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FíAGvAR, CsERI(Ész
A MAciyArt c:sER,r:És;z,sz,övE;TsÉG IIIvATALos LApJA

IFJ. DR. sZtLAsSY ALADÁR.
Ifj. Szilassy Alaclár közé, Alsópélen íöldmíves liúk közé vitte Baclen Powel

tizeáöt évveÍ ezelőtt tábornok nagyszerű gondolatát: csapatba szervezni a
ment el közülünk. A jóért, nemesért küzdő fiúk táborát. Megalkotta 191O-ben
magyar cserkészrrroz- az első magyar cserkészcsapatot.
galóirr első nagy ha- Cserkész fiúk! Akkor,még bajusztalan, csupa kéz-láb
iottja. Minden rnagyar legények. Ma már férfiak, a nagyar élet sok fényes vagy
cseikész isrneri névét, szürke, de egyaránt fontos állomásain.
rr-rert örök részese an- Vagy halottak . . .

nak a mozgalomnak, Mert háború volt. Sok munkatársa, vezetettje idegen
nrelynek ő volt első ka- föld lakója lett.örök lakó a legcsendesebb birodalomban.
torrája, Ifj. Szilassy őt nem érte itt 1914 íorgószele, a háború pokla, mely
Alactár 33 éves korá- a magyar iíjúság ezreit avatta vértanuvá . . .

barr halt meg. Orvos- ő elnlent, amikor még egy volt'az ország. E]ment bol-
társai a legértékesebb dogan, mert nem tudta, mi vár nemzetére. Elment bol-
nrunkatársaik egyikét, clogan, mert Istennel élt és Krisztusban tudoJt megha|ni.
cserkészei egy léIékben Földi hamvai Losoncon nyugszanak, de lelke itt él kö-
gazdag, értúk mindent zöttink és ez, egy szállalr több, ami összeköt bennünket
áldozn1 tudó vezetőt Losonccal, Ma Lucenecnek írják. Ma nem mehetünk
vesztettek benne el. zászlőnkkal sírjához. Miért? , . . Mert Losoncot Luce-

Orvos volt. Egye- necnek írják.
temi diplomája sze- De lélekben íelkeressük azt a sírhantot, hogy kegye-
rint: a test orvosa. El- lettel áldozzunk az ő emlékének, aki egész ifjú é|etét
hivatása szerint több : nekünk, a magyar ifjúságnak szentelte.
a lélek orvosa. Tudta, Decemberben Szilassy ernlékének áldoz a Szilassy

hogy hiába ép a test, ha a lélek beteg. Érezte, hogy a cserkész-emlékünnepélyre egybegyűlő cserkészvezetők
magyaí itjúságnak lélekben kell újjászületnie, mert csak és cserkészek serege.
lélekberr újjászületett ifjúság tud cselekedni akkor,mikor Zászlőt halt a nlagyar jövendőben törhetetlenül hívő
nemzete tőle azt nregkívánja. magyar ifjúság az első magyar cserkész emléke előtt.

Testben, |élekben megújultifjúság! ,,lfjúsag, mely úgy Ezaziíjúság hiszi a lélekben, testben megújult új ma-
tud élni, hogy minden pillanatban kész legyen meg- gyar ifjúságot, hiszi nemzete újjászületését.
halni!" Fiúk! Szilassy Aladár nevét írjátok be aranybetűkkel

Ezért az itjúságért nrindent tudott áldozni, Kényel- naplókönyvetekbe. es ne felejtsétek el soha,
met, fáradságot, egyéni érdeket nem isnrert. Pedig szü- Fiúk! Tudjátok mi lesz a nri szeretetünk és hálás em-
leinek magas társadalmi rangja néki nyugodt, kényel- lékezetünk legfényesebb és legigazibb bizonyítéka?
mes életet biztosított volna. ő nem a kényelmes életet Ha úgy éltek, mirrt Szilassy Aladár.
választotta. Ha a cserkésztörvények életté válnak bennetek.

PRoLÓG
Cserkészfiu uagyok. Patak a pajtdsom, Iombsdtor a tanyám. Ákácfdrul, szép ara,nydgrul
Szivembén szebb 1övö délibdb ja reszket. Bizalma§a vagyok a kis özikének. Muzsikdm. halk yírdga hull. 

,

Bátor kis lovagjd a szent keiesztnek. Huj, hui, haird! Zendül az ének! Tiszta szívem gyöngye perdül
Ég mosolya, Isíen csókja, Visszhangzik az erdő, Früstfényű levelekrül.
Eidök neueltje, napsugdr fia. Tarka rét ontja illatdrjút, Nótds ajkam dalba fog,
Keserü magyar éj bizíató csillaga. Szíven csókol az esli szellő! Fürge labam táncot rop..,

Bús magyai alko-ny boldog hajnala. Mig a csillagsdtor bdrsonydn ?,úztit hintek sziv kertjébe,
Magyar-űizeken ai ujraelindulás, Tdbortüzemjustle Wttl*, Vadvirdgot ,ma,gyar rétre; 

,
Ma-gyar temetőn a fólttimadás +tí:í:l!:,i;,,fb;*:,i"Lít,fá; 'ű::;í::,:;j::j:r?,,,űí!í,í,i[ií.',
Azt is kérded, hogy mint élek? Drága birodalmam, boldog lthakdm, § egy,tündéri szép képet, .
Tó tükrében ring a képem. Hol-szíizerők szabad vers7nyén tlld,es hazdmat, a. csonkitatlant, épet.
Tüzes borom izzó napjény, Győzelmes kirdly vagyok én! Míg műsorotn féItÖ _gonddal
Életszomjusan |elhajtbm én! Hogy mi történik a mai estén? |i1,1ang9 szdrnydt kibontja,_ 

,

Muzsikdm a pcicsirtá trilldja, Kiváncsi vagy? Kibontom bqtyumgl. . |tijos hölgyek cs,ak egye,t,k.érek:
Napsugár tánca, tavasz hahoftia. Munkdd rögéh,gottdod őszitájan [Tessék! A kis cserké_szt becsüliétek!
Doimóáyom Bakony kéklö selyine, Pezsdülő jóked7em a színes szivdrvány. A kis cserkészt szeressétek!
Gitdroá a dalos, zőngő rengeíeg.' Az én boldogsdgom mint ákdc,Jürtös ága, 454. sz. Szent Ldszló cs.,

Bokrok hűs rejteke Íz én n|yosiolydm, Rádhajlik ia blcézgetve, dldva, Pdpa.
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LÁTo GATÁs LoRD rrAMpToNNÁL,
AI{I MAGYAR,ORSZÁCOT SZERETNE VISZONTLÁTNI.
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London, noaember,

A délutáni öt és hat óra
közötti időt ,,ruck hournak"
hívják Angliában, mert eb-
ben az időben London
amúgy is hatalmas for-
galma megkétszereződni
látszik. Ebben az időben
van vége az ;jzleti óráknak
és ilyenkor az egész utca
rohan. A tömegszuggesszió
hatása alatt én is megket-
tőzöm léPteimet, amint be-
fordulok a Victoria pálya-
udvar felé, ahol hármas so-
rokban állanak az autők a
fehérkesztyűs,,bobby" (a
rendőr londoni jassznyel-
ven) intésére várva.

Innen már rövid az út a
Buckingham Palace Readig,
melynek egyik pompás épü-
letére az angol cserkészszö-
vetség jólismert zászlója
van kitűzve. Az ajtóban
cserkésztisztek; a legtöbbet
ismerem a cserkészklubból,

barátságos üdvözlések; alig lehet megszabadulni iőiük.
Aztán a lift felvisz az első emeletre, ahol az angol cserké-
szet legfőbb funkcionáriusainak hivatalai vannak. Nagy
sürgés-forgás. A lift percenként jön fel, telefon berreg,
cserkészek hónuk alatt iratokkal rohannak fel és le.

A titkár már tud az érkezésemről, bejelent a házitele-
fonon, aztán átkísér a folyósó másik végére és itt kinyitja
előttem az ajtót. A karosszékéből mosolyogva emelkedik
fel Lord Hampton jólismert alakja és barátságosan nyujtja
balkezét üdvözlésre.

A titkár hangosan jelenti:

- A magyar sajtó képviselője, mylord - aztán becsukja
maga mögött az ajtőt.

Lord Hampton leültet és megkérdi, hogy nem dohány-
zom-e, csodálkozik, hogy nem, mert Angliában az emberek
az ujjukun számlá|ják nemdohányzó ismerőseiket.

- Nagyon sajnálom, hclgy nem találkozhattunk hama-
rább - kezdi a lord -, mert az a munka, amelyet most az
1929-es angli,ai lamboree előkészítésére végzünk, hihetet-
lenül leköt. A Jamboreet valószínűleg nem Londonban ren-
d,ezzük, hanem valahol a vidéken - teszi hozzá.

Az első kérdésem tárgya Magyarország. Lord Hampton
ismét nosolyogni kezd. Látszlk, hogy ez kedvére való
téma, szívesen válaszol.

- Well! Annakidején a nemzeti nagytáborról cikket ír-
tam a ,,Scouter" számára, ameiyet lefordítottak a ,,Ma-
gyar Cserkész"-nek is. Ebben a cikkben leírtanr mindent,
amit Magyarországon éreztem. Hihetetlenül megszerettem
a hazillát. Az a néhány nap, amelyet ott töltöttem, felejt-
hetlen, d,e azt hiszem, ezzel mindenki így van Angliában,
aki Magyarországot látta. Valahogy hasonlatosság van a
két ország között. sportban, művészetben, de főleg a gon-
dolkozásban. Az angol ,,spirit" nagyon hasonlít a magyar-
hoz és ez az, ami minket megkap.

- Khuen-]-{éderváry gróf autóján nagyon sok gyönyörú
vidékét láttam Magyarországnak, különösen a Balaton

elragadó. Nagyon kedves emlékeim közé tartozik a lunch
is, amelyre aKormányzőúrhoz voltam meghiva, de viszont
nagyon sajnálom, hogy Bethlen gróff,al, akiről nagyon
sokat hallottam, nem volt szerencsém taláikozni.

Aztán szomorúbb kérdésekre terelődik a szó. Lord
Hampton nagyon jó1 van informálva a magyar kérdésről.
Gyakran olvassa a Daily Maiit és érdektódik Viscount
Rothermere akciója iránt.

- Hiszem és reméIem - mondja később -, hogy a
magyar íaj kiválósága, amelyrőI ezalatt a rövid látogatá-
som alatt is olyan §okszor volt alkalmam meggyőzodni,
hamarosan életképes helyzetet tud teremteni a maga szá-
máta, a legnagyobb megpróbáltatások között is . . .

Ezeknél a szavakná| nem állhattam meg, hogy közbe
ne szakítsam a lordot.

- Ebben a nagy munkában, ami a nemzetre hárul, lord
Hampton, nagyon jelentékeny része van a cserkészetünk-
nek, hiszen épen ez a pont, ahol a magyar cserkészet el-
vátik a testvérmozgalmaktól.

Lord Hampton bólint.

- Igen, úgy gondolom én is és a magyar faj a legnagy-
szerűbb anyagok egyike cserkészetre. Minden szükséges
kellék megvan a fiírkban hozzá, Ami pedig a szervezetet,
a vezetést illeti Magyarországon, annál talán nem is tudok
jobbat elképzelni. összehasonlításokra sokat van alkal-
mam, mert nagyon sok országot ismerek.

Ezek után felteszem a kérdést, hogy mikor lesz szeren-
csénk megint lord Hamptonhoz.

- Ami ezt illeti - válaszol -, Magyarországot na-
g5lon szeretnérn viszontlátni, de túlságosan el vagyok fog-
lalva. Rengeieg munkánk van a tengerentúli angol gyar-
matok cserkészetével kapcsolatban. Ez a munka minden
időmet igénybeveszi s így szó sem lehet arról, hogy el-
utazhassam, de remélem, a jövő előnyösebb változást hoz.

- Mit gondol, lord Hampton, mi a cserkészet szerepe a
jövő Európa életében, különösen az európai civilizáció
krízise szempontjából?

Lord Hampton nenl válaszol azonnal, de látszik, hogy a
kérdés nagyon izgatla, aztán Iassan szól.

- Tizenhat évig voltanr cserkésztiszt, az életem nagy-
részét cserkészmunka foglalja le. Végigkísértem a cserké-
szetet a gyernekcipőktől máig, de erre a kérdésre nehéz a
felelet. Kétségtelen, hogy azok, akik a munkánkat látiák,
önkénytelenül optimisták és talán joggal, de ma talán nem
lehet erre a kérdésre így feleletet adni. Ha ez a nemzedék,
amely ma ítj elvek híve és át van hatva a nemzetközi test-
vériség gondolatától, emberré cseperedik, főleg olyan em-
berré, akinek a szavai és tettei sokat jelentenek más szem-
pontokból is, akkor megtaláltuk a fejlődés útját. Az bi-
zonyos, hogy nemzetközi szempontból nagy jelentősége
van a cserkészmozgalomnak, etrnek az eredményeit már
ma is látjuk.

Ezekután a könyvére terelődik a szó. A ,,Jellemképzés"
című kis íúzetét, amelyet sajátl<ezűleg dedikált nekem, jól
ismerent. Ez a kis munka tulajdonképen az előszava a
,,Scottting sketches"-nek (cserkészvázlatok). Ebben a
munl<ában sokéves tapasztalataimat gyüjtöttem össze -nronclja a lord,

- Aggódva hallottam már a mult heti csapatösszejöve-
telünkön - mondom -, hogy a főcserkész beteg, remélem,
nem súlyosabb természetű a betegség .

