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(uk) Yége van a nagy munkának. NIár csak egy-
két nap fidLz az iskolához benneteket, diáktestvérek.
Felsóhajt a háIaadó irnádság, aztán egy időre becsu-
kódnak az iskola öreg kapui. Két hosszu hónap kövot-
kozik, amely a jó diák számára drága ajándék, a fel-
üdülésnek, megpihonésnok értékes itloje.

A ti életotokbon, munká§ testvérek, már nincs mog
ez a boldog, hosszu vakáció. De a ti munkátok is meg-
csappan (ha csak nom vagytok éppen olyan ipart üzők,
amolynek most van a legtöbb munkája) s ha jól vise-
liiek magatokat, ha hüen, odaadóan dolgoztatok. bizo-
nyosan nektek is kijut ogy-két hetos pihenés.

Mire forditsuk ezt a drága szabad idót ? Mi cser-
készek nagJon hamar készen vagyunk a felelettel : rrren-
jünk táborbc / Valóban ennél csábitóbb programm nem
lehet. Hiszen már vát az erdő, a mező, a csobogó kis
patak, vár a Balaton, a Mátra, a Bükk, a kanyargós
Tisza, Maros partja . ozet szebbrrél-szebb táborhely.
Es mi tudjuk, hogy mennyi örömmol, boldogsággal vár.
A mult évekről jól emlékszünk, hogy milyen temérdek
érték, derü, szépség van a táborokban. Hogyno vágy-
nánk hát a mi igazi birodalmunkba l Hát még tí, apró
testvéreim,ti kodves nsárga csórüek", akik még nem is
Iáttatok tábort, de olyan nagyon sokat álmodoztok róla !

Hogyne vágynátok abba a mesoországba, amelyróI a ti
idősobb tostvéroitek egész télen át olyan sokat beszéltek!

Vágyódjatok is mindnyájan a táborba cserkész-
tostvérek ! Es jójjetek is el ! Ha rövid időre is, de
mintlnyájan logyetek lakói a mi nagy, fonséges, Isten-
alkotta otthonunknak!

Yigyázzatok azonba-a, hogy no csalódjatok. Ho-
gyan ? Há,t a táborban lehet csalódni is ? Lehet bizony.
Sikerülhet rosszul is a táborozás? Bizony sikorülheí.

De no gondoljátok, hogy az itlőjárás, vagy az elói.

látható akadályok veszélyeztetik a táborozásaink
rét. Ezek csak változatosabbá, érdekesobbé tesz,

tábort. Egyotlen komoly ellonsége van csak a cserkésr-
táboroknak: a rossz felkészülés. Még podig nem is a
technikai, hanom a Tossz lelki felkérzülés.

Arra figyelmeztetenr azért minden táborozó testvé-
renret: készüljetek fel lélekberr jóI a cserkésztáborra
hogy az valóban érték Iegyen a ti számotokra!

Milyon legyen ez a készülés ? Egy-két gondolatot
akarok erre vonatkozóan elébetek tárni: Mindenekelőtt
fogla|kozzatok szerotottel a táborbaszállás gondolatával.
Boszélgessetek erról. Vegyétek meg a környék íérképét,
tanulmányozzátok azt, hogy már ismerjétok, mire oda_

kerültök. Tutlakozzátok meg, hog/ milyen rrép lakik erre s
gondolkozzatok azon, mini fogjátok veliik megszerettetni
a cserkészmozgalmat. K&d,ezzétek meg a természetrajz
tanár urtóI vagy a parancsnolr urtól, hogy milyon annak
a vidéknek növény, ásvány és állatvilága ? Arra kell
iörekodnotek, hogy érdokeljen benneteket az a vidék,
nemcsak külsó szépségében, hanom az abban rejló ós-
értékok szempontjából is.

KószüIjetek arra is, hogy kiegészitsétek termé-
szeft ajzi gyüjteményeteket, öregbitsétek emberismerete.
teket, szélesitsétek tudástokat.

Mindnyájan rrgy menjetek táborba, hogy célként
lobegjen olőttetok a gyakorlati ismeretoknek alaposabbá
tétele. Amit nem tudtok (sátorverés, foldmunkák, főzés,
diszités stb.) azt a táborban meg kell ismernetek. Gon-
cloljatok ki praktikus dolgokat, amelyekkel a tábort
kényelmesebbé, praktikusabbá, vagy szebbé lohet tenni
s azt ott majcl valósitsátok mog.

Mintlen cserkész készüljön valamiro, ,hory a tá-



bortüznél, vagy a tábori ünnopólyeken szerepolni tudjon,
(kOltemény, ének, jóizü adoma, moso, ügyes tréfa, bü-
vészmutatvány, zene stb.)

Mindenki t;.zzön ki maga elé egy vezetó gondo-
latot, amelyuek megvalósitásán a fó hangsuly legyen
(rossz szokást ellragyni, kiváltképen figyelnresnek lenni,
lolkiismeretesen tornászni, ételberr való válogatásról
leszokni stb.\.

Bövidon : mindenkinek legyen sajátos cólja a tábo-
rozás tartamára. NIinclenki veg;en részt a ntunká,ban,
Iehetóleg egyéni programmal. Senki se legyen verrdég

'"kint, hanonr ntunkás, ahi érzi,hogy ez a táborvlrlö-
övé is. Mindenki adjon valanrit magából, }rogy

ott legyen minden cserkész lelkének nyoma.
,onjünk a táborba cserkésztestvórek: komoly
iltséggel, kitüzött céllal, munkavággyal ! Akktir
rem fogunk csalódni, hanem azlesz a tábor
< számáta, aminek lennio kell : tostünket-
,gyaránt felüditő, bonnünket konroly lelki
gazdagitó, szivünkben drága emlékeket hagyó

Az etőő íiai.
Tí vagytok az eÁő íiai,
Ugy", száz tiLkot rcjt az erdO !
Éőesanyaként símogat;
milyen j6 tágv ölére bújni,
ha katalatthnk zúg a íettő
és szennyett átkot bugyborékol.

Ez az atolsó tejtekhelyink,
ho1 a szépség vaőoa tenyészik,
Az lsten mindegyíIr íűszálat
mosolyáva1 hintette végig t
Öt csőkoljátok a vadvhágban,

Megéttitek a íák beszédét?
a bakk, a szil, a tölgy is tud beszélni"
Mást mond a csetje, mást a zölő íenyő l
hogyan tehet bimbóző csőldben élni,
s hogyan kell báttan, sohsem tettenő
detekat íeszitni száz vihatnak.

Megéttitek, mit moqd a Í<is patak
az útját zfuó sziklaí.aínaí< }
Kacagó, egy irdnyba íutó csöppjeí;
holnap lázadő, harsogó hatalmak -és szefie zúzzák mind a gátakat.

Tt vagytoí< az etőő íiai -
győzelmes titkot rcjt a rcngeteg.
Csak szivjátok az eÁő ilíatát
s tlétek minden szent vatázs, ameíyben
a Teremtő szűa telke szeadercg,

Erdö-or§zág.
Puha, hullámos, zöld bársonyszónyegként torül el

Iábunk a|att az erdó, ha a magasból letokintünk. Amint_
hogy a templ6p1616nyból is egynemü,_nyüzsgó hangya-
bolynak véInók a vásári sokadalmat. Ha azonban 6Ólé-
vogyülünk a zsibongó, alktttlozó, veszekerió, tréfáló
forgatagba, lr,kkor látjuk, hogy biz' akatl abban köd-
mönös atyafi, meg városi ruhás polgzir, pendelyes ci-
gánypurdé és cicomázott nrikisasszony, ha,jclu és szolgt-
biró, cseléd és ,,ttaccsága", toherhorrló cs kereskedó,
komoly, nagybajszos rendőr meg krétásképü vá,rrclorko
nlédiás is.

Ilyen egyveleg ám az etdő is közelról nózve
faóriásoktól le a parályi nroltáig, ezeríélc lagl,sá,gu
minőségü élólényckból összerakcllt moz-aik remeknlú
egész, melynek kulcsa, vezórgondolaía a7,, llogy az
dott napfényból egyetlon sugárlia se tévedlressen
használatlanul az erdófenékro,

A vógtelerr bölcsessógii nagy Islennek eleven cso-
dája a rróvények látszólagos összevisszasága s az egy_
ntást maró emberi társadalom a sok elmélet-alkotás
nagyképii handabandázás helyett jobben tenné, ha alá-
zatos lélekkel felkoresné az erdó életiskoláját. qtt
megtanulhatná, lrogy az entberek között maga az Ur
toremteh különbségeket, gyöngét és eróset, szegényt és
gazdagot, do nom azért, hogy irigyoljék vagy ,_.elnyom-

ják egymást, hanom, hogy ezek a különbségek egyirást
kiegészítve, csodálatos, boldog harmónillban olvadjanak
össze.

Erdótjáró csorkósztestvéreim ! Áhitattal lépjetek az
erdóbe, e|be a rejtolmes szentélybe, nrelyben maga a
fOlséges Uristen prédikál. A terebélyes sudarak a pillé-
rek és pillórkötogek ebben a Szentegyházban, az össze-
boruló galyak a tnerész, gótikrrs csúcsívek és menyezet-
rózsák, melyekre a lombtetózet bo;ul.

A mohos, virágos lalaj a nagytemplom szőnyeggel
bevont, hímes kövezote. A fák,,füvek, virágok balzsa-
mos illata; áldozat és imádság, olyan, mint a tömjén
fiistje, moly párákkal vegyülve, fátyolba borítja a mesz-
szeséget.

Le a kalappal fiúk, ha erdőbe lépiinh és fel a
szivekkel !

Antire az enrberi társadalom sok-sok ezredév után
scm jOtt rá: az,. egyesiilés elvét a szöuetkezés gazdasági
rendszerét az Ut a teronrtés elsó pillanatában belélo,
helte az erdő birodalmába" Kiszáradt-lelkii, hitetlen tu-
tlósok a mindenek lrarcát olvasták ki a természetböl
nindenki ellen. Holott az igazság az, hogy ott minden
eglntásérl él, minden terenrtrnény egy-egy kis csavar
vary fogaskerók a nagy, tökéletes gépezetben, melynelr
célszerü, takarékos és minrlem'ellett csodálatosan szép
szerkezete elótt szédüló fe,|,jel áll a kutató ember.

Nenr harc és nem gyúIöIet, hartem kölcsörrös se,
gítés az ordő ország törvénye. Ennek szellenrében illta-
lában öt ,,társadalmi osztály" t különböztethetünk meg
a természetes rengetegben, bár néhol e7) a tagozódás
még változatosabb. A, ruesterséges fásítás amolyan eró-
szakos "egyenlőségot" teremtett ugyan, de épen azért
gyengébb, betegségekkel, faggyal, viharral szemben
kevésbbé ellenálló, nom termol annyií, anennyit fogyaszt
s amellett hideg, sívár látvány.

A lerruészeles efiő önu.agá.ban is buján tenyészil<.
De ott a talaj nem tisz{a, gyonrmentes áml Hihetetlen
ug,yan, de az lt hatalmas orrlő épen a legapróbb, §za-
badszennel alig látható polgárainak köszönheti életét.
A talajgonrbák rnilliárdjai, a földön mutatkozó zöldes
bevonat: parányi ntoszatok tömkelege, a mohák süppedó

Ldszló. szövedéke, a zizmők, harasztok, korpafüvok apró bok-
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A diósgyóri vár. (rápolti Nagy .Jené fetv.) Szép tábor:helyek. l ájrészl€t a Sebes-Körös partiáról.

il.

rai : amilyen .jolentéktelenok szemre, olyan fontosak a
valóságban. Ezek az ordó-állanr gyárimunkásai, föId-
müvesoi, napszámosai, katonái és cselédei, nel.}ek nagy
tömogekben, szakadatlan munkával gondoskodnak a
,,nagyok(' élelmezéséról, a 30-40 méteies óriások víz-
vozetékeinek ellátásáról s ebból ók maguk is pompá.
san megélnok. - Elrejtik az állatok elől s fagy ellen
óvják az ósszol lehulló magvakat s kora tavasszal ók
dajkálják, gondozzák a fóuri sarjakat, a tölgy, bükk,
fenyó stb. zsongo palántáit.

Testükkel védelmezik a közös hazát, a mindnyá-
jukat éltető termőföldet a szakadó zápor ellon. Millió
meg millió parányi karjukkal felrtaúóztaIják a hóolva-
dáskor alázúduló vizek árját, rákényszerítik, hogy szép
csondesen a talajba szürődjék s lent a vöIgyben mint
kristálytiszta forrás bukkanjon eló, pusztítás helyett
áldást osztogatva.

Ha árnyas erdőben megpihontek, avagy forrásnál
csillapitjátok szomjuságtokat: gondoljatok hálával az
erdei társadalom legkisebbjeire. Amikor pedig elővoszi-
tek az elemózsiát, ne folejtkezzetek meg arról a sok-
sok dolgos kézrőI, erófeszitésrőI, robotolásról, verejtékes
munkáról, amivel a kenyeret, hust, gyümölcsOt - talán
távoli világrészekben - számotokra elóteremtik. Be-
csüljétek meg az egyszerü munkásembert most és min-
denkor. Mert ha nem is az egyetlen fontos társadalmi
osztály az övéké, (mint ahogy azt lolketlen izgatók vi-
1ággá kürtölik), de mindenesetre éppen olg fontos, miuú
a számra nézve csekélyebb, de magasabb képzettséggel
rendelkezó, vozotésre hivatott rétegé.

Látjátok, az erd.ő bizonyság arra, hogy amint a
kimagasló állásokat betöltő férfiak, lángelméjü foltalá-
lók, korukat századokkal mogelózött tudósok nonr éIhet-
nek az egyhangu szürke munkában görnyedó munkás-
ság nélkül, - a nagytömegek is rászorulnak az irá.
nyitó, széles látókóiü vizetőkre, hogy mirÍdenkor
mogszerezhossék és békében fogyaszthassák a nrinden-
napi kenyerüket.

Cserkészek l Jövő nemzedékek vezétei, tisztjei é's
közkatonái ! Tanuljátok meg itt az erdóben, hogy tár-
sadalmunk szöfnyü szerte-szakadását, a gyiílölot fütötte
osztályharcot, csak a becsüIetes, önzetlen, egymás érté-
két elfogulatlanul elismeró összefogás tudja csak meg-
szüntetni,

De térjünk vissza az erdőbe !

A két legalsó növérrycsoport felett himbálódzik

- mint harmadik emelot - a virágok, páfrányok és
füyek ezer-szinü és formáju serege. Ezok amolyan kis-
polgárok, különösen az évelők, nrelyek immár végkép
loíolopültok és ,,saját házuk"-ban laknak.

