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Trianon. l92O,
Törises út vezet odáig. Epítetíek fent is koronás

nagl-urak, lent is koronátlan királyok; kint is, bent is:
napfénren es földalatti szindikátusokban.

1:ti7 után tovább élt a két magyáí világnézet, a
fúgge;Iensé3i és szabadelvú pártban. Meddő közjogi s
pártp,;,|i1l5ui viták félreto|ták az égető gazdasági, társa.
deImi. kulturális, propaganda problémákat. A I(ossűth-
iele radika]izmus törpe epigonjai kisajátították Széche-
n$ liberaüzmrrsát, nragukhoz vonták az elhelyezkedni
neni tttdó intellektuelleket és kiilföldi lecept szerint
du]sozták n}eg az állami élet kis pólusait, a családokat,
akkor, ntikor a nenrzet önérzetét csapta arcúl tsécs a
;éderójavaslat XIV. és XXV. §.ában, ahol a német-
n.r elrú ti.ztivizsga s újoucozás köriili kivánságaival fel-
krrrbácsolta a szenvedólyeket, majd tovább ment s az
i-.i-_,hli kIauzu]ában. meg a chlopi hadiparancsban meg-
l=mételte u8Tanezt,

Keresen értékelték ezután a magyarbarát Obrano-
;i,:s-d.iuasztia kiírtását Szerbiátran; az oláh Astra s
_{drenernlbankok erdéIyi földbirtok-politikáját, mely
iihiizia az erdélyi nagyarság lába alól a talajt 1 a cseh
;erületi i3enyek bejelentését a Felvidékre a bécsi par-
]r,mentJ_lenL : a szerb Narodna Obrana, a cseh Szokol
njkö,{rSe{,

Er.:edriik összetörni a törököt, elgyengúlni a bol-
--:n_ l-::nen a riláglráború nyitányára megadták a jelt
i;,arajer ,h.,an 1914. júnirrs 28-án.

}úil raon,-ljak erről a Mesé-tő|? Lzt, hogy szövet-
.=].=:i:kkei egtiitt 160 nillió lélek tülekedett 1400
:_l-:_:a]: _{zt. hc,:1 :]] nrilüó katonánk szállt szembe
,;: .: i_ -:-.';Lhal?

\-agl. :nkálrb szoljak 0trantóról, Limanováról, Do-
i.,el,], .r,: l. I:r,rzl.r,j]. Rarance, Toporrrtzról, I\fonte san Gab-
iiel,_,. Sa: jlicheie-ró1 ?

]Iegen]:tsern a rengeteg vitézségi érmet, vagy a
i70,t1.1l rériianúl. az 1.]C0,000 napvilágot n€m látott
kis magyart ?

Beszeljek arr,,l. ho3r zászlónk ott volt az o|áh, a
szerb. az orosz. az c,iasz fö]djén, \.agy arról, hogy a
magrar csatornák patkánlai elrágták a határainkon ér-
rünk, nrúltunkért tiitekedök inait s azok összerogytak ?

EInondjam, ho3r negérkezett Trianon s hog5
csak voltunk ? }íegismételenr Izaiás próféta szarait :

Terra vestra deserta: szép hazátok letarolva.
Nem, firik !

Kurikolni nrég akkor senr tudtanr ! Miért tanulnám
:eeg most?! Akkor is jajon3tak a kishitliek. hog1- itt a
iaiál. \em volt igazuk l

_lz elsó napon. hogy Trianon híre eijutott ide. az
:,r:r"rg kiizepén lett rég,várba. belólem harsant föl az
t; ne,e5ar elet riadója a }Iore g;asziinnepélyén. a
Tira€híI8 köz3l-ülesi termében :

,Csak sírjon, ríjjon a hogedünk, de.bennünkszá-
zadoknak büszke, turáni daca búgjon' a, Eg felé, nert
meg neírl törhet, el nem ernyed, fonnmarad, fenyeget !

Nem félek attól, hogy elpusztúl o nomzet, nrolyet
az évszázad,os jobbágyi viszony nem tett alázatos§á, a
szabadság nem tett önhitté, mely pogányból keresztény,
kóbor szomszédból letelepúlt földmüves, fosztogató sze-
génylegényhadból a kereszténység védolmezője |ett az
izlám ellen. Az folyton ajánlgatta neki a bántatlanságot
és a fegyveres szövetkezést, de ez undorral utasította
vissza, bár nrajcl belehalt a dicsőséges magatartásba.

Ne féljetek, mivel ránk szakadt a tél ! Rákóczi
kurucainak piros csizmája is havat taposott egykor a
gránicon, bújdosó honvéd is didergett már barna köpö-
nyegében a nádasok között. Sokszor hullott a lelkünkre
hó, sokszor befújta a lábunk nyomát is a szél, de azért
nrégis csak kitavaszodott. A mélységbon megpezsdűlt
minden rejtett eró. Megrepesztette a jégpáncélt, neg-
olvasztotta a kemény kérget, életre csókolta a deres fii-
szá|at, az anyaföld barázdáiból életet hívott eIő, életet,
mely a magasba emolte fejét, a méIybe bocsájtotta
gyökerét. Lett tavasz, loít nyár !

Lesz t,avasz, lesz nyár !

Későn ? l

Ostoba beszéd ! 50 évvel az augsburgi veroség
rrtán megépül Szt. István erós királysága. 50 évvel &
tatárjárás után jött az Anjouk daliás korszaka. 50 évvel
a várnai csata után már fentragyogott Mátyás hatalmas
birodalma. Későn volt ?

Jöttok elro a nomzetre pillanatok, mintha Kelotról,
ahonnan jOtt, Ázsia nyújtaná érto a kezét, hogy a tu-
rárri népcsaládban elternesse. Es jöttek pillanatok, mint-
ha Nyugatról. ahol élt, Európa vonná ki rá fogyverét,
ho3y a német uralonr alaít az átja népcsaládba beol-
yassza. Nem sikerűlt.

Nem áltatok sonkit ! Elvesztettük az idót, hogy
saját celjainkat megállapithassuk. Most nrás érdekszfé-
rába vagyunk beleszorítva, mint a f,éreg az odvas fába
s emészteni kell, mint annak, míg túI nem rágta magát
rajta. Gyalázatos munka l De fiúkl Ezé a gyalázatos
nrunkáé a jövő, nem pedig a betyáros pöfí'eszkedésé,
nrely a legkétségbeesettebb vállalkozást hetyke bravúr-
ral végrehajtja, nem az ifjúság célkitíizéséé, melyet oly
természetesnek hiszünk, mint a látóhatár szélén lehajló
eget: nenr a felséges mesgyéjén álló lelkesedésé, moly-
hez méltó tettek sohasem járúlnak; nem a györryöríi
hajnzui áInroké, melyeket a kenyérkereső nappal szét-
ziiál: nem a politikai romantikáé, hanem a reális
pi,Iirikáe.

Tudom. hogy indulat, érzolem nélklil nincs élet,
niecs kúz,trelen. nincs történelem, de rigy van rendjén,
ha az irdalat és érzelem nem diktáló, hanom csak
ie5'tó elem. Ezt pedig csak helyos önuralom, alapos
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iltájékozottság és nagy lelkíkultura adbatja meg, amiből
ternnészetesen éppen a kikezdésnél van a legkevesebb.

Már pedig mi most egy új kor kozdetei, csirái
vagyunk. Félő, hogy a fiatal kor indulata elszalad a lo-
vasával, hogy mint a vad paripa, viszi, clobálja az észt.
ahova akarja, míg végre lelohad a szenvedély, kifárad
a fiatal lélek és álmosan néz a sok felületes, felesleges
nagyotakarásra.

Ez a mi botegségünk, öröklött bajuuk. Nagy dol-
gokról, nagy emberekről álmotlunk, tanulunk, hallunk,
azokra vágyunk. A nagy tettek csillogásától aaltánész-

Leányvár Selmecbányán.

re sem vesszük, hogy a_ legnagyobb dolgok a világon
csendben es önmegtagadó munka árán jönnek léire,
Ezek _a _rejtett hőstettek ,az igaziak, a legnagyobbak,
mert habár a taps nom kiséri óket, csak áz inimunens
igazságosztás. I(iépúl az Uj Magyarország a kis em-
berek jól bevégzett napi munkája után.

_ Turcsán hangzik ? Nern ha meggoncloljuk, hogy
harcokat ma nemcsak vérrel-vassal, hanem verejtékkól
és könnyel is lohet, sót kell vivni, hogy az elk-orűlhe-
totlen és rettenetes, ez elmaradhatatlan és végleg di-
adalmas.

_ _Ha a_legördülő szikla nyomot hagy a hegyoldal-
ban, ha a folyam árkot tör a völgyben, ha az-áUatok
c§ontjaikat hagyják a rétegben, moszat és falevél sze-
rény emlékirás_t a ]rőszénben: a kis ember is beleírja
nragát c_selekedetei által a saját arcába, a társadalomba,
a társadalonr a nemzetbe és a nemzet a viiágtörténe-
ieurbe. Ez nem hipotézis, oz axioma. Hiteléről kezes-
kodik az élet.

I{át akkor nrinek az idő elótti riadó ? Holnap
is van nap l A ,nomzetek élete hosszúra nyúIik. Amit
ma nem tud elérni, holnap kedvezó körülmények között
elérheti, csak kitartás, következetesség. Ez a siker
titka.

Es ezzel én nem mondtam semmi újat, csak azt,
amire Deák Ferenc tanított:

,,A, hazáért mindent szabad áldozni, do a hazát
sernmiért.'

Amire Széchenyi _int: ,,Ne a sziv, hanom a hideg
ész tanácsát kövessük."

Amire Kossuth utal l ,,A politika a7, exigenciák
tudománya,"

Amit Bercsényinél találok: ,Jobb a darabolt ge-
rádicson megállni s lassan feljutni." \ragy amit lll(s
házynál olvastam ; ,,Az okos halász, ha a hálója nieg-
akad, nem egyszello ránlja ki, mert elszakadna, hanern
enged és lassacskán ltttzza ki."

Hálónk megakadt. Ertsük meg tehát: nem a n},els
erő, hanem a szellemi szupremácia segithet rajtunk, a
tíz törvényen nemesült jr;bbik ónünk, a kulturpolitika.

A kultura olyan a nemzetek életóbep, mint agl-ö
kér a fa életében: onnan szivja erejét. Es a politika

- nézetom szerint - egyedek és nemzetek éIetösztöne.
Politizál a borostyán, mikor fára kapaszkodla, a nap-
nak forditja zöld levelét. Politizál a pók, a méh, ntikr,r
uglanabból a virágból a pók mérgot szí, a nréhe:ske
lépesnrézet. Az oroszlán, mikor zsákmányát megtánadja.
éppúgy politizál, mint mikor a kormányférti merész kéz-
zel irányítja a történelem kerekeit.

A politika tehát nem más, mint azál7am erejének
§zeryes kifejezése § ebből következik, hogy ahol harcra
kerül a dolog, otl az győz, aki nagyobb nyomatékkal
tud politikát csinálni.

}Ii gyengéknek bizonyúltunk, amikor a közelnlúll.
ban nregváltozott a világ strukturája; elvesztetltik k]
váitsá3os helyzetünket. Ez nélkülözésekkel jár. \e ft]-
jetek tóle I Szenvedések nélkül nincs spártai íérfi. nir_,.i
Petófi, nincs Entber tragédiája, nincs Rákóczi.

De ne is feledjétek, hogy e sápadt korszak ketl, ,
kötelessé3eiróránk.KiindulópontunIrezreketfog
ntagasba enlelni, vagy sárba taposni. I\{irrden elpocstlh _:

percünk az utolsó itéletkor mellettünk vagy el]entr;
fog tanuskodni. Oriási felelősség ez. Kivánja nlaralj-;
erónk okos felhasználását, eróíeszitéseink böIcs bec.
tását, bó fáradalmakat, rövid pihenést, szociális ér:..-
értve alatta nem magánérdekeink eszkőzél,, hanenr l.,-
világosúlt lelkiismeretet, nely a máséban is a ne:,,,,,:
látja, s mely azt tanítja, hogy senkinek sem szal.
olyasnti, ami másnak árt.

Es látjátok l Míg így nevoltek engemet, így ::
vellek titeket, Trianonban más nevelési elveket a]k:,
maztak, Ott nenr tudták, hogy a magyar edzett. e: ;
de jó is, hamar bizalmas és nem a kemény szorí.ll.', _

hanenr a lágy simogatástól féltendó. Ott nem tt, j;;,r
hogy volt itt Básta-szekere, de összetörtékBocskar, .rs-
tollas fiai: hogy volt itt eporjesi törvényszék, de i=_-

A 1őcsei Thurzó-ház.

dúlták Bákóczi farkasköIykei. Os de jc,. L, ;, : ii
tudták, hogy volt itt egy királyné asszons i. ;_ : ] ]L].

karikással, hanem rózsaszirommal megver:t ! :_ r _ í,:
nemzetet. Ki csak a magyar pénzt, ma31ar T:5i., ]_!-
gyar labancot kedvolte; ki mint a csillogcn glm,l;e".";,
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puha hernió, *uly iassan, biztosan kriszik bi.bOba bo- üuló ortloink íllata folettúnk nyomtaianúi elszállana ?
ruló fáink rügyei folé; kinyujtotta varázslatos kezeit a §oha! Nem háborut akarok én-! Békétt A háborúk
magyar faj fOldszagú vadvirágaira és _sarFantyús, csi- ugyis maguktól szülotnok nog, kormányok és népek
korgó sárga csizmába, lángvörös nadrágba, mentébo akarata nétktit. Mint a krátor kitörése, lássan késztit'od-
lujtatta, fehértollú forgós _süvoget uyomott a fejébe, nek, míg végro a lovogóben lógnak és ha akarjuk, Ira
tigriskacagányt vetett a váIlára, táncoslábu fehér pari nem, megindulnak.
pát.,hozatott alája s büszko diszül, világhíros ékességül A kultura kell nekünk ! S akkor mint a gájzirok
átültotte_ óket szép sor.jában farsargos bolorrdos Babi- sz,öknek fel a feketo magyal földbóI a vágyaink ; lesz
lonába, bécsi híres udvarába. Megfogta a magyart hiu- tömegösztön, mely nillió-inagyar kart és 

--agyat terel
ságánál fogva és sina kézzel botorelto a rizsporos kor- egy irányba; homályos sojtésoink felhálmozódnak rnajd
szakba. Dagy férfiain',ban, mint valami akkumulátorokban. Er}e