Lord Hanrpton megnyugtat. Szó sincs róla, mindössze
egy l<önnyebb természetű hülés, amely azonban napokig

LoId ilalrptoí a Neillzeti NagytduúlUdli.
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ERDŐI{ REMETÉJE.
Tudom, hogy szeretitek az erdőt, mezőt, szóval a nagy a sziklák közé.Yárának több bejárója van, melyek egyik-

és szép természetet, ma egy kevésbbé ismerős állatot mu- másika olyan jó1 van elrejtve, hogy ember legyen, aki azt
tatok be nektek egy történetke keretében, mely szép Erdély megtalálja.

eltarthat, Ezalatt a főcserkész hampshirei házában tar-
tózkodik és ezen a héten nem is jön be Londonba, tehát az
intervjuval várnia kell - teszi hozzá,

Ezekután személyes kérdések kerülnek előtérbe. Lord
Hampton engem intervjuvol vissza. A csapatomról érdek-
lődik, a ,,Holborn Rovers"-ekről, amelyet jól ismer, majd
érdeklődéssel hallgatja Magyarországrót szóló londoni
felolvasásom tervét.

Hat ora elmult. Egy pillantás az íróasztalra, amely zsu-

bérces hegyei között történt 
*velem.

Abrudbányán, egy októberi napon, elmentem ki az er-
dőre, hogy a nyáron lekötött tnzelötát átvegyem és a
szállitáshoz engedélyt adjak.

Puskámat vállra vetve, egy tanítványommal elindultunk
a Kornyecre, vagy ahogy mi magyarosan sok somfabokrá-
ról elneveztük, Somoskőre.

A Kornyecazalaphegységből kiálló otromba össze-vissza
repedezett mészszikla, amelynek oldalait valóságos som-
erdő nőtte be. Az alaphegy szélesebb hegyhátán pedig
szép nyires terült el.

Az utunk csodálatosan szép. Nincs nagyobb művész a
Mindenhatónál, mert azt a színpompát, amit egy ilyen
őszi táj mutat, a legnagyobb művész sem tudja hűen visz-
szaadni.

Észre sem veszem a fáradtságot, annyi gyönyörűség
környez.

Leülünk a mohos kőre s lekurjantunk a völgybe, hogy
az ott lakó íatulajdonos Suciu (valamikor Szücs) uramat
felhívjuk.

Hamarosan felérkezik hozzánk Suciu, vállán a hagyo-
mányos fejszével.

Mert azt mondják, hogy az oláh,fejszével születik, anél-
kül el nem indul még a szomszédba sem.

Hamarosan elvégezzük a hivatalos átvevő aktust. Hív
|e magához, hogy egy'kis áldomást ad, készít jó bálmost
és ad hozzá nyírvizet.

Nem íogadom el, mert ezt a délutánt tisztán gyönyöf-
ködésre szántam.

- Uram, tudom, hogy vadász vagy, mutatok én itt fönt
is neked valót. Akarsz-e !ó kövér borzot lőni?

- Ha nincs messze, Szívesen . . .

Felmentünk a Kornyec tetejére s ott mutatott nekem egy
kis barlangot, a mészkő egy szakadékában, mely befelé
folyton szűkült.

A barlangból letaposott csapás vezetett le a tengeri (ku-
korica) földekhez.

- Látod, uram, erre viszi be a télire valót. Igen sok, kárt tesz nekünk a jezuri (borz). Mind leszüreteli a ten-
gerinket, s ilyenkorra jól meghízik.

Azután megmutatta a borz többi kijáratát is és felállí-
tott olyan helyre, ahonnan az összes kijárást figyelemmel
kísérhettem. ők elmentek a társammal száraz levelet, rő-
zsét gyüjteni, hogy jó1 befűthessenek őkelmének.

Csodálatos álíat az erdő remetéje. Senkivel sem barát-
kozik, rendkivül vigyázó, óvatos. Kerüli a zajt s kerül min-
den élőlényt. Ha azonban helyt kell állania, hatalmas fo-
gait és körmeit használja.

Nappal soha elő nem jön rejtekéből, csak ha kifüstölik
odujából. Lakását részben ő, részben az idő vasfoga váija

folva van írásokkal, eszembejuttatja, hogy máris nagyon
sok idejébe kerültem, tehát megköszönöm az intervjut,
ami amúgy is nagy dolog volt, mert lord Hampton az igazi
komoly emberekre jellemző ,,shynees of publicity" (nyil-
vánosságtól való irtózás)-ben szenved és nem szereti az
újságirókat.

Feláll, majd a fogashoz lépve leakasztja a kabátom és
fel akarja segíteni. Alig bírom kivenni a kezéből.

Hegedűs Áddm.

Bent a földalatti lakás (kotorék) több teremböl áll,
melyek legtöbbje éléskamra és lakószoba. Hálószobáját
pompás moha és száraz levélpárna teszi lakályossá.

Pedáns tisztaságot tart s egy külön oldalsó kis szoba,
mely a többitől jó távol van és mohacsomókkal e|zárhatő,
az ő szemetesládája és téli latrinája.

Férget, piszkot nem tűr meg lakásában. Valóságos re-
mete életet él. Csak a bimbót fakasztó tavasz csalja elő
családalapításra.

Azontúl ismét szigorú magányba vonul, mintha fogadal-
mat tett volna.

Csak éjszaka jár ki rablásra, akkor is oly óvatosan,
hogy nagyon ritka ember tud megfigyelni eleven borzot
a szabadban. Pedig nem is csírnya állat.

Teste kissé otromba, szétterült, rövid lábai alig látsza-
nak ki bundája alól, feje keskeny, elhegyesedő, kicsiny
fülei felállók, szőre serteszerű, hátán sötétszürkés, alul
fehéres. Fején jellegzetes fehér csík van. A komoly, meg-
gondolt megjelenés, a fényesre tisztított bunda, az öntu-
datos, eléggé fürge mozdulatok, a villogó szem s kívált
a gyönyörű holdvilágos környezet (mert csak ilyenkor les-
hetjürk meg), szép látványul szolgál.

Holdvilágos éjszaka gyakran megjelenik.

őszre hatalmasan meghízik, a bőrt kifeszíti az alára-
kódott hájtömeg. A telet részletekben átalussza, fogyasztja
háját és csak melegebb idők beálltával, mikor kint a te-
nyészet megindul, fordul az elraktározott készlethez, mely-
nek mindaddig kell tartania, míg kint újabb termés
nem lesz.

Tavaszra lesoványodik s mikor már újra kilátogathat

- eleinte gyökerekre 
-, nagy takarítást rendez ottho-

nában.
Körülbelül ezekre gondoltam addig, mig a tüzelőszerrel

megérkeztek.
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Mielőtt tüzelni kezdtek volna, neg§zólal Suciu uram.

- Aztán most már figyelj uram és ne mozdulj, csak azt
nézd, hol tör ki füst a moha közül. Egy ilyen füstölőlyuk-
nál fog kibujni a jezuri. Addig ne lőjj, míg vagy l0 lépést
eI nem ment a lyuktól, mert ha teheti, visszacsúszik és
akkor nem foghatjuk meg.

Bent a nagy oduban megkezdődött a tüzelés és csak-
hamar vékony füstszalagok emelkedtek fel a sziklarepe-
déseken.

Kahi . . . Kahi . . . Prüsz, . . hangzik a föld alöl.
Áhá| már facsarja orrát a füst. Ennek ugyan jól be-

fűtöttek, amilyen tiszta állat, nem megy ez vissza, ha ki-
jött, amíg ki nem szellőződik a lakás.

Egyszerre csak egy hegyes orr emelkedik ki az egyik
füstölgő nyílásból.

Nagyot prösszent s közben kidugja a fejét, megnézi, ki
háborgatja. Látszik tátogó szája, amint teli tüdővel
szivja magába a friss levegőt.

Egy kicsit szűk a nyílás. Most a két első karmos lábával
tisztogatja félre a benőtt mohát.

Ugy látszik, hogy ezen az űton már régen járt.
No most végre kiemelkedik teljesen. Lélekzetemet is

visszafojtom s nem is pillant szempillám.
Csodálatos, hogy a vad teljesen mozdulatlanul álló em-

bert, ha csak nem felőle fuj a szél, élettelen tárgynak nézi,
Lassan elindul lefelé a völgynek, háttal van felém, egy

szikla félig eltal<arja előlem. Nincs jó lövésem, de már nem
bocsáthatom tovább, mivel gyorsabb kocogáshoz kezd.

Durr...
A lövés pillanatában érzem, hogy találtam, hallottam a

lövés becsapódását. De kérdés, hol?
A botz összerándul s mint egy nagy labda gurul lefelé,

útjában sodorva magával a szátaz falevelet. Én utána,
hogy közelben nraradhassak, ha még kegyelemlövésre lesz
szükség.

Végre a hegylejtő erős esése megszűnik, lent vagyunk
a völgy ritkás erdejében.

A borz talpra áll, nehezen mozog. Most észrevesz, meg-
torpan s vinnyogva mutatja hófehér fogsorát. Látja, hogy
nem menekülhet.

Feléje megyek. Ekkor jön ifjú tanítványom a másik ol-
dalról futva s erős tarkókésemmel a borzra akar rohanni.

- Megállj! Ne próbálj hozzányűlni, csontig mar! Menj
íélre, látod, hogy már csak helyben védekezik, keress egy
fütyköst és hozd ide. Ugy! most menj ügyesen otdalt és
vágd orron.

A jól célzott ütésre a borz rögtön összerogyott. Ekkorra
már suciu uram is odaért.

Akkor láttuk, hogy a lövés csak a hátsó részét törte el,
a többi a sziklától volt takarva.

összekötöttük két első és két hátsó lábát, azon keresztül
dugtunk egy erős husángot s elég volt haza cipelni 6-7
kilométeres hegynek fel, hegynek le uton.

Mikor lehúztam bundáját, 5 kg hájat fejtettem le róla,
melyre a környék oláh gazdái jöttek sűrűn, míg tartott
benne.

El van terjedve köztiik a babona, hogy ha háziá||ataik
íáló lábára borzhájat kötnek, attól meggyógyul. Én meg
szívesen adtam nekik, mert mindig hoztak érte hol tojást,
hol vajat.

Bőrét ágy elé való szőnyegnek készítettem ki, másra
nem való.

Igy füstöltem ki és lőttem én először borzot Erdély görbe
országában.

Cserkésa Testuérek!

Nagy örömmel vettem a hozzam felterjesztett jelenté-

sekből tudomdsul, hogy az elmult nyaron nemcsak a tdbo-
rok szdma volt nagyobb az eddigiekn,él, hanem a taboro-
ztisok cserkésztartalom és cserkészlélek szempontjdból is
gazdagabbak uoltak. - Ezért a magyar cserkészmozga-

lonthoz méltó dllandó tejlődésért minden cserkésztestué-
remnek köszönetemet fejezem ki. - Azoknak a csapatok-
nak pedig, akik ttiboraikból, uagy ünnepségeikről a közel
multban szíves és jóleső üdvözléseikkel felkerestek, cser-
készszívvel viszonzom köszöntésüket : mindnydjatoknak jó

munkdt.
Grót Khuen-Héderudry Kdroly,

íőcserhész.

)

l MII{IJLÁS APÓ MEGJELENÉSE AZ OTTIIONBAN

i
1

rendesen nagy mulatság,
vidám tréfa. A nagy sza-
káll mögött - 

jól tudjuk -valamelyik segédtiszt mo-
solyog, vagy dörmög
reánk. Az egész Mikulás-
ünnepnek az a legfőbb
problémája: ki tudja meg
leghamarabb, hogy ki a
Mikulás, Yan aztán kaca-
gás, öröm, vig lárma, ha
a felfedezés sikertilt s a
,,levetkőztetett" Miku|ás
apó, Józsi vagy Sanyi bácsi
alakjában együtt ropog-
tatja a mogyorót, meg a
szentjánoskenyeret a feliz-
gatott cserkészsereggeI.

De vaiion gondoltok-e
ilyenkor arra, kedves jó
fiúk, hogy nrilyen nagyon
komoly és gyöny5,ri1 4o'*o'
jelképez a Mikulás aján-
déka? Azt hirdeti, hogy
sok-sok jó ember szeíetete
övezi a gyerntekeket, A na-

gyok, az öregek, az őszi-
lők - úgy mint Mikulás
bácsi - kétkézzel, egész
szivvel és lélekkel szórják
íelétek az ő kincseiket.
Nemcsak aranydiót, cukrot,
meg fügét, hanem örökér-
tékű kincseiket is: a szere-
tetet, az aggódást, az ön-
íeláldozó munkát, mindent,
ami az emberi léleknek
igazi értéke.

Bizany fiúk, körülötte-
tek állandóan ott vannak a
drága jó Mikulások az ő
kimerithetetlen puttonyaik-
kal, - ott állnak mellet-
tetek a szülők, tanítók, ta-
nárok, idősb jóbarátok
meleg, érző szívűk egész
odaadásával, hogy min-
dent odaadjanak nektek,
örömmel, boldogan, hála-
datosan.

