érthetetlen sváb-magyar keveréknyelven válaszolt s in-
kább Iomondtak a további kérdezósködésről.

Nekiindultak találomra ab egyik falusi utcának.
Mentek, hosszu utakat tetiek mog, szólők között és ker-
tek alatt, miközben Kleits Pali keservoson nyögött és
azt hajtogatta, hogy föltétlenül hazamegy, mert oz nem
neki való . . . ez nem embernek való. . . PIáno, amikor
merodok szólóhegyre értek s kapaszkodtak föl - Palit
ketten tluzták, ketten tolták, de folyvást olesett és vé-
kony hangon nyöszörgött, mint a kés alá kerüli malac.
Rnháját eltépte, kezét folhasogatta - végsó elkeseredé-
sében már a nyöszörgésről is lemondott. Csak minden
elbukásnál sivitott fel ujra.
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;adni sziveskedjenek. A
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,ep. 1927. május hó l5-én
Dc,--. ,_,n a Magyar Turista Egyesület,

a Magyar Siketnémák Turista Egyesülete
által felállitott Lourdesi Mária szobor-
felszentelési ünnepséget rendez. A felszen-
telést föttszt Mattyasovszky Kassian bencés
gimnáziumi igazgató ur fogja végezni. Az
ünnepség emelésére kivánatos volna ha
inennél több cserkészcsapat venne azon
részt. Jelentkezés t927. május 6-án a 30-as
,ireg c§. csapatnál a Szövetség helyiségé-
l)en vagy pedig május 9-én Déry Ferencz
.JO-as ö. cs. tisztnél a M. Turista Egyesület
r\ranykéz u. 6. sz. alatt 6-8 óra között.

Anyák és árvák napja. A mult szá-
rnunkban felveíett szép e§zme, az ,anyák
napja" nagy tetszést aratott, Sokhelyt m'eg-
valósitják. Az I. sz. tsKIE csapat családiás
liirándulás keretében tartja meg szép ün-
rtepet május hó l-én a Hüvösvölgyben. Az
ott megjelenő családok 70 árvát (a Pro-
iestánslrvaház növendékeit) látnak vendé-
giil ezen a napon.

Uj könyvek. Nagy Főnök uiabb könyv-
vel lepte meg tudnivágyó olvasóit. Lapiár-
takor jelent meg leveleinek harmadik íü-
zete, melynek vadászösvénv a cime s tele
van képekkel, illusztrációlikal. ,,Mikor a
N.agy _[őnQk fehérarcu testvéreit magával
hivja, kezüket megragadva együtt iári-ák a
Nagy Manitou birodalmát: jól tudia, 

-hogy

közüIük kevesen fogják mindennapi ké-
nyerüket vadászattal megkeresni. 

-Méeis
vezetőjük akar lenni, meit az élet lénie-
qében mindig egyforma. Már pedie hol
lehet az igazi életet jobban megismerni.
mint az élet nagy tanitómesterének, a Teri
mészetnek birodalmában." Erdőtjáró cser-
készfiúk,,olvassátok el a Nagy Fónök ta-
nitásait. (Ara P. 1.20).

A másik könyv: A Jeladás (Sztrilich-
ifj. Zsembery), á ietaOó különpióba rész-
letes feldolgozásáit tartalmazia, sok ma-
gyarázó raizzal. Régóta nélkülözött füzet
ez, melyből az összes jeladó ruódokat könv-
nyen megtanulhatja a praktikus_ ismereték
megszerzésére vágyó cserkész (Ara P 0.60).

Mindkét könyv megrendeltiető a tvtá_
gyar Cserkész Szövetségnél. (Budapest. V..
Hajnal utca 6. Cserkészház.)'
_ Család-Otthoni verseny. Kedves - és

bizonyfua igen hasznos --versenyt vezet-
tek be az esztergomi bencések 

-. 14. sz,
oHolIóu. csapatánál. A csapat parancsnok-
sága_ minden hónapban egy ivét ad a csa_
ládfőknek, amelyen leIkiiómeretesen osz-
tályozzák a cserkészeket és pedig abból
a szempontból, hogy odahazá hosyan vi-
selkednek. Osztályozandó a l. Reiászere-
tet, 2. pontosság,3. engedelmesség, 4. illem-
tudás, 5. szolgátatkészsés. A lesteliesebb
megelégedést -I0 ponttai, a leEteliesebb
elégedetlenséget 0 ponttal jelzik.-Az ered-
ményt a havi cserkés-zuzsonriákon hirdetik ki.

_ A "Turistaság és atpinizmusn már-
cius-áprilisí össz&ont .§záma rendkivül
tartalmas. Csodálatosan' szép fényképfel-
vételek ejy'aorba állitják e'kedvés lapota külföldi legelökelőbb turistalapokkal.
Cikkei is maga-s szinvonalon állnali. Hir-
rovata pedig gazdag betekintést nyujt a
magyar turisztika nlinden zugába. Oröm
és boldogság olvasnunk e lapbt, anrely a
Tt?yqr terlnészetszeretet nagyszerü fejlŐ-
déséről beszéI.