Hála lsten l Nem így törtónt lnost t a munkára robbanni kész magyar lélokket t Eddigi
Másokkal kaszáltatják lo rónáinkat és nom gon- munkánk som volt meddó s a válság oldódik. Mutatja

dolják mog, hogy legillatosabb a rét, mikor kaszálják. Mussolini pohárköszöntóje:
Kivágatják fáinkai és nenr gondolják, hogy vannak fák, ItáIia nyiltan kifejezi a nenros magyar nemzet
melyok akkor virágoznak legszobbon, mikor gyökereit olótt, hogy milyon csodálattal nézi bámulatos szívóssá-
vagdossák. gát és erojét . . . Megelégedéssol és hittel látja, m&

Meg lehet-e tiltani a madárnak, hogy ne röpdös- inkább, mint valaha, f,ogy Magyarország jobb jövó felé
.r" ft."k" rrá"' S"h ___.-----

Szulrováthy Imre dr,
a Tostnovelési Fóiskola igazgatója, ogészségügyi taná.
cso§, Ifjusági Vöröskeresztegylet megbizott stb. nem
ismoretlen a magyar cserkészotben. Amikor cserkészetünk
még i[iukorát élte. 1914-ben §zukováthy mint montóor-
vos a budapesti cserkészok részére élotnrontó és elsó-
sogély tanfolyamot nyitott. Ez volt az elsó találkozás.
Nem mult el nyom nélkül, mert a tanitó és tanitvány
a világháboru véres tragódiájában találkoztak: egyik
ntint orvos, a másik mint §egéIyt, segitséget nyujtó. A
kapocs csak erósödött Szukováthy és mi közöttünk.
1918 ban már aktiv részt vesz sik sándorral és a mai
vezetőkkel a cserkészmozgalom megszervezésében. Ami
kor az akkori rondszer vazetői nem jó szommel nézték
a hazafras megmozdulást, Szukováthy és társai titokban az
egyetom egyik tormében gyültok össze tanácskozni, hogyan
]ehetne a roncsolt lelkü, leromlott tostü magyar gyere-
ket megmenteni. Itt kapcsolódik be Szukováthy mun-
kássága a rokon ifjusági mozgalomba az Ifjusági Vörös-
keresztébo. Az egész otszágban megszewezte azt és
hogy ílyen áldásos, aktiv tevékenységet fejt ki, az
Szukováthynak, az intézmény ü. v. alelnökének a7,

érdeme.

Mindon cselekodetének központja a gyermok. Vö-
rös fonálként huzódik végig minden tettén, gondolatán
a jövó nemzedéken való segités, Ez a törekvés, rokon-
érzés hozta Szukováthy Imrét mi közénk.

A cserkészmozgalom do7gozó, munkás értékkel,
nagy pedagógiai érzékkol rendelkezó, lelkes vezetővel
gazdagodott, amikor ót a mult évben a Cserkész Szö-
vetség társelnökévé, majd pedig az I. kerület elnökévé
választották meg.

Rengeteg dolga közben mindig tud időt szakitani
a cserkészotnek s a jószivvel vállalt önzetlen munka
kettós folelósségével segit mindenütt, ahol csak tud.
Pedig ez a tevékeny férfiu nagyon sok helyt tud
segitoni.

Szukováthy Imrének, ugyis mint a Magyar Gyer-
mekvédelmi Szövetség alelnökének jelentós kapcsolata
van a külföltldel. ÖtizOr járt már Angliában, 'kétszer

Amerikában, több izbon volt Varsóban, Clenfben, Bécs-
ben stb.. Csak a napokban érkezett meg ujra az Ujvi-
lágból. Es mindon utjában, minden lépésében a magyar
gyormek ügyét szolgálja.

Aldja meg az Iston érte !

Trianon évJord ulójtin. Lelkünk szava. Füzsler János
174. cs. tiszt.

Hittünk a hivőknek békés seregével;
Bizakodó hittel,
Magyar igazságunk minden erejéwe}.

...A napok peregtek, a hónapok nrúltak,
S jaj sok hosszú évek
Komoran, tétlenül, némán elvonultak.

Megszokás lett a hit s csonka bénaságunk
Nem sajog lelkünkbe,
Balga csodavárak csak várunk, csak várunk.

Az Isten haragja méltán meg fog verni,
Ha tehetetlenüI
Nem tudunk akarni és nem merünk merni,

Apáink nagy vétkét, ha jóvá nem tesszük:
orozva szétrabolt
Hazánk szent határit visgza nem szereztük.

FeI vérszerződésre, új honfoglalásra l

Szégyenünk letörlő,
Ellenség elsöprö, szent feltámadásra t

Tettekre lendüljön tunya, ernyedt karunk l
HaIáI a tétlenség t
S mi ifjú nemzedék, mi élni akarunk !

Él.,i .ka.u.rk, ám nem koldus tengődőn,
Görnyedt megallrudón,
De sudár szabadon, izmos növekedőn !

Aranykalász rónán, égkereső bércen,
Isten nekünk adta,
Magyar vér áztatta, ősi örökségen.

Mert visszaszerezzükl - Az Isten úgy áldjon.
És új ezredévre
Születnek utódok nagy Magyarországon.
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A 3. sz. R. M. versenytábora. (\iléhes György felvétele.) A magyar követ megtehinli a 15. Bethlen cs, 1ábofat 1CsólIa Frigyes felr, )

Az Ausztriai Cserkészszövetség pünkösdkor lar-
totta V-ik cserkészyersonyét az, oíszág összes c§apatai-
val és a külföldi Szövetségek bevonásával, az osztrákok
1922-bon olhunyt legkiválóbb cserkésztisztjének
Barthoisznek emlékére.

A vorsonyek és a tábor szinhelyéül a táborpa-
rancsnok§ág a Bécs határában húzódó óriási kiterje-
désü Wienerwald legszebb részét, a Lainzi vada§kertet
jelölte ki.

Szombat regoltől kezdvo eleven, lüktetó élet zsi_
vaja vorto fel. az évszázados erdő csendjét - kivonul-
tak a bécsi rendező csapatok a három napo§ tábor
szinhelyérs.

Délután 4 órakor a lombok között felvillant a
magyar trikolór is: a 3. sz. Regnum Marianum vorseny-
csapa,ta jelentkezett a tábor vezetőségnél. A tábor fó-
terén jelölték ki számunkra a helyet; s egy éles fütty-
szó, no meg az óramutatók járásával fokozódó izgalom
jolezték a ver§eny elsó pontját: a táborverést, Nem
kellett soká izgulni, álltak már a sátrak, állt már a ke-
reszttel diszitett árbóc.

A másik ver§elyc§apat a 15. sz. Bethlen is meg-
érkezett nemsokára.

A nagytábor főárbócára felszökkont az iinnepélyos
megnyitást jelzó lobogó s mi szent igaz hitiel köszön-
töttük a osorkészot, a testvériség symbolunát. A szo-
kásos felköszöntók és üdvözló beszédek - amelyekben
'leuber ,Papau (tb. fócserkész) különösen meleg sza-
vakkal emlékezott meg a magyar barátságról - ellrang.
zása után megkozdódött a tábori élet.

A XtII-ik colonne (ts,gyanaz, mint nálunk a csa-
pat) rádiót szerelt, a müszakiak a konyhát ásták, a tá-
boroktól íávo| az erdőszélen (kényszerüségből) a ver-
sonyintézőség a bírákat oktatta be.

Este a tábor nagyrésze bevonult a városba s a
Festwochéval kapcsolatos rlnnepéIyek rendozésénél se-
gédkezett.

A vasárnap és hétfő programmját _ dacára mín.
den táborparancsnoki iutézkedésnek - keresztül huzta
lz idó. A felhóknek ugylátszik tetszett a mi boszan-
kodásunk, mert kitartóan öntözték, amugy is facsarni
való_gunyánkat. Vendéglátó gazdáink neg is elégedtek
csakhamar ozzel a hiába való harccal s tiadtak-a jel-
szót: leszerelni.

A legtöbben siettek is eleget tenni, ennek az ész.
szerü felszóllitásnak. I)e nem ám a magyar verseny-
csapatok,_ akik 

"ha 
addig _ élünk is" felkiáltással végig

kitartottak. Ez a rossz példa hatott és inkább megaia--
kitották a prüszkölők kórusát, de nem mentek haza.

A vorsenyek azonban - ha nem is az oredoti
torv szorint - mégis lobonyoütásra kerültek. Elbirál-

A magyar ver§enyc§apat Bécsben.
ták a főzést, a táborverést, a becslést, megfigyelést,
térképolvasást, első segélyt, morzét, kézügyosséget s jól-
lehet épen a fenti körüImények követ]reztében mcgle-
hetős primitiv viszorryok között folytak a versenyek,
mégis tiszteletreméltó eredményeket mutattak fel összes-
ségükbon. A magyarok nagyobb rutinjuk és talán győzni
akarásuk révén is a legtöbb pontban fölényesen yezet-
tek, de ez nem volt sohasem bántó, nrert a versenyek,
elsósorban a tanulás jellegével birtak.

Az esős időt különben Nlolnár Frigyes dr. jóvol-
tából és előrelátásából okosan és céItudatosan használ-
ták ki a fiuk. Meglátogattuk a \rofiv-Kirchét, az Egye-
temet, a Parlamentet, a városházát, aBurgot, aSchatz-
kammert, a Stefanskirchét, Schönnbrunnt, a Pratert és
tanultunk a kopott, régi bécsi kövektól magyaT törté-
ne]met. Néztúk a világváros vérkeringését, technikai
csodáit, embereit, szokásait, mindent aminek egy uj
ország épitésében hasznát vehetjuk.

Vasárnap d. e. felavatták az Ausztriai Cserkész-
szövetség arannyal himzett közős zászlóját gróf Wil-
csek Ferenc osztrák főcserkész és Teuber Imre osztrák
tb. főcserkész jelenlétében. A Magyar Cserkészszövet-
ség nevében Molnár lj'rigyes egy diszesen himzett nem-
zeti szalagot kötött a csapatok ősmagyar csatakiáItása
közben az aj zászlóra.

Hétfón reggel már a mosolygósabb felét láttuk az
égboltnak s ez sok vendéget kicsalt. Korán reggel ki-
vonult a'Pazmaneum cserkészcsapata - csupa fiatal,
lelkes papnövendék - Dr. Csárszky István prelátus-
kanonok és Dr. Korompay József parancsnok az I.
csorkészkerület yolt társelnöke vezetésével, Lelkes
örömmel fogadtuk magunk közé az idegenbe szakadt
édes testvéreinket, akiknek egész idő alatt tanusitott
vendégszereteteért és kalauzolásáért csak üde magyar
]elket hozhattunk cserébe.

A,vendégek között köszönthettük gróf Ambrózy
Lajos bécsi követiinket is feleségével, akikben igaz1,
ószinte cserkészbarátainkat ismerhettük meéi s tisztele-
tünk jeléül az ötletos nrókák kifogyhatatlan sorával
szórakoztattuk óket- 

*

Riadva hangzik a kürtszó ! Utoljara lebben a na-
gyat zászló az ormon. lmához szól a vezényszó és száz
fehér l_elkü magyar fiu szivéböl száll az ének. A jó
Isten adta a dalt az ajkunkra és mi az ó dalosai, vi§z-
szaadjuk neki.

A magyar [Iaza olküldött titeket fiuk mossze ido-
gon országba és Ti fáradságon, akadályokon, csábitó
szépségeken keresztül jöttetek vissza, visszahoztátok
a Rátok bizott magyar zászlót mocsoktalanul, becsülot.
tel, babérko§zorusan. Kosch Béla"
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A helyes felszerelés elve : mindento ami kell ; §emmit, amí felesleges.
A táborba inrluló csapatot teljos felkészültségében

mogvizsgálja a paranc§nok, vagy egy gyakorlott tiszt:
ennek a neve szerelvényvizsgdlat. Hát ez mindig üditó
esomény.

Nagytábor előtt egyszer egy cserkészem követ-
kező,,Iegszükségesobb' folszerelési tárgyait emeltem ki
a hátizsákból: magasszáru vadászcipó, négy iog,
négy alsónadrág, tollas kispárna, félkiló szalámi,
2 1kettő) kiló kenyér és egy csomó haszontalan
apróság, melyek közül már csak két üveg ,tartalék"
köIniv|zre ,emlékszem. Ez mind felesleges.

Egyik téli táborban hegymászás előtt álltunk. A
legkönnyabb volt a parancsnok hátizsákja, a legnehe-
zebb a 14 éves ujoncé. A mama jót akarttenniveleiés
,,ellátta". Elmenet elótt a következó dolgokat vettük
ki és hel.yeztik örizet alá (2 napos turáról van szó):
tartalék bricsesz-nadrág, második hálóing, második
szwetter, tartalék cipó, két hiló konzerv, a tat-
talék fehérnemü, l pár harisnya és 2 zsebkendő ki-
vételével és félkiló sulyu felesleges edérry. Ellenben
nem volt varrókészlete, teaszürője és hósapkája. A, tat-
talék fehérnemübe tartozott 3 ftárom) szalvéta is, mert
ő otthon mindennap tisztát kap,

Ne sajnáljátok fiük az e|őzetes számitást. Tanul-
játok rneg a gyakorlott táborozóktól, hogy tiz kilós há.
tizsáknál sulyosabb egyéni felszerelés még 3 hetes
mozgótábornál se koll. Amerikába 3 hónapra kézitáská-
val és hátizsákkal mentem. Lényegébon lgyanazzal a
felszereléssel, mint 3 hetes mozgótálrorba. A kézitáska
sulya 8 kg. volt, a hátizsáké 9 kgr. Három helyett négy
hónapig utaztam; semmi hiány nern esett. Azért, aki
ruházati szerolvényben vagy ólelmiszerben túloz, az átt
önmagának és arról állit ki bizonyitványt, hogy még
messze yan a cserkész-szinvonaltól.

Az ügyes csomagolás művészet. Csak nagy gya-
korlat fejlesztheti ki a csalhatatlan érzéket, Ezért irjunk
bo notesziinkbe olyan jegyzéket, amely lartalnazza a
ni egyéni normál.felszerelésünket. Elve : minden meg-
legyen, de a minimdlis mennyiségben. Azért egyéninor-
mál folszerelés, mert mindig vannak olyan tárgyak,
melyekhez az illetó egyénileg ragaszkodik és ezek az
általános felsorolásokból hiányzanak. Ebbe a normál
gyüjteménybo számitható : varrókészlet (mellényzsebbe
való kicsinységü, cm-es orsókkal és tartalék gombokkal),
liulacs, gyufa, gyertya, spárga, cérna, jogyzet, cipó-

zsinór, íésü, sótarfó, bicska és térkép. Ez ö§szo§en
nincs félklló és minden egynapo§ kirándulásnál a háti-
zsákban legyen. Az én egyéni tárgyaim itt: centiméter
(collstock), kis zsebtermometer, nagyitó és iránytii.