Cserkésztestvérek! Gon-
dolkozzatok csak!
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Brrr! pocsék vizes idő van odakünn, fiúk! Mi lehet most
a táborunk helyén? Jajgatva tépi a szél a lekopasztott
fák gallyait s a vaksötét erdőben legfeljebb az árvár.
maradt Kozma-kísértet bolyong kuktát keresve Te-
gyetek a tűzre, fiúk, mesélek valamit!

Hol volt, hol nem volt, még valahol a vakációban, de
már a táborozáson innen: élt Somogyországnak egyik
akáclombos, hepehupás falucskájában, oszlopos-tornácos,
bogárhátú, hófehér kis házban egy cserkészfiú.

Mikor a többiek még aludtak, halkan - mintha vadász.
ösvényen járna - kilopódzott, a kútnál jól megmosdot1
a harmatos kertben versenyt imádkozott a dalos pacsir-
tával, s mire a mama megjelent az ajtőban, a ház elep
már tiszta volt, mint a templom, a tűzhelyen vígan ropo-
gott a rőzse és a mi fiunk keményen állta a vártát a tejes-
lábas mellett, úgy gondolkozván, hogy ami a táborban
tisztesség, az oíthon sem lehet szégyen.

Mihelyt pedig Mosolygó Szem átvetie a konyhaparancs-
nokságot, büszkén megcibálva ,,f,ágy íiának" naptól-
fakult üstökét, kipenderült a jégverem mellé, ahol a fa-
aprító tőke, meg a vonópad állott. Ugyanis valami ócska,
kicsorbult fejszét talált voli az istállóablakon, azt,,kellett"
üzemképessé tennie. S akár hiszitek, akár nem: mire a
kávé elkészült, már.ott sárgállott az úi nyél a köszörü-
léstől villogó fejszében.

Ilyen előzmények rrtán persze jól fogyott a nagy bögre
kávé és a tekintélyes karaj vajaskenyér. A tábori ,,G. H."
bezzeg sohse szabta ekkorára a porciót! De nem élvez-
hette sokáig a reggelit,mert iszen mindjárt béharangoznak,
a Marci meg az Andris meg aligha ministrálnak ma,
Cséplés van náluk. Átsurrant tehál a templomhoz és a
megfigyelésre alapított következtetés helyesnek bizonyuli:
a két gyerek nem volt ott, a plébános úr meg örÜtl| az
értelmes latinsággal felelgető, katonás tartású ministráns-
nak.

Végeztek, de a mi cserkészünk megvárta, míg az őreg,
sánta sekrestyés eloltia a gyertyákat, letakaria az oltárt,
elrak egyetmást. János bácsi ugvanis így munka évadján
igen kutyafuttában szokta elintézni ezeket az ügyeket,
a mi emberkénk pedig sehogyse tudta elviselni a gondo-
tatot, hogy az ,,árbóc környéke", mármint a templom, ren-
detlen legven. Alig csikordult meg tehát a sekrestye zárja:
öcsénk előlépelt a kórtts árnyékából, letisztogatta a gyer-
tyákról a csepegést, megigazította a ferdén lecsüngő ol-
tárterítőt, térdethaitott - s már ott sem volt. Boldog volt,
hogy senki emberfia nem látta.

A kiskapuban könnyes szemmel várta Bagolyfül, a kis
öccse, A üága szép kis szekér kereke kiesett s most már

mivel fuvarozza a homokot?! ,,Bátyóka" ugyan sürgősen
át akart menni Nagypétör Marciékhoz, a masinálást nézni
s már a nyelve hegyén volt, hogy,,bánom is én!"... de
akkor megcsillaht a napsugár az aranyos liliomon . . . és
a cserkész segített ott, ahol tudott. Pár perc mulva vígan
nyikorgott a kis kocsi és Bagolyfülecske boldog kacagása
bőséges jutalom volt a munkáért.

De most uzsdi a cséplőgéphez, a motorhoz|. Hát a ház
előtt ott duzzog a Mancika, magyarul Görbeszáj : ,,Igen,
az öcsinek mindig mindent megcsinálsz és nekem soha
semmit!" - hüppögte, piros nyelvecskéjét kiöltve s kis
öklével könnyeket préselt a szeméből. A ,,mindig minden"
ugyan nyilvánvaló női túlzás s a kis ,,öíegben" felfortyant
a íéríi-önérzet. Barna ujjait valami mágneses erő vonzotta
a kislány szöszke copfja felé, hogy tekintély-tiszteletre
tanítsa a kis körmös angyalt . . de ekkor valahogy a
parancsnok úr meleg kék szeméi érezíe magára szege-
ződni. ,,Férfi akarsz lenni?" - - szokta mondani, ,,légy
hálás, ha valaki alkalmat ad az önlegyőzés gyakorlására
és fizess udvariassággal a leckéért! . ."

A felemelt kéz tétován nyugodott meg a borzas fejecs-
kén s nagyon puhára sikerült az erélyes rendreutasítás:
,,Ne bőgj, ha valami kell, hanem nyögd ki!"

,,A Tercsi babám széjjelment egészen" szipogta a
hamis kis Éva-leánya s kötényéből kipakolta a szeren-
csétlenül járt. babát. ,,Biztosan csavargattad a fejit!" -mondta ki a diagnózist a professzor-jelölt. ,,Nem is! csak
néhányszor hálra nézeítem, mert iskolát játszottunk s ki
akartam térdeltetni , . .'| - volt a válasz. De a mester
eza|att már dolgozoti. A jóféle cserkésznadrág zsebében
akadt csúzli-gumi, madzag, fapecek - bicskáról nem is
szólván - s így a baba-műtét öt perc alatt fényesen
sikerült.

Görbeszáj hálanyilatkozatait azonban már csak a poros
orgonabokroknak mondhatta el, mert bátyóka azőta rég
odaát volt Marciéknál. Szakértő szemmel vizsgáIt ott min-
dent, amióta a gépészmérnök bácsija elmagyarázta neki a
cséplő-bika kezét-lábát, meg a motor forgó vagy mozdu-
latlan alkotórészeit. Hát még mikor meghallotta, hogy sok
száz mázsa gabona vész kárba, mert a gépet nem állítják
be jól, nem figyelik a szalmarázók, szelelők, rosták műkö-
dését - s így sokezer pengővel lesz szegényebb az ország.
El is határozta magában, hogy ha mérnök lesz, csak a
cséplőgép tökéletesítésén dolgozik, ha pedig netalán mi-
niszteri sorba keverednék, huszonöt'botot veret minden
gondatlan gazda fehér-magyarjára. - Ilyen zoró gondo-
latok között kitartott hősiesen a szállongó porban, ver-
senyt prüszkölve a masinásokkal egész délig, amikor oda-
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mehetett a géphez, megtapogathatta a hajtószíjat, szele-
peket,olajozókat...

Ebéd alatt örült, hogy Mosolygó Szem nem tudott a
1eggeli jócselekedeteiről és nem kapott dícséretet értük.
Sőt mikor Anyus bosszankodva említette, hogy elfelejtett
vizet odatenni a tűzre a mosogatáshoz, a mi fiúnk kajánul
mosolygott a tányérjába, mert az ő jóvoltából ott fórrott
a víz egy nagy fazékkal ... El is illant ebéd után, mintha
becsöngetett volna valahol.

Igaz, hogy várták is már a kert végében terpeszkedő
diófán Marci, Andris, meg még vagy hárman a falusiak
közül. I|yenkor tisztázódtak az olyan ügyek, hogy a cser-
kész még nem baka-to!ás azért, mert ,,egrecéroz-';, se nem
vándorcigány, amiért sátor alatt lakik. A buckófejűek tá-
tott szájjal hallgatták az olyan újságokat, hogy az az
erősebb, aki nem adja vissza a pofont, hogy az elgáncso-
lás még bírkózás közben sem férfias cselekedet, de még
az sem, ha a kecskebékát szalmaszállal felfujják...

Hát még mikor Winetou-ról és Old Shatterhandról me-
sélt s egy-két jó ,,fo*ást" mtttatott nekik, vége-hossza
nem volt a csodálkozásnak.

Hanem tanult is a mi legénykénk, nemcsak tanított. A
falusi ,,szaktársak" nagyszeríien értettek a bicskához, fa-
raf:,áshoz, íűzIából, szalmából csodadolgokat műveltek.
S hogy tLrdták, melyik a búza, melyik az árpal. Meg hogy
hol terem a pemetefű, ökörlarkkóró s egyéb hasznos ctolo§,
amivel Anyust lekenyerezheti,

Ilyetén tudományos foglalkozás közben per§ze elmttlt az
ebédnek a derékszíjra gyakorolt feszítő hatása. Beballa-
gott tehát aházba, ahol a két kicsi sziú-üvöltéssel fogadta:

,,Jaj, de jó, jaj de jó, bátyóka lesz a kocsis, mi meg a
pacik . . .!"

_ ,.Patr9 a lelke mélyéig felháborodott, hogy ő nagy fiú
létére ilyen _,,buta" játéknál egyáltalán t<ombinaciOUá 1ti-hetett. De Mosolygó Szem halkan csak annyit mondott:
,,öreg fiam, nézd annyi a foltozni valóm s ezek a prücs-
kök nem hagynak dolgozni; ugye elviszed őket a nyákam-
ról?" - Az öregségre való hivatkozás tette-e, vagy a fol-
tozás emlegetése: elég annyi, hogy az önérzetesón agas-
kodó csikóból tüstént sze-
líd kocsis |ett, cukorspár-
gával felkantározta a két
túlboldog lovacskát s vér-
íagyasztó ,,huj, huj, haj-
rá!" kurjantással elrobog-
tak a kert alatti rétre . . .

Hogy ott mit míveltek,
mikor iöttek haza, aztmár
nem tudom, mert közben

- felébredtem. sőt abban
sem vagyok biztos, hogy a
meséből mennyi az álom
és mennyi a valóság.

Segítsetek rajtam, fiúk!
öt percre felfüggesztem a
szerénységi kötelezettsé-
get, jelentkezzék az, aki a
mesebeli cserkészben ma-
gára ismert!

Velősy Eleíc

SoPItoN.
Végvárrá lett kies szép Sopron vidéke, de acélkarú új

nemzedék őrzi. A nemzeti megujhodás korában, lgl9-ben
emelte fel a cserkészet liliomos lobogóját az akkori Ny.
Cs. Sz. és Sopronban is alaktrltak csapatok. 1922-ben
Fridrich Viktor cserkésztiszt már megszervezi a vm. fő-
titkárságot s ezze| alapját veti meg a későbbi tervszerű
és céltudatos szervező munkának, melynek eredménye-
ként ma l2 cserkészcsapat, egy kiscserkész és egy tiszt-
képző öregcserkészcsapat működik Sopronban mintegy
800 cserkésszel.

1925 óta Martini Róbert vm. főtitkár áll az ügyek élén.
Nagy érdeme, hogy az ő agilitása segítette a soproni
cserkészeket ahhoz a kilenc hold erdőhöz, melyet a város
áldozatkészsége ajánlott fel a soproni csapatoknak. Ott
épül ki most egy nagyszerű cserkész-birodalom.

Minden csapatnak megvan a saját táborhelye, melyen
ízlése szerint építhet csapatotthont, örsi házakat, hidat,
méhest és amit csak praktikus cserkész-taIálékonyság
kitervezhet. Virágokkal díszített parkban élnek a csapa-
tok, mert mondanom sem kell, hogy a fiúk minden szabad
idejüket ott töltik kis birodalmukban. A közösnek meg-
hagyott mintegy négy holdnyi ,,dsungel" védelméről és a
közös utak, hidak, fürdő stb. jókarbantartásáról és meg-
építéséről közösen gondoskodnak a csapatok.

Még csak annyit, hogy a soproni csapatok kiveszik ré-
szüket a közös munkákból is; l925 pünkösdjén a III. ker.
cserkésznapon szerepeltek. Ugyanazon év szeptemberében
Sopronban rendeztek három napig tartó cserkésznapot,
1926 pünkösdjén vármegyei tábort rendeztek, a NNT.-ban
pedig 60 tagú vegyes csapattal vettek részt..

Soprontól még sok §zépet várunkl Dr. R. E.

r

ÖrSi hráa a roproni cscrkeszparkban.
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SÓHAJTÁS ERDIÍLY FELÉ.

Bulea-vízesés. Fogarasi havasok,

" körök mindig

Istenem, micsoda mozgótáborokat
tudnánk rendezni, ha a Déli Kdrpdtok
vidéke nyitva állana| Csak egy darabka,
ott a Fogarasi hauasok Negoj csoport-
jánál. Milyen jól esnék zsenge cserkész-
szívemnek az a csekély 2544 méter tel
a Negojra! Az ám, de mi lenne akkor a
Bucsecs 2508 méteréve|, az se kutya.
üsse kő, hát ezt is hozzákivánom; le-
gyen hát az egész Déli Kárpátok vonala
a miénk újra. A Brassói havasok is,
meg a Szebeni havasok is, meg a Pá-
reng, a Retyezát és a Godján is. Hát ez
rendben volna. Most jut eszembe, hogy
millen szép a Pietrosz és a Pop lván.
És hacsak azt nem akarom, hogy Jókai
megharagudjék rám a sírjában, nem
hagyhatom ki a Hargiiát sem. Ezt olyan
szépen írta meg, hogy ezt is visszakí-
vánom. Hát Torockót ki írta meg re-
mekül? Jókai. No, legyen ez is még a
mienk. De mi az ördögöt kezdek az Er-
délyi Érchegységgel, ha a Bihart nem
járhatom? És a magyar mérnökök fúrta
sármási gázkutakat tán nem mutatnám
meg cserkészeimnek? Hej, haj. Látom
már, irem ér ez a drága Erdély semmit
nekem darabonkint Hát akarom én da-
rabokban látni az édesanyámat? Hát
mit érnék vele, ha a családi házunkat
úgy kapnán vissza részletekre csclnkítva.