Turistairodalmi pályázat. A Magyar
Turista Szövetséq az't9i7. évben töb-Óek
közt a következő pá|yázatokal tüzie ki:A pályázat tárgya: l- Magashegymászó-
(alpín) tura'eirás, esetleg szépirodalmi mú.
t. dij hat drb. l0 koronás arany, 2. dij
négy drb. l0 koronás arany. II. Középhegy:
ségi (subalpin) turaleirás, esetleg szépiiÓ-
dalmi mú. l. dij hat drb. t0 koronás
arany,2. dij négy drb. l0 koronás arany.
IlI. Középiskolai tanulók részére egy, vagy
többnapos kirdndultis lehetöleg iioda[mi
szinvonalon dlló .leírtisa. 1. dil négy drb.
l0 koronás arany, 2, dij két drb. l0 to-
ronás arany. A §ályázat' feltételei: A pá-
lyázat titkos. A szerző nevét és cimétiárt
jeligés boritékban tarlozik melléke|ni. A
lIl. csoport pályázói tanulói minöségüket
a jeligés boritékba helyezett névlapiukon
intézetük igazgatóságával igazolni i<Ötele-
sek. Ugyanazon szerző töb6 művel is pá-
lyázhat. A páIyamúvekhez fényképek- is
csatolhatók. Más pályázaton dijazott vag1,
dicséretet nyert művekkel pályázni nem
szabad. A pályaművek jól olvasható kéz-
irással vagy gépirással,-magyar nyelven, a
papirivnek csak egyik oldalán irva, ,,Iro-
dalmi pályázat azl.,L vagy III. cscportra"
felirásu boritékban, a Magyar Turista
Szövetségnek (Budápest I., 

"Áttila-u. 
2.)

küldendók. A beküldés hatdridejejunius 30.
_ Fényképpillyázal turistatárgyu táj-
fetvételel,re. l. dij hat drb. lilkoronás
anny,2. dij négy drb. l0 koronás aranv,
3. dij két drb. t0 koronás arany. - Fei-
tételek: A pályázat titkos. Résztvehet bár-
mely, Csonkamagyarországon, vagy annak
elszakitott terüIetein az 19l8-ik--év előtt
is honossággal birt amatőr. A szerző ne-
vét és cimét zárt jeligés boritékban tar-
tozik mel!ékelni. Ugyanazon szerző több
múvel is pályázhaí. Más pályázaton dija-
zott vagy dicséretet nyert inűvekkel fá-
lyázni nem szabad. A pályaművek karto'nra
ragasztva, keret nélkül, hátlapiukon tár-
gyuk megnevezésével és ielisével ellátva.

" 
Fényképpályázat'. felirás u záit boritékbari

a Maglar Turista Szövetségnek (l., Attila-
ut9a 2,) küldendők. A beküIdés hatdrideje:
1927. junius 30.

Husvéti mozgótábor Ausztriában.
Tartama hét nap, ötven pengőből szemé-
lyenkint kitelik.''Utiránv' és-utiterv: sze_
rirélyvonaton Bécsbe, taitózkodás ezenfelül
2 nap, Semmering 1 nap, Craz két nap, Ezt
tette rneg a 7. sz. Yerbőczy RG. csapatá.
nak 27 1agja. Időjárás kiiünő, csertész-
járás nulla. Az osztrák cserkészet usvlát-
szik szundit. A Raxra felmenni: szeniáció.
l0 perc alatt 10t0 méter szintkülönbséssel
emelkedni - izgató éIvezet; ugyanigy-l-e-
szállni - iülzugás. Fenn a mé§zkőpiatón
m.éternyi hó, na-pfénves enyhe idő, 3 órás
séta, sütkétezés. Minden osztrák informá-
cióval szembeni van kedvezménv. 9 sillinp
helyett 4 sillingért visznek fel é3 le egyl
egy uíast. Nagy és tanulságos élményekk-el
járt azut, jókedvü derü aranyozta be min-
den eseményét. De közérdekból annyit
Jneg kell jegyezni, hogy aki a gráci csér-
készek ugynevezett,,előkészitett" szállását
,koszt"-ját igénybe akaria venni. az veqven
elöbb tréninget-a népsz-állóban' és Ró6ert
bácsinál, a Kalvin téren. Mi lemondtunk
róla; maradjon nekik több. Temesi Gyöző.

A pécsi cserkéezek ünnepe. Feleme.
lően szép napjuk voll a pécsi cserkészek-
nek ápr. 24-én. A dórntér§n hatalmai tó-
meg sereglett egybe; hogy ]meghallgassá
az összes ujoncok fogadál]omtelelét- s a
cserkészek fogadalomujitását. Az ünnepi
beszédet dr. Igaz BéIa kanonokfelsöházi-
tag, a VII. cserkészkerület elnöke mondotta.
Ugyanö adta ál gyönyörű szavak kiséreté-
ben Szkladtinyi Ld,szló cserkésznek az
életmentő kitüntetést. prakatur Tamris
mohácsi orsz. gyül. képviselő a kitüntetett
cserkészt, mint mohácsi ifjut üdvözölte
lelkes, pompás szavakkal. Az ujoncokhoz
Uértessy Frigyes ker. vezetőtisit szólott,
nrig a központ üdvözletét Vidovszky Ktil-
ntdn orsz. elenörzö tolmácsolta. A felemelő
ünnepséget délután a l78. sz. 

"Mecsekalji"cs. cs. jubiláris ünnepélye követte. A tiz-
éves fennállását ünneplő csapattal együtt
örült Pécs egész társádalma. 'Gazda§ha_
talmas programu volt az ünnep. Különösen
kitllnt Sauerwein Béltinak a csaDat Darancs-
nokának szép beszéde, a PÁn és a mecsek-
alji cs. csapat éneke, dr. Pévész Amadé
ciszterci tanár több elöadott értékes műve
s a ,,házi szivó fuvóu zenekar. Az ünnepi
beszédet vidovszkv káImán orsz. ellen-
őrző tartotta.