A köznemességot, különösen erdőszélen és tisztá-
sokon, a bokrok: málna, szeder, mogyoró, boróka stb.
képvisolik, Különösen híresek a csorkészok örogjo-fía-

talja iránt tanusított vendégszeretetükról ; terített aszla-
Iuk nyáron-ósszol mindig készen á]I s nem is wrbeli
erclójáró, aki vissgautasítja szives meghivásukat. c

Mindezek felett emelkednek, sokszor toronymagas.
ságig, büszkén, keményen, gazdagon erdőország zász-lós-
arai: zazmó.szakállas öreg tölgyek, komoly biikkret,
!Síenesdoroku, szá]as fenyó.lovagok, fohérruhás, szóke-
fürtiinyilfak_o:rteszek és gyert}án nagyasszonyomék,
ezüstös dorékban . . Ezok bizony első kézből 

-veszik

g, fényt és harmatot, el is fogyasztják nagyúri módon
jórészét, úgyhogy az ,,alsóbbrendüek" csak igen szeré-
nyen, szemfülos alkalmazkodás és loszállított igényok
nrellgtt tudnak melle_ttük megélni. S a ,,köznép''- rnég-
sem irigyJí óket: tuclják jól, hogy a ,,kékvérü'' nagi-
birtokosoknak is megvan a maguk nobile officium-irk.
A villám csak óliet fonyegeti, a szélvész csak óket té-
p.á.zza, a favágó csak reájuk pályázik: ágaikon, odva-
ikban ezer meg ezer rovarpusztíió, dalos - madái talá-
védelmet fészke és fiókái számára; az ő kötelességükl
a lovegó tisztántartása, oxigénnel való felfrissitésel A
\arszt-vidék k_opár sziklái mesélhetnének róla, hogy
ahol a fákat elpusztítják, ott a szó §zoro§ értelmébón
fií sem nó többet.

Az emberi társadalomban sincs ez máskép. A
gazdagok fényüzése sok ezer embernek ad biztos ke-
nyeret,

Yannak azatán külfölaliek, jövevények is ordó-
országban. Ré,szb_en hasznosak, részben kártékonyak,
dolgozók és élősdiek egyaránt. A fütyüló, csattogó;da-
loló_, k_opácsoló madárserog szorgalmas egészségügyi
szolgálattal frzel a szállásért. A gyökereken élő Úkié-
riumok a szervetlen táplálóanyagokat változtatják át
§zerves vegyiiletekké. A földi giliszta, ez a csúf kis
ter.emtmény, melyból_ egy hektárnyi jó földben egy-egy
millió is él, morzsánkint megrágja, saját testén-átlo-s-
tálja 1 tolevényt, szakadatlanul túrva fúrva át- meg
átmunkálja, szántogatja, Lrágyázza az erdő földjét S
dolgát oly tökéletesen végzi, hogy emberi munka a
nyomába se jöhet.

Ilosszura nyulna, ha végigmennénk a dologtalan
éIósködők, alattornos nemzetrombolók minden fajtáján,
lnelyek elveszik ugyan az erdő polgároktól a kenyeret,
de hálából pusztítják a fiatalságot, megmérgezjk a ta-
lajt, féléretten beteggé teszik a magvakat . . .

Már ebből a néhány szempontból is láthatjátok,
hogyan lehet és hogyan kell a természetet nyitott
szemmol néznünk. Tovább haladhattok immár a maga-
tok ]ábán is.

Fiuk l So most, se később ne akarjunk bö]cseb-
bek lenni a Teremtőnél l De ha az Ö bölcsességéból
akarunk meriteni, nem ta]álrrnk jobb forrást, nint a
természet nyitott könyvót, mely nrinden kirándulásnál.
mindon táborozásnál olétek tárul. Velősy Elek,

óó,



A nagytábor a népismeret szolgálatában.
_ A nagytábor osak akkor lesz igazí ,jó munka*,
ha nomcsak egyéni, hanem közérdekü szompontokból
is eredményesnok mondható. Ilyon közérdekü §zom-
pontból való értékositós az, ha a táborozást a magyar
nép alapos mogismoréséro is felhasznáIjuk. A magyar
népnek igon sok értékos ós érdokes tulajdonsága, sajá-
tos tohetsége, szokása van, amelyekkel érdemos megis-
merkednünk. Igyekozzünk azért felhasznáIni minden
alkalmat a néppol való közvotlon, barátságos órintke-
zésro. Aki tutl a magyar néppel bánní, az nagyon sok
hasznos tapasztalattal lesz gazdagabb minden, táboro-
zás után.

Iparkodjunk mogfigyolni az illető vidék népének
faji joltegét. Egy-két fótipusnak tekinthetó alakot, arcot
lo is fényképezhetünk. A fényképezésnél mindig.
készitsünk egy képet oldalnézotben (profil) és egyet
szomben. (A kész fényképbóI egyot adjunk figyolemból
szorkesztónknok.)

Figyeljük meg a nép viseletét. Á csonka ország_
ban is maradtak olyan holyok, ahol - logalább ünnepi
alkalmakkor - ma is valóban festói ruházatban jár
a nép. Örokitstik meg ezt is, mig ki nem vész ! (S;i
nos rajz l)

$rüjtstik és tanuljuk eI a:rép dalait, hiszen_aki
nom ismori, nem szeroti, nom fuzi át a magyar dalt,
az nem is magyeT embor. Nagyon érdekesok
a nyolvjárások is. A mai nyomorék országban még
mintlig 6 fő-nyolvjárás maradt számos válffial.
Igyekezzünk behatolni a magyarság sajátos észjárásá-
nak és beszótlmódjának rejtokeibe, nyolvkincsébe. -Sok mogrontott magyarságú nagyvárosi firira ráfétne !

Áz ombor életéro, ogészségéro nagy befolyással
van a lakóháza. Kisérjük figyelemmel ozt is. Vegyük
észro azt is, ami ro§§z, helytelenn szotozzink róla tu-
domást, hogy annak idején tudjuk, hol koll ségiteni.

Figyeljük mog a paraszlházakat, már osak azért
is, mort ezok sokhelyon a régi magyar épitészeti stilus
utolsó maradványai. - (Magyaros lakóházak vannak

a mogmaradt országrészbon Somogy, Jász-Nagykún-Szol-
nok és Csongrátl vm.-ben.)

Keressük a magyar díszitó motivumokat, amelye,
kot használati és üsztárgyain, butorain, ruháin stb. al-
kalmaz a nép - és gyüjtsük óket.

Kutassuk és vogyük észro a nép múvészi hajla-
mait (szőttosek, himzések, csipkék, faragványok, vésé-
sek, festett butorok és agyagedényok stb.) Szerezzünk
be ogy-egy jellegzetes darabot az illetó vidék népmü-
vészetének termékeiból ollh.onuuk számára. Mindig
kodves emlék losz !

Iirdoklótljünk a háziipar iránt. Szövés,fonás,
szalma-, náil-, gyékény , gyökér-, kosárfonás; fa-háziipar
(szerszám-, gazdasági oszkőz-, faedény-, diszmii-készités)
stb. mind olyan dolgok, amelyeket érdemes nemcsak
fényképen, rajzban megörökiteni, hanem utánozni,
a készitésmódjukat oltanulni is. Otthon azltán a csa-
pat,pl. mint órsi specialitásokat gyakorolhatja és érté-
ke§ithoti is igy szetzatt tudását, amely keresetforrásul
is szolgálhat l -, A csapatok igy részt vehotnénok
a magyar népmúvészoti és háziipari cikkek népszerüsi-
tésébeu, közhasználatuvá tételében, torjesztésében s az
idegen és a hitvány vásári áruk kiszoritásában is.

Járjunk, hát mindig nyitott szemmol ! - 
'§zeres-

sük, becsüljük meg a magyal népet és értlektódjünk
iránta,, keressük és szaporitsuk a vele való kapcsolato-
kat. Epitsük a magyar cserkészetben az utat mind szé-
losebro a nomzeti jelleg számára, hogy avval egészon
megteljék. Ez majd megkönnyiti a kiépitését a másik
utnak is, amelyen a magyar cserkészet bevonulhat
a faluba, ahol a nragyar fiuk lognagyobb tömegei ma
még kivül állanak a mozgalmon. 

J
Ha ily szellomben használjuk ki a táborozás ido-

jét, akkor a csorkésztábor nemc§ak vonzó emlék ma-
rad számunkra, hanem a nemzotnek ís, magunknak is
maradandó értékeket termel.

Kenesseg-Froru*n BéIa cs. t. 50/ö.

Érdelres cserkészjáték
A komancsa és a sziu indiánok kiásták a csata-

bárilot s öldökló gylílölettel rohantak egymásra. Gyors-
láb a sziu fiatal harcos ebbon az idóben,megy eI tost-
vérével lilesszemmel, hogy apjuk által rájuT hagyott
titkot, az inkák kincsét felkeressék és elhozzák Haza-
felé viszik már a kincset, midőn a komancsák megtá-
madják és ülctözni kezdik ókot. Elosszem belohal 

-ka-

pott sebeibe, Gyorsláb is súlyosan megsebesül. Eirejti
a kincsekot és nagy nehezen elvergődik törzséhez. Itt
összeesik és csak annyit tud mondani, hogy a kincs a
nagy Mánitou fekete erdojében van. Szemét a halál
árnyékolja be, mielőtt a rejtek pontcls loirását adhatta
volna. A sziuk bosszut esküdtek és elinrlultak megke-
resni a kincset. De a kincset már a komancsák is ke-
resik, mert az üldözött nyomát éppen a fekote erdő
szélén vesztették el.

A kincs helyének tewrajza ogy cserkésznyakkondő
belsejében van. Keressétek meg a nyakkendőt, de
vigyázzatok, hogy az ollenfél szeménok gyilkos sugara
harcképtolenné no togyon.

Tehát csak óvatosan ! Résen légy és jó munkát
végezz!

A jdték szabdlyai: A fiuk számmal vannak ellátva. A cél
az, hogy az elrejtett tárgyat megtalálják és a szintén. kijelölt
táborhelyre vigyék (megjegyzendő, hogy az elrejtés alapos le-

gyen, mert csak így tud a játék alaposan kifejlödni). Természe,
tesen mind a keresést, mind az elszállitást az ellenfél igyekszik
meghiúsitani, a számok lekiáltásával. Akinek a számát lekiáltják,
az a iátékból kimarad. Ha valaki az elrejtett tárgyat megtalálta,
az a saiát táborhelyére igyekszik vele, de addig őt is le lehet
kiáltani és a,tárgyat tőle elvenni, míg a táborhely 1erületére nem
ért. Győztes az a csapat, arnelyik a tárgyat a táborhelyére vitte
és azt indián üvöltéssel jelzi. Ha a tárgyat nem találták meg,
úgy az a győztes c§apat, amelyiknek több tagia van életben a
iáték lefuvásakor, §zikora BéIa, 114. Kispest.

§zilvást tó-részlet. (Horváth János felv.)
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Másodszor is

- Örség !
megszólal a hLIk, parancsoló hang:

Két fantasztikus árnyék valahol messzo mozgo.
tódni kezd. Egy kis lámpa imbolygó fénye közeledik.
Most megáll a két árnyék a kerületi sátor elótt. Két
halk sarokkoppanás.

- Parancs ?
A sátorajtóban mosolygós arcra villan a kis lámpa

fénye : a Főnök ! Nyoma sincs mosJ az atcán a ,hiva-
talos szigornak", csinytervezó huncutság csillog a sz,e-
ntében.

Int a két szolgálattevó szollomnek.

- Segitsetok. Nom hagynak aludni.
A két ór - két rémült kérdójel. Ki merészeli há_

borgatni a Hatalmas Főnök áImát?
A Fónök a szomszéd hike sátorra mutat.

Takarodókor a szomszéd is olkezdte fujni
a magáét - magyarázza - de tévedésbóI még most
som hagyta abba. Ugy trombitáI, nint ogy zenész -kiilönpróbás.

S osakugyan, a kis sátorból, D, segédtiszt ur
nragányos uri kvártélyából ütomos, hogy ne mondjam
katonás hangok hallatszarrak .. . a sogédtiszt ur szigo-
ruan lépést tartva horkol, ogy-kettó, bal-jobb . . .

amint az egy szigoru erkölcsökben novolkedett sogéd-
tiszthez illik.

No, nenr sokáig horkol már. A Főnök valamit
srig a két pribékne.k, azok gyöngéden ,megigazitják"
a sátor cövekeit , . . Lztán egy madzag kerül eló vala-
nroiyik övről - áz egyik végo máris a sátor csucsára
hurkolva, a másik végo pedig eltünik a keriileti har-
mincas ablakán,

A két ,ió madár fedezékot keres, a Főnök pedig
megy - lepihenni . . . Egy percig minderr csendes, csak
a sogérltiszt ur szigoru hortyogása hallik. S alrkor . . .

€gy§zor csak a hike sátor kisértetiesen mozgolódni
kezd. Mintha valami nagy madár emelgetné a szárnyát

- talán el is repülne, de fogva taúja a madzag s a
sátor, szárnyaszegetten, nagy robajjal esik össze.

A hortyogást elvágta valani láthatatlan olló s a
ponyvahalomból lrosszu sóhajtás tör elő. Kaparászás,
panaszos nyögések s egy borzas fej jelenik meg, két
álmos szem bámul a holdra.

,,Imigyen siránkozék egykor, kedves lrezojt tör-
delve az isteni Prianros Trója romjain, midőn összedült

éjszakában ezüsíöson fénylenok a sát
mosolyogva, szeliden vigyáz a fiuk

a jólépitett város és a §zent falak maguk alá temotték
a hosszuruhás trójaiakat és a széphaju trójai nóket..."
igy folytathatnám én, ha történetesen görögül irnék
görögökról - magyarró} lévén szó, csak természetes,
hogy baráfunk pogány imákat mormol és sürün emle-
geti a szelok istenét. (Ezt gyanusitja ugyanis, bár
ártatlanul.)

Uggyel.bajjal rostaurálja ingatag hajlékát, aztán
bevonul és nem sokára ismét egészségos horkolással
örvendezteti meg a szomszéd sátor lakóit. De rándul
a büntetó igazságszolgáltatás madzagja s a sátor ujra
elnémul. Fölébresztett lakója villárnló szomme] mászik
eló a romok közül és dühtól fujva járja be a környé-
ket. két álmos órön kivül senkit sem talál. Azok rész-
véttel hallgatják meg és sogitonek felverni a sátrat, jó
erősen. A sogédiiszt ur azonban nem menne bele egy
világért. E|határozza, hogy végére jár onnek a dolog-
nak: virrasztani fog.