: gerince. A nagyszerű I{irál!]j_ju^t:Y:::i- ien szavavatm) végződik. Aki feljut 1. t:;lem. ;;;;_már könnyen járja. Amikor -':;^:'__-;.'_-_

ezelőtt atió-Pórumbák felől a'e.s_z:lo:n
tóhoz felkapaszkodtam, július effila
jég borította a tavat és vigan csusz:
káltunk rajta. Kis lavinák szórakoztat-
tak a cirlruszvölgy oldalán és a hegyol-
dalon igen jól lehetett a havon le-
csúszni. 500 méterrel lejebb ibolyasző-
nyeg és sárga ranunculus takaró feküdt
a földön. Amikor pedig a Vunjetáréra
felértünk (2510 m, a Negoj sorában
van, melytől nyugat felé a harmadik
csúcs a Vunjetáre), elláttunk délnek a
Havasalföldre, északnak a Radnai ha-
vasokig. Királyi áttekintés!

I-iát én a sóhajommal csak azt kí-
vánom, hogy amii délnek láttunk, azt
tartsa meg a román; de amit észak
felé láttunk, azt váltsuk vissza. Ebben
kiegyezem!

Ha most megszólalna az Ur harso-
nása és azt mondaná: ,,ínagyar cserké-
szek, tietek lesz Nagymagyarországból
mindaz a föld, amelyet földrajzilag
pontosan le tudtok szóval írni." - Ak-
kor, nos, akkor kezet 4 szívre, vajjon
mi, cserkészek, visszaváltanók-e Er-
délyt? Mondhatnók-e, hogy a mi ha-

Nem lehet az !

Az egész kell! Az egész!
A Vöröstoronyi szorostól - a viiág legszebb eróziós,

vízválta íolyóáttörésétől - keletnek húzódik a 2000 méte-
ren nrindenütt feiiillevő. éles gerinc, a Fogarasi havasok

Laita csúcsa az Unercia-csúcsról. Fogarasi havasok

zánkat ismerjük; tudjuk, mit,kívánunk vissza és jogunk
van hozzá, mert ismervén, szeretjük? Gondoljatok erre és
a sol< hangos ,,hazafiaskodás" helyett, beszélgessetek oly-
kor-olykor komolyan Erdélyről, hogy ismerjétek, hogy sze-
ressétek' 

Teinesi Győzó.

A;Vöröstorony-szoíos nemzetközi állomása, háttéíben az Oit

Testvérek, itt a notlemberi szélben
Az egyedüIlét orgonája búg -s lu munkdttl utdn az estét elértem -Tovabbzokog a szivem rejtekében -Mig vaggyal telik minden néma zúg.

Merengő ködben elibém suhannak
Elmulí viddtnság draga percei,
És.é.rzem: útjtin a uigasztalannak
A régi tüzek új nteleget adnak -S nem lehet lángjuk elfelejteni.

KOSZONTES IDEGENBOL,
. . . Hajtnli vándorlasok - mig a h.armat
Feténk vitlant, mint fent a csillagok -. . . É jszakák, núkor ltigy szel|.|ik lakartak
És altnunkból a tücskök |ölzavartak,
Fülünkbe zsongua ősi elallanwt

. . . Tdbortiizek biborló, tiszta ldngja -. . . Ilézédes tej a csajkám Jenekén -. . . Égigórö jókedvüttk száz tanytija _
L_?lkem, a ny.om.uk ,t,ajjon,hol taldlja?
Elkerültem örökre tőlük én . . .

S aztdn a lelkek.,. Sok uidám fiarl,::.
Bolondos-nyilt, meleg gyerekszit,Ó -lgaz baratok, kik jóstigot adtak
Szavak, amelyek a mélyből Jakadtai-: . .

Miért jutottam ilyen messzire?

Bús Bdbelből köszöntlek - oh. n;:.,:
A szivetek, hogy mennyi gl,ö!rt!;1.
Rejlik a vcrsben - mennt,i lc:--: ;. ---.

A tollamat, míg lelketek eleri . . .

Köszöntelek, szép cserkészélett:::-'
Berlin. Ta:c:l ?=-
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Repülő atlétika az, amikor valaki bizonyos erőtől moz-
gatva, a légbe emelkedik, hogy utána meteorként ujból a
földre hulljon vissza. Aszerint, amint a mozgató erő benne
rejlik vagy kívülről belé csap, megkülönböztetünk aktiv és
passzív repülő atlétikát. Utóbbit űzi Dugő Janika, midőn
az örséből gyorsított eljárással ajtón kívüli állományba
helyeztetik. Hasonlóképen a nyári tábor emlékezetes ka-
landja alkalmával, midőn Janika büszkén megülte Berát, a
vízhordó csacsit és utána két napig megfeküdte a szalma-
zsákot; szemtanuk állítása szerint a csacsi nem is rúgott
valami különösen nagyot s Janika mégis minden cserkész-
repülésel< legnagyobbját repülte, mielőtt egy vadrózsa-

Janika minden cserkészrepüléJek legnagyobbikát repülte.

bokor ölelő ágai
között kikötött,
Ezt azonban Jani-
kának meg ne
említsétek, mert
olyankor rende-
sen megfeledke-
zik emberi méltó-
ságáról.

Miután a repü-
lő atlétika pasz-
sziv ágánál az
ember sohasem
tudja, mikor csap

belé kívülről valamely mozgató erő, mi inkább az aktiv ág
iránt érdeklődünk, ahol a fiuk akaratával történik minden,
ami történik; lévén a sportakadémia az öntudatos cser-
készakaratnevelés egyetlen valamire való iskolája (itt a
,,valamire" sző a legnemesebb értelemben veendő; pl.
pokollal vagy tűzzel nem helyettesíthető).

A repülő atlétika aktiv ágának művelésében, mint sok
minden másban is, az ember mesterei a zoológia kiváló-
ságai voltak. Magasugrásban pl. mindenkor verhetetlen
Bolha Péter, aki, ha embernek születik, akkora erővel át-
ugorná a Gellérthegyet. Távolugrásban Szöcske Imre,
Nyul Gyula és Kenguru Elemér - ki-ki a maga súlycso-
portjában - verhetetlen. Hármasugrásban Veréb P. János
a mesterünk, csakhogy ő mindig mind a két lábával egy-
szerre ugrik (mit csinálna, ha annyi lába lenne, mint a
százlábunak?) és ritkán áll meg a hármas számnál, ren-
desen többet ugrál. A Veréb nagyon szórakozott atléta.

A magasugrdsról a leventék számára kiadott Testneve-
lési Utasítás a következőket írja: ,,A magasugrás sarkala-
tos elve az, hogy minden figyelmürnket az ugrás pillana-
tára összpontosítsuk, az átugrás határozott akaratával és
annak biztos tLrdatában ugorjttnk". - Hm. Sohasem gon-
doltam, hogy a magasugrás ilyen komplikált agyművelei.
É,n sokat ugráltam már a magasba, különösen ha a
barackfa alsó ágát lepusztítva, már csak a kihajló felsö

Repülő atlétika.

ágakon tal ál h attam term ész etraj zi tanulm ány aimhoz tápot,
de igazán nem tudom megérteni, hogy aki rútul leverte a
lécet, pl. 1.20-nál, az hogyan ugorhatott ,,az átugrás biz-
tos tudatában"?

Ugyanott olvasom, hogy a magasugrás,ra magas, hajlé-
kony és ruganyos egyének alkalmasak. Eszerint Kálmán
bácsi, Náci bácsi és Pocak Elemér á cserkészmagasugrás
verhetetlen bajnokai lesznek.

A tavolugrtís nem más, mint egy nagy nekifutás, duhaj
dobbantás a földön és felugrás a lehető legnagyobb ma-
gasságra, ahol aztán a ,,sebös igyeközet" yiszi az embert
tovább, másfél méterre, esetleg még messzebb is. Cserké-
szés közben utunkat keresztező patal< tulsó partjára át-
jutásnál szoktuk űzni e sportot, bár én mindig inkább a
patak medrében heverő köveken gyalogolok által, mert
így legalább tudom, hogy a magam akaratából kerültem
a vízbe, míg az átugrással próbálkozó a kimászás köz-
ben még kénytelen valami elfogadható ürügyön is törni a
fejét, hogy miért kellett neki a vízbe pottyannia. Mert
olyan cserkészt én rnég nem láttam, aki a saját ügyetlen-
sége miatt esett volna az átugrandó patakba; mindig az
innenső vagy a tulsó part, az időjárás, a térkép, a bok-
rok és fák vagy a kíváncsian néző cserkésztestvérek a bal-
eset okai. (,,Mit bámulsz tám, mint a bornyú az úi ka-
pura? Az ember még ugrani sem tud tőled!) A távolugrás
nagyon szívvidámító sport - a nézők számára.

A hdrmasugrrís olyankor aktuális, ha az utunkba ke-
rülő patak vagy árok sokkal szélesebb, semhogy egy ug-
rássa| átjuthatnánk fölötte. Ilyenkor a hármasugrás csal-
hatatlan biztosan segít

- be a vízbe. A kimá-
szás már nem probléma
a sportsman számára,
mer! azt úgyis meg kell
csinálni ; ezt még a leg-
kényelmesebbek is gon-
dolkodás nélkül, meg-
lepő gyorsasággal szok-
ták végrehajtani. Külö- ,11
nösen télen, ha a be-/"
szakadt jég alatt meg-
lehetősen hideg a víz.
Hármasugrásnál csak
az okoz gondot, hogy
az ember mindig elté-
veszti, hogy mikor me-
lyik lábával kell íöldet
érnie s a levegőben
nemigen ér rá gondol-
kozni fölötte, sem szak-
könyvekben megnézni.

Tanár: Szehtor.

--1l-
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A távolugrás nagyon szivvidámító nézók számáía.

Sokszor úgy összekeveri a lábait, hogy zavatában egé-
szen má§ testrészével ér földet. Ezért van a hármasugrás-
nál olyan sok és nagy bukás

tsefejezésül még egy sportágat kell megemlitenem; az

,,all round"-atlétikat. All rund (al raund) angol szó és

annyit tesz, tnint: egészen gömbölyű vagy mindenünnen
gömbölyű. Azok a cserkészatléták értendők itt, akiknek
képe megrajzolásához egyetlen raizeszközre van szükség

és ez: a körző.
Legkiválóbb all
round - atlétáink:
Náci, a Ganz
cs. cs. tábori sza-
kácsa; a Nagy
Főnök; és a VIII.
tiszti tábor ,,hárs-
hegyi püspöke".
Ezekkel gömbö-
lyűségben, all
round atlétiká-
ban, senkisem ve-
heti fel a ver-
senyt.

Ezze| az at-
létika tárgyalását befejeztük. Hiszem, hogy a Sportaka-
démia legutóbbi leckéi nyomán korunk atlétikája hihetet.
1enül fellendül és az olimpiászon babérkoszoruk csak
azért teremnek, hogy cserkészatlétáink homlokát díszít-
sék! Hiszem azt is, hogy atlétáink a koszorukat megtart-
ják maguknak, hogy szobájuk íalára kifüggesztvén,
majdan bámulattal rájuk tekintő gyermekeik és unokáik
előtt igazolhassák velük régi dicsőségüket, mely hol késik
az éji homályban. Ha viszont más díjakat is nyernének
(pl. holmi vacak arany- és ezüstserlegeket, cigarettatár-
cákat), akkor hálás szívvel fognak megemlékezni meste-
rükről, akinek akadémiáján sportbeli készségeiket elsajá-
titották és, bár szerénységem tiltja, elárulom, de nekik
illik tudniok, hogy e díjak elhelyezésére külön díszes
ür.egszekrényt állítottam be a dolgozószobámba s arany-
betűkkel vésettem reá: ,,Hála az emberi szív legértéke-
sebb erénye!" No! ez csak eléggé érthető.

Befeiezés.

Elérkezvén az esztendő végéhez, ünnepélyes mozzanat-
ta1 bezárom akadémiám kapuját. Egy évig neveltem és ok-
tattam a magyaf cserkészifjuságot minden szépre, jóra és
bár az illetékes körök nagyértékű munkámról még nem

látszottak tudomást venni (az illetékes körök mindig
medveálmot alszanak, ha nagyérdemű férfiakat jutalmazni
kellene), az igazság szerény, de tévedhetetlen szavával
megállapítonr, hogy mindaz a föllendülés, győzelem, ered-
mény, ami csak egy éven belül a magyar cserkészetben
tapasztalható volt, kizáró|ag és egyedül a Sportakadémia
bölcs irányításának köszönhető. összes kedves növendé-
keimnek im egy napoleoni gesztussal oklevelet adok: me-
hetnek hegyre, jégre, vízbe levegőbe, köthetnek a lábukra
sít, korcsolyát, bakancsot, utilaput; nevezhetik magukat
evezősöknek, atlétáknak, turistáknak; míg a Sportakadé-
mia tttasításait betartva sportolnak, nyaktörésné1 nagyobb
kalamitás nem érheti őket.