"Az Ősvény", a 19l. sz. Toldi Miklós
cs. csapat lapla. Az áprilisi (t0) szám
gazdag tartalommal jelent meg. Van benne
vezetó cikk, angolból forditott novella,
színdarab, több oktató cikk, szerkesztői
üzenet, keresztretjvény stb. Minden ilyen
csapatlap sok nemes törekvésról beszél.

Tartsuk be a közlekedésügyi szabá-
lyokat l Nagyon gyakran érkezik a Magyar
Csetkészhez panasz, amely arról szól, hbgy
az otszágutakon s a városban menetelő
cserkészek nem tartják be a mindenkire
kötelező közlekedési lendszabályokat. Meg-
esik, hogy egy-egy őrs zárt menetben az
ut jobb oldalán halad, vagy pedig egysze-
rüen középen megy. Más panasz §ierint
nem egy§zer lehet látni az uIon iátszadoző
cserké§zeket, Nem akarjuk most lelsorolni
az összes panaszokat, hanem nyomatéko-
san íigyelmeztetjük Cserkésztesivéreinket :
be kell tartani pontosan a szabdlyokaí.
Hiszen köztudomá§u, hogy a legtöbb autó-
mobilszerencsétlenség épen e szabályok
mellózésére vezethetö vissza. A cserkész
nemcsak, hogy maga nem követ el sza-
bálytalanságot,. hanem egyenesen keresi az
alkalmat, hogy az embereket oktassa a
lapasztalat szerint bevált közlekedési sza-
bályok betartására.

A mentő.k munkája. A cserkész ahol
tud, segit. Epen ezért nagy szeretettel és
érdeklődéssel figyeli mindazoknak munká-
j|t, akik maguk is segitenek, jót tesznek.
Erthetö tehát, ha a mentők müködését
különös tisztelettel övezzik, hiszen alig
van testület, amely annyi könnyet letörölne,
annyi nyomort enyhitene, miirt a mentök.
Gyors autójuk mindenütt ott terem, ahol
segiteni kell s évenként sok száz ember
életét mentik meg. Egyébként egy kis sla-
tisztika mindennél többet mond : 1927.
március havában csak Budapesten t656
esetben nyujtottak segélyt s 1262 beteget
szállitottak; l50 öngyilkoshoz siettek ki s
közülók 124-nek megmentették az élelét.
Ebben az évben eddig 8577 esetben vo-
nultak kí. A Budapesti Onkéntes Mentö
Egyesület fennállása óta (1887. máius 8.)
pedig 782.155 esetben siettek a báibaiu-
tottak segitségére. Ez igazán ió munka!

Áttótator Tahiban. A t5. sa Bethlen
Gábor cs. cs. legfiatalabb cserkészeiből
álló Bocskay-raja a husvéti vakációban
április hó l9-2l-ig az Ev. Ker. Diákszö-
vetség tahii barakktelepén próbatábort
rendezett.
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A 38-as Honvéd cs. cs. május 8-án
vasárnap délelőtt avatja fel a kiscserkész-
ru!át az V. Honvéd-utcai polgári iskola
udvarán. Az ünnepség d. e. 9 órakor tá-
bori misével kezdődik, amelyet dr. Mada-
rász István, a Bazilika plébánosa mond.
Utána megáld ja a csapat raj- és örsi
zászlóit, Kéri Sanyi szaval, majd a kis-
cserkészavatás következik, utána Dósa
Gabi és Szécsy Ferkó szavalnak, végül
oErkölcsi oktatás a kiscserkész-rajössze-
jövetelen" cimen a raj vezetöje fogja meg-
ismertetni a jelcirlevökkel a kiscserkész-
képzésnek ezt a részét. A műsort a zene-
kar által elóadandó számok tarkitják, be-
fejezésül pedig felavatiák az új csapat-
otthont. A csapat vezetősége ezuton is
felhivja a testvércsapatokat, cserkészveze-
tóket és cserkészeket, hogy az ünnepségen
a lehetőséghez képest jelenjenek meg.

A Dugó ]ani pályázat eredményét
helyszüke miatt a jóvő számban közöljük.

l. KERÜLET.
Külföldi tábor. A budapesti 325. sz.

3rassai cserkészcsapat a husvéti szünidő-
.,:n egyhetes ausztriai mozgótáborozást
:artott Budapest-Fehring-Graz-Semme-
i:ng-Bécs utvonalon, Bécsböl pedig hajón
::rt vissza Budapestre. A mozgótábort dr.
'},ünfeld Ferenc, a csapat megalapitója,
_='enleg a l82. sz. oUhu" cs. csapat pa-
:::csnoka vezette.

Tisztl igazolás. Az O. I. B. a kerüIet
: :;:készcsapataihoz a következő cserkész-
:.::eliet igazolta: Krémer Ferenc (2.), Kuti
- :i:t (7.), Akantisz Rezső, Téry Ferenc]i Fodor Endre (38.), Lehocky Tivadar-'',3. 

i, Pócs Lajos (243.), Csider János (323.).
§áius havi program : Május t6-án

:;_. próba: 20-án tiszti gyülésl. 22-én
:.::,",=sznap: 27-én I. B. ülés.