Hogy alakjának lehetöleg harcias, ijesztő küIsőt
adjon, felölti sok vihart látott gummikabátját, markába
szoritja félelmes fokosát és vésztjósló hangon kiáltja
a láthatatlan ellonségnek: most gyore, ha mersz ! azzaI
lesbe álI a sátor mellett.

Hát hiszen nem is jön senki, hanem a sátor már
megint gyanusan mozgolódik... olyan a holclvilágnál,
mint valami kisértot . . puff, ujra a földön hever
az egész.

tsarátunk tanáestalanul mered a romhalmazra,
aztán csüggedten lehajol, hogy ujra rendet teremtsen.
Mossze, a biztos távolban, kuncogni kezdenek az őrök.
O pedig az ujonnan felépült sátor elé áll és karját vé-
dóleg terjesztve ki, igy szaval az éjszakai osendbon:

- Nem tudon ki az ílletó . . . de vigyázzon ma,
gáta az illotó... mert... mert én becsületszavamra,
akárki legyen is az illetó, táborfőnöki kihallgatásra
viszem az i|letőt... és...

A kerületi sátor ponyváit majd szétvoti a magas
tisztikar elfojtoti kacagása és kiszól egy jól ismert hang:

- No, Lo, öreg, ne igérj sokat . . . hiszen azt
senr tudod, ki az "illetó" : inkább fektidj le békével,
most már én garantálom, hogy semmi bajod sem lesz
többé . . . hanon annyit mondok, borkolni ne morészelj,
mert ha én szólni találok valami kisértetnek - s e
szónál a kis sátor fenyegetően megrázkódik. . .

.. . Csend. Csak egy eltévedt szrrnyog siránko-
zik valahol, keresi a sátorablakokat. . . a ]Iold is ma-
gára kerit valami jó moleg felhőpaplant, ő is nyugó-
vóra tér , . . de még álmában is csendesen, jóízíien
mosolyog.

Megindító költemény, mely minden nernzet crerkészei előtt érthető

Közöljük az alábbi kétsoros költeményt, mely Cseh: Indicsek valdicsek tifsticsek grundicsek
tábortúznél, nagytábori ünnopélynél kedves percet sze- Isticsek keinicsek wildicsek zu findicsek.
rez annak is, aki esetlog már ösmeri. Horvtit:Intlevios valdevics tifstevics grundevics

Az oredeti versszak német. Szól pedig igy:
In des waldes tiefsten Grundes
Ist kein wildes Tier zu finden.

(Magyarul: Az erdó legmélyebb tészén
egyetlen vadállat sem található.)

Ezt az eredeti német szöveget a legkülönbözóbb
nyelveken adhatjuk eIó. Pl.

Olasz; Indio valdio tifstio grundio
Istio koinio wildio findio.

Istivics keinevics vildivics zu findivics.
Orosz: Indow valdow tiefstow grundow

Istov koinow wildow zu findow.
Rinai: Indecsin valdecsin tiefsticsin grundicsin

Isticsin keinicsin vildicsin zu findicsin.
Igy lehet folytatni más nyelveken is, Végezetül

még ideírjuk, hogyan hangzik ez a kéL sot magyarul (?) :

Indebatta valdebatta tiefstebatta grundobatta
Istebatta koinobatta wildebatta zu findebatta,

Szellemelr garázdállrodása vagy mitöl döl össze a sátor ?
Derüs epizód a Nemzeti Nagytáborból. * Lejegyezte RÁCZ ]ENÓ a IX. ker, sajtóreferense.

- Orség l
A csöndes

rak s a Hold
áImára.
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^Apró tanácsolr a nagytábor idejére.
Heíyes magatattás,

Táborban a csapat közvetlenül érintkezik kivülállókkal,
épen azért a csapat magatartása egyaránt lehet nagyon jó és
nagyon fossz propaganda. Ha pl. diszkivonuláson, diszőrségen
egyesek a sort elhagyják, forgolódnak, söt ugrándoznak, beszél-
getnek, nevetgélnek, - mit gondolsz, használ,e a ,jó kedély'-
nek ily értelmezése a csapat és a cserkészet jó hirének ? - Az
ilyenek inkább tartózkodjanak minden nyilvános szerepléstől !

Milyen a szabályos őtsi zászlól
Nem egy olyan csapat is akad, melynek őrsei más-más

alaku és kivitelü órsi zászlót használnak. Közöljük az elöirásos

őrsizász\ő rajzát. Az á|lalraiz, valamint a csapat és örsi szám
piros, a zász|ó fehér, középen 1 cm. széles nemzetiszinü szalag
hrrzódik. A zász|ó nagysága 40X25 cm.

Milyen ngyiinkkel menjünk a patafrcsflokhoz }

A parancsnok a mi feljebbvalónk, elöljárónk s a táborban
bátyánk, édesapánk, édesanyánk, szivesen veszi, ha hozzálordu-
lunk, de a figyelmes cserkész gondol arra, mennyi egyéb és
fontos dolga van egy tábor parancsnokának, akit felelőségteljes
munkájában nem kis, mértékben zavarhat a sok oUgy-e pa-
rancsnok ttr?" ,,Kérem parancsnok ur!g

Rendkivüli szülői látogatásta, eltávozásra, stb. engedélyt
csak a parancsnok adhat, azonban a kéréseknek, jelentéseknek
mindig meg van a megfelelö ideje, kihallgatá§ok vagy más meg-
feie!ő idöporrtok alkalmával. Ha valamilyen ,magántermészetü do-
logban szeretnénk a parancsnokunkkal beszélgetni, kérdezzük
meg, melt ik időpont lesz részére alkalmas s akkor menjünk ltozzá.

Ha ég az erdó, baj történt, természetesen nem tartunk
,,szolgáiati utat', hanem azonna| jelentünk.

Mikor menjünk jelentéssel a parancsnokhoz ?
l. ha ü_gyünket csak ő tudja elintézni;
2. ha sürgös intézkedésre van szükség.

A csetkész, mint vendég.
Nem a cserkész magánéIetéröl akarok irni, sól még arról

sem, lrogy egy csapatot, vagy néhány cserkészt valahol vanclégül
tátnak. Most arról szólunk, milyen legyen a viselkedés, kötelesség,
jog s tapintat, lra cserkész lália vendégül a cserkészt.

Táborlátogatások, mozgótáborok, közelünkben táborozó
csapat számos alkalmat nyujt, hogy tanulmányozzuk testvércsa-
patok müködését s hogy odamenjünk s amit tágranyitott szemünk
lelfog azt otthon csapatunknál felhasználjuk.

Rövid pontokban íoglaljuk össze a jó cserkész legfonto-
sabb tudnivalóit:

1. Idegen tábort csak parancsnokod engedélyével láto-
ga§§ meg.

2. Cserkészfelszerelésed legyen tökéletes, hogy ne kelljen
semmít sem kölcsönkérni. Ha ott tartanak ebédre, legyen kanalad,
de belépéskor ne villogjon a felszijazott csajka.

3. Táborba lépéskor kérdezd meg, hol van a parancsnok
ut, mutalkozzál be neki s kérj engedélyt a tábor megtekintésére.
Előzöleg azonban mutasd meg cserkészigazolványodat, hogy lás-
sák, nem vadcserkésszel van dolguk.

4. Hatáborban vagytok, ne járjátok, mint harapós buldogok
körül, hanem igyekezzetek a tábor cserkészeivel is barátságot
kötni. Egymással otthon is beszélhettek.

5. Ha valamivel megkinálnak, egy étkezésre meghivnak,

íogadd el hosszabb kéretés nélkül, hiszen cserkésztestvérednél
vagy, de ha körülményid ugy hozzák magukkal, hogy kedvező

volna a táborban tovább tartózkodnod, beszéld meg a tábor pa,

rancsnokával, hogy az élelmezési költségekből és közmunkákból

milyen rész esik reád s azt egyenlitsd ki becsülettel, mert a

cserkész nem ingyenélő, a cserkész mozgótáborozást csinál és

nem,,mozgókoldulást".
. 6. A vendégek ne ,,vendégeskedjenek", hanem teljes 1é-

rryükkel igyekezzenek beleilleszkedni a táborozás rendjébe.

7. Eltávozáskor személyesen a paranc§noktól elbucsuzni.
& Levelezőlapon a vendéglátást megköszönni.

A cserkész íelszete7ése a táborban.

A táborozáshoz szükéges felszerelést elöirja a oCserkész-
könyv". Ha részletes, müszaki részekre is kiterjedő íelszerelésre
van szükség, ugy rendelkezésünkre áll a ,,Tábori munkáki Mi
nrégis közlünk egy íelsorolást, melybe*r böven megelnlilünk min-

den olyan tárgyat, melyre egy cserkésznek szüksége lehet. Az
áttekintés megkönnyitésére pedig az egész felsorolást betürend_

ben közöljük:

Magától értetődik, hogy mindezt nem kell mindenltinek
magával vinnie. A szükség szerint minden cserkész ezekböl ki-
választhatja a maga legmegfelelőbb felszerelését.

Figyelmeztetésl
Ameddig a trianoni diktátum hatályban van, cserkésztábor-

ban a zdszlót Jélrirbócra vonjuk !

asztalkendő
ásó
biblia
biztonsági tü
bot
cervza
cipő
cipőolaj
cioökefe
ciböfüzö (lart )
csaika
csákánybalta
cserkészing
cserkészigazolvány
cserkészjelvény
cserkészkalap
cserkészkés
cserkészkön vvek
cserkésznvakk endő
cserkésznyakkendő

gyürü
fésü
fényképezögép
fogkele
fogkrém
gyertya
gyorstőző
gyufa

hajkefe
harisnyakötő
hálóing
hálózsák
imádságoskönyv
iránytű
irószerek
kanál
kefe
kerékpár
kés
kistrikó
klottnadrág
körgallér
köté1
kulacs
kürt
lasso
lábszárvédő
lámpa
leoedö
mbntőkészlet
messzelátó
mérőpálca
nadrág (alsó is)
oldalzsák
őra
őrsi napló
őrsi zász|ó

őv
párnahuzat
pénztárca
pohár
rövid harisnya
eátorlap
§lp, sipzsinór
swetter
szalmazsák
szappan
száiviz
sziiak
tábori sapka
térkép
toalettpapir
törölközö
törlöruha
tú és cérna
ujságpapir
uszónadrág
varrókészlet
vázlatkönyv
villa
zacskók c§omago-

lásra
zsebkendök
zsineg

Az orsz, gazd,asági o'"áHl §zalma zsáh-ahcióí í;í'i3É'?,r;í;,t;"nf,Tg"ff3i;í#íT;§.gxfri,i.#T }á;n:losí a nagyíábor
személyre alkalmasaí, l81-szőt 85 cm , b.éí szemé|y részéte |85-szőt í08 nagyságban és - ami kifeiezeííen az őtsi
sáíorhoz, egy íéIőrsre készülí - 4-5 személy tészére, 295-szőt 205 cm-e§ nagyságuah at, Ezek a méreíek üres sza]ma-
zsákta vonaíkoznak

§ szalmazsáhok hészen vannah, íeháí csah meg kell rendelni és azonnal szálliííaíiah,
Áruh l egy személyes 3 P 20 |, kélszemélyes 5 P 9o f, félőrsre 17 P 50 í. aazdasdgí Hivatal.
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A tábor der ü j u.
Mhe jó a német tudomány.

A 184. ,,C§ab&" csorkészek bakonyi táborában
történt. Némot tostvéreket osztott bo a külügyi hivatal
ellátásra az alföldi ,,jó kouyháju" csapathoz. Tormésze
tosen nagy szorotottel övezték körül a nsógorokat".
Dupla adagot kaptak, soron kivül Ís repetálhattak, min-
don kivánságukat teljositették.

Ezt a nagy vendégszeretolet használta fel egy jó-
étvágyu kis magyar cserkész. Eszrevetto, hogy a sza-
kács amint a pörköltet oszlja, sohasem néz a csajka
gazdáiára, nagy buzgalmában csak az egyre ürülő kon-
dér és a sürün ogymásután kövotkezó csalkakra szegezi
tokintetét. A mi Tis magyarunkra keriilíén a sori u,
étolkiosztó szakácsra rászólt: ,,noch F'loisch!' A jószivü
szakács azt gonrlolta, hogy valami nagybélü némettel
van dolga, fel sem tekintve a kondérról - jó csomó
hust meritett a osajkába. Képzelhotő milyen kacagás
követto a jól sikerült ötletet. Csak a szakács mor§ott
valamit az elsó törvény holyes értolmezéséről. Viszont
ozt a nap hőse nem hallotta, mert teljesen lefoglalta a
dupla adaggal való mogbirkózás

Csatakíáításoí<.

Tábortüzok, ünnepségek mulatságossá és élénkké
tétoléro és a nehozebbon ébredók mozgósiiására igen
jól felhasználható az ütemes tapsolás és a különbOzó
,,üvöltések".

Ilyonek a,,huj.huj-hajrá".n kivül :

,,Hús-csont, hús-csont" s. i. t. (Á ,,hús"-t a ve-
zetó mondja, a ,,c§Ont"-ot a többiek.)

Sziú-üvöltés (uisitó nyújtott í í-i-í, közben kezet
gyorsan mozgatni a száj elótt), utána 3 szor: ,,iisd,
vágd, nem apád!"

,Rek-tek, roke-tero tek, hopsza, hopsza, haj !"
(3.szor).

,,Hop-hop-hop ; hep.hep-hep !" 3-szor.
,Csuj, csuj, csuvaj; hej sup huhaha, hej sup

huhaha; hej srrp, huha huba huhahat"
,,Hej civo, hej civo, hoj civo, civo ceisz: (3,szor)

ceisz, ceisz, civo !o

,,H'Dzinka, dzanka, dzsuma !" (8-szor).
,,Rá-rá, rararalu 8-szor.
,,Ejj-jó; ejj-jó ; ejj-jó" (nyujtva kesorvesen).
,.Csiga-liga, csiga-liga, c§au) csau, csau.
Puma-laka, puma.laka pau, pau, pau.
Csigaliga, puma-laka csisz-pum-pak.
Magyar Cserkész*) rá, rá, rá."

, r) A Magyar Cserkész helyott ázt a nevet mondhatjuk, amelynek szól
az üdvözlés.
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Jonnek a muszkák,

Pápateszéren még nem jártak azelőtt csorkészek.
Először a 184. ,,C§aba' c§apat ment oda, hogy a kod-
vos kis község vendógszerotetét é|vazze. (A községi
erdőben kaptak láborhelyet,)

Szombaton este érkezett meg a csapat s bizony
már erósen alkonyodott, amikor a furcsa kalapú legény-
kék átvonultak a falun. Egy jó örogasszony épen vizért
akart menni, amikor meglátta a különös karavánt,
Visszaszaladí s orósen bezárkózott. Másnap is alig birták
kiosalni aház-
ból, annyira
megijodt a
,wtuszkáklól".