Búcsúzóul értékes ajándékkal lepem meg al<adémiám
hallgatóit, Nemsokára megjelenik a könyvpiacon Szektor
sportszakkönyve, amelyet komoly sportkörök a legfeszül-
tebb érdeklődéssel várnak. Felöleli e könyv az eddig az
akadémián letárgyaliakon kívül a football, halásza| vadá-
szat, tánc, tennisz, vívás, óceánrepülés, lovaglás és vas-
úton utazás egész tudományát, cserkészek számára gya-
korlati oktatásokat hoző gazdag függelékkel. Aki a Sport-
akadémiát olvasva, vídámabb világnézetre derült valaha,
mind tartsa kedves kutyakötelességének, hogy a könyvet
a szerzőtő| ajándékba elfogadja. (Az már csak egész je-
lentéktelen formaság, hogy a közvetítést és expediálást
szívességből intéző cserkészboltnak egynémely, a könyv
boritékán jelzett mennyiségú pengőket udvarias szavak kí-
séretében mindenki beküldi. Szóra sem érdemes!)

Kívánok Sport-
akadémiám minden
hallgatójának bol-
dog karácsonyi és
husvéti ünnepeket,
boldog ujévet, öröm-
teli névnapot és -miután ki tudja, mi-
kor találkozunk uj-
ból - mindjárt gra-
tulálok eljegyzésé-
hez, házasságához
és őszinte örömö-
met fejezem ki azon,
hogy fia sikeresen
letette az érettségit.

Ezzel becsukom a
Sportakadémia aj-
taját és sarokba vá-
gom a tollat. All-round atléta.

1YYILT-TIiR,.*
Dugó Jani nyitt levele Magyarország cserkészeihez.

k e dv es cs e rk észte sty ér eim !

pn már nem bírom tovább a szekirozást, ezennel hozzátok
fordulok, találjatok ki valamit, hogy én elégtételt kapjak. Min-
denki tudja, hogy mintacserkész vagyok, találmányaim átalakí-
tanák a magyaí Cserkészmozgalmat, de, sajnos, cinikus emberek
intézik a mi ügyeinket. Ti ösmertek engem s bizonyára megbot-
ránkozva olvastátok a ,,Magyar Cserkész"-ben azokat a cikke-
ket, ame|yek engenr olyan nevetséges íigurának tüntetnek föl. De
ez mind semmi ahhoz képest, amit most olvashattok rólam. A
Cserkészszövetség kiadott egy könyvet, az a cime, hogy Szinda-
rabok, nahát, ez ínár igazán sok, hogy mi mindent rámfog a
szerzö| Most már nem elég, hogy cikkekben és rajzokban állí-
tanak pellengérre, hanem színpadra visznek, hogy a cserkész-
ünnepélyek közönsége is nevessen rajtam, Képzelem, hogy mu-
latnak a rovásomra! De nemcsak engem íiguráz ki a szerző, aki

cinikusan nem átallja magát az ifjuság baráliának nevezni, ha-
nem jóbarátaimat is, akik célszerű ujításaimban nekem segéd-
keznek. Az egyik színdarab arról szól, hogy én fölöltöztem ]\1i-
kulásnak, a másik meg arról, hogy iijusági lapot alapítottam,
pedig a helyesírást se tudom. Hát megvallom, mindkettő meg-
történt, de nem ám úgy, ahogyan a tiszteletlen szetző úr irja.
Persze, ő csak arra törekszik, hogy az olvasóközönség jó na-
gyokat nevessen, az igazság neki mellékes.

Kedves cserkészbaráiaim, olvassátok csak el a ,,Színdara-
bok" című könyvet és világosítsátok íöl a szerkesztő urat s azt
a bizonyos szerző urat, hogy nem lehet egy mintacserkésszel
így bánni.

+ E rovatban közlöttekért a szerkesztősés nem vállal iele]óssésel
Mégis megiegyezzük, hogy DugóJani helyesíiását az Akadémia fö::ogá-
sához mérren módositottuk. § könvvet íszinítarabok. irta: Rac:anui
K_dlmá.nl, amelyre Dugó Jani céloz,-a C§eiké§zszövetségnél lehe: kap":i
60 íillérért.
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MI A csERl{pszgor-T ER,EDnnÉNypz
Mire kell törekednie boltunknak ?

A cserkésznek mindenkor egyik legnagyobb gondja az
volt, hogyan szerezze meg a felszerelést. A pénzt is nehéz
volt összegyüjteni, de nehéz volt a keservesen kuporgatott
pénzen teljesen megfelelő árút szerezni. Drága volt min-
den és - mi tagadás! - nem is jó.

Ezen az állapotorr akart segíteni s úgy látom, már is
segített a cserkészbolt. Ha ugyanis figyelemmel kísértük
az utóbbi években a legfontosabb cserkészfelszerelési cik-
kek árváltozását, érdekes dolgot tapasztalhattunk. Az
a]ábbi kimutatás (pengőértékre átszámítva) világosan be-
szél. Igy módosultak az árak:

1924 XII/ l. 1925 XII/I l92 j XII,1. l 27 Xlll I

28. sz. flanelling 9.60 8.40 6.80 5.60
kalap 9.60 9.60 6.- 4.60
nyakkendő \.12 1,12 -.80 -.60nyakkendőkarika . --.64 -.40 -.32 -.12derékszíj 4,40 3,20 2.4O 2.-
sípzsinór . . -.64 -.64 -32 -.12tiszti kalapszí j 2.16 1.28 1.02 -.64örsv. kalapszíj . 2.- 1.12 -,96 -.56cserkészbot 1.44 1.44 1.20 1.10
F-kürt 28.-- 25.60 19,-

stb.
Mi az oka e lényeges, örvendetes változásnak?
Tudtommal mintegy két éve a Szövetség befolyást kez-

dett biztosítani magának az árak irányítására, majd midőn
látta az áldatlan helyzetet, fogla|kozni kezdett a Cserkész-
bottnak, a saját cserkészfelszerelési vállalatnak a létesí-
tésével. Az árszabályozás eredményét a fenti táblázatból
láthatjuk annál feltűnőbben, mert tudjuk, hogy ugyanak-
kor az összes szükségleti cikkek árai a piacon állanclóan

emelkedő irányzatot tűntettek fel. Ha az elmondattakat
figyelembe vesszük, látjuk, hogy a gazdasági csatát a
Szövetség megnyerte ievékenységével és a,,Cserkészbolt"
puszta megjelenése a piacon még legutóbb is milyen nagy
mértékben csökkentette az árakat. A cserkészbolt felállí-
tása pedig ismét komoly olcsóbbodást eredményezeit. A
minőség egyidejű javítását, sajnos, a táblázatból nem lát-
hatjuk szemlélhetőleg, azonban azok a csapatparancsnok
testvéreim, akik hozzám hasonlóan állandóan foglalkoztak
csapatuk felszerelésével, igazolni tudják ama állításomat,
hogy ezen a téren talán még nagyobbat haladtunk, mint
árak szempontjából.

A cserkészbolt ma akezdet kezdetén áll és valóban csak
igéret. De már is olyan eredményeket mutathat fel, amely
más vállalatok sok esztendős munkáját szégyeníti meg.

Legyen szabad a jövő programmjához még egy-két
gondolattal szolgálnom s vidéki vezető testvéreim nevében
megjelölni azt, hogy a Cserkészbolt célját mi miben látjuk.

1. Az drak alakulása az eddigihez hasonló legyen, mert
ezzel a többi kereskedő áraira is hatással lesz.2. A rninő-
slg emelése minden felett vezérlő szempont legyen, hogy
ne kelljen szegényebb fiainknak minduntalan új kalapot
és inget beszerezni, hanem azt 3-4 esztendőn keresztül is
hordhassák, 3. Valósítsa meg végre a Cserkészbolt az
uniforntizcilás gondolatát, Próbálja ki az összes lehetősé-
geket és a legéletrevalóbb és a legmegfelelőbb cikkeket
árúsítsa. Nehogy előforduljon az, hogy csapatainknak az
egyik fele sárga, a másik fele pedig zöld, vagy barna ing-
ben vonuljon ki az ünnepségre. 4. szempont (s ez talán
már nem is a cserkészbolt feladata), hogy a minőség és
a szin, amit a cserkészek részére megállapítanunk kellene,
ne legven minden túrista és álcserkész nyakában, fején,
vagy hátán felfedezhető.

Kecskemét. 1.I

pÁr-yÁZ^T.
Ha én parancsnok lennék ! . ; .

cimű pályázatunkra beérkezett g pályázat. A válaszok egyik-
másika a vezetőket is érdekelhetl; ezeknek érdekesebb részeit
kivonatosan közöljük:

,,Először is arra lörekedném, hogy magam legyek egész
ember . , .

Azon volnék, hogy minél képzettebb örsvezetőim legyenek...
Leueleznék és bardtsdgban dIInék azokkaI a csapatokkal,

amelvektől sokat lehet tanulni...
Tábortüzeket rendeznék a falukban, hogy ezáltal megkedvel-

tessem a magyar falu népéveI a cserkészetet.,.
Tavasszal és ősszel sok kirándulást rendeznék...
Télen bemutatnók a cserkészfilmeket. Az így nyert pénzen

meghozatnám a csapatnak a cserkészkönyveket..,
ünnepélyeket rendeznék a Cserkészház íelsegélyezésére...
Nyáron mozgótábort rendeznék, hogy a fiuk megismerjék

hazánkat. . -

Később külföldi táborra is elvinném a csapatot, hogy
lássa a külJöld, mit tud a magyar cserkész!" (Gász János,
l79. Rákóczi.)

,,Nem csak a jobb diákokat venném fel csapatomba, hiszen
éppen arra való a cserkószet, hogy a rosszakból jót, a jókból
még jobbat neveljen...

Az első csapatösszejövetelt minden évben úg_v rendezném,
hogy a régebbi cserkészeim az összejövetel keretében szőrakoz-
tató műsort adnának. Ezután már örömest jönnének az
ujoncok . . .

Szolgálatban szigorú volnék, hogy meg legyen a fegyelem...
Rendeznék karácsony-estét és tea-délutánokat. . .

Igyekezném arra, hogy állandó versenycél legyen" a íiuk
előtt..." (Kismadár, l83. Kinizsi, Szeged.)

,,Az iskolában nagyon keveset tanítják az itjut az életre. Ezt
a hiányt a cserkészetnek kell póiolnia. Azt gondolom, hogy ezt
elérhetném,,cserkészdllam" tervezeterrimel. Eszerint a cseikész-

csapat úgy működ.nék, mint egy állam. Mindenki ott helvezked-
nék el benne, ahol legjobban meg tudja állni a helyét. Ez egy-
uttal előgyakorlat lenne nemcsak az é|etre, hanem az élet-
pályára is, amelyre készül . . ." (Volarics Ferenc, Dunaföld-
vár.)

,,Jó parancsnok csak az lehet, aki jó cserkész is. óridsi elöny,
ha a parancsnok előzőIeg cserkész uolt,

Cserkészvezetőnél legfőbb követelnrény a példaadó életmód,
másrészt pedig a véghetetlen szeretet..,

Az örsuezetőkel a legbensőbben igyekezném magamhoz kap-
csolni s velük állandóan érintkezni...

örsi órákra magam is elmennék. Az örsvezetőimmel heten-
kint összejönnék...

Tanfolyamokat, kiképzéseket, mííhelyt, társas játékokat,
önképző szerepléseket rendeznék ," (Bagyinka János,
l84. Csaba.)

,,Azt szeretném, ha mindenki egyforma bizalommal tudna kö-
zeledni hozzdm, mert tudom, hogy milyen jó, ha van valakink,
akinek el tudjuk mindig mondani a bajainkat és akitől tanácsot
kérhetünk! .,." (Péterffy Gedeon, 154. Minta,)

,,Cserkészeimnek irántam való szeretetét a velök való köz-
vetlen beszélgetés, társalgás, érintkezés útján igyekezném el-
érni. Ezért iparkodnám velök minél többet egvütt lenni. Meg-
jelennék sokszor a fiuk között az otthonban is. Figyelném a fiuk
rnunkáját, a hibákat kiigazítanám. A ititékban magam is részt-
uennék, kirándulásokon közvetlen modorban szórakozndm velök,
de vigyázva, hogy a határon túl ne lépjenek..." (Tóth Ferenc,
213. Koháry.)