A Jehérnemü szükséglot egyszerü számitási elve:
egy hétre egy rend. Kivétel nincs. A harisnyánál vi-
szont bőkozünek kell lenni : mosásokat számitva, két-
naponkint tudjunk váltani. A felszerelés jegyzékét sok-
szorosan közölték (igy a Cserkészkönyv IlI. kiadása is
a I24. oldalon), ami pedig a specidlis cikkeket illeti,
azt csapatparancsnokságunk közli. De a főelvet nekünk
magunknak kell keresztülvinnünk : könyörtelennek kell
lenni a kidobdltisban.

Egyik külföldi mozgótáborba nagyon kéredzkedett
egyik ujonc. Nagynehezen felvették. Az ut második
napján szerelvényellenórzós volt. Derék zöldfüIünk cso-
magja 11 kgr, volt, ami l3 éves korához sok és ebből
6 kgr. volt élelmiszer, hololt közős ellátáson voltunk.
Nem való cserkésznek.

Elelmiszer csomagolása különös gondot és figyel-
met érdemel. A legjobb l aluminium doboz, amelybon
minden élelem benne van. Ha zaoskóba csomagolunk,
móg fontosabb az, hogy mikéní osomagolunk. Menjünk
sorjában. Elsó feladat : mit csomagoljunk ? Főelv : sok-
félét, Többféle könnyü ételünk legyen, mindig valami-
vel több, mint amennyit rendesen eszünk.

Két pélala ] egynapo§ kirándulás és hatnapos moz-
gótábor.

Az egynaposnál számitunk tizórait, ebédet, uzson-
nát. Ez jobb étvágyúnál mind kitolik a követkozókből;
50 dkgr. kenyér, 5-5 deka vaj, szalonna, kolbász vagy
szalámi, egy röviilkolbász (szafalátlé), kevés turó. De
hiba lonno csak ily kompakt ételeket hozni, hozzászámilva
az összes változatait is. Ea pl. valaki szalámi helyett
15 deka hust süt meg és azt hozza, a he|yzet mé8
mindig ugyana4 Itt fontosak a kiegészitö ételek: süte-
mény, keksz, aszalt- és befőtt gyümölcs, idényben ter.
mészetesen nyers gyümölcs, (lehetóleg többféle, pl. egy
alma, egy körte, 5 szem szilva), csokoládé, cukor, néz,
mindenből egy keveset. Yalamennyi étel sulya összesen
alig haladja tal az egy kgr.-ot.

A hatnapos mozgótábornáI lényegébon szorzunk
hattal és ozt a sulyt, hat kgr,-ot, elbirjuk. A főváltozás
az, hogy oly ételnemüeket. melyek a heyeréstól szen-
vedne-k (kenyér, friss,gyümölcs, vaj stb.), esak az elsö
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két napra vigyiink. Egyébként az éIolem nragja a kon,
zerv. Lz a körülmény, hogy az egynapos tábornál nincs
számitásba vóvo a reggeli és a vacsora, a?, különös
sulytöbbletet nem jelent. Tapasztalat szerint ugyanis a
napi 3 étkezés a mozgótdbornril teljeson olegerrdó.

Mtisodik föelv : hogyon csomagoljunk ? A szerol-
vényvizsgálatláI az egyik folbivás igy hangzikl nrutasd
a cukrodat ! Erre ZöldfüIü Tihamér egy ntorész rántás-
sal kikanyarítja élelni§zere§ zacskóját és a fö]dre ránt
egy csomó tárgyat velo. Elkezd kotorásztti benne, oz-
alatt a parancsnolr benéz a hátizsákba, ahol testvéri
egyetértésben pihen eg5,más mellett a használt haris-
uya és egy csontag vaj, álrnosatt sztrnditva sinrul itozzá
a naplófüzet, anelyból papirlapok állanak ki. Közben
Tixi nagy rössol rátalál a cukorra, a papiros felső t,é-
génél fogva kihuzza, mire a porcukor alul a repedésen
szónélkül az élolmi zacskó fonekéro folyik. Ezzel a
rendszerrel lehet aztán azokat a csodálatos rekordokat
olérni. Ahogy régi jegyzeteimet lapozom, a Zöldfülii
család sokrendü tagjai oddigi cserkészpályámorr a kö.

Reggeli, (rápolti Nagy Jenó felv )
!-ényLéppólyázatunkon Ye,selyen kivű1 vett részt.

vetkezó eredotí cserkészételekkel kináltak nreg (esetIt g
egymást) ; potróleumos párizsi, berzines tea, spiriluszc,s
kenyér, paprikás aszalt barack, mézes liptói, ktilnivizes
szalonna, karbidos csokoládé. Ugyanezek a családtagok
szerviroznak a II. vagy I. o. fózési próbánál paprikás
krunrplit anyafölddel, rántottát pernyével és hornokkal,
kakaót saját keverésü kakaóbombákkal. L cserkész a
csomagolásra csak tartós anyagot (vastag, erös papirost
és spárgát) használ fel és nindig kettös burokba cso-
magol. Különösen utra ne sajnáljátok a kettős papir-
zsákot és a boritópapirost. Minden egyos élelnriszert
külön-külön és jóI kell csomagolni. Méz az üvegből ki
lre flolyjon, szalonna a papiron át az ingmellekre pe-
csétet ne Iryonrjrrn. vaj el no olvadjon, gyünrölcs pré-
selve ne leryen. Senrmi fáradsírgot ne sajnálj az indu-
lás olőtt, hogy élelnriszereidet uri biztonságba holyezd
hátad zsákjában. Már amonnyiben az uton jóizüon fala-
tozni szándékodban van.

TJa igy toszel, cserkész vagy, ha nem igy teszcl,
zöldfülü vagy: válassz l Temesi Gyöző

A poéta:
Ha ajkak záft is, jo| íigyelő:
A íelí<tit< énekel. . .
S aí<i megétti szűz dalát,
A kíncsek kincsére talált,
Ennél tobb úgy se kell.

*

A vezetö:

A nyát pompája tánklevet1
Ertünk da(ol, kacag, , .
Értsétek meg az éaeket,
Régóta zerag mát éttetek
S Ottlí<re megmatad.

A ftuk:
Ú1 mtrnka vát tár.k s botdogan
Megyünk íeléje. Megfogan
Lelkinkbel rnost a hít:
A muní<a megsegít. ".

A vezetö:

Reggel vidáman ébteőiilk,
CsOkot hint rání< a nap -Ezet madát űjjong velür.k,
Manó lesi, hogy mit tesaünk1
Lapal a lomb alatt.

T ábofta índuló cserkészek éneke.
A fiuk:

Tandethad őtz| táborcnk
És ha mélázva haltgatunk,
EIénk utat teút:,
A jóság is scgít . . .

A vezetö:

A tó túkrébcn ott a kép,
Yendégül iól fogad -Értünt< derüs íoíyv ást az égt
Értüntr íagyog a mess?eség
És csábít ís sot<at . . ;

A fiukz
Mogotttiní< mínden elves?ett,
ŐsziilO tátsúnlr is gyetek -OrüI, hogy bút veszítt
A tetmészet segít . . .

A vezető:

A játékban ís alkotuní<1
Muní<ánk játék csapán -Jó Föld anyánknak bókolunk -Megkösaönii3k viőám sorunk,
Mínden úi nap után,

A fiuk z

Lelkank magasba f<lírepül,
Istent keresi egyedü|. .,
szent szavából merít;
A tísztaság segít...

A vezető:

Mankánk ötökös harc, csata
S míndcnnap más a céL.

Dicsó, ha jön, őiadala,
Messzite zer,dirl el dala , . .
A lclktink lgy acél,

A fiuk:
Ha tábortüz&nk tángia száll:
Elhallgat míndcn csacska száj.
Elfualja dalunk,
Hogy cserkészek vagyunt< . . .

A poéta:

Ktk így daíoínaí<, boídogot<,
Muní<áiuk nem vesa ell
A csetkészlétek vigaszán,
Az élet kusza piacád -
Száa szép emlék íelel.

Tdbory Pól.
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Mi történt az oceánon ?
Drámák a tengeren.

Az esztendó utolsó napja mosszo kinnt órt ben-
nünkot a Csendos-Oooán végnélküli vizoin. Már két
nap óia toljes szélcsond van és hajónk, a ,Donau"
ltevü badivitorlás tehetotlenül vesztegel egy helyben.
F'ölöttünk az ég borus és a légsulymérö is alászál]t né.
nrilcg. Pár perc rnulva mogored az eső és sürü csop-
pekben hull alá a borult monnyboltozattól ólomszinüvé
vá!t tengorro.

A legénység, amely a Szilvosztor-ost alkalmából
szabad délutánt nyeú, az esó olóI a fed,éIzet alá vonult
és ott nomzetiségek szerint csoportosulva vidám nótá-
zással igyekozett a barátságtalan időjárás okozta lohan-
golt kedélyét felviditani. A hajó elsó tisztje is közéjük
vegyül és tudatja velük, hogy a parancsnok ongedélyo
folytán éjfél utáni egy óráig fönnmaradhatnak, amely
idő alatt a hajózenokar játéka mollett elszórakozhatnak.
Hogy podig a jókedv teljes logyen, a legénység közt
rrrérsékelt monnyiségben bort fognak majd kiosztani.

Az olsó tisztnek ezt a kijelentését a matrózok
dörgó ,,hurrá" kiáItással fogadták és nriután még a lo-
génységot csendes mulatozásra és józanságra intotte,
clőre is boldog ujévot kivánva.. . oltávozott.

Nehány perccel éjfél előtt a zenekar a fedélzotre
nrent és míkor a hajó harangján az éjféli tizenkét órát
elütöttók, koromsötét éjben, szakadó osőben rázenditett
a néphimnusz hangjaira, ntolyet a legénység és tisztikar
,,vigy ázzn állásban, kezét lisztelgésro sapkájához emolve
hallgatott végig.

Azután a mulatozás vigan folyt tovább a fetlél-
zel a|atl.

Usy félegyre járt az id,ő, amikor hirtolen orós
vészkiáltás vegyült a mulatozók vidám zajába, amire
mindnyáian a fedélzetre rohantunk. Itt megtudtuk az-
tán, hogy a kiáItás a hajó farán álló matróz-órszemtől
eredt, aki órhelyén állva látta, amint egy ember a hajó
külsó párkányzatáról a tengorbo esett.

Nyomban olhangzott a vezénysző:

- Föl, a vitorlákhoz !l !

lis alig tolt bolo nehány pillanat, a matrózok a vi-
torlákat az idóközben kerekedett gyenge széllel ellen-
kező irányba forditva, megállásra birták a hatalmas
hajót. Bogy ki volt a szoroncsétlenül járt ember, azt
az ötszáz fönyi legénység közt mogállapitani egyhamar
nom lohetott. Hiába kutattuk a tenger felületét, az át,
ható sötétségbon nom lohotett semmit sem mogkülön-
bözteini. Valaki azonban figyolmoztetto az olsó tisztot
arr& a körüIményro, hogy ő látta, amint az ogyik al
tiszt közvetlonül éjfél ltán az egyik fedélzot alatti ab-
lakszorü nyilásra ült, amolyoken az ágyuk csövei nyul-
nak ki s oly széIosok, hogy rajtuk egy omber ülöhely,
zotbon kényelmeson elfér . . . és ott elaludt. Most aztán
többen is emlékoztek arra, hogy az illotő, miután
többet ivott a kelleténéI, odavonult, hogy az italtól
kábult fejét az éj tevegőjén lehütso. Közben elaludt

Irta: JENOVAY JEN Ó

s álmában egyonsulyát veszitvo - a tengerbe eshetott.
Ez a feltevés sajnos csakhamar igaznak bizo-

lyult, mert annak ellenéro, hogy az illetőt többször és
hangosan a novén szólitották, sehol sem volt találhatú.

Késóbb már távoli halk segélykiáltás hallatszott
a fedélzetre, miro nyomban lebocsátották a légkamrák-
kal folszerelt montócsónakot, molynek legénysége a hang
irányába elevezett.

Mig a csónak távol volt, a fedólzoten izgatottan
tárgyaltuk a balosetet és türelmotlenül vártuk a osónak
visszatértét.

Ebben a pillanatban é]os velőírázó sikoly törto
meg az éj csendjét, ami mindnyájunkban nrogdermesz-
tette a vért,

Ez bajt jelontett.
Nemsokára visszatért a csónak, do a szeroncsét.

len altiszt - nélkül. A csónakot vezető tiszt jelentetto
a parancsnoknak, hogy mikor már csak mintegy száz
méternyire voltak a vizbeesett embertől, tisztán ki lo-
hetett venni, amint az uszya a csónak felé tartott. A
matrózok ekkor erőteljes evezócsapásokkal igyekeztek
ót megközoliteni, do a követkoző pillanatban a fedéI-
zeten is hallott sikoltás tört ki belólo s aztán oltünt a
habok közL Mikor a csónak aIIa a helyro ért, ahol
a §zerencsétlenül járt embert mogpillantották, a kézi-

A legénység kis csoportokba yetődvo nőtázott.

lámpák fénye a vizfelületen uszó hatalmas vétfoltra esott
Szegény bajtársunk borzalmas halállal mult ki . .. egy
cápának oset{ martalékul.

A reggeli órákig idóztünk még itt s azután a pa-
rancsnok a fedélzetre gytijttette a legénységet és miután
szeroncsétlonül járt bajtársunk lelkiüdvéért a nyolcezer
métor mély hullámsir fölött rövid imát mondottunk, el-
hajóztunk a borzalmas esemény szinhelvéról.

Milyen az előirásos
tajzászló?

A rajzászLő 65 X 45 cm.

nemzoti szinü zászló, egyik olda-
Ián a csorkészliliommal, a mási-
kon a csapat és raj számnovével.
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Gondolatolr az óceánrepülés után.
Lindberghet és Chamberlint ünnepli az egész világ.