\1ozgótábor. Az l, sz. BKIE a Hus-,:-. :.-..epeket - mint a mult esztendők-
]t: .i - mozgótáborozásra használta fel.;: :i;a],lmmal : Kőszeg-Irottkó, a Mátra
l: :. s-Dobogókő vidékein jártak a fiúk- --=i., -l0_en. Csapatvezetöjük pedig a
::_:l-:-.éii l l0. sz, ,,Bethlen Gábor" csa-:: .,.:.sére a Tisza mentén rendezett 2

: ::,:.: a.,akoílati kiképzést vezette.

II. KERÜLET.
A i34, sz. ,Hegyaljai Erőu cs. csapat

:l:* :i_én 16 ujonccal szaporodott, akik-, - ::s alakult, A csapat létszáma 85.

IV. KERÜLET.
- ts:g:ár Béla. t a 85. Zrinyi cser-

,:---:!]i] tagja, a székesfehérvári ciszt.
i:.-- .=:,,án reálgimnázium VI. o. tanu-

, : :,_r>-,: .s sulyos betegség után már-
]:| *.: _ 

'- -: este visszaadta tíszta lelkét
:]:-,: 

* 
] _ ::e,i. Cserkészhez és kongrega-- ,:, ,:,..:lan: Jézus szent nevéveláj-

;*- ::tr-: á: az örökkévalóságba. Emléxét
:,, *.,_a.-.J_\.

v. KERÜLET.
Szeged. Március 25-§na82. sz. Zrinyi

csapat rajversenye. - Aprilis l0-14-ig:
az 550. sz. Baross csapat órsvezetöi tá-
bora Királyhalnán; l6-18-áig a lII. raj
próbatábora Porgányon. - A husvéti szü-
netben a következő csapatok látogatták
meg Szegedet: 4, sz. ö. BlK., 4l. sz. V.
M, G., 169. sz. Magor. - lV./11-én: KlB.

Tanfolyam. 
^ 

225. sz. Petőíi csapat
soffőr tanfolyamon vesznek részt. - A
szegedi ilevente oktató tanfolyan]on cseí-
kész elöadója György Vilmos, a 277.|ö.
csapat tisztje.

VI.-VII. KERÜLET.

Zász|óavatás, A 227. sz. ,,Gróf Tisza
István" cs. csapat (Pápa ref, kollégium)
junius lró 12-én avalia fel s veszi át azt
a gyönyörú nehéz selyem zászlót, amelyet
Mihály Sándor m. kir. gazd. felügyelő és
neje ajándékoztak a csapatnak.

VllI. KERÜLET.
A mezöturi ref. gimnázium 263. sz,

Szegedi Kis István cserkészcsapata április
3-án cserkésznapot íendezett. A helyi csa-
patokon kivül jelen volt a pestuihelyi245.
sz. Ráday csapat 15 lagja is. A délelőlti
istentisztelet végeztével l8 uj cserkész
tett logadalmat az inlézet udvarán az if-
juság és nagyszámu közönség jelenlétében.
Délután szép ünnepély volt, amelyen nem-
csak arra törekedtünk, hogy a közönségnek
kellemes és kacagtató szórakozást nyujt-
sunk, hanem arra is, hogy a magyar cser-
készet komoly és mély gondolatait is meg-
éreztessük a jelenlevőkkel.

A VIlI. kerület, nely csapatainak
száma miatt a legkisebb kerületek közé
tartozotl, örvendetesen szaporodik. Csa-
patainak száma az elmult évben 25 volt,
melyhez most uj 5 csapat fog csatlakozni.
AlakuIóban van Szolnokon, Kalocsán,
Jászárokszálláson l-| és Jászberényben
2 csapat. Most vannak igazolás alatt.

Ünnepélyek. Kunszentmiklósi,,Baksa
Sándor" csapat március hóban nagysikerü
ünnepséget rendezett két estén keresztül.
Az előadás érdekessége a csapat salát
szerzeményü darabja, mely a nagytábori
éIet föbb mozzanatait ölelte fel. Az egész
előadás egyébként a cserkész-alaposságával
tünt fel. A kecskeméti l |0-es ref. tanonc-
csapat március elején a szülók bevonásá-
val míísoros teaestéIyt rendczett, amelyen
a reí. egyház-nagyok is résztvettek.

zászlóavatás. A kecskeméti kereske-
delmi iskola, 97-es számu ,,Fehér sirály"
csapata március 27-én zászlószentelési
ünnepséget rendezett. Délelött volt a szen-
telési szertartás, délután pedig elöadás. A
zász|ót a szülók adományozták és a leány-
kereskedelmi isk. tagjai műr,észi himezéssel
látták eI.

Hike. A I18. sz. .Turán" cserkészcsa-
pat febr. l6-án jólsikerüIt hiket rendezett.

Tiszti vizsgák : A kerület tisztjelöltjei
közül Maior Sandor (853. sz. cs,), Szirák
Ferenc (i77. sz. cs.), Gulyás József (1l0.
sz. cs.), .Jochs József (1l8. sz. cs.), Biró
Lajos (nagykörösi tanoncok cs,) és Szurmay
Lőiinc (I96. sz. csapat) tették le a tiszti
vizsgát.

Átigazotás : Péntek Lajos tisztet átiga-
zolták 853. sz. csapathoz és Gergely Béla
a 10l, sz. Tomori c§. paíancsnoka lett.