I. díi: Gász János, l79. Rákóczi, Bonyhád.
IL díj : Kismadár, l83, Kinizsi, Szeged.
IIl. díi : Volarics Ferenc, Dunaföldvár.
Matuska György öregcserkésztől terjedelmesebb dolgozat

érkezett be, amelyet azonban, tekintve, hogy a pályázat nem
öregcsgrkés7eknek.:szóló, versenyen kívülinek tekintettünk.
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IGAZsÁGSzoLcÁr-raTÁs lÁva SZI'GETÉN.
Irta: Jenoaaí Jenó,

Hátsó-Indiából jövet, a ,,Donau" osztrák-magyar hadi- Néhány perc mulva a fonott szalmafal széttárult és egy
vitorlás Jáva sziget nyugati parijai elé érkezett. idősebb copfos kínai férfi lépett be. A kinai üdvözölt s

A sziget fővárosának, Batáviának, miután az jó mélyen aztán vigyorogva §zegezte rám apró, sunyi szemeit. A
bent fel<szik a szárazíö|dön, előkikötője van. Itt, a szoká- lány ezalatt telerakta az asztalkák egyikét a magával ho-
sos ágyÚ-üdvlövések tttán, lrorgonyt vetettünk. Rajtunk zott étellel és itallal. Whisky sződavízze| és pár szelet
kívül több hollandi hadihajó és számos, különféle nemzet- szendvics; ebből állt a reggeli.
beli gőzös és vitorláshajó állt a kikötőben. A kínai látván, hogy idegen vagyok, a hotlandusok nyel-

Az előkikötőből, hol nagyobbára terjedelmes raktárak vén kezdett hozzám beszélni.
vannak és csak kevés lakóház áll, vasút vezet Batáviába. . Jó hosszan beszélt már üzleti dolgairól, midőn egy
Ez a vasút, alig hogy a partot elhagyja, sűrű erdőbe ér fiatalember lépett a szobába. Rendes vendége lehetett a
s nagy kiierjeclésŰ, hinárral vastagon borított nrocsarak helyiségnek, mert a teaház tulajdonosa kezei fogott s
mellett visz tovább. E mocsaral<, melyek hemzsegnek az élénk társalgásba kezdett vele. A fiatalember azután leült
alligátorok és kai-
mánoktól, betegsé-
get 1ehelő 1evegőt
terjesztenek maguk
körül. Innen van
az, hogy Jáva szi-
get egyike volt a
legegészségtele-
nebb területeknek.
(Ma már sok mo-
csarat lecsapol-
tak.)

Csaknem egy
óráig tartó utazás
után Batáviába ju-
tottunk.

Batávia a hami-
sítatlan, valódi
gyarmatváros be-
nyomását teszi. A
bennszülött vá-
rosrészt, mely in-
kább faltthoz ha-
sonlít, malájok és
idetelepedett kí-
naiak lakják. Ez
utóbbiak a benn-
szü!öttek szükség-
leteihez mért ci1<-

kekkel és élelmi-
szerekkel l<eresked-
nek s teaházaka1
tartalrak fenn.

Egészen más ké-
pet nyujt az euró-
paiaktól lakott vá-

az egyik asztalka
elé s reggelijének

elfogyasztásához
látott.

Mikor a kínai
1 magunkra hagyott,
, a fiatalember felém

fordulva, megszó-
lított:

- Ugye, uram,
ön idegen?

- Igen! - fe-
leltem, feltekinive
tányéromró1.

Nem baj.
Azért úsy látom,
hogy ni igen szé-
pen megértjük
eqymást. Én iit
Batáviában taní-
tóskodom. Hat tu-
cat apró malá j

ayerek van a ke-
zem alatt. Higvie
el kérem, nem kis
feladat, egy sereg
ilven vad porcn:},-
ból embereket ]:-
ragni. S ha eg,;
méternél nag!,, i-
bak, akkor már t,
sem járnak az :s-
kolába. Sok a r,.-
sződség, és ker,.s
az eredmén1,,

l.}

l]r

e €-
-\1

Jólrora távolsirgra a vízbe cvezneli.

rosrész.Itt díszesl<ertek, szebbnél-szebb l<ényelmes és szel-
lős villaszeríi épületek soral<oznal< cgynás nellett, a szi-
get urainak, gazdag hollanciLts iiltetvénycsel<nel< tulajdo-
::,:, _{ jól jövedelnrező kávó-, tea- és rizstermelés sok sze-
:l,:.,,- idetelepedett embert tett gazdaggá. |gaz, hogy ez
:. :::ndenkinek sil<eriil, mert a sziget igerr kedvezőtlel
:- :,.,,:: r,iszonyait trem minden európai ember bírja ki s
. . :.._ negesil<, hogy a bevándorló rövid időn belül el-
: ]-'- ,.,.:r, kenytelen ismét hazáiába visszatérni.

- - _ :. ::-_ielen. miután bejártarn Batávia karcsú pál-*, -. ::.a..-,,.Zett vöröshomokos utcáit, betértem egy
: - - - - ] _:_. s:::lt arcúr, íiatal kínai lány rizsszalmából, :]:-- - _:. ::_:kkal körlilvett tágasabb szobába ve-
_: ' :: -: .. .,,-,.,: nreg. A padlózatot, ahová leülten,* i- : :-, -. :::. :;: :_ nennl,ezeten pedig valami

Egyébként ni:.:
rossz sorsom itt, de mégis csak jobb lett volna oiii: :
nraradnom - Amsterdarnban. Jómódú szülőim marasz:",-
tak ugyan, de a kalandtls élet után való vágy nem hagj, ::
nyugton.

A{ikor a szódás whisky-jel telített poharát kiür::;::;.
fölállt és hozzán jött.

- Mister? r.lég szabad idő fölött rendelkezem. H: _g,.
tetszik, egy kis kirándulást tehetünk; kalauzolni ...,_
önt. Majd kisétálunk valamelyik közeli maláj faiü: j. _ -:
mint idegent, bizonyára érdekelni fogja a bennsz_. ::...
életmódja, szokásai.

örömmel fogadtam a rokonszenves fiatal h,..":__:
ajánlatát s a következő percben már kint voltl:.i " *. -

mokos utcákon.
Csaknem egy órai gyaloglás után, Batáviát :s '_ ::::-

bon magttnk mögött hagyva, sűrű rengeteg : : :-:_-.;
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amelyen csak üggyel-bajjal lehetett áthatolni. Járásunk
zaiára a sűrűben tanyázó papagályok ijedten rezzentek
fe1 s aranysárga szárnyít, smaragd fülű madárkák csa-
pongtak félelmükben. Az erdő telve volt bűzhödt mocsa-
rakkal, amelyekben alligátorok uszkáltak csendes meg-
el égedettségben.

Yégre az erdő ritkulni kezdett. Megkettőztettük léptein-
ket s nemsokára egy tisztáshoz értünk.

Hirtelen emberi hangok zaja ütötte meg fülünket. Kí-
sérőm egy irányba mutatott, ahol pálmagallyakkal födött
kunyhók voltak láthatók.

-- Látja, uíam, az ott egy maláj falu, Kanalunak hív-
iák. Bizonyára valami ünnepi tort ülnek a vadak, mert
,ll},an nagy üvöltést visznek végbe . . . Vagy talán az ör-
dögtáncot járják. . . Ismeri ön az ördögtáncot?

- Hogyne ismerném! - feleltem. - Ceylon szigetén és
.\usztráliában többször volt alkalmam látni. Ugy tudom,
hogy az ördögtáncnak a jelentősége minden vad népnél
ugyanaz. Legíeljebb a velejáró ceremóniákban van némi
különbség.

- önnek, mint nálamnál világlátoitabbnak, bizonyára
igaza vanl. Hanem gyerünk közelebb és nézzük, minő tob-
zódást visznek végbe a kana|uiak.

- Nem gondolja, hogy ellenséges érzülettel fogadják
majd a megjelenésünket? - kérdeztem némi vonakodással.

- Oh, a legkevésbbé sem! - válaszolt kísérőm. - A
ceremónia közepette ránk sem fognak hederíteni.

A mocsár szélén néhány, cölöpökre épült bennszülött-
viskó terpeszkedett, míg annak partján a bennszülöttek
álltak, kört képezve.

Most éktelen ordítozás közt, sajátszerű instrumentumok
hangjai voltak hallhatók, amelyek közé egyhangú tam-tam
dobütések vegyültek.

Egy közeli kidőlt fa törzsére álltunk, ahonnan kényel-
mesen beleláttunk a körbe, amelynek közepén egy fiatat
maláj volt egy pálmafához odakötözve. Előtte négy-öt
tarka cafrangokba öltözöti és torzképekkel álarcozott alak
táncolt. Ezek voltak a falu kttruzslói.

Mialatt én ezt a farsangba illő jelenetet néztem, kísérőm
egy közelálló öreg maláijal elegyedett társalgásba, meg-
kérve őt a történő dolgok elmagyarázására,

IIOL TÁBOROZTAK A NYÁR,ON CSERKÉSZEINK?
Balaton körül volt 77 tábor 28%

Az öreg aztán bőbeszédűen elntondta, hogy az a tához
kötözött fiata| maláii lopással van vádolva s most ítéletet
tartanak fölötte. Mivel pedig a vádlott ártatlannak vallja
magát, a bírák (kuruzslók) úgy határoztak, hogy vesse
magát önként a mocsárba. Ha élve kerül ki a szentnek tar-
tott alligátorok köziil, akkor - ártatlan; ha elpusztu|, úgy

- vétkes.
Alig hogy az öreg elkészült a magyarázattal, a kötelé-

keitől most már felszabadult fiatal maláji kirohant a kör-
ből s a mocsár szélén kikötött kánoék egyikébe ugrott,
najd jókora távolságra a vízbe evezett.

A bennszülöttek a mocsár szé|ére gyűlekezve várták a
történendőket és kíváncsi figyelemmel lesték az elítélt
minden mozdulatát. Az elítélt közben a mocsár közepén a
vízbe vetette magát.

Multak a percek, de a fiatal malál már nem került többe
a fels2ínre. Csak egy nagy véres folt a víz felületén je-
lezte, hogy a szerencsétlen maláj az alligátorok áldozata
lett,..

Meghűlt bennem a vér e jelenet láttára s aztán vissza-
térésre szólítottam kísérőmet. Utközben megkérdeztem a
fiatal hollandit:

és mondja kérem, a hollandi hatóságoknak nem
áll módjukban, hogy a bennszülötteket megátalkodott bar-
bá rsá gukból kiv etközzék?

- Semmit sem tehetünk! - felelte egykedvűen. - Ha
azt akarjuk, hogy békén éljünk velük, el kell néznünk ősi,
tradicionális szokásaikat.

Időközben besötétedett és mi meggyorsítottuk lépteinket.
Annál is inkább, mert a távoli erdők mélyéből hátborzon-
gató tigrisordítás hallatszott. Igy fegyvertelenül pedig,
amint mi voltunk, nem kívánhattuk a találkozást a - 

jávai
tigrisse1.

Jártabb útra érve, gyors léptekkel haladtunk Batávia felé
és megkönnyebbülten lélekzettünk fel, amikor a távolban
megpillantottuk a város lámpáit. Batáviába érve, meg-
köszöntem kísérőm íáradozásál s aztán szívélyesen elvál-
tunk.

Néhány nappal azután, hogy Jávát elhagytuk, áthalad-
tunk az Egyenlítőn és beléptünk a dél-kínai tengerbe.

úl ear-,YAZAT.
Ki gyüit több elófizetót a ,lVtagyar Cserkész'-re.

A mostáni pályázatunkban, - úgy látszik - mintha egy kis
önzés lenne, mert mennél többen versenyeznek a díjért, annál
nagyobb lesz a haszna a M. Cs.-nek. De ez csak látszat. Való-
ságban az egész cserkészmozgatomnak tesz szolgálatot az, aki
egész odaadással pályázik.

Rajta hát fiúk! l\{ost pályázzék mindenki! Gyüjtsön min-
denki előfizetőket.

A két legtöbb (legaldbb negyedéves) elő|izetöt gyüjtő egy-
egy évig ingyen kapja a Magyar Cserkészt.

A harmadik díj nyertese egy félévig, a negyedik díj nyer-
tese pedig egy negyedévig kapja ingyen a lapot.

Az ú1 előíizetők névsorának beküldési határideje december 31.
Csak az pályázhat, aki legalább három előíizetőt szetzett.

Asztal repedéseinek javitása. Ha nem mély, akkor gittel
kitömjük és száradás után befestjük. Mélyebb repedések-
nél lécet gyalulunk, mely valamivel magasabb a repedés
mélységénél és lefelé ékalakú. Miután íorró enywel be-
kentük, bekalapáljuk a repedésbe és száradás után a ki-
álló részeket legyaluljuk.

Mátra-Bükk-hegységben 75 ,, 26 ,,A Duna-Tisza-Dráva mellett . 25 ,, 9 ,,
Az Alföldön . 23 ,, 8,,
Az ország egyéb helyén, 66 ,, 24 ,,,Külföldön 14 ,, 5 ,,

Támogatásban részesült 2.592 tábotoző, tehát 32%.

A táborok átlagos részvételi dija 19 P volt.

Mi módon teremtették eIő a csapatok a tdborozdshoz szükséges
anyagiakat?

1. Fiúk befizetéséből;
2. Csapatpénztár hozzáiárulásábót ;

3. Szövetségi segélyből;
4. Gyüjtésből, illetve adományokból;
5. ünnepél.vek jövedelméből teremtette elő. Néhány érdeke-

sebb pénzbeszerzö forrás:.

^ 
Vármegyei. I. B., Hitközség, Iskola Barátainak Szövetsége,

Cserkészanyák hölgybizottsága, iskola kirándulási alapja,
zászlóanya,.Szervezőtestületek (föleg Máv.) külön adomáriya,
csapat-mozi jövedelme, csapat által rendezett karácsonyi vásár,
egy soproni csapatnak állandó jövedelme, a Oy. S. E. V. vasuta-
sai íizetéséből önkéntesen lelajánlott havi 50 fillér, néhány csa-
pat a íiúk egyénenkénti vagyoni helyzete arányában li2etteti
be a részvételi díjat és így biztosítja a szegényebbek részvéte-
tgt; _4"_Iegcserkésziesebben azok a csapatok járnak el, melyek
ősztől kezdve havónta befizettetik a részleteket a csapat-ta-
karékba.
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rajzokkal

IV. FEJEZET.

Mikor a ,rbirnanei erdő megindul Dunsinane ellen{í.*

#i"riE!T?'""J,i,*,'í,u"l,""",fi.lyf "5;l],(Shakespeare :,Macbeth.")