Az elhatározást, a halálmegvetést, a fizikai akarat hó-
seit csodálja százmil]iós tömeg; babérkoszorúkkal bo-
ritják be államfők, hadvozérek, diplomaták tokonszenves
alakjukat.

A,z akant hóseinek méltó ünneplése: cserkészgon-
dolat - nem féltékeny és nem irigy a más dicsőségére,
vele örül az ó örönrében. De ha ünnepelni akarunk,
akkor iinnepeljünk az érdem és érzésünk-szerint. Lind-
berghék az élet és halál 40o/o-os kockáztatásával nekí
vágtak a dicsőség, a hirnév, a 100.000 dolláros vagyon
útjának. A halálmegvotó bátorságon kivül mint hősi
tényt ennlegetjük nég a 33 órás fárasztó útat és ébren-
létet. Nem mindennapi oselekmény, de hol van egy
Dugonios Titusz hősiosségétól, aki a 1000/o-os biztos
halálba indult, pusztán egy háromszini zász|ó és a ma-
gyar férfi becsületéért. Hol yan az ogy Dobó lstván,
egy Szondi hősiességétól, akik százszot 33 órát töltöt-
tek étlen-szomjan, pihenés nélkül, akik mosolyogva in-
dultak a halálba, nem dicsóségért, nem vagyonért, ha-
nom a becsületért. Hol van ez a sok millió magyar férfi
éleiétőI, akik 51 hónapot töltöttek a víIágháború örjöngó
poklában, akik éveken keresztül állottak dermesztő
hídegben, sárban, fagyban, élelem nélkül a magyar ha-
táron, akik jutalmat, sem 100.000 dollárt, sem köszö-
netet nem kaptak - nekik legfeljebb ogy faláb vagy
mankó jutott.

Á világ ünnepli Lindberghot; a magyar cserkész
tinnopli az akarat igazi, nagy hőseít.

Áttjunt< meg egy pillanatra azonban a technikai
csoda mellett s nézzük meg az érem másik oldalát is.
Nem kétséges többé, hogy Amerika ezzel a lépéssel
Európának tószomszédságába került; a térképen jelzett
határok immár csak földrajzilag értékesek s térbelileg
és idóbelileg alig jelentenek többet a Duna vagy a Ba-
Iaton határvonalánál.

A kérdés mindenosetre jelentós a közgazdaság, a

kereskodolem szompontjából - sót olöroláthatólag for-
radalmat jelent, de százszorosan figyelembe jövő esemény
egy elkövetkezendó viláqháború esetén. Arnerika - he-
lyisebben az Egyesült ÁIlamok - Európa nagyhatalmai
közé kerülnek s mammuth pénzgazdagságával, tömeg
technikájával annak irányitó szellemo lesz. Az öreg
Európa minden ósi kulturája, civilizációja, művészete,
Amerika rideg, számitó, kalmár szellemének befolyása
alá kerül s nem lesz tiltó kéz, amelyik onnek útját állja.

A jövő háborújában már nem a szárazföldön vagy
a \izen) nem karddal és golyóval, nem is csapatok és
hadseregek kOztitt fog eldőlni az ijtközet sorsa. Az ál-
mok fantáziája valóra vált s mi ki vagyunk téve annak,
hogy Amerika a hadűzenet után 2 nappal már Párist,
Berlint vagy Budapestet bombázza akár 1000, akár
5000 repülőgéppel és a nérges gáz, Iángvető és magas-
robbanású okrazit bombák tizezreivel 10 perc alatt romba
döntenek egy nilliós lakosú várost. Hullahegyek és
megüszkösödött kövek fogják jelezni egy vírágzó kul-
tura, sok emberi erófeszités és egy háború végét.

Ezt a lehetőséget sem népszövetségek, sem rongy-
gyá váló békeszerzódése]r nem fogják tudni megakadá-
lyozni, mikor hatalmi érdekek összeütközéséról lesz szó.
Itt már csak egy oró sogithet : a Krisztusi szeretet.

,Cserkészfiúké a jövő" s enqek kell lenni a mi
legtávolabbi perspektivánknak. Amerikai, angol, magyar,
hindu, kinai cserkész fogjunk egyrr,rással kezet s a fe-
hér lelkek és daloló szivek tüzével olvasszuk egybo,
tisztitsuk meg a nemzetek, a iömegek lelkét. Félelem
nélkül, tiszta szemmel kell oda állanunk a kráter szé-
lére eleven, fehértostii gátnak és mosolyogva fogjuk
szenvedni az izzó, tüzes láva égetó kinjait - enber-
testvéreink boldogságáért. Ha sokan leszünk a gáton,
könnyebb lesz a munka - de ha csak egy igaz cser-
kész fog állni a helyén, ak*kor is győzni fog.

llyen szennrel nézi egy magyar cserkész a világ-
eseményeket. Kosch Béla.

Messzi a tábor titkai hivnak
Hófehér álom a sátrak alatt .

Gyászoló erdők dalai búgva
Falu harangja is, halld: hivogat.

Csermely a méIyben csacsogva} csobogva
Várja az iíjű, friss kacagást . . .

Amikor ott kinn zengi a cserkész
Zengve, dalolva, repesve dalát.

várnak a messzi ködökbe merüIve
Csonka határon a hegykoszoruk,
Jöjjetek! - hivnak. Itt a magyarnak
Kék ege régen gyászbaborult.

Jöjjetek! Itten verjetek tábort
S éjszaka égig csapjon a láng.
Csatakiáltás zúgjon az éjbe:
,N..n ! Soha ; nem adjuk ősi hazánk."

Kis sereg otthon . . . titkon epedve,
Tudom, a szivben e hit dala zeng . .

Hallode hát - a messzi határról ...
Táborok hivnak . . . a tábor üzent.

Ha|lod.e} ott kinn sirnak az erdők,
Vérzik a rét: e bús temető...
Hivnak a völgyben a pipacsvirágok,
Mágyar szivekre vár a tető,

Jöjj ide l jöjj ide ! verj ide tábort,
Várnak az áImok a lombolr alatt . ,

ide új hont szerezni e honnak,
a magyar föId: drága csapat.

Messzi a tábor titkai hivnak,
Kis sereg, otthon, kész vagy-e hát . . . )
Kész vagy-e siró magyar temetőkön
Tábort verni s szerezni új hazát...)!

Zed,tler József

Hiv a tábor !

Jöji
Vár



Apró tanácsolr a nagytábor ídejére.
Elhelyezkedés a 30 személyes sátorban.

Leghelyesebb a 2 sorban fejjel (nem lábbal) egymás felé

való elhelyezés, ugy hogy a fejek a sátor középvonalán legyenek s
két oldalt, a lábakná| hagyjunk 1 , t utat. Igy a láb felól eső
részen akasztva fel a szerelvényt, tninclen holnrink könnyen hoz-
záíérhető s nern kell érte keresztülgázolnunk az ágyon.

F. B, 50_ö.
A B-tipusu őrsí sdtorban legügyesebb és legokosabb ugy

elhelyezkeclnünk, hogy a sza|mazsákok az egyik lrosszu fal men-

tén egyrnásmellett legyenek, a szembelevö hosszu íal mentén

alacsony polcot készitünk, amelyen (esetleg alatta is) mindenki
elhelyezheti holmíját a nlaga lekvöhelye írányában. A szalnrazsá-
kok s a polc között marad még elég lrely a közlekedésre.

Csapatiroda dolga a nagytáborban.
Az iroclás örsvezetönek gondoskodnia kell a következőkről:
l. Megérkezés után a Cserkészszövetségnek beküldeni a

táborrrr egszálló jelentést.

2. T ábor ozási igazo|ványt legközelebbi elsöfoku rendőrha-
tóságnál láttarnoztatni.

3. Táborozási szabályz.aíot a tábor területén kifüggeszteni.
4. A, táborozók létszámát állandóan vezetni, fogyatékot

törölni, növedéket bevezetni.
5. Szervezöbizottság tagjainak, csapatpártfogóknak üdvözló

lapokat irni.
6, T'áborozás végén Cserkészszövetségnek táborbontó-je-

lentést beküldeni,

A mezei tűztakás íelteteleiz

1. Jogunk v. engedélyünk legyen a tizrakás helyén való
tarlózlrodásra ;

2. A tüzelőanyag tulajdonunk legyen;
3. A tiizböl senkinek kára ne származzék;
Szabad-e az erdóben tűzet rakni 2 Nenr. Sőt

szátnitott 100 m.-nyi távolságon belül sern szabad,
erdészeti szerrrélyzet engedélyével,

Engedély nétkül tilas: l. élófát vagy levágott és

a szélétől
csakis az

nrég fel

nem dolgozott íát elvinni;
2. a talaiban berrthagyott tuskót kiernelni és elvinni;
3. élófáról gallyakat, ágakat letörni;
4. elszfuadt íát, ágat, gallyat vagy tuskót elvinni;
5. száraz fa kérgét elvinni;
6. száraz vagy zöld fa]evelet vagy mohot elvinni;
7. gubacsot, famagot, erdei gyürnölcsöt, gombát, löldet,

agyagot, íagyökeret, füvet, vagy egyéb erdei termékeket szedni
és elhordani.

Szabad-e bdrkinek az erdöbctt tartózkodnia? A tórvény az

erdőtulajdonosának, illetve az erdöhatóságoknak diszkrécionális
(bizalmi) hatalmat ad arra, hogy kit türjenek llleg a maguk er-

clejében. (A ,Csösz",ból.)

Legiobb táboti segédkonyv t

,,Az erdők ezermestere". Akasztókészités, íránytühasználat,
kapukészités, bőrfonás, bőrgondozás, cipögonclozás, javitás, viz-
hatlanitás, papiroscsajka, cövekelés, faragás, íekhelykészités,
folttisztitás, folyadéktöltés, gereblye, gonrb, gyertyatartó, gyékény-

sátor készitése, csomókötések, hálófonás, hálózsák, késélesités,
konzervnyitás, kötélkezelés, hágcsók, labda, lampionkészités,
légytogás, edényjavitás, becslések, má|házás, napóra, naptávira-
tozás, nyakkendöíelhasználás, összegöngyölhető asztal, ágy, sár-
tisztitó, sátorlap összehajtása, sálor zsinegből, seprü, sipzsinór,
sipkészités, szalnlafonás, szijvarrás, szöghuzás, szunyogcsipés,
tábori asztal, tábori tökéletesitések, tübefüzés, tüzgyujtás, vasuti
jelzések, védötok baltának, késnek, csajkának, vödörállvány, sá-
torösszefüzés stb. mind szerepelnek benne. Ezért minden tábo-
r ozónak nélkülözhetetl en.

At, éjjeli őtök kötelességei.

A tábor biztonságára az éjjeli örök vigyáznak. Egy vagy
két íiu szemességétöI, ügyességétöl függ az egész csapat sorsa,
éppen azért az őrséget minden valamirevaló cserkész komoly
kötelességteljesitésnek logia fel.

Hogy a ,,ió nrunkátu végezni akaró cserkészek helyzetét
negkönnyitsük, leirjuk az éjleli örség legfontosabb teendöit:

t. Az éjjeli őr az egész tábort és környékét állandóan
íigyeli ;

2. Leilni, lefeküdni, enni, inni, stb. az éjjeli örnek ncnr
szabad ;

3. Az őrnél senrmiféle legyver nem lehet, csak cserkészbot;
4. Lámpát használhat az őr, de ezt csak szükség esetén

{egye, mert lánlpával járó éjjeli őr to|vajt nenr log;
5. Idegen embert ,,Á|l1, ki vagy !u szólitással állit meg ;

6. Ügyel a tüzhelyek zsarálnokáta, ne okozhassanak tüzet;
7. A sátorból kijövő fiukat tigyelemmel kiséri, esetleg

lántpát ad kölcsön, hogy a tábori latrináig eltaláljanak;
8. A tábor környékét is áltandó figyelemnrel kiséri, ha

gyanus jelenséget észlel, (kiáltozást, félrevert harangot) felkelti
örsvezetőjét vagy parancsnokát ;

9. Esőnét a sátrak feszitőkötelét megengedi s az árkok és
levezetőcsátornák müködését állandóan figyelemmel kiséri, ameny-
nyiben valanrelyik nem vezeti a vizet, azonnal kitiszlilja vegy
erről legalább gondoskodik;

10. Kint felejtett tárgyakat összeszedi;
ll. Csak akkor íekszik le,"nrikor az uj örség a szolgálatot

átvette ;

12. Az uj őrségnek tapasztalatait, jelentenivalóit elmondja.

viselli a tábotozási ptóbajelvényt?

A táborozási próba jelvénye
arany karika a iobb ingírjjon.
Ha az arany karika l cnr. sugarú,
akkor azt jelenti, hogy viselője
I. osztályú táboroző cserkész,
ntert öt különpróbát tett le.
Akinek l0 különpróbáia van, az

II. osztályír, akinek t5, az I|l. osztályú táborozó cserkész. Jelvé-
nyúk 2, illetve 3 cm. srrgarú kör.

A yoghurt készitese táborban.

'/z liter frissen felforralt, kitogástalan minöségü tehén-,
kecske- vagy juhteiet n-45o C-ra lehütünk, ntajd belekeverünk
egy evőkanálnyi yoghurt-ferntentet (kapható a nr. kir. állatorvosi
föiskola tejhygieniai laboratóriurnában, Budapest, VII, Rottenbiller
ucca 25, 10 cmlJ-es fiólákban). Az ily módon beojtott tejet széles
szájú üvegpalackokba vagy pohaíakba öntve, a túzhely közeléberr
helyezziúk el, hogy a beojtott tej a rnegalvadás bekövetkeztéig,
ami 4-5 órát vesz igénybe, 40-450 C hőnrérsékletü helyen álljon.
Ezt nrég könnyebben úgy érhetjük el, ha a beojtott tejjel nrcg-
töltött palackokat vagy poharakat nreleg (40-450 C) vizet tartal-
nrazó edényben a tíizhely közelében helyezzük el. Anrint a tej

rnegalvadt, hideg heiyre (jégszekrény, pince, kanrra) állitjuk.
A nregalvadt és lehútött tej (yoghurt) rnár alkalma§ a fogyasz-
tásra. A következő napokban ugyanígy készítjük a yoghurtot,
azzal a különbséggel, hcgy az ojtást most már az általunk készi-
tett yoghurttal végezzik, amelyböl nindig visszahagyunk egy
keveset az oltáshoz. l/r li{er tejhez egy evökanálnyi (kb. l0 cnr§)

szükséges. - 3-4 hét elteltével újbóI eredeti yoghurt-termenttel
kell yoghurtot készíteni.