I. n. gyülés. Ápr. 9-én I. B. gyülés
volt, melfen a febr. 6-iki közgyülés lel-
hatalnrazásából megválasztották a titkáro-
kat. Ü, v. elnöki tiit<ár ar. Tóth Gergely,
titkárok ]ochs József és Wind László és
gazd. titkár Zsigmond Kálmán Iettek.

x. KERŰLET.
A l98. sz. oPáln cs. cs. március hó

Zl -én, szet etetvendégség keretében zászló-
avatási és fogadalomtételi ünnepélyt ren-
dezett. Ekkor vette át az I. "Endrődi Mik-
tós" raj, nagys. Dr. Gyökössy Endrénó
zászlóanyától a rajzászlőt § ugyancsak
ekkor tett 8 fiú fogadalmat.

A, szetkegztégétl lelel&a t

vlDovszKY rÁrnnÁrc.
A kladácétl ícleíős :

Dt. ZSEMBERY GYULA.
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztöség és kiadóhivatal ;

Budape§t, V., Hajnal ucca 6, szánl
(Cserkészház).

Megielenik rninden hó l-én és 15-én.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyondája
Budapest, Akácfa u, 13. Telefon : J. lti6-20

MUNKATÁRsar l Mindenkít
kétek,hogy kézfuatát széles margó-
val, tehetőleg gépitással, tetmésze-
tesen apapírosnak csak egyik íeléte
ltva készitse el. __

H, J. 212, Ilyen régmult dolgokra nent
tudok válaszolni. Tudvalevő ugyanis, hogy
szerkesztőváltozás volt s így a régi dol.
gokat nem a mo§tani §zerke§ztő intézte.
Egyébként sem olyan fontos az ügy. A
,,feleslegeso 8 P.-nek meg örülj,vagy- ha
nyomja a lelkiismeretedet - add a cser-
készházra Csöpi. Debrecen. Arra
semmit se adj, ha ezért csufolnak. Látod
én már maholnap öszülő bácsi vagyok,
mégis igaz gyönyörúséggel olvasom a me-
séket. Az meg egyenesen cserkészkötele§-
ség, hogy Robinsont akár többször is el-
olvassad. Hiszen ennél cserké§zszellemübb
könyv nincs a könyvpiacon. - D. J. Ka-
posvár. Most ne törödj mással, csak az
érettségivel. Majd ha rendben lesz a jó
érettségi, akkor tudom, hogy örömmel fo-
gadnak cserkésztestvéreid a táborban, ha
mindjárt ncm is segitettél a táborozás elö-
készitésében. - K, Pista. Az iiyen vitát
egészen biztosan eldöntöttük volna, ha azt
a bizonyos ,,különös" növényt felkütdötted
volna. Igy a tc leirásod után kissé bajos
a meghatározás. Egy azonban egészen bi-
zonyos: gynjtoványfú netn lehetett, mert
az összel virágzik és sárga virága van. -K. E. l. Magyar fiuk csak magyar zászlót
vigyenek magukkal bármerre mennek, 2.
Ez a kérdés már nem aktuátis, egyébként
a sorrend: zöld-fehér. 3. Egy hónapon be-
lül megjelenik. 4, A ,,Lagerarbeiten" meg-
rendelhető Szrilich Pálnál (Bp. Hajnal u,
6.) az ausztria térképek pedig az Eggen-
berger féle könyvkerekedés utján (Bp. lV.,
Kecskeméti u. 3.) - V. B. §zeghalom.
Nagyon szép töled, hogy ilyen kedves le-
velet irtál, de azt resteltem, hogy a neved
kiírását kéred. Ez hiuság. Már pedig a
c§erkész nem hivalkodik, fianem szérényen
dolgozgat s jó munkájának jutalmát nem
keresi másban, mint a munka okozta
örömben. - 151-esek Párisból küldött
jólesö szives köszöntéstekért hálás kö-
szönet.

{ [:r!let t
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Tanu§unlr angolul!
- Huszonhatodik leckc. -

Twenty"sixth lesson.

A hiányos segédigék körülírása.

A hiányos segétligéknek (l. 17th lesson) nincsenek
összetett igealakjaik. Ilzeket az összetetf alakokat más
igékkel vagy kifejezésekkel helyettesítjük.

A, can helyett a to be able (éb|) áll (able: képes
valamire). Pl,:

Pres. I oan go : I am able to go,
Past I could go : I was ablo to go,

Á.NsoN vtl-Mo§

Perf.
Piuperf.
1't Fut.
2nd Fut.

1't Cond.

2nd Corrd.

I have been ab}e to go,
I harl been able to go,
I shall be able to go,
I shall have been able to go,
I should be able to go,
I could go,
I might go,
I should have boen able to go,
I could have gone,
I might have gone.

A. may érte'mét fejezi ki az allaw (elau) ige szen-
vedő alakja s így ezt használjuk a may hiányző alakjai
helyett. Pl. He was allowed to go szabad volt mennie.
You will not be allowed to go there nem lesz szabad
odamenned.

A must helyott az oblige (oblájdzs\, conlpel
(k.nmpel) és force 1fo'sz) igék szenvedő alakjai állanak.
Valanrennyi ío val áll. Pl. I was obliged to gei up at
6 o'clock in the morning, reggel 6 órakor kellett fel-
kelnem. They were compelled to leavo the room, .el
kollett hagyniok a termet. IIe will be forced to learn
bottel, kénytelen lesz jobban tauulni.