Persze né-
hány nap múl-
va már ó volt
a loglelkesebb
barátja a ta-
karos ,,c§orko-
szeknek", akik
kodvesketlé-

sükkol,,figyel-
mükkol hamar
bobizonyítot

ták Erzsók né-
ninok, hogy ők
nem muszkák.

MéE azt mondják, hogy a sündisznó ha§znos!

Melyíí< a (egjobb nőta?

Sokszor kérdezzük ezt s olőfordul, hogy egyes
fiúk és órsök azért nem tanulnak meg új nótát, mort
attól félnek, nom találják el a legszebbet. Ezen sogi-
teni akar a Magyar Cserkész" Utmutatásul leközöljük
a tiz legjobb meneteió, hallgató és vidám cserkész-
nótát.

A tiz legjobb menetelő; Cserkészinduló. Cserkész.
fiúké a jtivő. Még a zászlón... Eg aszemünk...
Daltól hangos Megjött már a focskemadár . . .

A madár is fütyüli . . . Havas esó esik . . , Tizonhárom
ezüst pityke... Nincs jobb csapat a Pacsirta.. .

A liz lefiobb kallgató; Erdóbon. Ránk boritja fá-
tyolát. A gyimesi havas alján. Nagy mojtényi sikon.
Krasznalrorka büszke vára. To vagy a legény, Tyukodi
pajtás. Messze, messze Rodostóban, Esto van már, késó
este. Tavasz elmul. Nem lesz mindenkor igy.

A liz le§jobb uig nóta: Jancsi bácsi hegedüje.
Nagytáborba indulnék. Recece, elnregyek a Bakonyba.
A Bundának nincs gallérja. Egyszer esik esztendőben
nagytábor. Bitka buza, ritka árpa, ritka rozs. Nem
vagyunk mi öregek. Megy a oserkész, megy a cserkész.
Nagytáborba indulunk, nem birja a hátam, Ezért a cser-
készért nem adnék egy almát.

A nap leggyönyöriibb pillanata

Uj, ismeretlen állat a kacs^k birodalmában"
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15. lecke. Táborozáe olőkészitére.

Ha a gyorsvonat Budapestról Győrbo akar eljutni,
akkor nom megy ogyenesen, lranem igyokszik minden
heggyel, fával és bokorral bujócskát jáiszva, a lehetó
legtöbb kanyarodást csinálni. Kanyarog a hajó is,
a méláző ábrázatú konflisló is, sőt Lindhergh és Cham"
berlin is hatalmas vargabetüt csinálva szállingóztak át
hozzánk az új világból. Egészen jogos és korszerú te-
üát, ha a Sportakadémia útja is jobbra-balra osivereg-
c§avalog és a .nragyar ifiuság sportszerü kiképzése
mellett egyes aktuális kérdéseket iiletóleg is igyekszik
alapos tájékoZást nyújtani. Most mindenki táborra ké-
szül - a többiok nem értenek hozzá - én ellenben
&tek hozzá (a humorista mindig jobban ért mindenhez,
mint a többiek) - tehát megtanítom óket. Ez a meg-
gondolás késztetett a nai lecke megtartására.

CserkésztáborróI oktatást adni nagyon nehéz. Ne-
héz azéfi, mett az elóttünk élők már mindent elmon.
tlottak és negirtak, ami egy cserkésztáborról csak eI-
képzelhető. Könyvet irtak arróI, hogy hányat kell ütni
a sátorcövekro, hogy az logalább az első szeles napig
a földben maradjon, meg arról is, hogy mennyi fehérje
kell egy gyereknek egy napre; kiszámitották, hogy
a sátorban egy gyoreknek 1 m2 helyro kell beférnie
(no szeretném én azt az ombert látni, aki pl. az én
Náci-cserkészemet 1 m2 területon olholyezi l); a költók
és szónokok örök időkre kompromittálták akacagó nap-
sugarat, sejtelmesen susogó lombot, mog a dalos ma-
clárkát; amit mog a tábornak a gyormeteg lelkekre
való hatásáról összeirtak, azokba a cikkekbo a világ
összes sajtosai két évig csomagolhatnának és még min-
dig maradna €gy tábortúzro való. En nom követem
a régieket, mert egy akadémiai tanár atljon mindig
újat, vagy legalább is hitesso el bámulóival, hogy
újat ad.

Isnaerletni fogok egy tábori prospektust, vagyis
szülók számáta készitett tájékoztató irományt, amely-
bon benno van minden, amit a szülőknek a táborról
tudniok szabad (mert hogy nem kell mindent tudniok,
az világos). A prospektus legyen rövid, érthető, pontos
és a sorok között éreztosso meg mindazt, amit szóval
olmondani nem íllik. Ha a sorok között sojtetni nem
tudunk, akkor ne is csináljunk prospektust, mert nem
volna céIja: amit u. i. mogiruuk benno, azt a szülók
úgyis igon jól tudják. A prospektust legjobb géppel
irni és sokszorosítani, mert így egyos kényesobb helye-
kon olyan homályossá és elmosódotiá tohotjük az fuásí,,
hogy mindonki azt olvashatia ki bolóIe, amit akar. Kü-
lönösen a vasuti. vagy hajóállomás nevét igyekozzünk
olvashatatlanná tenni, mort akkor a vendégok nem ta-
lálnak oda, ami egy táborra nézvo igon nagy előny.

A póstacím viszont világos
a küldött sütoménycsomagok
lódjanak.

és pontos legyen, hogy
valahogyan ol ne kal-

A prospoktus okvetlenül uezércikleel kezdődjék,
amely c§upa hangulat, sejtelem legyon és okvetlonül
így kezdódjék: ,,Dörögve vágódik be mögöttünk az is-
kola (gyár) kapuja, hogy megnyiljék helyetto az igazi
cserkészélet aTanyo§ áImokkal körülszótt ajtqja.. ."
Lz obligái napsugár, madárdal, virágillat és"- da}óló
lélek után szidjuk egy kissé a nagyvárost, amely kiöli
a fiúkból a lelket és jelontsük ki, hogv a magyar jö_
vendő ott készül a bivalypocsolyádi tábor két 30 sze-
méIyes sátra alatt. Ennek a jövendőnek oszlopait a szü-
lők tartják, akik bőséges anyagi támogatással. . . stb.
stb. A vezércikket legjobb valamely költói idézettel be-
fejezni; pl. ,,Talpr& magyar, hi a haza!" vagy: ,,Emel-
kedik a nap már a hegyek fölé...' avagy: ,,A gálya
reng s a méla tengerész fáradt ízemével a nragasba
néz . . ." Ez igen sejtelmes és hatásos.

A következó cikk ,A lni táborunk" cimon a tá-
bor adatait hozza. Pl. "A tábor a bivalypocsolyádí nagy
legeló északkoleti sarkában a Sár-ér partján fokszik,
északi szélesség 460 24' és koloti hosszuság 360 31'
alatt, továbbá négy poros akácfa alatt. Térképszolvény
száma 5310, de a térképen a tábornak csak a helyo
van rajta. Tábor határai: északon az útmeuti árok (viz
nincs benno), keleten a libalegelő, délen Balog Kondor
Esvány kukoricása, nyugaton a Sár-ér, amelyben na-
gyobb gső után viz is folydogáI." Ezatán jön a pontos
póstacim és igon elmosódottan a vasutállornás ileve.
i[enek a menetrendot is közölni, de akkor mégis ránk
találnak; ezért ilyenkor ajánlatos vastagon szedetni az
állomás távolságát, kilométerekben és a magas fuvar-
dijakat, osetleg annak a fuvarosnak a gyászjelentését
is, aki tavaly a tábor utján hajtva lovait, megfullatli
a porban.

Folytatólagosan közöljük a táborparancsnokság,
tisztikar és a résztvevók névsorát, utána pedig a tábor
jóteuőit. Ez fontos rovat. Bolekerül a gróftól a községi
kisbiróig a szülókön, rokonokon, ismerösökón és isme-
retlenekon át mindenki, akitól csak valami adomány
romélhatő, aki ad, vagy aki disznóság, hogy nem ad.
Aki nern ad,ott semmit, azt loközöljük, hogy adjon, aki
adott: hogy még többot adjon és aki nom adott és
nem is fog adni, azt azéft, hogy szégyelje magát. ErrőI
a névsorról az illetőknok idojében küldjünk kefolevo-
natot, mert bizonlrs, hogy ha felsőbögallói Vizparthy
Godeonné látja, hogy Zaplacsekné többet adott, mint
ő, akkor siet ujabb adománnyal kitavitani a listát.
A továbbiakban viszont természetes, hogy az éIelmes
parancsnok e kijavított listát azannal átküldi Zap|a,
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c§eknénak, akit annak olvasása ujabb jótékonysági cse-
lokodotre fog buzditani. Mindonnek por§zo a prospek-
tusban nyoma síncson, ott egyszerüen jön a résztvevók
nóvsota, Zaplacsokné és Vizparthynó kiomolkedő ösz-
szegú adományaival. Szerencséjo a táborczó cserké.
szeknok, hogy sok Zaplacsekné ós sok felsóbögallöi
Yizparthyné van a világon !

A tábor költségtleléséí is le ke]l .közöInünk, miu-
tlin ehhez nom értünk, logjobb, ha a Yezetők Lapja
nríl.jusi vagy juniusi számából kiirjuk- Major Dezsó
cikkoi egy:ogy részét. Mollékes, hogy melyiket,; fő az,
hogy sok és nagy szám logyen bonne,. A helyos költ.
ságvetése a tábornak a következó: 1. a csapat a tábor
kiadásainak fedezésére nagyobb kölcsönt vesz fel, 2.
sorélyt kér a Szövetségtól, kerülettól, várostól, bankok-
tól és mindonkitől, 3. a segélyt mogkapván, a kölcsönt
nem fizeti ki és így van a táborra olég,pénze. Az az
50-60 pengő, amennyit a fiúk részvételi dij cimén
fizotnok, bagatell melléktétele csak a számadásunknak.

Az eggéni- és csapatfelszerelést részlotosen olőso-
roljuk, ki nem felojtvén olőbbiböI, a ],3. leckébon a ki-
rándulásra szükségeseken kivül a 20 P. zsebpónzt, sok
csokoládét és 1-1 kis üvog gyógykonyakot a munká-
ban kinrorülö parancsnokság belülről való feldörzsölé-
sére, utóbbiból podig a kis hordó bort (lehet nagy
hordó is), parancsnoki függőágyat, nagyszámu tyúkokat,
tábori kutyát és macskát, viharágyút, gyalupadot és
motorbiciklitr

A tábor pro§raw,mja szines és gazdag legyen.
Szoropoljen rajta hizókúra tejjel és fózelékkel a fiúk
számára (mamák örömo), tarokkcsata és szarvasvadászat,
valamint borkóstoló a plébánián a tisztíkar és vendé-
gok részére (papák gyönyörüsége), latin és némotnyelvü
tábortüzek, földrajz, történelem vagy természetrajz is-
nrétló hike-ok és algebra-versenyek (tanárok vigaszta-
lása), nagy cirkuszok, 'szinbázak, előa&ások sorozata,
propaganda-gyülések .(vendégek és falusiak élvezeto),
é.íjeli zenék ós szerenádok a tábor jótovóinek ablakai
alatt (maecaenások diadala), szénagyüjtés a tejes néni
kaszálóján, krumplikapálás tostgyakorlásként a falusi
mészáros földjén, kukoricatörés hálából a község dülő-
jén (nemzetgazdasági tanulmányok) és végiil, ha marad
nrég idó, egy kis játék vagy kirándulás, esetleg pihe-
nés a fiúk számára. Bár a tábor nem a pihonés ídeje:
majd utána otthon pihenjonok a fiúk. ltt a jolszó: ke-
ménységryo odzeni. - Itt két figyelmoztetés gyakorlat-
lan parnok számára: 1. a kirándulások idejét előre
nem szabad moghatározni, hogy kollemotlon vendég
érkezésokor a csapatot bármikor porcek alatt nagy ki-
rándulásra (a közeli ordó sürü bozótjába) vezethossük;
2. vendéglátó napnak (kottó szokott lonni ogy tábor
tartama alatt) olyan napot jelöljünk ki, amelyról a me-
teorológusok esküvel erósítik, hogy akkor fOldrengés,
végitélet, jégesó, vagy legalább is országos esö lesz
(nehogy a forró nap mogártson a vondégeknok: ,a cser-
kész másokkal,szombon gyongéd").

Nagy gondot ígényel a tá,borszabáljlztit összeálli-
tása. A táborba 12 évosnél fiatalabb fiút ne vogyünk
fel. Ha ilyon mégis jolontkeznék, a tábor kapuja elótt,
kivül, üItessük lo és ott várja be 12.ik évének betölté.
sét, minek mogtörténto után beléphet a kapun (o cél-
ból kaput okvetlonül csináljunk a táborunknak). Polgári
személy a táborba nem jöhot. Ha nrégis jönne, úgy hiv-
juk meg ebédre (ha azt mogette, többé kötéllel sem
hizza öt sonki cserkésztábor közelébe). - Á tábor fel-
tétlen ura a parancsnok. Ö nem dolgozik, de mindonki
másnak a munkájában kifogásolni valót talál. Szive
folgyülernló mérgét a napiparancsokban önti ki. Tekin-
télye mogőrzése céljából mindig nagyon gondterhes és

lomoly arcot vágjon. - A tábor határait sonki engo.
ilély néIkül át nom lépheti vagy ugorhatja; tilos a fia-
tárt jolentó spárga alatt átbujni, vagy ,,véletlenül"
a táboron kivülro tévodni. - F'ürödni csak engedéllyel
szabad, viz jelenléto esotén. Porban, napsugárban-és
a virágok illatárjában bárki ongeclély nélkül fürödhet.