A yoghurt igen kellemes savanykás ízü, egészséges hű-
sítö táplálék !

(Ternr észettudományi Közlöny.)

Hogyan kell

O
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NEGYEDIK FEJEZET.

Hat ember 
" 

lrÍ "y;lr"{á;o, . . .

Nádból font kerti asztal, fölötte piros ornyő át-
nyékol hüvösséget a koradélutáni nap hevos sugarai
ellon. Bájos mintáju, finoman hinzett toritő borul rá s
ahogy a tizonkét kéz az asztalra torül, nrozog és él -külön, nagyszerii tanulmáuy. Tizenkét kéz - hat kü-
lönbözó embor.

Köröskörül a kert sugárzó pompája - sok, sok
szogfü és rózsa - bokrok és nyugalmas fák. Mögöttük
a ház feh& oszlopai világitanak a szikrázó napsütés-
ben. Fent, a lapos tetón a fohér ponyva, mint tépett
vitorla, göngyölöclik a tartópóznákra. Lent, egészen lent,
a tó kók vizo kacag íöI az égre s tükröt tafi a vándor
bárányfollegeknek.

lr ház lépcsőjén vizsla nyú.itózik nagyot s lábára
rakja állát, miközben hosszu, lapos füle a legyeket
kergoti. Alig pár lépésnyiro három apró cica kuporodott
össze - dorombolva tárják ki apró tostüket a nap§u-
gár felé. Légy zümmögéso hallatszik s távolról, halkan
a tó moraja, amint mogtörik a kinyuló parti mólók
vógén.

A hat ombor ogészen csondben van. Ez a nyári
tlélutáni vatázs annyi boldogsággal töltötto el mindany-
nyiukat, hogy nom is törődnek mással. Nyári boldog-
ság varázsa áramlik a szivokbo s olfelejtoti volük az
ősz munkáját, tél hidogét, tavasz fagyát. Nyár van s
mindenki nyárnak él . . . A hat ember hallgat, csak a
tizonkét kéz beszé|. S ha valami pajzán szellem oda-
szállna a hat ember fölé - minilent, életot, jövöt és
multat egyaránt kiolvashatna ezekból a kezokból.

Az olsó kézpát energikus, izmos férfikéz. Látszik
rajta, hogy asztalra tud ütni, ha kell - megállja ho-
lyét mindenütt. Két egyszerü gyürü jelzi rajta, hogy az
illető házas ombor s ha a karikagyiirül nézziik,
látjuk, hogy régóta házas - kopott, avult drága omlék
lett a gyürüből. A másik ametiszt gyürün pecsétnyomó
is van: összofonódó, finomszálú H, G. betük. Az ujjak
hosszuak s látszik rajtuk, hogy sokat ir az illotő - a
hüvolykujj bonyomódásán a toll tartásának helye.

A kéz.tulajdonos hátradől székében s megelége-
detten fuj maga elé. Mégís csak szép ez, jő ez -mogszaba,dulni egy hónapra az iroda mindon gondjától,
a porek minden vesződségétőI. Mégis csak szép, hogy
hogy ebben a balatonparti villában mindnyájan itt
vannak, akiket szeret. Hamvai Gábor láthatólag meg
volt elégodvo jelenleg minilennol. Áz a Kovács, akiro
az irodát bizta, amig ó távol van, becsülotes és tisz-
tességos ember - nom lehot ollene kifogás. Dobol az
asztalon s arra gondol, hogy jó lenne ma délután is
fürödni menni - olyan nagyszerü a viz s a lovegő.

A második kézpát nem hasonlit az elsőhöz. Egé-
szen hosszir, egészen finom, ogészen karcsu. S mégis,
ahogy könnyedén, sulytalanul fekszik a takarón, látszik
s órzöclik: rondkivül oró van bonne. Mozgékony s a
végtetekig érzékeny - összoránilul mindunhlaa g mé:gi§

félientartl-a a nyugtalan erőt önmagában is. Barázdák

mélyedrrek néhol a kézfejbe s az egyík helyon
mélypiros sáv szakitja meg a sima bórt - láthatóan
valami nagyobb, sulyosabb sebesülés nyoma.

I(ároly bácsi szintírgy örül a békességnek, csönd-
nek és együttlétnek, ntint a sógora. Orü1, hogy a7, egy
hónap helyett sikerült három hónapi pihenésre csábit-
tatnia magát - örül, hogy két unokaöccso egész bé-
késon megfér egymás mellett, s hogy a huga már egész
lemondott a kOhécselésról - s nekipirult arccal nézi a
gyerekeit - köztük a legnagyobbat: az urát. EIfeIed-
kezott Amerikáról, üz]etéról s arról a szines életról,
amelyet magának megteremtett - ebbe a csendes bol
dogságba feledkezott bele.

De legjobban örül a két kicsi, |ágy kéz tulajdo-
nosának, aki az ölében úl. Ez a két kacsó lágy és ró-
zsás, mint a puha rózsaszirom, ott fekszik a hosszukás
férfikezek közt. A tulajdonosa podig, aranyszőko fejét
nekiiámasztva Károly bácsi mellének, kitartóan és ko-
molyan foglalkozik azzal a problémával, hogy: mí van
nagybátyjának órájában; a mutatót lehet e könnyobben
kiszedni, yagy az üveget? Ez azlán annyira igénybe
veszi, hogy kozót is ottfelejtetto az asztalon s. puszta
szemmel figyoli az érdekes kisérletet. Mindenesetre ha-
tátozottan eredmény, hogy Lili őnagysága nyugodtan
tud maradni két percnél tovább . . .

A negyedik kézpát karcsu, apró, halvány. Mintha
az anyai gondnak minden paránya, minden megmozdu-
lása, bánata és vérzéso rajta s bonne lenne. Hamvainé
egész lénye, mindon akarása, minden szava gyermekei-
ben és gyermekeiért van. Most is rájuk néz s a koze
néha-néha oltlalt téved, Lili hajára, vagy Gyurka ko-
zéro. Még ha pihen, akkor is beaézi óket - hasztalan
kapja a szelid korholást férjétől. hogy: ,,már megint
elkényezteted a gyerekeketl"

A másik két uriember régi ismerósünk - Hamvai
Gyurka s a bátyja Gyurka kezét messziról mog lohot
ösmerni a többi tiz kéz közül: barna - vagy inkább
csokolácléfekete s ha valaki kiváncsi a karra, fejre és
nyakra is - ott csakugy ezt a szerec§on,barlraságot
tálálja. A fehér, kihajtott galléros ing foltürt ujja ko-
mény izmokat mutogat - s ha valaki ért az izomkép-
ződós titokzatos folyamatának megfigyeléséhez, rájöhot,
hogy a kemény izmok nagyrésze nemrég termett
Gyurka karján. Minthogy pedig mindezen felül a fehér
ing baloldalán cserkészjelvény aranyszine is csillog a
visszaverődó fényben - tehát valószinü, hogy Gyurka
ezekot az izmokat táborban szerezte.

Minilez az okoskodás toljoson nyilvánvaló és Io-
gikus dolog. Do az már csöppet sem logikus, hogy
Gyurka miért szomoru és miért ül magábafojtott bánat-
tal a nádfonatu széken. Mort a táborból hazatért fiuk
mégis csak omlékek gazdag skáláját hozzák magukkal

- ánnyi vidánságot. mókát és tréfát, amonnyiból jut
még a téli hónapok egykedvü sziirkeségére is.- Ugy látszik, Károly bácsi is észrevetto ezt a le
hangoltságot, nert vigasztalóan szólt át az aszlal fOlOtt:- 

- Hiszon ogy hónap mulva ujra láthatod óket.
Gyurka fölvetetto fejét:
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- Nem az bált, Károly bácsi. De .a parancsnok
lt azl mondta, hogy haragszik rám.

- Miért ?

- Mert anyu§ nom ongodto a fiukat főzni, meg
mosogatni.

Hamvai néni elmosolyoclott.

- Hogyne , . najd megengedom, hogy a kony-
hában töltsék el a napot ! Tudom, hogy Bozzay tanár
ur szoreti, ha a fiuk házi munkát végeznek - do ha
egyszer két napig nem végeznok, nem olyan szeron-
csétlenség.

Most Feri szólalt mog, szinto akaratlan kemény,
séggel :

- Ugiis osak komédia az egész
Gyurka összerezzent.

- Már hogy mondhatsz ilyet Fori . . Ha pisz-
kos csajkát vagy lábast mosogatunk, nemcsak azérl
tesszük, hogy tiszta legyen, hanem hozzáed,zúk magun-
kat a keményebb munkához. Mi nem fogunk soha semmi-
féIo dologtól sem visszariadni.

Hamvai Gábor elnevetto magát.

- No jól van Gyurka . . . Majd Maris megkö-
szöni nokod, ha reggelenként to pucolod ki a cipőket.
Mind a hét párt.

Gyurka elmosolyodott.

- Nom apám -- itt is van határ. Akad az om-
bernek érdemesebb dolga is . Tegnap például bent
jártamKovácséknál,..

- Kovácséknál? . . . Mit kerestél oit? A férfi
iszákos, az a§§zony boteges. . .

- Jancsi, a nagyobbik fiu kért meg, hogy men-
jek el hozzáiltk Ápját kórházba vitték, anyja is beteg

- nem tudja, mit csináljon.

- No és te mit csináltái ?

- Anyustól koldultam ennivalót és takarót .

- .!yztán?

- Megtanitottam Jancsit arra, hogyan főzzön ká,
vét, lovost, mog teát,

- Nagyszorü ! Hát azért nem láttalak tegnap
egész délután" Ezontúl mondd meg, ha olmégy.

- Mogmondtam volna . . . de féltom, hogy nem
engedsz oI . .

Gyurka Ferire nézett. Feri az utolsó kemény fél,
mondat óta szót sem szólt, nrost csak dühösen ráncolta
össze szemöldökét . . Nem, Gyurka igazán kiállhatat-
lan volt, amióta megint táborban járt. Elóször is az
ember sommiféle rosszat nem talált rajta, amibo bele,
liapaszkodhatott volna - oz külön méreg volt. Aztán
annyit mesólt arról a vacak táborról, az esti tábortü-
zekról, éjjeli órségekről, fózésról és kirándulásról,
lrogy az omber megunta. Hogy egy ogy tréfás, kodves
epizódnál Fori savanyura,orőItetett ajka is mosolygásra
futott, arra nem gondolt. Lelkében uj harc volt megint

- de ez a hara egyro jobban a mogoryaság, magába-
zátkőzoltság felé terelódött.

Három nappal eze|őlt Bozzay tanár urék voltak
itt. Persze, nincs jobb dolguk, a báromhetes állótábor
után még kéthetes mozgótábort is csinált a nagyobbak.
kal, a Balaton körül. Mogtolt velük az ogész ház, ami-
kor apa meghivta őket s az ombernek nen volt nyugta
sehol. Igaz, hogy akadt köztük jóképü, ügyes gyerek

- do mindogyik amolyan Gyurka.fajtáju volt. Gyurka
pedig majd ftlolvadt a boldogságban . . Egyotlon va-
larrire érdomes gyorek volt köztük: az a Láng Pgti.
Nem fitogtatla azt, hogy cserkész - rádióhoz is értett

- lohotott velo beszélni. Most már elmontek - s Feri
azt gondolta: hála Istennok. Ak§atlanul is sokat látott
munkájukból, ami megragadta - s bimny vissza kellett
tartania önmagát az nollágyulástól".

Pedig a hálának meg kollett volna rég szivében
teremnio. Bozzay tanár ur segitségévol átcsuszott év
végén s nom volt katasztrófa. Igaz, hogy F'eri megfo-
gadta önmagának is, jövőre mégis csak tanul valamit,
bogy az iskolával baja no legyen - de az idén két
tantárgyból is nagy baj szakadt volna nyakára, ha
Bozzay tanár ur alkalmat nem adat a két szigoru ta-
nárral utolsó, mentő felelésre . . . Akkor sikorült . .

Most, amikor együtt jártak a Balaton puha
parti homokjában, igyekezett minél lávolabbra korülni
a tanártól. Minden gondot elvotett magátóI és ugy
érozlo: csak igy élvezheti ki a nyár szépségeit. Már
ósszevoszett Gyurkával vagyis: nem vette észre,
hogy az összoveszés mindig egyoldalu, mert Gyurka
kerüIi a vitát is .

Károly bácsi nyujtózott ogyet s letétte az angol
lapot, amelyot Lilivel együtt nézegetett. Odaszólt sógo-
rának:

- Nem mennénk lo fíirdeni, Gábor ?

- Nenr bánom, ha a fiuk akarnak.

- Hogyne akarnánkl - lelkesodett Gyurka. -Ma kiszerotnék evezni a mólón tulra, - szarka bácsi
megigérte, hogy ideadja a csónakot.

- Csak bajod ne ossék - aggódott Hamvainé.

- Nekem, anyukám ? Hiszen ha nem lenno viz,
belepusztulnék ebbe a melegbe Legfeljebb fürtlöm egyet.
IJgyis uszóruhában megyok,

- Te nem jössz, Feri? - vetette oda Hamvai
Gábtlr.

Fori összerezzent. Másra gondolt s a kérdést meg
kellett isnrételni, amig felelt,

- Nem hiszem különben ntogyek, ha
akarjátok.

Lili mogszólalt:

- Do ugy-o, engem is elvisztek ?
fIamvainé tiltakozott :

- Szó sinos róla. ltt maradsz velem, segitesz
nekem.

- Anyukánr, ongedj el! Igazán vigyázok!

- Nom tudsz uszni Lilikénr . . . .{zt mog nom
kivánhatod, hogy a fiuk bent maradjanak a kis vizbon
miattad . . .

- Nem is koll. Tudok ugyis vigyázni . . . Ká,
roly bácsi, kérd mog anyukát, engedjon el . Ugy o

megkéred ?
Károly bácsi diplomáciai készségének végre sike-

rült Hamvainé ellonkozéséf legyőzni Lelkükre kötötte,
hogy nagyon vigyázzanak lányára s aztán elbucsuzott
tólük: bement lefeküdni.

Á társaság hamarosan ftirdőruhába öltözött, ma-
gukra kapták a köpenyegot s mezitláb mentek a kert
puha füvén keresztül. A kerités széles kapuja egyene-
son a homokos partra nyilt, ahol alig egy-két embor
sütkérezott lustán a napban. (Folytatjuk.)