I must not) nem szabad (nekerrr), I was not allowed
to, nem volt szabad,

A shall (koll) helyett a presentben a to be t0,
pastban a to be to vagy az ought to á|I; az összetett
igealakokban az oblige szonvedó alakjait használjuk.
Pl, I am to do it, not he, nekem kell megtennem, nem
neki. \\re were to (,we ought to) do it otrr§olves,
magunknak kellett azt megtennünk. We have been
obliged to remain at home, otthorr kollett maradnunk.
I was (I ought) to have gone out : I should have
been obliged to go out, ki kellett volna mennem,

A sítall a 2, és 3. szomélyben a közvetlen paran-
csot fejozi ki, a to be to egy harmadik személytól jövó
közvetelt felszólítást" Thou shalt not síeal, ne lopj !

Father said, you are to take the letter to the past,
atyád, azt mondta, lrogy te vidd a levelet a póstára.

L will (akar) lrelyettesítésére használjak a want
to, wish to, inténd /o (intond), mean to {min) és a to
be willing lo kifejezésoket. Pl. I intend to visit you
neg akarlak látogatni (vagy: szándékozom). I meant
(ment) io tell you neg akartam neked nrondani. J shall
be willing to go to hirn kész leszek hozzá rnenui.

Á fterw ard (áf t'"uv6r6; ezután,
allow, gy. (elau) megenged,
arrow (e'ou) nyiJ,
as minthogy, mett,
borrow, gy. (bm'o")

kölcsön kér,
breathe, gy. (briá) lehel,

halkan nrond,
compel, gy. (kampel)

kényszerít,

either (ájd") egyik,
either. . . orvagy. . . yagy,

akár. . . akár,
fall, fell, fallen (fall, fel,

fóln) leesik,
flight (flájt) repülés,
force, gy. (fo'sz)

ráerószakol,
intend, gy. (intend)

szándékozik,

keen (kin) éles,
keop, kept, kept (kip, kept)

tart, megtart,
lend, Ient, lent (lend, lent)

kölcsön ad,
moan, meant, meant (mín,

m ent) szándékozik, gondol,
neither {nájo'"') egyik sem,
neither...nor sem. .. sem,
nor (nó') még, sem,
oak (ó'k) tölgy,
oblige, gy. (oblájdzs)

kötelez,
offe[d, gy. (ofend) sért, bánt,
otherwise (ód*vájz) máskép,

Who is able to say, that he has never done any-
thing wrong in his life ? Could yóu learn your English
lesson yesterday ? I could have dono it, if I had not
lent my granmar to George. Whon did he borrow it
from you ? Knowing George so well how could you
lend it to him ? He is unable to keep his word. I s}rall
be able to get it back for you. I may go to hin to-
molrow afternoon. I night offe rd him, if I tell him,
what you think of him. They may come at any neinute.
Tlrey nright have arrived in time, if they hadilt como
by a slow train. The wheather may be rainy to-morrolv,
it may rain to-morrow, and tlrat rnight be bad for you,
a§ you are not in the best of health (a legjobb egész-
ségben). As the weather was bad, we were not allowod
to go out. I nright have told you all this myself.
I should have wanted to see either lrim or her, but
neither he nor she came. I shall be compelled to tell
hinr not to came to me again, I was forced to do this,
because I couldn't do otherwise. what is to beconre of
hirn, if he goes on, like that?

TEE ARRour AND THE SONG.

I shot an árrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For so swiftly ít flew, the sight
Could not fo)Iorv ii in its flight.

I breaíhed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where ;

For who has sight so keeu ancl strong,
That it can follow tho flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow still unbrolre;
And the song, from boginning to end,
I found again in tho heart of a friend.

H. W. Longfellaw.

Translation exercise. [Ia tetszik, Ieülhetsz. Nent
szabad elfelejtenem üzenni (to send words) Jánosnak,
hogy el kell rnajd mennem Tamáshoz; s így nem marad.
hatok otthon és nem várhatok rá. Hol kell önre várnom,
uxam ? Nom kell megtennem azt, antit ó mond. Néhány
nap előtt (ago) meg kellett volna látogatnom őt, de
egészen elfelejtettem. Ne beszélj olyan sokat ! Nenr kel-
Iene (should) olyan sokat boszélned, míg nem tudod
(without knowing first), miról akarsz beszélni (what. . .

about). György jóreggelt akar neked kivánni (wish).
Mit akarsz rnajd (fut.) nekinondani? Megakaromneki
mondani, hogy nem óhajtom (want) őt többet és azt
hiszem, ó ugyanezt akarja majd (fut.) neketn mondani.

FÍSCHER SÁNDOR ALAIOS

shoot (sút) vagy shot (sat)
lövés,

shoot, shot. shot(sút,smt)lő,
sight (szájt) látás, arc,
sing, sang, sung (szins,

szenc, szóng) énekel,
song (szmns) dal, ének,
steal, stole, stolen (sztíl,

sztóul, sztó"ln) lop,
swift (szvift) gyors,
unablo (ónébl) képtelen,
unbroken (íünbró'kn)

törotlon,
witling ("'ilins; készséges.

akaró.
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I(ovatvezető: SCHM|DEG GYULA,

Rövid hullámú vevőgép.
(Folytatás. )

A két csikot most szétválasztva, mindegyikben ogy
i:l lyuk lesz egynlással szomben. Ezokbe a uyilásokba
i:l.vezzük a széthírzott tekercs egi,-egy menetét, a má-
.:k csíkot nrintogy fedőt reáhelvezzik, a két végére fiirt
1-1 l1,ukon keresztül anyás csavarral összeerősítjük.

A 20 m-es 8óp Lr tekercse, mint ntár jeleztiik, 9
-::et. tehát 9 lyukat ftiruuk. Az utolsó lyuktól20nm.

távolságra újra 6 lyukat fúrunk
ép írgy, egymástól 6 nnr, távol-
ságra. Ebbe az L, tekercsot fog-
juk helyezni, amely az elóbbihez
hasonlóan, ugyanabból a drótból
készül, ugyanazon a hengeren, de
6 menetból fog állani.