A cserkészek rrgyan várhattak az orvtámadásra! Sze-
rencsére eszük ágában sem volt, hogy várjanak. Az ellen-
séges civil párt önként visszalépett a harctól, s hogy a

komolyabb következményeknek útját vágja, az áruló
Gabit küldte követül Bálint tanát űrhoz, hogy az egész
nem volt komoly dolog és hogy távol legyen tőlük, hogy
a cserkészeket a tanát úr jelen-
létében háborgassák. Különben
is az egészbe Andi ugratta be
őket, akinek fennhéjázó, zsar-
nok természetét már egyébként
is megunták, stb.

A lanár úr tudta ezt jól, mégis
aggódott Andiért, akinek heves-
ségét és makacsságát jól is-
merte. Félt, hogy mégis valami
ostobaságot fog elkövetni. A
legjobb lesz, ha érte mennek és
e|hozzák ide. Beszélni kell a fe-
jevel,

Előszólította tehát az első két
örsöt, melyek egyikének Pista is
tagja volt, hogy karhatalommal
h,:zzák Andit a táborba.

Andi mit sem sejtve olvasta a cserkészkönyvet, mikor
egy§zer csak gyanus neszt hallott a folyosóról. Azt hitte,
hogy hűtlen barátai jönnek. 

- ]r[9, ide ugyan egy se teszi
be a lábát! azt fogadom!

A cserkészek ezalatt az ajtóhoz értek s az első ör,s-
vezető, egy nyolcadikos, udvariasan bekopogtatott.

- Be ne merjen jönni, akinek az é|ete kedves ! - har-
sogott belülrő1 Andi közismert goromba hangja.

A fiúk nagy hahotára fakadtak.

- Ejnye - mosolygott az örsvezető -, hát olyan ve-
szélyes? No rajta, lássuk csak!

Andi e fenyegető felhívásra azt hitte, hogy a kinn le-
vők most megrohanják az ajtót.
Feszülten figyelt, de az ajtót bi-
zony nem rohanták meg, hanem
ehelyett hallotta, amint a fiúk
tovább mentek. Ujabb kopogás
egy nlásik ajtón. ,,Ah, ez a papa
szobája!" Ajtó nyílik; rövid be-
szélgetés, melyből egy szót sem
értett; de a következő percben
világosan hallotta az édesapja
hangját:

- De hisz
el kell mennie!
neki. Andi !?

akkor okvetlenül
Majd szólok én

Adinak hirtelen az a gondo-
lata támadt, hogy befogja az aj-
tót, bár a túlerővel szemben úgy-
senr tudná sokáig tartani
önkénytelenül is hátrálni kedett,
mignem az asztalba ütközött és
1anácstalan helyzetében egv ün-
feledt, gépies mozdulattal a
cserkészkönyvet a hóna aiá
kapva, felugrott az asztal íete-
jére. Ugyanakkor az ajtó hirte-
len kinyíit s a nyíláson botok és
kalapok erdeje jelent nreg, me-
lyek mögül szigorúarr villant ie-
léje az apja szenriivege. .{ndi el-
sápaclt, megtántorodott. Hog,v a
vélt civillek helyett cserkcszek
.,törtek be" hozzá, határtalanul
megrémítette ő+. Tehát mégisAz ajtó hirtelen kinyilt.
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minden el van veszve; ezeket bizonyára Bálint tanár úr
küldte és ráadásul még az apja is bejött... Mi lesz még
ebből?!

De még ennél is váratlanabbul lepte meg Andit az a
hang, melyen az édesapja szólította meg; mert ez a hang
csodálatosképen inkább kedélyes volt, sőt tréfás:

- Hát te mit csinálsz olt az asztal tetején? Olyan vagy,
mint egy elkeseredett várvédő, aki az utolsó rohamra ké-
szül! Csak szállj le barátom, egy-kettő! és fogadd a kö-
vet urakat illendőképen!

Ezze| magukra hagyta a fiúkat.
A cserkészek körülállták az asztalt és Andi ijedtében

kitárta karjait s csak a következő pillanatban vette észre,
hogy a könyv kiesett hóna alól és dühösen, zavartan né-
zett utána, midőn az örsvezető.azt fölvette a földről:

- Mit látok?!

- Tehát itt van a mi nagy ellenségünkl
Andi azt se tudta, hogy hogy tartsa magát erre a meg-

jegyzésre. Majd dacosan szólt:

- Megadom magamat
A parancsnok nyájasan tette a vállára a kezét:

- Nem szükséges, hogy megadd magadat, fiam. A
cserkészet önkéntesség. Ha tetszik, örörnmel látunk; ha
neln tetszik, nem kényszerithetünk.

Andi nem merte azt mondani, hogy nem tetszik. Hall-
gatott.

A tanár úr azonban karon fogta és sátrába vezette. Ott
leültette magával szemben az aszlalhoz és megfogta a
kezét.

- Hát Andikám - kezdte meleg, szeretettel teljes han-
gofl -, én tulajdonképen nem értelek téged és nem értem
az egész magatartásodat. Mondd meg nekem egész őszin-
tén, hogy miért gyűlölsz úgy minket, cserkészeket?

Andi nem felelt. Nem is tLtdott felelni.
-- Látod - folytatá a parancsnok -, te nem vagy

praktikus ember.
Te nem vagy
igazi ió viszony-

. ban civil osztály-
társaiddal sem,
nem az egész in-
tézettel; mert ta-
nártól pedellusig
mindenkivel da-
cos és íennhéjázó
vagy. Mondd,
mire való ez?

- Mert egem
mindeki üldöz! -tört ki a íiűból az
elkeseredés és he-

' vesen sírva ía-
kadt. (Legkeser-
vesebben tud sirni
az ember akkor,
ha saját magát
sainálja.) A pa-
rancsnok tudta
ezt jól, a pa-
rancsnok nagy fi-
lozófus volt, és
engedte, hogy
Andi jól kisírja
magát. Mellé ült

- A cserkészkönyv!

- Ezt olvasta!

- Nem olvastam! -tetőpontra hágott.
El akartam

égetni !
Nem szé-

gyen ám a cser-
készkönyvet ol-
vasni - jegvezte
meg az örsvezető
nyugodtan
Egyébként tud-
todra adom, Andi,
hogy Bálint ta-
nár úr parancsára
vagyunk itt, aki
azért kütdött,
hogy haladékta-
lanul kövess ben-
nünket a táborba!

Pista, aki ed-
dig szótlanltl a
háttérben állott,
most előrelépett
és így szólt:

Csak egé-
szen nyugodtan
gyere velünk, An-
di, nem lesz sem-
mi bajod. Én már
szóltam papának.

- kiáltott az egyik.

bömbölt Andi, akiben a düh úira

ltt van a mi nag1 ellenségünk,

Andi belátta, hogy tovább nem makacskodhatik, leug-
rott tehát az asztalról s miután vadul forgó szemekkel
végignézett a fiúkon, szótlanul megindult az aitó íelé.

V. FEJEZET.

,rGnothi seauton t"*

is.'rítlf 3i",3l""],}lil'il,fi .o,'í3l',;iíífi 1,,

(Tegnér Ezsaiás : 
"Frithiof-Monda'.)

Még hat óra előtt megérkeztek a táborba. A parancs-
nok eléjük ment s a cserkészek valamennyien kíváncsian
vették körül Andit, aki dacosan állt kísérői között; mert
ha már el is vesztette a játszmát a cserkészekkel szemben,
legalább lássák, hogy nem fél, s hogy önként megadja
magát sorsának.

Az első örsvezető szabályszerű jelentést tett a parancs-
noknak, aki barátságos szemekkel méregette Andit:

. 'tsmerd meg magadat !' Ó-görög ielmondat, ami a delphi-i iósda
oromfalán díszelgett.

megsimogatta a haját, megveregette a vállát és folytatta:

- Nem vagy te üldözött, fiam, csak bizalmatlan és ma-
kacs, mert mindenkit úgy ítélsz meg, amilyen te magad
vagy. Senkiben sem tudsz magad iránt igazi jó érzést
föitételezni, mert te sem vagy jó igazán senkihez.

- Látod, mi értelme van annak, hogy ok nélkül bosz-
szantasz és kigítnyolsz másokat, hogy minden csekélysé-
gért már ököllel rohansz pajtásaidnak? Aztán összevere-
kedtek. Mondd, mi ebben a virtus? Hát nem sokkal különb
dolog, ha szabályos, rendes bírkózásban győzöd le; mi-
kor a bírkózás előtt kezet fogtok egymással ahelyett,,hogy
ízetleniil csúfolnátok egymást? Te azt felelnéd erre, hogy
ntások is csúíolnak, bosszantanak téged és azt csak nem
tűrheted. Nem jutott még sohasem eszedbe, hogy: az oko-
sabb enged? Sohasem akartál az okosabb lenni? Nem gon-
doltál még eddig arra, hogy: a harag rossz tanácsadó? és
hogy mindazt, amit haragunkban mondunk vagy teszünk,
előbb-utóbb megbánjuk, ha ma nem, hát holnap vagy hol-
napután. Nem emlékeztél még soha arra, amit a hittan
órán a Hegyi beszédből tanultatok: ,,Amint akarjátok,
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hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is azonképen
cselekedjetek azokkal." Megpróbáltad-e már ezt va|aha?
Ugye, hogy nem? Próbáltál-e már valakivel igazán e|ó-
zékeny, udvarias, szolgálatkész |enni? Ezt még tanátaid-
dal szemben sem tettecl, igaz-e? még gyakran szüleiddel
szemben sem. Ugye? És üldözöttnek mondod magadat,
holott senki se rosszabb hozzád, mint te másokhoz. De
próbálj meg egyszeí ígazán jó lenni. A kötelező tiszteletet
és szeretetet szüleidnek és tanáraidnak megadni. Légy
szíves és barátságos társaid iráni, mert a legnagyobb os-
tobaság azt hinni, hogy a szelídség, engedékenység, jól-
tanulás szégyen, és a gorombaság, lustaság és durva tré-
fák űzése dicsőség. Próbáld meg pontosan betartani, ami-
ket mondottam és akkor jelentsdmajcnekem, hogy üldöz-
nek-e.

Még sokáig beszélt a tanár úr. Minden szavából szeretet
és megértés csengett és Andinak olyan jól esett azt hall-
gatni. Lelke teljesen megnyugodott, csak most már a
szégyen bántotta. Ez a szeretet megszégyenítette őt;
érezte, hogy nem érdemli meg. Könnyei újra megeredtek,
mire a tanár megelégedett arccal állt fel. Tudta jól, hogy
ezek a könnyek már nem a dac és az őnzés, hanem a
megbánás könnyei, azért mindkét kezét Andi vállára téve,
mélyen a szemébe nézett:

- nn tudom, hogy te megszívielted mindazt, amit
mondtam, Andi. es hidd el nekem, hogy ha rám hallgatsz,
sohasem fogod megbánni, mert én nemcsak tanárod, rle
igaz barátod vagyok és bármi ügy adja magát elő, csak
fordulj bizalommal hozzám, olyan bizalommal, mint saját
magadhoz. Megértetted ezt? (Folyt. köv.)

MEGr.IGYELÉSI FELADATOIL

Mit figyeljiink meg? - kérdezi mindegyik cserkész, mikor
eljön a meg{igyelés gyakorlásának ideje. Olvasóinknak segitsé-
gükre óhajtunk lenni, mikor néhány megfigyelési feladatot köz-
lünk, Ezek olyanok, melyek az lutca megfigyeiésére vonatkoznak.

l. Kik és körülbelül hányan hordanak trianoni jelvényt?

2. A siető emberek szomoruak vagy vígak?
3. Kik cigarettáznak az utcán?
4. Miért sírnak kisgyerekek az utcán?
5. Kik hordanak monoklit, kik orrcsíptetőt, kik pápaszemet?
6, Van-e bajuszuk a rendőröknek vagy nincsen?
7. Kik járnak csizmában?
8. Viselnek-e a katonatisztek sarkantyut az utcán?
9. Kik járnak inkább esernyővel, a féríiak vagy a nők?

10. A sétabotos emberek támaszkodás céljából hordanak botot
vagy másért?

1l. A közlegények dohányoznak,e az utcán vagy nem?

12. Hogyan köszönnek egymásnak a diáksapkás íiatal-
emberek?

13. Kik olvasnak utcán ujságot, féríiak vagy nők?
14. Mit csinálnak az öreg urak az utcán?

15. Mit csinálnak az őreg hölgyek az utcán?
16. Kik az ujságárusok?
17, Befedik-e az utcai csemegeárusok a por eiien árujukat?
18. Hegyes írancia oíía vagy vágott (amerikai) orra van-e

a férfiak cipöinek?
19. Milyen színű nyakkendőket viselnek a férfiak?
20. Az autóknak bal vagy jobb oldalon van-e a kormánykere-

kük (volent)?
21. Klk bicegnek az utcán?
22. Milyeníajta jelvényeket viselnek az emberek?
23. Kik hordanak cilindert és keménykalapot?
24. í<|k visznek csomagot?
25. Kik mennek be a templomba?
26. Milyenfajta kutyákat látni az utcán?
27. Milyen napokon látni részeg embert az ulcán?
28. Hogyan köszönnek idegen cserkészek egymásnak?
29. Milyen szabálytalanságok láthaiók leginkább a cserkészek

öltözetén?
30. Milyen plakátok a legfeltűnőbbek?