A cserkész legfontosabb teendői
táborba induláe előtt.

l. Felszerelést felszerelési jegyzék szerint átnézni, minden
helyén van-e.

2. Tábori postacimet otthon kérni.
3. Minden ruhadarabot monogrammal, ösmertetőjellel

vagy,,csapatszámmal" ellátni.
4. Cserkészcélt kilűzni, melyet a táborban igyekszünk

megvalósitani (egy cserkésztörvény különös megvalósitása, egy
hibáikról leszokás, valamely ügyesség megtanulása stb.)

5. Csomagolási és felszerelési próbát tartani.
6. Tornát lelkiismeretesen elvégezni.
7. Nyitott ablak mellett aludni,
8. Noteszt, jegyzőfüzetet, naplót előkésziteni, hogy a tábor

értékeit megörökithessük.
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Modern nagytábori talraréIrtüzhely.
(Ctorkéez tán gLemenco )

Ezt a tízholyot az 50. Hunyadi csapat évok óta
kiváló orodménnyel alkalmazza táborozásain. Hozzáér-
tők részéról a N. N. T. ban is sok elismorésbon része.
sült. Kényelmes, nom kormoz, gazdaságosan használja
ki a tüzelót s igy , kevosebbet fogyaszt; gyors fózés,
könnyü szabáIyozás még a fó olőnyoi. Kenyérsütésre is
alkalrnas.

A tüzhely mogértéso végett tudnunk kell, hogy:
az égés gyors oxidáció fény- és hótünemény kisérotében.
Itt a hőt akarjuk folhasználni. Az, hogy egy anyag (pl.
fa) nennyi használható meleget ad, fúgg a fa minósé-
gétól (kemény, puha), nodvosség-tartalmától és a leuegő,
mennfiségtöl is, amolyei az églés szinhelyero"#í.r\""1

zokat (lohotóleg ogyenlotes sebosséggel) hosszu fal
mellett vozotjük ol, hogy mologükot leadják s ,.türhető
hőruérséklelen" (3000 C) távozzanak. Tekintetbe kell

venni a gázok lehülésévol jfuó térfogaíuállozásohat is.

- Az eluet (nem a gyakorlati megoldást) az I. ábta
szemlélteti.

Iipitsük meg már most a tüzhelyet. Elsó rósze
lesz a gázositó (I. tüztér), ahol nrajd a tökéletlen égés
folyik. -Innen egy csatorna losz a tulajdonkóplni (1/.)

tltilérhez, ahol egyuttal a szekundér lovegóvol kevere,
dik a gáz. Euuek a csatornának nem szabad hosszu-
nak lennie, mert ha a gázok a gyulás hómérséklet aIá
süllyednek, hiába vezotünk már bo szekundér levegót,
nem fognak elégni. E második tüztérnek viszont na-
gyobb -keresztmetszetünek kell lennio, mint az olóbbi
gázcsatornának, mort levegőt vezetünk bole s az égés,
nél a gázok kitágulnak. Ha korosztmetszet nom volna
nagyobb, akkot az dramlási sebesség növekednék meg
s i$ tulságosan hosszrr uton ke]lcne a hőt átadni.

3 d/84 ailrrxrr^,.l*)
Hogy a hót rövidebb uton adhassuk át, ahhoz kisebb
sebesség kell s igy nagyobb keresztmotszet. De ez a
tüztérkeresztmetszot lesz egyuttal a legnagyobb is.
Innen fokozatosan szükül a Ósatorna, mert a gáztérfo,
gal mát a hóátadás következtében fokozatosan csökken,
a sebességet viszont áIlandó értékon koll tartani. Ilyen
tüzhelyet látunk a második ábrán hosszmetszetben és
felülnézetben (a, b), a 2. c) ábrán axonomotrikus
ntetszetbon.

Lz egész túzhely téglából, kőből xagy gyeplégló-
ból késznl s a tapasztásokuak légmentesen kell zárniok,
különtron káros levegő-többlet jut a komencébo s rontja
a hatásfokot. - Kb. 70 ilrb. tégla kel.L hozzá,

A gázcsatornát,tii.zpart' segitségével képezzük
ki ióglából vagy kóből, do lohet ugy is csinálni, hogv
a tüzpartot az elégett fa, zsarátnok és hamu összehal-
mozásával holyettesitjük s igy kapjuk a ffiolgó lűzpar-
lol. Ennek nagy elónye, hogy az elsó tüztérrel olőbbro
vagy hátrább mohotünk aszorint, hogy mekkon fütőfe-
liiletre van szüksógünk. Rostély alkalmazása nem vált
be. - Az I. és II. leuegö szabálgozása feltétlenül szük-
séges. F'zétt'I - 2 mm vastag vasbádogból felhajlitbató

ffiWű.
ajtókat, esetleg tolókákat készitüek. - llyen ajtó lát-
ható a 3. ábráru olölqézetben, oldalnézotben és axono-

2lc. ábra

Nq
(l],vé)

egy nrinimális le-
vegómennyiség,

amolyben az a fa
el tud égni. A
gyakorlatban omo
iiledlis leuegö-
ruenrulli.ségneh a,

több§Zöro§o §zük-
séges, mert a le.

vogő a szilárd anyaggal csak a felüloten érintkezik
s nem koverodhetik velo belsóleg. Tehát nagyobb leve-
gómeunyiséget kell bevozetni és felmelegiteni a tíiztér-
ben, ami viszottt hómérsóklot eséssel jár. Mort pl. az
egységnyi sulyu tüzelóanyagnak van bizonyos (u. n.
kalória) molegség-tartalma s ez a mologségtartalom
több vagy kevesobb levegóntennyiségre oszlik el, asze-
rint, hogy mennyit táplálunk bo az égéshoz. Az égés-
néI oz a moleg felszabadul s átadódik a környozotnek
(elsősorban a levegőnok, aztán a falaknak s kis részo
a hamuban vész el). Igy ueszteségek lépnek fel: a le-
vegó felmolegszik, a falak a felvott melegot kisugároz-
zák, a hamuval és az égéstermékokkel ("fűstgáz") is
sok elvész.

Hogy a füstgáz-ueszteséget,amely a mi esetünkben
legnagyobb része az összes veszteségnek, leszoritsuk, igyo-
kozünk az ideális levegómennyiségot megközeliteni. Ezt
úgy érjük el, hogy a tüzelőanyagot (fa) valami módon
olgázositjuk, vagyis a benne lévó gyulékony, gázszerú
anyagokat lrevitéssol távozásra kényszeritjük. Ezeket
a gázokat égésiikhöz

*{t ot+qlma
,,,, ,| t l'. 2aá4*
frMe, ! '-'-f"='

-*l 
hdtrqt?

,,-i* fud,

f*4"* ílűzlh

szükségos ideális le_
vegőmennyiséggel

koverjíik s így el-
égetjük. - A gázo-
sitást ugy oldjuk
nrog, hogy az anya-
got a saját melegé-
vel hevitjük fel: ugy-
hogy a fát elégotjük,
de kevés levegó (/.
uagy printér leuegő)
hozzáadásávaI, azaz
tö kél etl en el é g et é s s el.
Igy az éghető gázok kis része ég csak el: &z, ami
a hevitéshez szükséges. A másik rész ezze| az elé-
gett gázzal kovoredik. Ez a gázkeuerék meglehetősen
nagy hómérséklot€n v&n, még a gyulás.hőmérsékletén
is felül. Ea ehhez most ismét levegót vezotünk be (II.
u. szekund.ér leuegő) s gondoskodunk róIa, hogy jOl ke.
voredjenek, akkor kis helyen koncontrált nagy meleget
kapunk. Az égés az ideálist megközeliti. Hogy pedig
a füstgázokkal no menjen sok molog veszondóbe, a gá-
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motrikusan. Az ajtőt áIlásában dróttal vagy fadarab
alátámasztásával rögzitjük. Ezáltal történik az I. leaegő
szabálgoztisa. - A, kémlólyuk osetlóg elhagyható. - A
II. leuegő szaből1ozásdí boclugott tégladarabbal végez-
hetjük.

A túzhelyro felül jönnek a Jőzőlapok Arnelyik
főzőlap nines üzemben, azon a lyukat bo kell fedni. -A kelló huzat olérésére kürlőül 1-1'5 m hosszú kály
hacsővet alkalmazunk, molyre alul 4 db derékszögherr

meghajtított pántuasa,l szegecsolhetünk a 4. ábra sze-
rint. Ezekkel tánraszkotlik az a|apzatra. Természetesen
a beillesztés helyén a,csövot is földdel vagy agyaggal
jól körül kell tomítoni.

A, falazat méretei az 5, ábrából kivehetók. Az egé-
szot fóldbo is lehet ásni.

Az egész berend,ezés a 6. ábrán látható. Két oldalt
és elól árok van, hogy ne kolljen erósen lehajolni,
mort a kemonce nreglehetósen alacsony.

A fütés a következóképen történik: Elóször is az
I. tüztérben befíitünk, mint a közönséges tüzhelyen. A
tüzelést fokozzuk a kivánt mértékig. Torntészetesen
elól az ajtó nyitva van, a II. levegőcsatornák vlszont
teljesen zátva. - Ha az I. térbon a tíz mát élénk és
megfeleló erósségü, az aitót fokozatosan leeresztjük
s közben a II. levogócsatornákat kinyitjuk. - A fóaitó
zárása és a It. csatornák nyitása akkor van megfeleló

arámlbut,l, lr.r, tr, kurtóu Lávoaó ftistgázak sziltclonek
s csak a csó elhagyása után 3*4 m-re mutatnak hal-
vány kék színt. - Ez esetben az elégés tökéletes,
a láng a I[. térbon nagg hőrnérséklelü és nem koruo:ó.
Az utóbbinak nagy elónye, hogy az edények könnyen
tisZtíthatók. Természetesen az edényeket mindjárt a be-
gyújtáskor el lehet helyezni a lyukakon, lehetöleg úgy,

hogy a íőzőlap és edény közt ne Iegyon rés (káros Io-
vegóbeáramlás !). Az iizomen kivüli fózőlapok lyukait
bádoglemozzol vagy kóvel fedjtik lo. IItóbbi osetben az
esotleges réseket földdel botömjük,

Az egész túzhelyet no készitsük 1'5 m-néI hosz-
szabbra, se 90 cm-irél rövidebbre. Első osetben a füst-
gázok nagyon lehiilnek s nincsen hazat. Utóbbi e§et-
ben pedig a gá,zak nagyon melegen távoának a kürtő-
ből a hatásfok rovására. :

A, II. leuegőnél vigyázzunk, hogy no legyen tulsá-
gosan sok. Ez is hűti az égés-termékeket. A helyes
nértékról úgy gyózódhetünk meg, hogy a kürtóbe felül-
ről kis összegöngyölt papirosdarabot dobunk; ha a hu-
zat jó és nincs sok levegőfölösleg sem, a papiros kire-
pül, nrogpörkölódik ugyan, de nem gyúlad neg.

lr téglaköléseknél lehetóleg úgy járjunk el, hogy
hézag hézagra ne kerüljön. A kötést nedves agyaggal,
esetleg földdel készítstlk. A terméskóból való épités
némi ügyességet kiván.

Ezzel a kemencével a főzés meglehetósen glorsan
mogy, hiszen nagyobb a lrómérséklot, mint más trizhe-

*e te^rcx}.

Iyon s oz nénri elóvigyázatosságot kiván (kozrna l). Yi-
sztlnt kellemesebb és kéngelruesebb, mert nincson nyilt
!t11 s így nincsen olyan erós hősugárzás. A mellett kb.
30016 faruegtakaritást jelent s kOnnyen szabdtltozható.

- IIa a kemonce forró, kenlleret is sülketünh benne.
Csak ki kell hrizni a lúzet az [. tétból a gödörbe, ahol
vizzol leönthotjük. Ha kisöpörtük a kemencét, betolhat-
juk a kenyeret s aztrán az ös§ze§ ajtókat lezárjuk, kü-
lönben a kemenco gyorsan lehül.

Kórlek Bonnoteket, kedves Cserkésziostvéroim,
hogy tapasztalataitokról számoljatok be a Magyar Cser-
késznek. Igazán örülnénk, ha náshol is olyan jól be.
válna, mint nálunk.

Ez volna az első lépés a tábor modernizálásához,
de ozen kivül több dologgal is kivánunk foglalkozní
(tábori nosdó, ivóvíztartó, mely forró napon is állan.
dóan friss vizet szolgáltat, tábori világitás, önmrlködően
szellőző pince stb.) Ezokról majd legközolebb.

Addig ís cserkésztestvéri szeretettel üdvözöl Benne-
teket ifi. Renner Oszkár cs. t. 50/ö.

szigorló gépészmérnök.
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Kedvezményes áru gombáalrönyv ée levelezölapok.

Nemrég jelent meg Szemere László csikmegyei nyugalma-
zott szo|gabirónak: ,,Gombáskönyv kezdök részére" cimíi, prak-
tikus gombameghatározó zsebkönyve. A díszes kiállitásír könyv
mind tartalmánál fogva, mind célszerú mérete miatt csetkészhasz-
nálatra is igen alkalmas, mert ez a könyv nemcsak a gombák
meghatározására való szakkönyv, de tartalrnaz gombásétel re-
cepteket, azonkivül kioktat minket a gombák felkutatására, szá-
ritására, részletesen ismerteti a mérges fajokat és foglalkozik a
gombák termesztésével is.

A könyvben 50 szines ábra van. Ezek közü| egy soíozat-
ban 25 kép levelezölap alakban is megjelent, a kép alatt a gomba
rövid leirásával.

Szerzövel való megállapodásunk szerint módunkban van a
fenti kiadványokat cserkészeink részére 20o/o árkedvezménnyel
beszerezni. (A ,,Gombáskönyv kezdök részére" bolti ára fűzve
l0 pengő, egész vászonba kötve 11.20 P, egy sorozat (25 drb)
szines gombaképes-levelezőlap ára 6 pengö, ezekkel szemben a
mi áraink 8 pengó, 9.16 P, illetve 4,80 P és a portóköltség.)
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Mit cgináljunk nyáron ?
Itt van ujra a nyár és egészen biztos, hogy mindon

csapat és mindon cserkész boldog izgalommal várja a
nagytábort. Ebben a két szóban: boldog és izgalom,
bonne van minden. Boldog azért, mert a munka után a
mogérdemolt piheiés követkozik, izgalom is, mert hi-
§zon mog koll állni a helyét a táborban mindenkinek,
hogy bebizonyithassa, mennyit ért egész évi nrunkája.
Az öregcserkészeknek azonban rnár egy kicsit más hely-
zotük van. Sokfajta az öregcsorkész. Yan olyan, aki
nem tudott valamely csapathoz hozzácsat|akozni, mort
életfenirtartó munkája volt, van olyan, aki most speci-
ális öregcsapatban fog táborba szállni, és végül (talán
ez a nagyobbik csoport), lesznek olyanok is, akik so-
gitói maradnak annak a csapatnak, ahol diákéveiket
eltöltötték. Azt lohotno mondani, hogy ennek megfole-
lően alakul az öregoserkészek nyári programja. Téve-
dés. Az örogcserkész fo|ytatja a megkezdett munkát é§
beállitja az egész nyári táborozást is a munka folyta-
tásába, Mit csináljanak tohát az öregcserkészok nyáron,
ezze| a kérdéssol kapcsolatban szeretnék egy-két gon-
dolatot felvetni.