Az ebonit-lábnak 2 db, a 3.
ábrán látható z a|akí fénriábat
készitünk és ennél fogva erősítjük

L, tekercs u. n. nagyfrequentiás fojtótokeres, antely
a következóképen készíthető : 10 cm hosszú, 25 mnr,
átnrérójú hengert 0'5 nm. átmérőjú, kétszer panutszi-
getelésú réz,dróttal egysorosan betekercselünk. E tekercs
nrind a 3 típusír gépnél ugyanaz a méret.

R változtatható szilit 2 és 3 Níegohm értékek kö-
zöit, Do 2 vagy 3 Megohmos fix érték is megfele!, ki
kell azonban próbálnunk, melyik jobb.

A forgókondenzátorok lrözül a két leágazás közé
iktatott 100 cm-es, a másik 200, esetleg 300 cnr-es
f lrgókonrlenzátor. Inkább a 200 cm,est lraiználjuk, mert

Erdódy és Tarsa
llllllIlllllllllll l ||l lll l l ll llllIll llll li I l lilIllllll I ll illl ll llll lll Il

Radió Laboratoriuma
lllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Budapest, IV., Varoshdz-utca I6, félemelet 3
lll l llllllllllllllllllllIllllll lllll lllllll llllll ll1,1lll llltlllllllllll llll llllllllllllllll lnlllllllllllltlllllll

Uj helyiségünk fényesen bercnőezve kés?en vátja
c s erí<és atest v ér eiaket,

y ezeti: Rádió t avatvezetőnk

SCHMIDEG GYULA mérnök.

Javítások, méréseí<, átépitéselc
uj készül eÍ<eí<, f.eliilvizsgál atok

a íegoícsóbban.

]Iinden szombaton détttttin 5 _ dijmentes tanticsadódélLtttíttok.

Öntudatos esetkész táőiő.szikségletét saját étőeké-
bcn is csaLis nálunk szetzi be,

Lapunk előíizetőinek a iavitási mínLák fuábóí 20 százaíék
engedményt edgnk.

így rövidebb hullárrrir állomások nem sűríísödnek össze
a skálatárcsa egy-egy beosztá,sánál. A rácskondenzátor
2;0-300 cm,es tönb. Lámpaaljnak a kapacitásmentes
lánl paaljat használjuk.

Az antenna fíiggólegesen kifeszített, 6-12 méter
hosszú, egyszálas bronzhuzal. A lárnpa nagy áthatással
biró (Durchgriff,; legyerr, ntert minden típus nem jó
hozzá. Leginkább a hangszórólámpák váltak be.

Sckruideg Glu.la

/ !/

T-
1!.) 3, a,bra

az a|aphoz.
_\z L, tekercs9 menetét 2 fix leágazással 3 egyenló

:::::l osztjuk. A leágazást a 3. és 6. monetnél alkal-
:._-:;: Yagy forrasztva a drótot, vagy csiptetíível

Ygte g
Ui íypusu,

nagy íeliesiíményü
hé{ és háromrácsos

csövek.
illlllllllllllilllLi,ii, i:ll' il lllllllll'llllIllllllllllllllllllllllllIlllll'lllllIlltlllllllllllllllllllllllllllllIllllillll

:r : ::net 20-40 méteres hullámkörzetro készít-
,1q6. r;;:: L, tekerc§ nem 9, hanenr ]_8 nlenetes lesz.
]llr ']] :: _-" menetnél leágaztatva, L2 tekercs azonban
ü!nil]i;:h; : -::eies.

: _::€Ii,.,l 1C0 méterig készitve a gépet, L, te-
liin*y,lp _" -:t.ies lesz, 12 és 24 nrenetnél legágaztatva,

:üil-i :=ii: 10 ntenetes lesz.
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lrz új előfizetölr név§ora.
(Április l-i közlés folytatása.)

Ahhoz az imponáló névsorho?l melyet alant kOzlttnk1 nem í<ell kommentátt a csetkésztársadaíom
egyte in,lrább tuőia, hogy a jó munkához nelkalazhetetlen az abatátl kapocs, mellyelaMagyat Csetkész
í<öti össae az egész magyat csetkészetet.

Pablena J,ajo§, B,]gppegt
Bodnár Rózsika, Miskolc
Borbély Sándor, Kaba
Böck Lajos, Budapest
Buzy Lajos, Mezötur
Cantor Ferenc, Budapest
Csernák Kálmán, Szeged
Czékus Tamás,,Sátoraljaujhely
Faragó Gyula, Ozd
Fehér Sándor, Kaposvár
Földessy Lászlő, Budapest
Frindt Jenö, Eger
Gacs János, Budapest
Greising József, Gyoma
Haasz Ferenc, Budafok
Horváth Sándor, Sarkad
lgaz Gyula, Hajduszoboszló
Jausz Ernő, Budapest
Juhász Testvérek Miskolc
Karácsonyi József, Eger
Kádár Béla, Sarkad
KiráIy Sándor, Eger
Kiss Sándor, Kaba
Kiss Sándor, Mátészalka
Dr. Kiss Emil, Szombathely
Kocsis Sándor, Ujpest
Kohlmann Ernő, Rákoskeresztur
Kolozsváry Béla, Budapest
Kovács Béla, Budapest
Kubik József, Budapest
Kulka István, Ujpest
Lang Józset, Budapest
Lenkey Gyöző, Vecsés
Lippner Gyula, Ujpest
Lóránt Ferenc, Győr
Lotterhoff Antal, Bácsalmás