- Dohányzás csak a sátrakban engedélyozett, nehogy
a szabadban moglássák, vagy rossz példája a kisebbe-
ket rossz utra vezesse. Lőfegyverhez és a boros
hordóhoz csak igazolt tiszt nyúlhat. - Az egészségére
mindenki nagyon vigyázni koteles; a betegség gyógyi
tása: 3 napo§ koplalás és 1 kanál ricinus. - Naplóirás
kötelezó; a naplót hetekkel elóre mogirni nom iliik ég
nem szabad. - Aki a tábor szabályai ellen vét, go,
datlanságból mogbotegszik, vagy nagyon sokat es,'
úgy hogy maradása a tábort anyagi romlással fí".
getné azt a paranc§nok bármikor hazaküldheti.,,ie.il

_ .!r napirend.et a prospektusban a mamálpa s _
írjuk; ozért az ilyesfóIeképon fosson : 5,z utóbbi

8-kor felkolés. Mosakodás lavórban, minljuk.)
Mís_1 sátrakat a cselédség rendbe bozza,azegyot-
a felkeló nap megcsodálása. ,at vájász.l/z9-9-ig reggoli, Utána omésztés léIbo.
szélgetés közepott. tdik dijat

10-11-ig tizórai, k eredeti
l1-kor fürdés 50 cm. mély vizbon, rrlto ki:

locsolni tilos. méh,
t2-2ig ebétl Mindenki annyit eszik, .

beléjo fér.
2-3 ig pihenés.
3-5 ig játék.
5-7-ig tovább is játék.
7-kor a fiúk felhúzzák a kabátot, mert

AZ ELSÖ IBOLYÁHOZ.
A tavasznak futatlan vfuága
kítekint a harmatok kazal.
Milyen kícsíny ! és mégis van vágya1
Nyiíní akat, nyilni boktétába,
Mig úja egy pilllangó repúl.

az este
húvös lehet.

1/r8.kor vacsola,
8 kor lefekvés. Az éjjeli őrség a tábortúz mellett

vet ágyat magának. Alvás reggelig.
A prospektus ezen logfontosabb pontjai után még

közöljük, hogy melyik manruska milyen napon küld-
jön egy nagy doboz sütoményt a csapat szánára és
némely bölcs tanácsokat adunk a szülóknek arua az
idóre, amíg a gyerokek nincsonek itthon és végül ön-
magunknak enylro és burkolt dicsóitésévol fojezzük be
az irásm{lvet. A végo okvetlenüI az legyen: ,, . . . hogy
jó munkát végezhessünk hazánk és a magyar társada-
lom javára, hogy a bivalypocsolyádi tábor eredménye-
képen csakhamar újra magyar szó hangozzék Kárpá-
toktól Adriáig és a magyar név megint szép lesz, méItó
régi nagy hiréhez s mit rákentok a századok, lemossrrk
a gyalázatotll"

Ilyen prospektus már fél, sőt több, mint fél sikert
jelonthet, ha a tábor nem is sikorül, az nem baj, hiszen
azt mindösszo a résztvovö 10-30 fiú tudja 1 viszont
a szülók, rokonok, ismerósök és ismorotlenek, mind
kiolvassák.a prospektusból, hogy a tábor nagyszerűen
sikerült. Es a prospektusnak van igaza, múIt mit is
értenek ennok megitéléséhez a fiúk ?
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Dugó Janikát alaposan felültették - mert az ó
hires térképvázlatáról- kisült, hogy ros§z, egészon
ügyoson összeszodett lohetetlenségok és hibák (Osszesen
T2! - aki nem hiszi, számolja rneg újra l) nyüzsögnek
rajta. Do hát kritiZálni, másnak a múnkajan hibat ta"latni
nem vicc. Tessék most ozt a térképet Jót megrajzolni

P á ly áz at.
úgy, hogy montól kevosobb hiba legyen rajta - és a
tábornak is jó helye logyen l

Boküldési határidó: junius 30.
Dijak: 5 P, 3 P és negyedévi elófizetésok a

l\{agyar Cserkészro.
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l5. lecke.

Ha a gyo
akkor nom me1
heggvel, fár,al ,/
':rfi]",^-tiIt::#qn
berlin is hata'--]-{'9i:".._ _

hozzánk az i ". "//
hát, ha a Sp u.

csavalog é 13

nrellett
alapos
szül - o

,/,4lnn

,,Miahibaatérlrépen"
A feltetí kérdésre a logjobban feleltok meg:
1. A 304. számu Kórösi Csoma Sándor csapat

Farkas-őrse.
2. A 190. sz. Kárpát-csapatból (Szarvas) Szokoi

Zoltán.
3. A 11. Bocskai csapat órsvezetóje : Sclropp János.
4. A 658. csapatból (Pócs) Szokol Gvörgy.
ó. A 183. ,,Kinizsi"-ból tSzeged, Gvőrffy tsarnabás.
6, A 261. Irinyiektől rRpalota) Soproni András.
Igen jó megoldást küldtek be még: Redl Ervin

n,tiskolc, Markó Jenő 261, lrinyi, Nagy Béla 171. Erdósi
és Benda Kálmán 15. B. G.

Az elsó csoportba kerültek még: Deák lgnác 171,
Bistyó Lajos 3. R. M., Tőttóssy Béla 25, Tassonyi
Alnros 11, Juhász Márton 213, Peiniger Károly 32,

A második csoportba: Markó Károly 26I, 53.
Darü-őrs, György Endro 213, Halbherr Sándor 3, IJlbrich
Miklós 3, Jarosch Károly 169, Boros Rudolf 183,
Baimer István 48/O, Huber András 38, Badics Kálmán
128, Sas-.órs 25, Tóth Feronc 213, Korsós Nándor 298,
I{orváth Odön 48, Kromcsik János 196, Czeinet Géza

- és ketten, akik elfelojtették a nevüket is odaírni il).
A harmadik csoportba kerültek 10-en, a negyo-

tlikbe 12-en.
A másotlik csoportbeli megfejtések közül közlünk

egyot, hogy lássátok, hogy ezek is még elég jók voltak:
,,Kedves Jankóm l Baj van a kréta - akarom

mondani - a térkép körül. Olyan ez, mint aminő em-
borfigurát kötszeres boltok kirakatában láthatni: min-
don testrészo bo van kötvo, féllábu, íélkezü, félszemü,
gyomorgöroso is van. Azt hihetné valaki, már több baja
nem is lohotne. Pedig a térkép bizonyság rá, hogy
lehet, mort Feri barátotl unokafestvére fol is csoréIi

pályázatunk eredmenye.
a testrészeket. van itt minden, áe semmi §em a maga
helyén. A kálvária kápolnája a hegy oldalában vÚ,
a tetóre gyárat. épitett, bizonyára, hogy szép kilátása
legyon a gvárnak.

De vogyük sorjába a dolgokat, hogy csorkész-
munka legyen belóle.

Már a térkép léptékének megválasziása §em sze-
rencsés, nert _könrryebb dolgozni, ha 70'l^ a térképen,
0,5 km-nek felel meg a valóságban, mi jelen eseiben
0 4 km. A magassági vona]ak hibásak, m'ert két vonal
közötti területen van jelezve 11,4 (2ő?) és 41,2 m, nra-
gasság, a szintvonalak ugy össze-visszakanyarognak.
sót egymásba is szaladnak, tnintha semmi más céljuk
senr volna, csak az hogy becsapjanak l A nagynak ne-
vezett Ujváros nagyon kicsi a valóságban és a kOzségi
határvonal a város házai között vozet el. A kocsiutaV/-\
kal pedig haragban van, mert azok gondosan félkiío-
méterre elkerülik Hatátozottan szeszélyos ut, nert !a vöIgyben szerpentinben kanyarog, a 400- 500 m.-es
hogyekre nekivág merészen, egyeneseu. Az ut kb. 40o-ú,
amely terhes kocsival alig járható. Ezután természetes
az ambiciója, hogy ne a hegy nyergén, hágóján, hanem
a hegyek csucsain, száguldjon keresztül. A térképraj-
v9|9 nyilván azt hitte, hogy a vasutnak is ktinnyti
30q m-Te csak ugy felszaladni, mart azt gőz hajtja,
pedig hát oz lehetetlon. A stilszerüség meg azt hozza
rnagával, lggy u sikon legyon alagutja (a hegyen pe-
dig talán hidja), szolény megállónál pedig szálló legyen.
A patak som akar az út mögött nraradni különlogesség
dolgában, Talán, hogy a 4I2 m. magasságban lév8
kastélyból jövő uttal találkozzék, felurászik ].14 m. ma.
gasságba; vagy podig az ut jött le megnézni, hogyan
óröInek a ,,patakban" levó ,,hajómalomban". Do ell
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méE semmi, mondaná az obsitos viléz, az volna a clo.
róÉlegény,' aki mogfojtonó, mgrról hova is folyík a7,

a patak. Él azl gondolom : a lyukban levó rádió nrol,
leti lévó tóból kimászó ér partjára berajzolt füszál
mogissza. A gémeskutak mind a hogyon vannak; a fa-
Iuiah bolclog lakói a hegy gerincéro még viztornyot is
ópítettek, do hogy honnan kapja a viztorony a vizét:
örök talány.

Uj tátálmányok: rizsföItl a hogy t'otején, kálvfuia
a völgyben, a sikon utmoroiléIy és alagut, ujfajta he,
lyesirás (völgyi paiak) és még nem tudom hány hiba !

A t. Szerkosztó ur azt fuja, ki tudná rövitlen fel-
sorolni azt, ami a térképon nem jó. Most látom csak,
én ozt röviden nem tudom felsorolni. De nem is lehet.
Csak még a táborholy mogválasztása felott való nagy
bámulatomnak adok kifejezést és te is Jankó volom
fogsz méltatlankodni, a szakértolmedben bizva - és
kijolontod, hogy ido uem mész táborozni, ha megsu-
gom, a táborhely lent van a völgybon, do vizo nincs,
fája nincs, ordő nincs közolében, do ott vaü a íü§tö§
vasut, kófojtó és öt ut csomópontjában élvozhetni -már aki tudja ólvezni - a napfénybon lebegó por
ragyogását."

A logjobbikat nem közöIjük most, mett ez útba-
igazítást adna a mai új feladat megfejtéséhez, melyet
különbon négyon már elóre megéroztek, amenuyibon
rnegfojtósUk melló ogy-ogy holyosbített térképet is csa-
toltak. Ezok közül legjobb volt Bonda Kálnráné (15.
Bothlon Gábor).

Milyen állatokat irmerien a lI. oszt. crerkóaz?
c. pályázatrrnkra nag1 on tréfás válaszok érkeztek be.
Némolyík a ház körül éló állatok közül a szaruast, sast
és a higyót ajánlja. A másik nagyon rá lohet szorulva
a szorgalomra, mort minden állattól szorgalmat akar
tanulni, móg a juhlól is; - úgy látszik, már csak a
többiekkel való szolidaritás kedvéért som akarja a szo.
gény juhtól ezt a szép erényt mogtagadni. Yan, aki a
bárány tiszta lelkiismoretét, a házinjlulnak pedig test_
vériosségét kivánja kövotendó példaképen állitani; a
galambróI felfedezi, hogy ,,a növényekre nrég csak rá
som száll". Ha ez így volna, valóban díszjelvényt kel-
leno adományozni a galambnak - amiért ily szépon
,,kiméli a növényekot". A macshának ,,rendkivül finom
szaglása van - az egerct rnár 10 t!) lépésról mogérzi".
Egyik mogállapítja, hogy 

" 
A. báráng szelidségéről isme.

rotes. Az ombert nom bántja".Igazál szép tóle. Másik
a kakast tekinti példaképnek, mert ,korán ébrod s -víg kukorékolással felébreszti a ház lakóit". (Az utóbbi
tulajdonságot, mint követendó orényt, nem ajánljuk.)

A 85. Zringi-csapatban igen nagy lehet az egyot-
értés: ,hat páIyázó közül 5 ugyanazon állatokat válasz.
totta. Altalában elég kovés pályázat érkezett ha.

Áz I. és III. díjat nem adjuk ki. A második díjat
Petrohán Béla ,,(88. Szabolcs) cserkésznek itéljük eredeli
pá|yázatá&t. O a követkozó állatokat szemelte ki:
kutya, ló, juh, szarvagmarha, sündisznó, vakond, méh,
hangya, légy, focske, béka.

Mit kiván a

1. Ne csak egy szakácsot vigyünk táborba, aki
szegény - éjjel-nappal főz. Legyen minden őrsbon

logalább ogy szakács és az őrsök naponkint felváltva
íőzzonok. A szolgálatot az ebéd utáni mosogatás befe-
jozésévol koll átadni, ho'gy az átadott edények tisztasága
ellenórizhető logyon. (Sok
helyt mosogatás olőtt ve
szik át a szolgálatot, hogy
az uj, pihont órs nyugod
tan, szóp tisztára moso.
gasson ol mindent
uxagáu,ak.)

2.. Mintlon szakács-
nak legyen- tiszta fehér,
kötényo és - lehetőleg
fehér - tábori sapkája.

3.Tojeslábasban mást
no fózzünk l (Kozna')

4. Teafőző edénybe
zsiros ételt ne togyünk !

--{"j"'u:'?

tábori konyha ?

8. A szakács no végozzen ntindent maga, hanom
tudja foglalkoztatni a kuktákat ! Maga csak rondelkoz_
zék, eilenórizzen és logfeljebb a több gyakorlatot igényló
clolgokat végezze szomélyesen. lgy tanulnak mog a kukták
fózni és nom szakad meg a szakács l

9. A maradék étol.
nemüt lehetőleg hasznáI-
juk fol, vagy ajánljuk fol
valakinek moslékba, de
senrmi esetre se hagyju'k
a tábor terülelén meg-
romlani.

10, A hazulról vitt
élelmiszert ne papiros-,
hanem vászonzacskóba,
illetve dobozba tegyük,
(A közös élelmezés meg-
indulásakor mindent szol-
gáltassunk be.)

1l. A tüzhely min-
den oldalról hozzáférhotő
logyen (s4éIforgás, füst !)

12. Elelmiszert lakó-
sátorban ne tartsunk t

].3. Üres edényt no

tartsunk létszámellenőr-
F', T. 50-ö.

', 5. A fa tárgyakat
rhusvágó, gyuró deszka,
faranál. asztal stb ) min-
rhusvá

asztal stb ) min-
drin használat uí,án le kell
surolni (surolókofétvinni l1 Pihen a konYha, Horválh János 2I2. Bornemissza cs. felv, (lí. dii,).Z4 w§. r!r!, \rl. ulJ,/ 

tegyünk tűzte!
6.'Át5on mindig rendelkezésre a konyhán viz, 14. MosogatóvizróI minden főzésnél időben gon-

szappan, körömkefo és törülközó (do aztán használ- doskodjunk !

juk is !). 15. A15. A konyha területén csak azok tartózkodjanak,, 7. Konyharuhákat, kötényoket logalább minden akiknek ott dolguk van !

lsnan mossuk ki. A konvhán minden izléses és tiszta 16. Etkozéskiosztásmásnap mossuk ki. A konyhán mindon izléses és tiszta tás előtt
logyen. zést 1elszámitások !).