I. A következók mintlen öregcserkésznek szólnak.
Akár egyedül barangol, akár öregÓ§apatban, akár régi
csapatában,

II. Fószempont a munka folytatá.sa
1. A legtöbb öregcserkész a ,,tanulmányi idó" alatt

elvégzi azt a munkát, amelyet az é|etpályája ú kirótt.
Viszont losznok olyanok is akik csak egy kis,,szabad-
ságot" tudnak maguknak szoritani. Ennek megfelelően
az örogcserkészek táborozása legyon pihenés, olyan ér-
telombon, hogy ezon idó alatt nem végzi a mindennapi
munkát. Ez az id,ő az erógyüjtés idejo egy örogcser-
késznek. Fizikai és lelki erő gyüjtése a követkoző évi
egyéni munkához is. Ha a munkaidóben lekötött ben-
nünket íanulásunk, vagy más, hivatásunkat jelentó
munkánk, akkor most foglalkozzunk önmagunkkal. Egy
egy csodás tábortűz, hajnal és egyáltalában az Isten
szabad ege megnyitja mindenki lelkének zsilipjoit, hogy
kikerülve a füstból, koromból és tülekedésból, átolvad-
hasson valami szobb ésjobb után való vágyakozásba, Le-
vethesse a hétköznapiság sziirke ruháját és az ilyen
tábortüzi stb. megbeszéléseken fokozottan clomborodjék
ki az olsó principiuma minden öregcsetkésznek : ön-
nevolés.

2. Ezt az idöt kell felhasználni aíía is, hogy
gyakoroljuk magunkban a cserkésztudományokat. E;-
alatt a kövotkozőket értem: az öregcsorkészet mindig
szoro§ kapcsolatban kell, hogy ál§on a cserkészettel.
Híszon onrran nó ki. S ha valaki olőzóleg nem volt
csorkész, akkor legalább valamit el kell sajátitania a
II. és I. oszt. próbákból. Ennek megfolelően használjuk
fal. az idót arra, hogy anrit évközben nem tudtunk ol-
foglaltságunk miatt elvégozni, abban gyakoroljuk most
magunkat. Vegytik át röviden a különbözó próbák fon-
ios pontjait, tegyünk szert gyakorlati ismeretokre, hogy
ne csak elméleti, hanom gyakorlati örogcserkészék is

legyüirk. Vannak biyánolr. akik írtOzni fognak ettől éB
évközben is kijelentik: kérem én öregcserkész loszok,
de . . soha többé semmi csorkészmnnkát nem akarok
végezni. Elég nekem a magam elfoglaltsága . . . liv-
közben Éz td.áL elfogadható nénrely esetben, de nyáron
odakint bünt követ el nomcsak minden cserkész, öreg-
cserkész, hanom mindon ember is, aki nom tanulja
meg _ ismerni a természetet é§ nem érzi magában ki-
törni a napfényre került ósembor föld- és torrnészet
szeretetét. Nem elveszett idó tohát, ha olyan öregek is,
akik soha csapathoz nem kerülnek többé, mint vozotók,
megtanulják ujra a csomókat, meg tudják ismerni a ro.
zsot meg a blzát és az olyan óriási vétok, ha napbar-
nitotta testtel vágja ki valamelyikünk a kiszemelt ha-
talmas törzsot? Nem szabad elszakadni a cserkészettólt
Kell élnünk a,táborban annak a fiúnak is az életét, ki
nemrég még mi voltunk l

3. A harmadik s most a legfontosabb a
specidlisan ezidei program,

és tipikusan örogcserkész munkaelgondolás:
A magyar földnek annyi elrejtett kincso van §

nekünk minden_ erónk magunkban, a földünben, a né-
pünkben van. Eppen ezérT nomcsak ideális Orógcser-
készmunkát végeznénk akkor, hanem nagy szolgálatot
tennénk velo az országnak is, ha azokon a vidékeken,
amerre járunk, táborozunk, megfigyeljük a magyar falu
népének kulturáját. Ne menjünk ugy el egy falu mellett
s€, hogy valamit meg no jegyezzünk. Oriási eró és
rengeteg kincs van a faluban, minden egyes vidék kü-
Iön tanulnrány és éppen ezért egy két irányolvet itt is
jó feláIlitani.

a) A falu történelmi, letelepülési viszonyai, b)
épitkezés, c) népviselet, d) dalok, játékok, babona, e)
parasztorvossá,gok, időjárásra stb. vonatkozó szokások,
észleleteik.

Ha ezek közül akár csak kettőt is beleiktatunk
nyári programunkba, nrár olóbbro jutottunk a falu meg-
ismorésében. Legjobb a fönt emlitett módszer szerint
elóro beosztani egyesek megfigyelési körót, hogy
csöndben, rendszere-
sen elvégezhosso min-
rlen ogyos öregcserkész
a neki kedves tárgy-
kört és szeptemberben
beszámoljon. Ha nem
is gyüjtjük össze ezt
az anyagot, akkor is
mérhetetlen hasznot
huzhatunk belóle, mert
saját magunkon ke-
resztiil jutottunk köze-
lebb ,,magyar fajunk-
nak egyetlen óriásá-
hoz". A magyar népi
kulturát már sok nagy
tudós gyüjtötte össze
vaskos hiros könyvok.
bo, a mi munkánk
nem az, hogy ezt újra
megcsináljuk ! Do el-
sósorban lesz még
§ok ollojtott dolog,
másodszor pedig eze-
ken a gyüjtéseken
keresztül még jobban
belekapcsolódunk a
,,magyar talajba" mind-
nyájunk szülóanyjába.

Arady Zsolt.

: 2ő4

Az öregc§erkész is táborba indul.



Székesfehérvár püspöke.
Crorkóeztirzt az új egyházfö.

Mély és igaz örömnrel vottük a
hirt, hogy a magyar cserkészet egyik
leglelkesebb alapítóját és most is
aktiv cserkészparancsnokát, Skuqt
Lajost, a Regnum Marianum ház.
fónökét, XI. Pius pápa Oszeníségo
Székesfohérvár püspökévé kinovezte.

Benne tiszteljük nrozgalmunk ogyik
logideálisabb csorkészvezetőjét, aki
bensőséges tiszta életét, aranyos ke-
délyét és áldozatos neme§ szivét
nrindég önzetlen szerénységgel álli-
to|.ta az ifjtiság szolgálatába.

Itt is kérjük Püspök Atyánkat,
hogy tartsa meg továbbra is szere-
teően és imáiban ,, öt köszöntó
cserkészfiait.

Műegyetemre készülő cserkészekhez !

A Hungária Magyar Technikusok Egyesü-
1etének magisztere, dr, Szily Kcilmtitt pro-
Jesszor az egyesület cserkésztagjainak in-
ditványára felajánlotta a Cserkészszövet-
ségnek, hogy szeptemberben a múegye-
temre kerülö elsöéves (igazolt) cserkészeket
az egyesület vezetősége bemutat derekabb
felsöéves szakmabeli hallgalóknak, esetleg
tandrsegédeknelc (lehetö!eg cserkészeknek),
akik az illetőt egyrészt a beiratkozás kö-
rül segitik, másrészt tanulmrinyaik kezde-
tétt tandcsokkaI mellette dllanak, Nagy
örömmel üdvözöljük Szily professzor, a
Nagytanács tagjának és lelkes müegyetemi
öregcserkészeinknek tervét, amely a c§er_
késztestvériségnek kitünő és szép gyakor-
lati alkalmazása. Reméliük, hogy cserké-
szeink eredrnénnyel fogják igénybe venni,
(A Hungária M. T. E. helyisége: Müegye-
tem központi épület, földszint 47., nyitua
szeptember l-töl d. e. l0-1 óráig.)

A középiskolák sportversenyében
elsö lett a pápai ref. kollégitrnr.

A ll. orsz. órsvezetói táborjun'9-
26-ig volt a Hárshegyi Cserkészparkban.

A vezetötiszti testület és az ellen-
örzöi testület jun. folyamán orsz. érte-
kezletet tartottak.

Rothermerc lord a Daily Mailben a
legnépszerübb és legjobban e|terjedt an-
gol lapban nagyhatású cikket irt a trianoni
diktátum igazságtalanságainak megváltoz-
tatása érdekében.

I. I{LRÜLET.
A 2C5. Ztinyi Miklós cserkészcsapat

jun. 12-én tartotta zászlószentelő és foga-
dalomtételi ünnepét. A zászlót, melyen
Zrinyi je|szava ragyog: ,,Ne bántsd a ma-
gyartlu Tarsoly Ernőné nagyasszonyunk
ajándékozta. A zászló anyaságot Dr. Bu-
záth Jánosné őméltósága vállalta; rajta lii-
vül szalagot kötötJek a zász|őra: Nagy
Béláné és Szabó Arpádné nagy§, a§szo-
nyok. A fogadalmat és kiscserkész igéretet
szép beszéd keretében Szukováthy Imre
l. ker. elnök ur vette ki. A M. Cs. Szö-
vetséget Major Dezső főtitkár képviselte.
A szértartások után játékbemutató volt,
amely a közönség teiszését nagyon meg-
nyerte.

lI. KERÜLET.
Cserkészélet a magvar Ruhr-völgy-

ben. Az ui a'apszabály életbe léptetésével
közvetlenebb munka kezdődött az ózdvi-
déki csapatoknál is. Benedek Béla kerü-
leli vezetőtiszt egy évre visszanyuló mun-
kájának eredménye a máius 29.én rende-
dezett nagy cserkészünnepség, melyet az
érdekelt rD,olc területi központjában, Arló-
ban rendeztek meg. Az összes csapatok
fogadalmat tettek, aminek melegségét és
bensőségét emelte az a körülmény is, hogy
jelen volt az ünnepségen Witz Béla orsz.
elnök és Kosch Béla gazd. titkár. 350
cserkész indult onnan uj utjála, reméljük
és hisszük, hogy a Rimatársulat saját és
érdekkörébe Larlozó ezen csapatok az
inascserkészet egy fejlettebb utját logják
szolgálni.

A 758. sz. oMelíusz" cserkészcsapat,
ujoncai május hó 26-án tették le a foga-
dalmat Miskolcon nagy közönség jelenlé-
tében. A minden vonatkozásban szépen
sikerült ünnepségen megjelent a |94. sz.
,,Széchényi" csapat zenekara is. A zene-
kar rekkenő melegben ,Szentlélek'-ről jött
le, hogy több órás gyaloglás után részt-
vegyen a legujabb miskolci csapat foga-
dalomtételén. Szép megnyitalkozása a
cserkésztestvériségnek.

v. KERÜLET.
A békéscsabai cserkészcsapatok junius

hó 12-én tartották együttesen ujoncaik fel-
avató ünnepét. Az ünnepet megelőzö estén
lábortűz köré üllek a cserkészek s igen
változatos, érdekes müsorral gyönyörköd-
tedték a nagyszámu közönséget A fogada-
lonrtétel hatalmas érdeklődés mellett íolyt
le. Megjelent azon a város vezetösége, a
hatóságok, egyesületek s a szülők tömege.
A megható, mindenkit megragadó fogada-
lontétel után bemutatások következtek,
amelyek a cserkészéletet tárták íel a maga
rengkivüli változatosságában. A szövetsé-
get Vidovszky Kálmán, az V, kerületet pe-
dig Csergő-Holyba lstván képviselte a jól
sikerült ünnepen, amelyen kimagasló ese-
ménye volt a 22|c. sz. oPetőfi' cserkész-
csapat uj íuvószenekarának bemutatkozása.
A fogadalom tétel után adta át Vidovszky
Kálmán orsz, ellenőrző Ntiday ]ózset cser-
késztisztnek az életmentő kitüntetést.

H,rek : május 29.én K. I. B. gyülés.

- Junius 5-7-én az 550. sz. Baross vizi-
tábor1 Deszken, - A 82. sz. Zrinyi csa-
pat Ujszegeden állandó táborhelyet ren-
dezett be.

lg|azolások : 567, sz, Mészáros,Lázár
(Baja, Városi Polgari Fiúiskola), - 568.
sz. Körös (MOVE Csabai Főosztály), -5.70. sz. Csernáu Mihály (Baja. M. kir.
Állami Felsökereskedelm'i liko'ta;, - 57l.
sz. Sz. Alajos (Endrőd, R, kath. Polgári
Fiúi_qkola).

Unnepé.lyek: junius l2-én 564. sz,
Battonyai Arpád. - l6-án: 555. sz. Csa-
jághy Sándor, Szeged. - l8-án: 553. sz,
Szt. lmre, Csongrád íábortűze, zászlószen-
telése és strand-megnyitása. - l9-én: a
szegedi csapatok (82, 183, 550,55t, őő2,
555, 562) összevonása és strand-avatása,
tábortüze.

A grutai cserkészcsapatok junius hó
ll és l2-én jól sikerütt két napostáboro-
zást rendeztek a Fekete Körös partján
fekvő oVároserdöben". Vasárnap a közön-
ség is hatalmas tömegben kereste fel a
c§elké§zek táborát s gyönyörködött a vál.
tozatos, derüs cserkészéletben. Este igen
jól sikerült közös tábortúz volt, mely után
a legjobb hangulatban, cserkészmunkájuk-
ban ujra előrejutva, tértek haza a csapatok.

IX. KERÜLET.
957. sz. Wesselényi é§ a 958. sz.

Hunyadi L. csapatok kózös fogadalomté-
teli ünnepélyt tartottak Törökszentmiklóson
mái.22-én. Este bemulatták a N, N. T.
fiImjét is.