Magyar József Csongrád
Mayer László, Nyiregyháza
Márkus Erős, Szeged
Dr. Máthé Dénes,-Budapest
Nagy József, Fertörákos-
Nagy Vendet, Kaposvár
Pántyik Elemér, Salgótarián
pásztor cvula. Debrecen
Pápay István, kisuiszállás
Penger Ferenc, Egér
Pethö Sándor, Alsósöd
Prigl János, lÚíoson"
Püspöki Hivatal, Szeged
Racsmány László, Peiterzsébet
Rácz Aladár, Körmend
Reitszam Gvula, Budanesl
Réthy LászÍó, Óyőr
Römai kath. elemi iskola, Körmend
Ruszka Sándor, Gvoma
sarkadi lózsef,' saikad
Schnekker Gyula, Budapest
Sebestyén ]ános, Budapest
Semtey Róbert, Budapest
Seszták Lász|ő,, Nyiregyháza
Spányi Ernö, Budapest
Stankovich György, Körmend
Szamek György, Szeged
szemere csaba. Budaoest
S zoboszlay Zolián, So'pron
lfi. Szöke lmre, Budapest
Takács Béla, Budapest
Tóth László, Haiduszoboszló
Ujpál Bálint, Mákó
Vaday Sándor, Kisujszállás
Vadász Imre, Uipest
Vargha Lajos, Budapest

Vasgyári Tisztikaszinó, Ozd.
Vince István, Szeged
Weiner Imre, Mezőberény
Záv o do v szky Zoltánné, Budapest
Ili. Zengő Péter, Ujszeged

Csapatok z

Milleniumi Cserkészcsapat, Szolnok
3. Regnum Sólyom-raj, Budapest
4. Bik., Erőss Gusztáv-raj D

t0. P. A. R. Sólyom-örs, Pécs
33. Széchenyi, Sólyom-örs Ujpest
33, ,, Kócsay-őrs u33. , ,,
83. Attila, Vecsés
98. Elöre, Székesfehérvár

10l. Tomori, Kalocsa
l4t, Turul, Szarvas-őrs Pécs
l74. Ganz, Budapest
l79. Rákóczi, Bonyhád
l88. Turul, Bicske
206. Csokonay, Csurgó
225. Petőti, Békéscsaba
225. , IV. örs Békéscsaba
243. Bethánia, Sas.őrs Budapest
245. Ráday, Oregrai Pestujhely
245. Ráday, Pestujhely
270. Hajnal, Budapest
29l. Zsolnay, Hódmezövásárhely
297. Dániel, Pacsirta-őrs Budapest
299. Szt. József, Budapest
329. Lehel, Budapest
359. Vajda O., Szentgotthárd
750. Nagy Lajos, Diósgyőr
901. Hétvezér, Ujpest
953. Szikszay, Kisujszállás

1

2

2
l

10
1

1

5
10
l
4
l
3
1

l
t
7
4
1

1

J

3
J
2
1

áprilís í-i és _a _s_Yqn99lű, íartalBas husvéíi, á-prllis í5-i számohból. Éa pedig előíizeíőnh, uiiísa meg leiárí előíizeíé.
séí, merí a hiadóhivaíal csah előfizetőhneh húldi a lapoí.

Előíizeíés: negyedévre 2.- P Eélévre 3.60 P Egy évre 6.40 P
Előfizefni posíau(alványgn q Magyar Cserkészszöveíség gazdasági hivaíalánah cimén, Budapesí, V. Hainal

uíca 6, vagt, a Magyar Cserkész iíi. lap 51428. sz. csehhlapián léhéí.

C§APAT-, RAa- És Őnst

zAszLoK
A IEGEGyEZERI]BBTÓI
A LEGDIEZEEEBB KlvlT EtlG

Áraiánlaítal díimeníe§en szolgál :

OO ertbaueí7 fl".
Uíoőg

egyháziszerek és zászlők gyára

BuDAPE§T, lV. vÁcl UccA 4r.
Alapiíási é9 |863, Telefon J, 450-64

I(nrÉ[nírnI
Áltandó nagy raktár

THE
RoYAL
ELKAM

kerékpárokban

Arr*EcHT
T E sTVÉ ner

Budapest,
Vlll., Német-u. 45.

tísllilIililístu isI

tlll0ll0llll0fiO§ l

I rógéP€k, számológépqk
szrkszerü,iavitása és jókarbantartása.
U| ós használt lrógéF§k. -Kellékek az ösEzeg rendszerü gépekhez

BRE8§ÁN TEETvÉnrx
Budapest, YIII. Dugonics-utea 3.

Telefon : lózsef 84-94.
l caorkószoknok 50/o engedmóny t

E-á \'iltíghirü tü[ 8illttlPlOi

-*1\ ^,&fu kenÉxpAnoKAT

ffi*ttr-+"i,ffi
Külsó guml6,80, b6l8ó 8uol

Z,10 pengótől, Láng Jakab ér FIr logrégtbb kerékpár- és
gúmiira§keroskodóE- Büdrp.ri, Y!ll. ilóllot.körrl:l 4r.

Budapest lV,
Királyl Pál u. 20,1. em.

íl ílnhil B§ililí§ffi§iltralilt
úlluí§illilt0.

§9 ,"}l.{ l 4l 
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