A Magyar Cserkész számai egyenként kaphaíóh minden vasuíi állomáson s az Álíalános
Beszerzési és Szállííási vállalaí mínden úiság- és könyvárusí(ó pavillóniában.
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SIBÁLYOK - olvasta Feri. Melletto: FECSKEK.,
- Távolabb : ZEBGEK. - Leghátul: SÓLYMOK . . .

Nom értetto ezeket a furosa áIlatneveket . sok
nrindent nem értett. Nem értotto a hatalmas fekete
táblára kifüggesztett hirdetmények egyetlen sorát -csak az öccse novét kapta meg a szome:

- Ilamvai György sogédőrsvezetót és Kovács Ti-
bor őrsvozotót vasárnap végzett jó osorkészmunka,jukéri
megdicsérem.

Alatta Bozzay tanár ur finomvonalú aláirása.
Fori elpirult. Ez a,,jó cserkészmunka" az ő mog-,

mentése volt. Neki eszébe se jutott a hála megfelelő
formája, más köszön és jutalmaz helyotte.

Tovább nézett. A középső nagy falon hatalmas
térkép: Magyarországé. Gyászsza|ag övozi s piros tin-
tával kihuzva rajta a trianoni határ.

A mennyezetig éró szekrény elótt álli meg, amikor
hirtelen hátra kelleit néznie. A nagyobb fiukból áIló
csoport, akikróI az a naqy fra azl mondta, hogy ,,Sóly-
mok", feszes vigyázzban állrtaz asztal körül s a vezető-
jük hangosan nrond,ta a ,,Hiszekegy"-et. De valahogy
egészen más volt ez az elmondás, mint amikor az isko-
lában irnádkozták unottan, verkli-módjára. Lélek és rajon-
gás volt benne. Á többi fiu is mind föláIlt, Bozzay pa-
rancsnok ur is - hármasan összetett ujjukat válluk
mellé emolték. Az imának vége volt - a vezető még
néhány halk szót mondott s a ,,Sólymok" szétugrottak.

Feri olbámult. Ennyi különbségot, változatosságot
nom várt. .lura tazzent csak fel, amikor Kovács Tibi állt
mog mellette.- 

- Talán ülj közénk, ha kedved van rá. Ene-
kelni fogunk.

Zavattan intott igent s odaült a pad végére, jó
két méterro a legutolsó csorkésztól. .dzok pedig vidá-
man helyezketltek el s nótázni kezdtok. Nom volt kép.
zett énekkar, annyi biztos - de képzettségüket pótolta
a lelkeseclés. Egymásután csendültek feI a szebbnél-
szebb csorkésznóták és magvar dalok -- s amint Feri
§zome féIretéverlt, bámulva látta, hogy Bozzay tanár ur
volük nótázik, félretolva a nagy iv papirost.

Negyetlóra mulva abbahagyták a nótázást - s
Feri örült is neki. A dal egyro jobban magával vitte s
egyik ösmert magyar nótánál azol kapta magát rajta,
hogy volük énekol. . , A fiuk víllángyorsan sorakoztak
s futólépésben montek ki az udvarra.

Fori kényszeredetten ment utánuk. Előbb elköszönt
Bozzay tanár urtól, aki barátságosan felelt: ,,Yiszont-
látásraí.

Odakint játszani kezdtek, Nagyon érdekos és na-
gyon vidám játékokat.

Fori, ószintén szólva, nagyon szeretett volna velük
játszani, do büszkeségo s a bonne lobogó értolmetlen
dao visszatartotta. Keserü szájjal á||t az udvar szólén
s nézte, mint köti be az őrsveaotó a fiuk szemét csor-
késznyakkondóikkel s vezeti őket az udvar különbözó
irányaiba - hogy onnan elintluljanak . . azt a botot
kolt megtalálniok, amolyik középen áll, Tréfás és mulat,
gágos volt oz a |átvány, amint bekOtOtt szemmel tapo-

(7. folytatás,)

gatóztak és kapkodtak - jó pár lépésnyiro a bot irá-
nyától. Végre is Gergoly Miki elsőnek kapta meg a
botot s gyóztes lett.

Láng Peti pár szót szólt Kovács Tibinek, aki bó-
lintott. Petí odaszaladt Ferihez:

- Kérem szépen - tossék yelünk játszani! . . .
Kérés, finom kedvosség, jóság volt ebbon a néhány

szóban. X'eri már-már azt akaúa mondani: ,,§zivesen'
- do aztán eszébo jutott a megalázkodás s atra a
lehetóségre gondolt, hogy kinovetik . . Nem, inkább
nem, S olyan keményen, hogy maga is megrozzent belé,
odavágta:

- Köszönöm - nem l

Megfordult és indult hazafe|é.
*

Otthon meglopetés várta : Károly bálsi, .akit nrár
egy héttel ezelőttre vártak, do lekésett a hajóról - meg-
érkezett,

Hatalmas, szóp szál ember volt - borotvált arcú,
meleg, barna szemü. Atléta termetén megfeszült a jól
szabott ruha - tagoltan, barátságosan beszélt. X'eri na-
gyon szerotte. Most is elhajitva minden gondot és prob-
lémát, odaszaladt hozzá, Károly bácsi nragához ölelte s
végigsimitott haján.

- No, te nagy fiu - tudod-e, hogy pont két éve
nem láttalak ?

Vidám boszélgetéssel telt el az uzsonna idoje.
Károly bácsi kérdozősködött Gyurka után; megtudta,
hogy a cserkészotthonban van - aztán kicsomagolt.
KüIönboző, praktikus ajándékok kerültek eló - Gyurka
számáta egy drága iránytü, Feri nreg két pár rádióhall
gatót kapott.

flamvai Gábor megkérdezte sógorát:

- Mennyi időre jöttéI, Károly ?

- Nem tudom, Gábor. Azt hiszem egy hónapra.
Attól függ, nem dobtok-o ki ?

Feri nevetett l

- Még ha ogy esztendoig lennél itt, akkor se,
Károly bácsi !

- Biztos vagy bonne, my boy ? Yigyázz, mert
kipróbálom.

- Próbáld ki, bácsi, próbáld kil
- Ne örülj olórel . . . Most pedig szeretném, ha

eljönnél velem sétálni. Két évo nom láttam ezt az öteg
Postot . . . Sokat változhatott.

Feri félszemmel odapislantott apjára, aki bólintott.
Rohanó örömmel kapta magára kabátját s már huzta
is nagybátyját, Károly bácsi mindig érdekeseket tudott
me§élni - egyáltalán az exotikum volt ebben a szo-
moruan ogyformára, egyhangura kiszabott életben. Ká-
roly bácsi jelentette a távoli tájék arany csodáit, a sza-
barlságot s boldog utazást. Megigérte Forinek, ha lotoszi
az érettségit, kiviszi magával s embert csinál belóIe . . .

Persze, ez mé{ két évvel ezelölt volt, amikor min-
den.rondben volt . Azóta. . . Fori nem is akart
rágonrlolni . De aildig, amig Károly bácsi nem tud
mindenről, addig bizonyosan jó pajtások maradnak -
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ahogy etldig voltak. Hiszen lovoleztok is: Fori minden-
róI beszámolt, tanácsot kért és kapott. Igaz, hogy az
utolsó hónapokban a lovolok egyro rövidebbek lottek -amint az olhallgatnivalók listája egyre bővült.

- Te gyerek - kozdto Károly bácsi sok
rosszat hallottam rólad !

- Rólam ? - clObbent mog F'eri.

- Igen. Lz apád azt mondja, hogy nom tanulsz,
anyád panaszolja, hogy nem élsz egészségesen. Még
Lili se védett - pedig akkor komoly lehet a bnj. Mi
az a komoly baj, my boy ?

A Muzeumkert rnellott mentok, alkonyodó, csendes
utcán. tr'erit annyira szivental álta ez a cseudes, tárgyi-
lagos, férfias kérdés, hogy elsirta magát. Károly bácsi
csodálkozva nézett rá.* Hát mi a lraj ?

- Lz a baj, hogy senki so ért m€g . Az a
baj, hogy mindenki kinoz . . . .!v a baj, hogy Gyurkát
dicsérik, engem folyton szidnak . . . Oh, csak meg tud-
nék tóle szabadulni! . . . Akárhogyl Akármiért!

Mindon visszafojiott szenvodély és álmártirság ki
szakadt tr'eriból. Károly bácsi csittitva totte rá kezét
vállára.

- Nono, gyerek no bolondozz. Tudom már,
mi a baj. Az, hogy üldözött báránynak képzeled magad.
Ertom: velem is mogtörtént. Olyan idós voltam, mint
te, amikor az apám valamiért mogvert. Neki inclultam
Pestnok s ha Pomázon el nem fogy a pónzem, bizíos
eljutok Amerikáig. . . Nem ke|l az ilyesmit szégyelni. ..
mog nem is kell komolyarr venni l . . .

Feri könnyein koresztül elmosolyodott. /

Te is végigcsináltad, Károly bácsi ?
. - Hogyne. Neki akartam szaladni a végtolennek.

Szogény nagyapád pedig végigcsáklyáztatta a Dunát:
nom mentem-e bolond fejjel neki, Aztán két hét mulva
hazajOttem s alig"egy hönap mulva Mr. Wellston kivitt
Amerikába. . . . Az ilyen elszökés alaposan kiábránditja
az embert.

Feri megpróbálkozott az ószinteséggel.

- Azt hiszem, elszökésre nem lenne bátorságom. ..

- Nom koll ahhoz tulságosan sok bátorság. Az
omber fölbocsüli íüggetlenségét _ összeméfi azza| a
melegséggol, amit az otthona, meg szülei adhatnak -s aztán dönt. Vagy a véletlen dönt,

- Hiszel-e a véletlenbon; Károly bácsi?'- Hogyno hinnék, Ferkó, Vagy- hat évvel ezolőtt
történt, hogy a Chinatownban, Nowyork kinai nogyodé-
bon jártunk. Hat olyan barátom volt velem, akik közül
négy ki tudná fizetni Budapest ös§zes adósságait. Valami
kinaival akadt össze az egyik, aki nem akart kitérni -vagy ilyesmi volt, már nem emlékszem. EIég az hozzá,
hogy az amerikai gentleman leütötte a kinait. Tudnod
kell, hogy az amerikaiak gyülülik a chinaman-t. No és

- két hét mulva nálam volt az aptó viilámban .

Egyik este be kellett mennem Newyorkba, hogy intéz-
kedjem az iz|et feIóI Akkor szabadságon voltam, tudod.
Mikor visszajöttem , az én, kedves barátomat ott taláIom
holtan. Nyil a nrellében - amolyan régimódi, indiánus
nyil. Megölték. Tragikus és rettenetes rémhistória -de látod, ha véletlenül azon az estén nem megyek be,
valószinüIeg sziutén ott fekszem mellette, másik nyillal
a mellemben.

No és?

- Hát persze, azt a kinait nagynohezon elfogták.
De valamennyi kinai, aki az ó utcájában lakott, eljött
s letetto az esküt, hogy a gyilkosság idópontjában a
kinai Brooklynban volt. Igy aztán felmentették. De a
barátom nem kelt életre - s a gyilkost sohaso találták
mog. Azóta tisztolom a vélotlont.

Feri tiszielottel né.lotl nagybátyjára. Ez a szines
é§ romantikus história nagyon :hatotl-rá . . . Annyira
olmerült, ltogy észro sem votto, amikor véletlen §étájuk
közbon ajta az iskola elótt állottak meg.

,,jvlilyen helyi§ég ez? Nem tudod véletlenül?.

- Milyon épülot ez? - kérdezto Károly bácsi.

- Ez . . . ez . . . az iskolánk . . .

Elég rondes épület. Persze egy kicsit komor.

- Beliil so vidámabb - gonoszkodott Feri.
Lehet. De szeretném látni a másik oldalát -gyerünk oda át.

Amint mentek a teljes alkonyi sötétségbon. az
gglik nagy pinceablakból fény 

- szüródöti kifolé.
Meleg_ és_ barát$ágos volt oz a sugár. Károly bácsí
megállt elótte.

- Milyen holyiség ez ? Nem tudod vóletlonül ?
Feri felelni akart, amikor a nyitott ablakon ke-

1egzltil hangok szüródtok ki, Odabónt csengó, vidám
dalolással énokeltek. A szövegot tisztán vitte" szárnyán
az osti szeilő s Feri ráösnrort:

,,Cserkészélet, ez az igaz élet . , ."
Valami oktalan, gyerekes düh töltött€ ol. Szerotott

volna belekiabálni az--énekbe, szétrombolni mindent.
Elfelejtkezett véletlonról, Károly báesiról, tisztitó igéro-
téről. _Arra gondolt, ami nemrég történt. A mogáHzO
menekülésre, amikor olyan gyávának és gyOngének
mutatkozott - ellenfelei pedig annyira eiósndk Os
bátorna_k. ,,Ellenfelei" - i§en rnar u§y gondolt ráJuk,
m.int ellenfeleire, akikre haiagudnia tóil. -Minclen lágy-
ság s zavart vonzódás, amelyot a délutáni megfigyoléűk
benne keltettek, hirteleu olpárolgott. Tettotő átszentnetr
látta Bozzay .tanár_ urat,-aki -olvadozik a jóságtól s
ugyanakkor szigoru itéIetet mond mindenkiről . . 

-. 
Sa-

ját öccsét is távolinak látta, aki a jót dicséretért teszi
s bátyjátóI egyre mes§zebb távolodik.

Mindezt és még sokkal többet gondolt végig, amíg
Károly bácsi mélázva aUt a nyitott abiak elótt § T'eteoi,
lelt. Arcán..a keménység egészon ellágyult. Odalont apró
fiuk. _egymást átöIelvo énekeltek. §- valami boldo§at,
szelidet akart mondani unokaöccsének is. amikoi az
megragadta kezét s rekedt, reszketó hangon mondta,

- Gyerünk innen, Károly bácsi!
tr'eri menekült az ellenfél elóI.

(Folytatjuk.)