2O3. sz. Bocskay (Kisujszállás, ref.
gimn.) csapat 5 éves fennállásának az em-
lékére máj, ,.25-én iól sikeriilt ünnepélyt
rendezett. Unnepi besrédet tartott s az
uj cserkészeket avatta Mezey Béla ker.
vezetötiszt.

Hősök napja Debrecenben. Az összes
debreceni cserkészek kivonultak a hősök
temetöjében rendezett kegyeletes ünnepre.

KÜLÜGYI HIVATAL HIREI.

A nyár folyamán igen nagy szánru
külföldi mozgótáborozás lesz. A szövetség
által rendezett nagy passaúi leevezéstöl
eltekintve a következő csapatok jelentették
be küiföldi utjukat:

A 2. sz. BKG, csepat egy raja Dr. Bá-
tori Józset és Fináczy Ernó vezetésével
junius végén a Salzkammergutba ment,
onnan csatlakozik a dunai leevezéshez.

A 4l. sz. c§apat 15 tagja julius lO-én
indul négyhetes utlára egesz Németorszá-
gon és Hollandián keresztül.

A 14. sz. ,,Holló, csapat 34 tagja ju-
lius elején már Bulgáriában lesz, ahonnan
utját Konsíantinápolyon és Athénen, Belgrá-
don keresztül íolytatja dr, Mattyasovszky
Cassián igazgaíó ur vezelésével. Ugyanő
fogja visszatérése után vezetni a csapat
16 tagját a dániai vizi Jamboree-ra, utána
pedig képviselni a M. Cs. Sz..t a nemzet-
közi vizicserkész tanácskozáson. A dániai
vizi Janrboree-n egyébként a 2. sz. BKG.
csapat is indit két versenyórsöt dr. Bátori
és Fináczy vezetésével.

Az egri 294. sz. csapat
lében kassán át két hetes
táborozást rendez.

julius első fe-
tátrai mozgó-

A gzetkcsztés&t íclclől t
vlDovszKY KÁLMÁN.

A klldázétl íelelős :

Dt. ZSEMBERY GYULA.
Riadia a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztöség és kiadóhivatal :

Budapesr, V., Hajnal utca 6. szám
(Cserk€szház).

Megielenik minden hó l-én és l5-én.

A 913. sz. ,,Don Bosco( csapat junius
28. julius 4. között Winben lesz az ottani
salezianusok vendége.

A 90l. sz. ,Hétvezér" csapat Borssy
József paíanc§nok vezetésével 40 fóvel
julius 2 án 3 hétre Auszriába, a Faaker
See melletti Drobbolachba megy, ahol az
osztrák lX. sz. csapat táborában lesznek.

A 213. sz. egri nKohári[ c§apatból
50-en julius l-én mennek a araz melletti
Reinbe, az ottani cisztercita apátság bir-
tokára.

A svéd nagytáborba összesen 22-en
indulnak julius 3-án Varsón és Rigán át.
Köztük van a 25. Szt, Imre csapat 1l
cserké§ze.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája
Budapest, Akácfa u. 13. Telelon : J. 406-20



í{oN)aVEI{
A,,Cseikészörcvezetők könyveo'.

E napokban hagyja el a sajtót a cser-
készirodalom egyik búszkesége, az immár
harmadik kiadásban megjelenő,,Orsveze-
tők könyve". Elsö megjelenése is nagy
nyeresége volt a Inozgalomnak, ntert épen
azoknak nyujtott segitséget, akik a cser-
készéletben szinte a legfontosabb szerepet
töltik be: az őrsök vezetőinek. Azóla so-
kat fejlödött a magyaí cserkészmozgal_om.
Ezzel együtt bövüli, tökéletesedett aZ Örs-
vezetők könyve is, ugy hogy a harmadik
kiadása lényegesen bővebb, nagyobb látó-
körü, értékes tapasztalatok eredményével
gazdagabb, mint amilyenek az e|őző ki-
adások voltak.

Hogy mit jelent ez a megállapit/s, csak
azok értékelhetik igazán, akik az Orsveze-
tők könyvének eddigi kiadásait is ismerték
s látták, hogy milyen nagy pedagógiai
érzékkel, a gyermekléleknek milyen alapos
ismeretével rendelkezik e könyv szerzóje.

Eddig is a magyar cserkészirodalom
egyik legkiválóbb, legértékesebb könyvének
tartottuk e müvet. Az uj kiadásban pedig
benne maradt minden, ami az előzókben
jó _volt s amellett gazdagodott, értékben
mélyült. Egészen természetes tehát, ha a
Szövetség élénk könyvkipdó tevékenységé_
nek nagy eseménye az Orsvezetők könyve
lII. kiadása.

Nem akarunk itt részletes ismertetést
nyujtaní a mürő|. Annak alapos, minden
tekintetet mérlegelö méltatása talán nem
is a M. Cs.-be való. Itt csak valamire sze-
retnők ráirányitani a táborba irrduló vagil
akár otthon maradó, de komoly anrbició-
zus cserkészek figyelmét : semmiképen sent
lehet jó őrsvezető az, aki ezt a nagyszerü
könyvet dt nem tanulmdnyozta.

Azért ez uton is felhivjuk mindazokat,
akik már benne vannak az őrsvezetői rnun-
kában \ragy az a törekvésük, hogy őrsve-
zetók legyenek: szerezzék be ezf'a kőny-
vet s tanulmányozzák olyan szeretettel,
mint amilyennel azt felajánlja Major Dezsö,
e mü nagy nevelő készséggel biró a|kotója.

Jön. a vakáció, a láborozás ideje. El
sem képzelhetö iobb alka|onr a cserkész-
vezetésre való készülés számára. Aki ezt
a müvet lelkiisnréretesen áttanulmányozza
s annak íanulságait már a táborban pró-
bálja átvinni a 

*gyakorlatba, 
az látn'i és

érezni fogja, milyen nagy kincs az Örsve-
zetők _ könyve minclenki számára, aki a
cserkészetet kontolyan veszi.

Használja hát ki minden törekvő cser-

\,ész ezt az alkalmat. Töltse a nyarut az
Orsvezetök könyvének gondos olvasásával,
hogy az őszi munka, az ujoncok oktatása
már kész, jó, áldozatos vezetöket találjon
a fiuk közt is l

Függelékében Temesi Gyöző a rajvezetö
tevékenységéröl és feiadatairól írt egy ér-
tékes fejezetet.

A könyvet csinos kiállításban az egye-
tenli nyomda hozta ki. A 2B0 oldalas könyv
ára a bővített teriedelemre való tekintettel
2 pengő 20 fillér.-

A Nemzcti n"r"'lo. enlékkönyve.

Hétezer cserkésznek és sok-sok cser-
készbarátnak örökre drága, kedves emléke
a megyeri nemzeti nagytábor. Az egész
ország tapsolt és örült, amikor a nyáron
megelevenedtek a megyeri homokbuckák s
a kopár területen szinte percek alatt hatal-
mas város keletkezett nagyszerü, modern
berendezéssel, meglepő siervezettséggel,
adminisztrációval.

A mi nemzeti nasvtáborunk volt ott.
Mi voltunk ott. kinek"ie volna sok kedves
entléke azokról a torró, szép napokról ?
Ki ne akarná ujra meg ujra ieleleveniteni
enrlékezetében az ott átélt kedves napokat?
. A most lnegjelent elnlékkönyv ép ezt a

célt akarja szolgálni. Enrlékeztetni akar
mindenkit a magyar cserké§zmozgalom
legnagyszerübb megnyilatkozására. Igen
sok kép disziti az előkelö fornlában meg-
ielent emlékkönyvet,, ugy hogy azok szá-
mára is nagy élvezetet biztosit a mü, akik
nem lehettek ott a megyeri dombokon.
, Az emlékkönyv nem hiányozhatik egyet-
len cserkészotthonból sem. Minden csa-
patnak erkölcsi kötessége, hogy ezt besze-
íezze, hiszen ez a mi a magyar cserkész-
mozgalomnak egyik legkiernelkedöbb tör-
téneti határkövét rögziti meg, Bizonyos,
hogy ezt megérzi minden cserkész s nem-
csak a csapatol<, hanenr a'nagytábort járt
cserkészek ezrei is sietni fognak negsze-
rezni egyik legszebb ékességük kedves
entlékét.

Játakolka.y".
Megjelent a második kiadása. Lényege-

sen bővebb, nlint az első volt, azonkivül
sok kép is van benne.

Aki tudja, hogy a cserkészetben, sőt
általában az ifjuság életében milyen fontos
szerepet tölt be a játék, csak az értékel-
heti igazán ennek a könyvnek újból való
negjelenését. Közel 20O játéknak leirását
találjuk meg ebben a nagyszerü könyvben.

Szabadban, szobában, játékszerekkel vagy
ané|kül - minden helvzetben minden al-
kalomra találunk e köriyvben böven játék-
leirást. Minden leirás " egyszerü, viiágos,
ugyhogy azt a 10-12 éves gyerme[ is
egyetlen olvasásra megértheti,

A játékoskönyv szerzői - Bánlaky,
Hesz és sztrilich - mindhárman kitünő
gyakorlati cserkészek, a gyernreklélek pom-
pa§ lsmerol.

Kétségtelen, hogy az a tábor, amelynek
tábori könyvtárában ott van ez a kórryv,
sokkal derüsebb, vidámabb, élvezetesebb
lesz. Azért siessetek fiuk ! Ne induljatok
el a táborba játékoskönyv nélkül, nrert ez
a szép kiállitásu könyv ad tanácsot nektek
arra, hogy töltsétek el szabad időtöket a
vonaton, a táborban, a játszóhelyen, e§ös
idöben a sátorban, - mindenütt, ahol csak
játszani akartok.

Megjelent a "Tábori szakácslröny"
Régi vágy teljesedett be. Megjelent az

elsö, táborok számára iródott, minden te-
kintetben elsőrangu szakácskönyv. A cser-
kész _ szövetségnek sikerült megnyernie
btinff ihunyadi H unyady Erzsébetet, áz- egész
országban előnyösen ismert, legkiválóbb
szakácskönyvek szerzőjét arra, hogy állil-
son össze egy olyan szakácskönyvet, amely
különös tekintettel van a tábori élet egy-
szerüségére s annak nehézségére.

A feladat pompásan megoldódott. Meg
van a tábori szakácsköny,q. T'öbb mint 200
étel elkészitését irja le. Es ez a sok étel
mind elkészithető, mert egyikhez sern kell
nagy konyhai felszerelés, nem ke|l nagy
szakácstudomány, sem sok, nehezen be-
szerezhető füszer. A kiváló gazda a§§zony
szerző ugy állitotta össze e könyvben fog-
lalt nagyszerü recepteket, hogy ez a sza-
kácskönyv valóságos áldás nemcsak a mi
számunkra, hanem a leventék, táborozó
diákok, söt a kisebb konyhai felszerelésseI
rendelkező nyfui háztartások szánrára is.

Hunyady Erzsébetnek neln ez az elsö
könyve. Az ő szakácskönyvei a leghireseb-
bek, a legfelkapottabbak. Egészen bizo-
nyos, hogy a Tábori fözókönyv is ha-
maícsan el fog terjedni s nem lesz már
ez évben sem tábor, ahol annak jóságát,
gyakorlatiasságát ne dicsérnék.

Ha tehát az idei táborokban vá|tozato-
sabb, izletesebb, magyarosabb táplálko-
zásra vágytok, ha - anyukának folytonos
zaklatása nélkül is - meg akartok fanulni
iól lőzni, aKkor el ne feIejtsétek magatok-
kal vinni a Tábori főzökönyvet. Ajánl-
iátok ezt a levenléknek, kirándulóknak,
sőt jó gazdaasszony édesanyátoknak is.

"F. Cy. §zolnok. Noszlopi Aba Tihamér
szóban forgó darabja a szerző saiát ki-
adása, Tóle magától lehet megrendelni.
Cjme: N. A. T. -Budapest, X., S-zázados-
utcai polgári ískola. - U. U. K. Köszö-
nöm kedves leveledet. Igazán jól tetted,
hogy irsz és nemcsak magadról, nemcsaka versedet küldöd be. Hanem bizony a
ver§ekkel baj van. Sehogysem ütik meg a
mértéket. Még sokat kell olvasnod és irnód,
hogy jö verseket termelhess. Egyébként az
se baj, ha nem leszel .költö.. Hiild el, szé-
pe!, é§ nagyon hasznosan lehet szolgálni
a hazát ugy is, ha elsőrangu motorszerelö

leszel. Jó munkát fiam ! El ne szoníyolodj
a kritikán!- §z. ts. ll4. Kivánságodat
nehéz teljesíteni, mert biz' én rnagam se
tudom, hogy egy-egy cikk mikoi kerül
közlésre. Sokszor mege§ik, hogy ugyanaz
a kiszedett közleménv, kél-három számból
kimarad, mert jön rialami fontosabb. Ha
egy beküldött cíkk papirkosárba kerül,
arról ,,kiméletesen" értesitem a szerzőt. A
közlendöknek pedig türelmes várás a sor-
suk. - 962. szt. lmre. Tábori verseteket
félretettem. Valószinüleg több társával
együtt közlöm maid. - R. L. 92l. Elbe-
szélésed témája nagyon emlékeztet egy
közi,;mert szindarabra, amelyben bünt kö-
vet el egy cserkész (nem mond igazat),
hogy mást megmenlsen. Itt meg egy gyanút
akar elháritani magáról a cserkész hós -ugyancsak hazugsággal. Hát ez nagyon
egészségtelen s cserkészietlen gondolkozás.

Az ilyet nem szabad propagálni. A cser-
kész ,,feltétlenül igazat ntond" - cseleke-
detében is. Egyébként elég ügyes a leirás.

- S- L. !84. Leveledre ugyan már váIa-
szoltam élöszóval, most csak azt akarom
még mondani, hogy örömmel látlam az
őrsödet, meg az egész csapatot jó munká-
ban. Csak tovább, előre! Nyáráraazonban
ió lelz megszerezncd s pontosan átvenned
az ,,Orsvezetők könyvét". - G. R. Deb-
recen. A világ főcserkészének könyve
magyarul nrég nem jelent meg. Német for-
ditása azonban kapható a G. H.-nál, -Fái.Imre ö, v. Csongrád. A csomógondo-
lat igen ügyes, azonban sajnos a leirás
a mellékelt átlrákkal nem elég érthetö,
Szivesen közöljük, csak próbáljátok meg
pontosabban leirní. A csomó |égyege: ál-
lóhurok,_ melynek egyik szánit -duplán
hoztuk át.
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