J(a oannak jó gondolatainÉ, forduljuníc óiza[onmal
a azorÉgszíőíöz !
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Jó múnka. A Hadirokkantak Lapja
május 29-iki száma lelkes, meleg ci{kben
számol be a 9}2-es pestujhelyi Arpad
cserkészcsapat nemes cselekedetéről. A
cserkészek kiránduláson.voltak, Utiukban
ecy szivbaios l000i0-os hadirokkantra buk-
ká"ntak, aki magával tehetlenül vergődött
az ut porában. Mint késöbb kiderült, a
szerencsétlen ember Máriaremetére igye-
kezett gyógyulást,keresni s utközben eselt
össze. Á cserkészek azonnal gondozásba
vették a beteget. Eszmé|etre térite|ték, az-
tán nagy fáradsággal kézen szállitották a
pesthidégkuti szanatoriumig, ahol átadták
a mentöxnek. A magával teheteilen rtlkkant
katona déli íél 12 őrától este 6-ig volt a
cserkészek gondozásában. A Hadirokkan-
tak Lapja nagy etragadtatással hálálkodik
a cserkészeknek azérí, hogy abbanhagyva
napi játékukat, egész napjukat egy sze-
gény rokkant istápolására szentelték. Mi,
akik tudjuk, hogy minden cserkészcsapat
ugyanezt tette volna, nem hálálkodunk,
csak kezet szoritunk lélekben a derék
9l2-esekkel, akik élik is a törvényeket,
akik becsülettel megtették azt, amit joggal
várunk el minden magyar cserkésztől.

Ez l927-es pünkösdl lchthysz tábor.
Az lchthysz, bibliás cserkészcsapatok a gö-
döllöi erdőben gyültek össze szokásos
pünkösdi találkozóra mintegy 480-an 22
csapatban ll városból. Bibliás előkészület
előzte meg a találkozást s a tábor gazd,ag
lelki programmja a Szentlélek utját igye-
kezett munkálni, szombat este álllak a
táborok § a nagy zászlórud körül egy
akarattal való együttlétre intette az |ge
a cserkészeket. Vasárnap d. e, zászló fel-
vonás után korok szerint biblia körökre
oszlott szét a társaság, hogy utána közös
istentiszteleten vegye n r észt ; V id ov s zky Kál-
mán nagytiszteletü ur prédikált. A katholikus
{iuk a közeli misére mentek be. D. u. tiszti

gyülés majd örsvezetöi gyülés volt, ahol is
az örsvezetőkröl ill. a liukról volt szó, Az
utóbbi különösen a bibliás cserkészet kö-
rül tánasztott élénk vitát s folytatására
még e hó t8-án este |l:7 órakor a Magyar
Reménység otthonába (Práter u.33. sz.2
kapu) gyülnek össze a fóvárosi őrsvezetők.
Ezalatt a tiuk játék ,bemutatókon, közös
játékokon ismerkedtek egymással s szóra-
koztatták a tábort meglátógató 16 stutt-
garti cserkészt (Kristliche Pfadfinder). Az
esti közös tábortűz vidám számait hamar
elnyomták a szomoruak. Trianont gyászol-
tuk s ismét az lgében találtunk vigaszt és
parancsot a jövendöre. Hétfőn reggel vá-
ratlan riadó szólitotta a fötérre 3 csapa-
tokat. Egy imitált erdőégés ellen' r,onult
fel az egész tábor, majd onnan a tisztek
váratlan kivonása után az elfoglalt tábort
kellett visszavenni. zászló fe|vonás után
fogadalomtétel volt a tábor főparancsno-
k"na'< Farapo Ede orsz. vezetőtiszlnek a
kezébe, A,-protestánsok istentiszteletét
Szöke lmte nagytiszteletü ur vezette, aki .

a reformátusoknák urvacsorát is osztott.
Ez volt a tábornak idén is a legmélyebb
éleménye. Délutan tisztek, őrsvezetők,
fiük kúlön, majd együtt megbeszélték a
lábort. Az lchthysz zász|ó uj csapatokhoz
(a 108. Baksay és a I84. Csaba) került, a
csapatok tábort bontottak s a vonatok vi-
dám cserkészliukat vittek a főváros felé,
akik talán mind megérezlék,hogy a Föve-
zér ott iárt az ő Szent Lelkével közöttünk.

Hibaiavítás. Múlt számunkban a dr.
Rácz Lajosról irott cikkünkbe tollhiba
csúszott. A IX. kerület kitünő elnöke a
Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarának nem
elnöke, hanem igazgatója,

A repülés hösei. Minden cserkész jól
tudia, hogy a repülés legnagyobb szenzá-
cjója Lindberg-nek és Chamberlin-nek az
Oceánon való átrepülése. Amaz Párisba,
ez Berlinbe szállt az Ujvilágból. Valóban
csodálattal áll meg az ember ez elött a
két hős előtt, akik legyőzve minden lizikai
(távolság, vihar, éhség, alvás hiánya stb.)
és lelki nehézséget (félelem, aggódás a
hátramaradottakért, idegkimerültség stb.)
óriási teljesitményükkel bámulatba ejtetíék
a világot. Mi sem természetesebb, mint
hogy az uiságirók özöne tengersok kér-
déssel halmozta el a levegó hóseit. Azok
közül a nyilatkozatok közül, amelyeket
tettek, nem lesz érdektelen ránk cserké-
sz,ekre az, amit mondottak eddigi életük-

röl. Mind a kettő nagyon mérték-
letes férfiu. szeszes italokkal nem
élnek. Az éteiben is mértéket
tartanak. Mindennap tornásznak.
Sokat és jókedvvel dolgoznak.
Az ifiuságuk is tiszta, munkás
volt Komoly célkitüzéssel halad-
tak mindig elöre. Sokat voltak a
szabad természetben s már korán
megszokták a nehézségek leküz-
dését. - Ezek a íétfiak nagy
célt értek eI, mert olyan volt az
ifjuságuk, amilyenre mi, cserké-
szek, vágyunk: egészséges, mun-
kás, tiszta.

l{egjelent a ,,Nemzeti Nagy-
tábor Emlélikönlve". A magyar
cserkészet hatalmas megmozdu-
lásának, a Nemzeti Nagytábornak
beszámolóia elkészült. Minden
cserkésznek, aki a felejthetetlen
megyeri táborozáson részt vett,
örökre kedles, szép emléke lesz
ez az Emlékkönyv, amely minden
közérdekü vonatkozásu dofgot
tartalm az a nagytáborról, ideértve
a versenyek leíolyását és ered-
ményeit is. Az Emlékkönyvet
szárrios kép ékesíti.
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Pj c§erkész§zindarab, ,,Május hó
29-én tartotta a Minta-gimnázium kongre-
gációja tagfelvételét s evvel kapcsolatban
a kongregáció 254 sz. ,,Minta" cs. csapata
d. u. az intézet nagytermében sikerült
akadémiát tartott. A müsor középpontja
Sdndor Dénes cs. t, "Mikor a szikia lting-
ralobban" cimü 5 lelvonásos cserkészdrá-
mája volt. Cserkészszépirodalmunk eme
legujabb hajtása annyira megnyerte a ke-
rület jelenlevó elnökének tetszését, hogy
azonnal megkérte a szerzőt, hogy engedie
át darabját a kerülelnek kiadás végett. Az
akadémia mind erkölcsileg, mind anyagilag
nagyon jól sikerült."

u,-VlI. KERÜLET.
A kaposvári cserkésznap. Derüs szép

napokra virradt Kaposvár, a pünkösoi
ünnepek alatt. A Somogymegyei Intézö
Bizottság felkérésére a 37. Berisenyi és a
15l. Turul csapatok nagyszabásu Cser-
késznap rendezését vették tervbe s gondos
előkészületek után a VI.-VII. kerület csa-
patainak élénk részvétele mellett, a ketlős
ünnepen szép sikerrel Ie is bonyolitották.

Már szombat délután nagy sürgés-forgás
van a cserkészberkekben. A kaposvári 37.
csapat fogadja a Budapeströl érkező 31.
Kossuth c§apatot, maid később Witz Bé}a
orsz, elnököt és Zsembery Gyula dr. orsz.
ügyv. elnököt. Fogadásokon ott van az
egész helybeli tisztikar Stephanich Pál
megyei elnök és Takács Gyula m. fötitkár_
ra| az élén. Este a Kaszinó egyik termében
a Szövetségi Vezetők tartanak tiszri mgg-
beszélést. Pünkösdvasárnap a nagy nap.
Elküldte csapatait Somogy, Tolna és Ba-
ranya. Egymásután érkeznek Szigetvár,
Nagyatád, Bonyhád, Csurgó csapatai. Ké-
sőbb érkeznek a pécsi c§apatok is élükön
a 2l7. csapat zenekatával. Lobogó zászló-
erdő indul meg a város főutcáján az el-
szállásolási helyek felé.

Innen a csapatok az istentiszteletekre
sietnek. A katholikusoknak witz or§z.
elnök mond tábori szentmisét. Az istentiszte-
letek után a kossuth térre vonulnak a csa-
patok, amelyet teljesen megtölt Kaposvár
hazaíias, lelkes, cserkészbarát közönsége.

Takács Gyula vm. fötitkár áll az emel-
vényre. Udvözli a megjelenteket s köszö-
netet mond a városnak a megértő támo-
gatásért. Ezerkétszáz cserkészliu lengeti
kalapját az emelvény felé, mikor megjele-
nik dr. Vélek Györ§y polgármester s be-
szédében buzditja a cserkészeket a további
kitartó munkára. witz Béla orsz. elnök
mélyenszántó fogadalmi beszédet intéz a
cserkészekhez.

A fogadalomtétel után diszmenetben
vonulnak el a csapatok a vármegyeház
előtt, hot Tallián Andor alispán fogadja a
megyei tisztikarral az eíkélyen ál|va a
tisztelgést.

Délben ötventeritékes ebéden vett részt
a tisztikar s táviratban üdvözölte a magyar
cserkészmozgalom legföbb v{dnökét, Horthy
Miklós kormányzó Ur Ofőméltóságát,
Albtecht kir. herceget, a Cserkész Nagy-
tanács elnökét és gr. Khuen-Héderváry
Károly főcserkészt.

Délután három órakor megkezdődtek
a Jókai ligetben a versenyek és bemutatá-
sok. Minden csapat igyekezett kitenni

Fara3ó Ede Orsz. vezetőtlszt megbeszélést tart
az Iclrthysz.tábor vezetóivel.



Dbód a kaposvári cserkésznapon. A kaposvári cserliósznap. [ogadalomtétel.

magáért. A közönség nagy éídeklődéssel
nézte az ügyesebbnél-ügyesebb cserkész-
szerű mutalványokat,

Este tábortúzhőz gyültek a csapatok.
Fellobogott a nagy máglya, Takács parancs-
nok a kuruc idökröl mesélt és lelcsendüIt
egy.egy régi magyar nóta. Ám az kigy
eső kellemetlenkedni kezdett s a további
progíam elmaradt,

A cserkész-szállásokon, két iskolában,
hamarosan csend lett. Pihenni kellett, erót
gyüiteni a másnapi nagy összecsapásra.
Reggel nagy lelkesedéssel kezdték meg a
két táborra oszlott csapatok felvonulásu-
kat a terepre. A kislaki malom volt a fő_
hadiszállás, ahol a dönlőbilóság kiosztotta
a számokat és a leltevést ismertette. A
ha diiáték összes érdeke s mozzanatai alkal-
mazásra találtak.

Fordulatos, egész lélekkel íolyó volt a
játék. Mindkét rész sok ötletességet és
ügyességet mutatott ugy, hogy a lefuvás-
nál a parancsnokság eldöntettennek tninő-
sitette-a nagy ,,háborut". A csapatok a
jól végzett munka tudatával, vigan zengő
muzsikával tértek vissza a városba.

A kaposvári c§erké§znap nagy jelentő-
sége a résztvevó csapatok testvéri együtt-
érzésének kimélyülésén kivül föleg abban
áll, hogy'teljeien meghóditotta a város
legszélesebb rétegeit a csetkészet számára,
Nagy fejlödések lehetősége rejlik e tény-
ben s a rendező csapatoknak, tiszteknek
nem szabad a reáforditott munkát és ener-
giát sainálniok: megérte. Dicséret adassék
érte mindazoknak, akik ezt lehetóvé tették,
Kaposi cserkészek előre !

Dr. Révész Erich.

VIII. KERÜLET.
Fogadalomtétel. 1927. máj 8-án a t 18.

sz. piarista g. csapatának 8 tagja tett fo-
gadalmat, A íogadalmat nagyszámu érdek-
lődő ielenlétében Mihálkó Béla parnok.
!er. főtitkár vette. ki. A 2 5. sz. csapat
Ókécskén 1927. junius 6-án a Tiszapartján
tartott fogadalomtételt. Az ujonnan alakult
iászárokszállási cs. csapat lagjai a kultusz-
minisztett és a püspököt várták t927, jun,
.6-án tartott fogadalmukra.

Csapatigazolás : Jászárokszállási po!g.
líu isk. jun. elsö napjaiban kapía meg csa_
patának igazolását.

Unnepélyek: A l18. §z. ,,Tufán" csa-
pat mái. 7-én és 8-án ugyanazon müsor-
ral előadást tartottak az öregcserkészek
bevonásával. A müsoron két szindarab
szerepelt: Marciék három kivánsága és
Zi|ahy L.: Előkeló utasa. Ugyancsak ez a

csanat résztvett a mái. 22-én a Nővédelmi
Misiió rerti ünnepéiyén. Hasonlóan jól
sikerült elöadást tártÓltat még a 2l5, sz.
Ót<écskei gazdaifjak csapata junius .6-án
és usvaneien a naDon a iászárokszállási
csanii A nasvkörösi cserkészcsapat (216.
sz.) a nasvtá"bori lilmeket mutatta be máj.
25-'én. nűveket a kerület részéröl Klein
Gvulá üsvÚ. elnök és Vöröss József ker.
elÍenörzd'mesbizott is végignéztek.

A kecskeúéti csapatok jun.6-án tartott
pvermeknaoon esvütt]esen kértek részt ma-
Eíltnat az'ünneoTép rendezéséböl.- A ker. 25 iiazo-tl csapata közül eddig
l0 ielentette be'nyári nagytáborozását. A
tábÖrok legtöbbje Dunántúl és a Felvidék.

Ix. KERÜLET.
Vezetőséc : Elnök: dr. Rácz Lajcrs, ü.

v. elnök: Deljrcczeni Ferenc, vezetö tiszt:
Mezev Béla, Főtitkár , Török 'libor, ellen-
őrző'mb,: ár. Bessenyei Lajos, föpénztá-
ros: Pásztor Gyula, ker. ügyész : dr. Miszli
Károly, Müszalii előadó: vitéz Kanabé De-
zsö, brvosi előadó: dr, Várady Szabó
Miklós, közlekedési elöadó : dr. Haidu
László.

A t82. sz. Uhu cserkészcsapat május
hó 26,27 és 28-án háromnapos mozgótá-
bort rendezett a budai hegyekben és Viseg-
rádon, közben sétát tettek Budapesten is,
ahol többek közt megnézték az irredenta-
szobrokat és a Cserkészházat (kalauzunk
Zsembery Gyula bátyánk volt) A c§apat a
Cserkészparkban kapott kellemes szállást.

Tlszti gvülé§,ek : Ez évben a követke-
zőket tartottuk: jan. 30-án Debrecenben,
a közgyülés napján. Tárgy: dr, Zsembery
Gyula ! Az öregcserkészet. Márc. 20-án
Debrecenben. Tárgy: dr. Major Dezsó :

Örsvezetőképzés. Ez alkalommal a t90. sz.
Egyetértés vendégei vollunk,

A husvéti orsz. órsvezetói tábo,ba
a 172. sz. Erö csapat Koncz Sándor, Pap
Kátoly, Rábold Gábor őrsvezetőket kül-
dötte fel.

Horthy Miklós kormányzó ur őfő-
méltósága Debrecenben járt junius 3-án
az egyetlen központi épület alapkövének
a leleplezésén. A pályaudvaron diszcsapat
élén a kerúlet elnöksége is fogadta s ki-
vonultak az összes. csapatok is.

l7l. sz. Erdósi lmre (Debrecen, Pia-
risla gimn.) május 29-én fogadalomtételi
ünnepélyt rendezett. Rovtics Ltiszló prnok
tartotta a beszédet. A kerületet dr. Rácz
Lajos elnök és Török ribor tőtilkár kép-
viselte.

Gróf Teleki Pál dr. tb. főcserkész a
debrecenl örsvezetők Lözt. Máj. 21-én
Debrecenbe érkezett a tb. íőcseri<ész ur.
A vonatnál cserkésztiszli küldöttség élén
Mezey Béla ker. vezetőtiszt íogadta. Más-
nap, vasárnap délután lolyamán a tb. fő-
cserké§z ur dr. Millerer Rezsö egy. tanár
cserkésztiszt kiséretében kiment az őrsve-
zetói tanfolyam nagyerdei kirándulására s
mintegy másfél órát töltött ott. Aktiv részt
vett egy elméleti nregbeszéIésen (az őrs-
vezetö hivatása) és egy megközelitö játék-
ban. 'fanitásaival, fúrgeségével, derüs jó-
kedvével, kedvességével olyan jól esett
magunk között látni - hiszen a N. N. T.-
ban annyira megtanultuk tisztelni és sze-
retni.

A l72, számu Eró csapat 5 éves
fennátlására máj. 7-én cserkészdélutánt,
este pedig tábortüzet rendezett a debreceni
ref. gimn. udvarán. A lábortizet Debre.
czeny Ferenc prnok vezelte. A tornaterem-
ben böséges büífé volt, mely a c§erké§z-
mamák fáradozásának az erednrénye. Min-
den jól sikerült. Tiszta jövedelem l186
pengő.

CserkészJótett. Nagy nyomoruságban.
örökös betegeskedésben él feleségével és
3 gyermekével együtt egy 100 százalékos
hadirokkant az egyik debreceni nyomorta-
nyán. Annyira meghatolta sorsuk az ottani
egyik csapat cserkészeit, hogy gondozásba
vették a családot s heti sorrendben örsön-
ként látiák el őket a legfontosabd élelmi-
szerrel.

x. KERÜLET.
A 907. Károli Gáspár cserkészcsapat

má| 26-án, áldozócsütörtökön nagyszabásu
c§erkésznapot rendezett mintegy 200 pest-
környéki cserkész részvételével a kavics-
bányai impozáns templomtelken. Az ünne-
pélyen megielent Faragó Ede o. v. tiszt,
aki délelótt a fL-gadalomtételen gyönyörü,
könnyekig meghaló beszédet mondott a
íogadalmat tevő ifjusághoz. A délutáni ér-
dekes c§erkészbemuta(ásskat ugyancsak
Faragó Ede vezette. Ott volt még a X.
kerület részéről dr. Juhász József kerületi
főtiíkár is, aki a kerület nevél-.en szólott
az iljusághoz. A kavicsbányai magaslaton
egész kis tábor épült fel, volt egy biblia-
sátor is, ahol a Károlyi bibliát terjesztet-
ték a cserkészck, A nap tábortüzzel és
máglyalüzzel fejeződött be, ahol az ifjuság
tüntetett e szennyirodalom ellen, Az egész
cserkésznap iránt igen nagy vo|t az érdek-
lődés és nagyszátnu közönség élvezte vé-
gig a cserkészek munkáját.
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Temesi Győző: Crerkészkönyv.

Aligha van cserkész, aki ne fo-
gadná kitöró örömmel a hirt, hogy
megjelent a Cserkészkönyu III. ki-
adása. Hiszen a könyvot minden
cserkész isnreri, Mindenki tudja,
hogy ogyszerüen nélkülözhetetlen.
Csak egy baja volt eddig: az,hogy
nem lehotett kapni. A két elsó ki-
adását szétkapkodták rendkivül ha-
mar. (Ugy látszik ez lesz a sorsa a
ItI. kiadásnak is.)

A Csorkészkönyv harmadik kiadása
lényeges átdolgozásután került sajtó
alá. Egész csomó uj kép, uj cikk
van bonne, melyek mind nagyszorü
újitások. A könyv kitünó szerkosz_
tője s közismert pompás főmunka-
társa nagy gondot forditott arra,
hogy az uj kiadás még lolkiismere-
tesebben olégitse ki a ualód.i szik-
séglotet. Nincs a könyvben egyetlon
felesleges szó, egyetlen hiábavaló
mondat §em, viszont nrinden benne
van, ami,t egy ujonctól s egy II.
osztályu cserkésztól lehet követelni
s az olsóosztályu próba leglényego-
sohb tudnivalóit is foltárja.

Feloslegesnek tartjuk itt a könyv
bővebb ismertetését, mert, el sem
turljuk kópzelni, hogy akadjon csor-
kész, aki nem fogja maga megis-
merni e leggyakorlatibb, lognélhü-
lözhetetlonobb sajtótermékünket. -Azért hosszu ismertetés helyett csak
ennyit: A Cserkészkönyv lII. kiadása
mindon várakozást kielégit, Pompás,
szinte tökéletes vezetójo a cserkész.
fiunak. Ebból a könyvböl egész
cserkésszé képezheti ki magát min-
denki. Eppen ezétt a Cserkészköny-
vet meg koll vennie, mind,enkinek,
aki csorkész akat lenni, akinek több
ambiciója is van e mozgalommal
\apcsolatban, mint a ruha viselése.
Es meg kell vennie mindenkinek,
aki ismerni akarja e mozgalmat.
Mert ennél világosabb, gyakorlatibb,
igazabb ísmertetést a, magyar cser-
készetról nem lehet talá]ni sehol.

Legyen a Cserkészkönyv ott min-
den táborozó cserkész hátizsákjában
s legyen ott minden otthonban, de
sőt minden csorkészbarát asztalán is.
Aztán lopakodjék be e könyv szel.
leme minden cserkésznek, minden
csapatnak, minden jóbarátunknak
Ielkébe, vorjen ott gyökeret l Ekkor
Iesz igazi magyar cserkészet,

Benedelc Béla: A megyeri sivatagig
Szép kiállitásu, porpá. könyv fekszik

előttem. Mintegy l00 oldalas. Tehát nem
vaskos kötet. Mégis most, a,hogy elolvas-
tam, ugy érzem, hogy sok terjedelmes
könyvnél értékesebb. Különösen nekúnk,
magyar cserkészeknek.

il[§§Z
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A 103. sz. R. M. S. T. csapatról iró_
dott ez a könyv, Ils én mégis Űgy érzem,
hogy benne lüktet az egész magyar cser-
készet eleven vérkeringése. Benedek Béla,
a II. kerület vezetőtisztje irta s nekem
pégis az az érzésem, hogy mindnyájan
irtuk, akik szeretiük eztamozgalmat, akik
gyönyörüséget találtunk a magyar cserké-
szetért való küzdelemben.

Igen, mert ami ebben a könyvben van,
az egy darab eleven magyar cserkészélet,
mlnden lelkes küzdelmével, minden aka-
dályával, minden örömével és diadalával.
Benedek Béla a maga csapatának történe
tét irja |e, d,e ezzel mintegy megörökiti azt
a munkát, amelzet a kezd,et kezdetén, -amikor még nem volt előttünk példa, nem
volt mögöttünk erős szervezet - végeztünk
mindnyájan. Nagy érdeme a könyvnek,
hogy nem ad száraz krónikát, hanem visz-
szatükrözi a küzdők lelkivilágát is ugy,
hogy épen ez.zel ad példát arra, hogyan
kell önzetlenüI, kitartóan küzdeni s ered-
nényhez jutni.

Minden tiszt, minden cserkész sokat
tanulhat ebből a kQnyvből. de kiváltképen
iparos csapatok vezetői számára nélkü-
lözhetetlen. Lépésrő1-1épésre meglelhetik
ebben a munkában elörehaladásuk minden
feltételét s azt az egészséges szellemet,
amelynek minden iparos csapat életét be
kell töltenie.

A könyvben dr, Puky Endre, a képvi-
selöház alelnöke. a II. kerület elnöke irt
előszőt, a záró cikk pedig Wítz Béla orsz,
elnök tollából való.

Melegen ajánljuk Benedek könyvét min-
den cserkésztestvérünknek. A mi irodal-
munknak egyik legeredetibb, leghasznosabb
hajtása ez, amelyet meg kell becsülnünk,
Kapható a szerzőnél, meg a szövetség
gazdasági hi vatalában.

lfj. Renner gépészmérnök. Cikkedet
örömmel közöljük, de szükség lenne a
rajzok klrsézésre való atraizolásáta. Hogyan
lehetséges ez? A rnásodik őrsvezetói tábor-
ban örömmel várják á tűzhe|y bemutatását.

G. Gy. Budapest. Kérdésgdre a mai
szám egyik cikke ad választ. Ambár erre
a kérdésre több könyvünk ad feleletet.
E|sősorban a Cserkészkönyv, amelynek
minden cserkész könyvei közt ott kell
lenni. - B. J. 184. Jót mulattarn irásodon.
Leközölni még sem iehet, mert meglehétő_
sen helyi vonatkozásu. Jól leszed azonban,
ha próbálkozol a M. Cs. számára irandó
elbeszéléssel. - busuló cse!,ké§z. Ezen
testvér nem tudok segiteni, Nagy örSmmel
irnék az érdekedben jó édesapádnák, de
mást ugy sem tudnák szivenr szerint irni,
csak azl, hogy nagyon helyeslem viselke-
dését s csak arra kérném - éppen a Te
érdekedben, - meg ne lágyuljon a szive
s bizony csak tartson vissza a nagytábor-
ból, Hiszen az oc|a való eljutás jogát el-
vesztetted azzal az,,egyetlen" szekundával.
Csak ntugodj bele a nregérdemelt bünte-
tésbe. Ne keseregj a tábor után, hanenr
fogj neki keményen annak a latinnak, ta-
nuld meg ugy, hogy soha többé ne legyen
vele bajod. Ha igazán van benned cse;r-
készléltik, akhor"nenr is tehetsz egyebÉt,
mint hogy a vakáció legkomolyabb felada-
tául tüzöd magad elé a lelkiismeretes ta-
nulást, mert na cserkész hiven teliesiti
kötelességétu. _ Gyurka. Köszönöm érte-

sitésedet és melegen gratulálok. Tudtam
én azt, hogy tiszta jelesed lesz. Aki min-
dennap szorgalmasan tanul, az mindig
Látia táradozása jutalmát. Csak el ne biziÍ
magad ! A vakációban pedig pihenj, játsszá|
sokat és egyél mindení jó étvággyal. A
Mátrában találkozunk. Visiontlátásrá ! -B. G. Debrecen. Most már nincs semmi
akadálya a táborba indulásnak. Háláld meg
mestered jóságá! azzal, hogy nagyon szor.
galmas, jó, lelkiismeretes munkás-légy. Azt
a háromheti szabadságot a szorgalmáddal
kell behozni. Jó, vidári munkát f- .n. P.
Pápa, Az édesanvád epészsésüsvi taná-
csait 1ót lontold meg. AZért c§a['szeresd
jobban anyukát, hogy olyan nagyon félt.
Azt azonban nyugodtan megmondhatod,
hogy ne féljen: a Bakonyban ma már sem
haramiák, sem vérengzö farkasok nincse-
nek. De még ha volnának is, akkor sem
a cserkészekre vadásznának. - V. J. Bi-
zony én még mindig nem vagyok mégelé-
gedve a muzsáddal, de talán Te is iöbb
lelkiismeretességre inted öt, ha komolyab-
ban merengsz el inspirációidnak teimé-
kein, Idézek legutóbb beküldött verseidből:

Zöld lorn és hóvirág, régi örömvilág;
ltelkem tirátok vár.

Mégis szememben-megfagy a könny,
fsőt a keserv is !

, |gazán szép lehet - annak, aki érti.
En bevaltom, nem értem. Lehet ugyan,
hogy ez csak azért van, inert vz én sze-
ntemben nem fagyott meg soha'a keserv.

,Az erős hit" c. balladából (amelyrőI
nem tudom, hogy miért ballada) is idézek:

Mindenkit rémületbe ejt;
S arcunkra hozza a ueiejt,
De szivünkben a hála lakik.

Félek, hogy nem tetszene merész nyelv-
ujrtásod, hiszen a tiszteletreméltó elödöket
is megmosolyogjuk a légeny, éleny, nyak-
orján, ugronc stb.-ért. Aligha lenne iobb
sorsa a ,,vcrpj"-nek.

Aztán a lógikával is van némi baj. Mert
hát ugyanazokról akik kérö szavára rémü-
letükben ,,verejt" izzad,nak, a következök-
ben igy zeng muzsád :

S közelednek fenevadak...
Nem ijed meg a kis csapat,

. A cirkusz dicsö csarnokán,
Es miért a cirkusz csarnokdn, miért

nem a csarnokában ? Vagy igy nem jól
jött volna ki? Azt sem értem, hogy miért
,,dicső" az a csarnok, ahol a keresztények
csontjait ropogtatják a fenevadak. De riem
elmélkedek tovább, Hiszen lehet hogy csak
én nem értem verseidet. Megnyugtatásut
jó volna, ha más lapoknak is beküldenéd.
Sok jót ugyan másutt sem remélek. -304. sz. Farkas-őrs. Kérdéstekre a felelet
itt van ebben a számban. - N. L. Cöd.
Vicced nem elég jó, d,e az&t várom a
többit. Hátha lesz jobb ?

olcsó csónakszáilitá§. A MEFTER
3509lD. I. 927 száml átirata szerint palán-
kos csónakokat a magyar vonatokon a
személyhajókon is teherdijszabással ad-
hatnak fel arcképes igazolványos cserké-
szek. (Igy pl : Mohács-Budapest 5..pengö)
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