D.-Sz.

atlltattttatlttattrlattttrtlltattttattilatltlattllaltltolll1,1tllollt1,1lll

,,Magyar Cserkész"-nap minden csa-
patná|. Olvasóink egyre nagyobbodó tá-
bora bizonyosan nagy örömmel állapítja
meg, hogy a Magyar Cserkész egyre
emelkedik, tartalomban, kiállításban, ter-
jedelemben egyaránt. A szerkesztőség, a
munkatársak kitünő gárdája s a kiadó-
hivatal versenyeznek abban, hogy lapun-
kon keresztül minél odaadóbbarr szolgál-
ják a magyar cselkészmozgalom ügyét.
Van is elismerés. Egyre hozza a posta az
új előfizetők rendeléseit. De ez még nem
elég. Még mindig nagyon sok magyar
cseikész van, aki nem olvassa, nem já-
ratja lapunkat, a nem cserkészek közt
pedig alig-alig van előíizető. (Pedig min-
den magyar ifju találhat élvezni, meg ta-
nulni valót hasábjainkon.) Ezen változ-
tatni kell. Meg kell sokszoroznunk a
M. Cs. előfizetőinek számátI

Azétt e hó első felében minden csapat
taítson egy,,Magyar Cserkész-napot",
amelv abból állion, hogy jöjjenek össze
egy iraporl nrincinyájan, kerjenek föl vala-
ltit lallunkról való előadás 1artására, aztán
pedig minden cserkész lépjen be az elő-
tizetők sorába vagy pedig szeíezzen egy
új előfizetőt ismerősei, rokonai, barátai
körében.

Nagyon kedves és értékes volna, ha a
,,Magyar Cserkész-napot" úgy rendezné-
tek, hogy azon jelen legyenek a szülők
is. A M. Cs. érdekében való beszédre pe-
dig kérjetek fel egy idegen cserkésztisz-
tet, (Nagyobb összejövetelekhez szívesen
eImennek'a keríilet és a ször,etség főtiszt-
viselői is,)

Fiuk! Csináljátok meg mindenütt ezt a
propaganda-napot. Legyen az szép, ben-
sőséges és eredményes. Higyjétek el,
minden új előfizető gyüjtésével jobbá,
szebbé teszitek a mi lapunkat!

Várjuk az eredményekről szóló jelen-
tést !

f Telekesy Lász|ő. A pesterzsébeti
908. sz, Kossuth Lajos-cserkészcsapat no-
vember 15-én kisérte utolsó útjára Tele-
kesy László reálg, VL o. tanulót, a Turu-
Iok szeretett örsvezetőjét, A cserkész-
eszme tántoríthatatlan harcosát, cserké-
szeink felejthetetlen vezetőjét és minden-
ben mintaképét szólította magához a ió

Isten. Kedves hegedüjétől a cserkés;-
induló dallamával búcsúzott s a ,,Fiu].:.
fel a fejjel. . ," hangjainak szárnyán re-
pült íel nemes lelke Teremtőjéhez. Cse:-
késztisztelgéssel és zokogó lélekkel ve:-
tek tőle búcsút cserkésztestvérei.

Országos sítábor. A Cserkészszövetség
december 26-tól január 5-ig tartó sítábora
Ujhuta községben, Miskolc mellett. e
Bükk-hegység egyik legmagasabban
fekvő község iskolájában lesz. Főcélja a
sízés tanításának elsajátítása. A táb;r
parancsnoka Zsembery Gyula dr. orszá-
gos ügyvezető elnök. Eddig 45 jelentkez;
van. lndokolt esetben néhány pótjelentx.-
zűt elíogadunk, ez esetben a sürgős ;.-
lentkezés közvetlenül az Országos Titkári
Hivatal cmére küldendő. A tábor rész;;+-
teli dija az ezután jelentkezők szánára
15 pengő.

Álcserkészek. Már többször meg:-l:"'"
hogy mindgyakrabban jőn hozzár,k :z-
nasz, amely szerint cserkész:uiá:a:.
cserkésznév alatt kalandos !er;ts:;:::
ifjak járják az otszágot és rnin: cs-li:-
szek koldulnali vagy levelezölap a;:-:.a-
val pumpolnak. Ezek a fiatalern:;r.i,:. :_rn:
abból élnek, hogy faluról-iai,;:a .::::i
mind gyakrabban keltik rossz l_:.: 2

cserkészmozgalomnak, mer: a .:i,: _ ::-
ször kisül róluk, hogy közöl-.e:es .:.:."-
gők. Ideig-óráig éppen a ->::-:.::::.
tisztasága tartja őket a joh:s:==ü e=:-
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rek bizalmában. Ismételten íigyelmezte-
tünk minden cserkészt, hogy ezekkel a
..világjáró",,,Erdélyből bujdosó", hangza-
tos céikitüzést hirdető szédelgőkkel szem-
ben járjon el szigoruan. Vezessétek az
ilvenéket a parancsnok úrhoz, aki igazol-
tátni fogja őket s ha nincsen szabá|y-
szerű, a szövetség pecsétjével ellátott
igazolványuk és engedéIyük, átadja a
magyar cierkésznév megcsúfolóit az első
rendőrnek.

R o Z SAFÁK.
Beültettcm kertem
Nyíló rózsafaval,
Hogy töltse meg lelkefiI
edes illatrival.

Hogy tanítsan meg
Az életnek örülni,
s minden ltint lelkemből
Próbdljon törülni.

De rózsdint közé
Menni ncm merek,
Mert félek, hogy ott is
csak tüskét lelek.

stindl Edvin
13 éoes cserhész.

§iakció. A Cserkészszövetség, miként
a multban, az idén is hatalmas anyagi se-
gitséggel támogatja a cserkészek sispor-
tolását.

Síléceket bocsájt kötéssel együtt a cser-
készcsapatok, cserkésztisztek rendelkezé-
sóre. mélvekért a beszerzési árnak mint-
egv'fele Íizetendő csak ki, a beszerzési
ai masit részét a Cserkész§zövetség meg-
felelő alapja fedezi. E kedvezmény, mely
csakis cserkészcélokat szolgálhat, meg-
kívánja, hogy a vásárló írásbeli kötelez-
vényf adjon'arról, hogy a siket 3 éven
belÜl tulaidonában megtartja.

A sík többféle minőségben kerülnek ki-
osztásra. A sílécek ára kötéssel együtt
l4-2O pengőig.

Azok a -csápatok, amelyek ezen si-
akcióban részt óhajtanak venni, december
hó 6-is ielentsék be az Országos Titkári
Hivatilbá, hogy csapatjuk részére hány
nár sít isénvelnek. Az isénvléseknek meg-
ielelően-a "sík kiosztá§a áecember 7-én,
délután 3 órakor kezdődik, amikor is ezek
készpénziizetés ellenében átvehetök a
Cserkészház épületében (V., Hajnal-utca
6. sz.)

Tekintettel arra, hogy az idén kisebb
összeg áll, § 9él]ra_ a Szövetség rendelke-
zésére, valószínű, hogy az összes ígénye-
ket nem elégíthetjük ki és ezért az elnök-
ség íenntartja magának a jogot, hogy az
igénylések kielégítését megfelelöen leszáI-
litsa. Mindenesctre aiánlatos azoknak,
akik a síakcióban részt kívánnak venni, a
határnapot pontosan betartani. Utólagos
igényléseket valószínűen a Szövetség nem
túd inajd kielégíteni. Vidéki csapatok ré-
széről ájánlatos, hogy a sí kiválasztására
valakit 

- Pesten felkérjenek, ak| azután
majd a sí kiosztáson megjelenik és a csa-
patnak jutó síket átveszi,

A Cserkész Naptár (1928-ra) az idén is
szenzációla lesz á magyar cserkészkönyv-
piacnak. Minden meglelhetö benne, amire
a leggyakrabban szüksége van egy cseí-
késznék. Mintegy 120 oldal terjedelem-
ben, Zsoldos Benczinek igen gondos
szerkesztésében, már elhagyta a sajtót. A

kiállítása, alakja rendkívül ízléses és sze-
rencsés. A tartalma pedig egyenesen
szenzációs. Állandó segítőiársa lesz ez a
naptár minden cserkésznek egész éven
ár, mert a kirándulások, táborozások elő-
készitésére, a csapatmunka irányítására a
leggyakorlatibb tanácsokat adja s feltárja
azokat a legfontosabb statisztikai adato-
kat, amelyek leginkább érdeklik a cserké-
szeket. A Cserkész Naptár nem hiányoz-
hatik egyetIen cserkész zsebéből sem.
Siessetek megrendelni. (Legjobb úgy,
hogy előfizettek egy félévre a ,,Magyar
Cserkész"-re, mert akkor ingyen kapjálok
a naptárt.)

Szenzációs. regény indul meg lapunk
január l-i számában. Egyelőre csak any-
nyit árulunk el, hogy a magyar ifjusági
irodalomnak egyik Ieghivatottabb műve-
lője írta.

A regény szelleme tökéletes cserkész-
szellem, témája olyan, amely nrinden diá-
kot rendkívül érdekel. Minden sorában
eleven élet lüktet s az események olyan
módfelett izgalmasak, hogy minden olva-
sónl< szívszorongva íogja várni a ,,foly-
tatást".

Uj regónyünk a Magyar Cserkész felé
fogja íorditani azoknak az érdeklődését
i_s, akik eddig nem olvasták a Magyar
Cserkészt.

Fiuk! Várjátok biza|ommal új regé-
nyünket !

Cserkészoperett. Kokas János dr., a
pápai 454. sz. Szent László-csapat pa-
rancsnoka a jelesebb zeneszerzők és köl-
tök műveiből egyfelvonásos cserkészope-
rettet állított össze ,,Ebred a tábot" cí-
men. Izig-vérig irredenta és cserkész-
szerű. Muzsikája fülbemászó, A táncot öt-
letes szabadgyakorlatok helyettesítik.
Csupa cserkészszereplö. Könnyen sceni-
rozható. Az esetleges megrendelők egye-
lőre csak litografált példányban kaphat-
ják meg a darabot. Ára 5,30 pengő. Meg-
rendelhető a 454, sz, cs.-cs. parancsnok-
ságánál, Pápa.

Valamennyí csapatot kériink, feltétle-
nül értesitsék szerkesztőségünket arról,
hogy uolt-e náluk ,,Magyar Cserkész" nap
s mi volt a propaganda eredménye? Ne
sajndljunk erre egy levelezőIapot !

tlubert S. Martin, a nemzetközi cser-
késziroda igazgatója, csütörtökön, de
cember l-én Londonból (hullámhossz
361.4 m.) karácsorryi üzenetet íog rádión
leadni cserké szek számár a.

A ,,Farkaskölykök" könyve is megjele-
nik. Kószül a ,,farkaskölykök" kön5,ve,
amelyet ifj. Geritsen Vilmos ír. Kará-
csony előtt már meg is jelenik és a kis
fiúk közül azok, akill a ,,farkaskölyök"
csoportokban működnek, már talán Miku-
lásra olvashatják Maugli titokzatos életét
és azt a sok vídám és érdekes szertartást,
játékot, ami a ,,1arkaskölykök" életét oly
nagyszerüvé teszi.

A 120 oldalas könyv ára 1 pengő lesz.
Kapható a Cserkészboltban.

Kardcsonyi ajándékot tldsdroljatok a
Cserkészboltban a Magyar lfjústigi Vö,
rös-Kereszt kézimunkáibóL Magyaros ké,
zimunkdk, lombfíirészmunkdk, jtitékok,
karácsonyfa-diszek stb. arúsitása í. é, de-
cemher hó 10-én veszi kezdetét a Cser-
készboltban, Budapest, V., Hajnal-utca 6.
sz. Aki az Ifjústigi Vörös-Kereszt mun-
kaihól yasárol, olrsón kap szép. izléses,
a mog-),ar ifjúság tjltal készitell munkdt
és urjsárldsaval hozzájtirul az If júsági Vö,
rös-Keres:ícsck önze!Ien fáradozrisához,
mert az Ifjúsdgi Vörös-Keresztesek jöve-
delmükcí szegétty, éhezö és fázó magyar
gyermektársa7k' segélyezésére torditjtik,

^^fali

I. KERüLET.
Cserkészmatiné. December 4-én, vasár-

nap d, e. fél 1 1 órakor rendezi az |. ke-
ri.ilet szokásos évi matinéját a Városi
Színházban. - Az idei ünnepélyt külö-
nösen nagyszabásúnak tervezi a rendező-
ség s nagyon jó műsorról gondoskodott.
A zenekari számok és szavalat mellett kü-
lönösen a ,,Kolompár Jóska találkozása a
Mikulással" című tréfa tog nagy hatást
elérni. Ezenkívü| az ,,Árva korona" című
színdarab, zenés tornagyakorlatok, s több
meglepetésnek tartogatott szám teszik a
műsort értékessé és nivóssá. Jegyeket a
mérsékelt délutáni helyárakkal á csapa-
tok árúsitanak, Jegyárak 50 iillértől 4
pengolg.

Karácsonyi ünnepély. December l7-én
kerület közös karácsohyi ünnepet tart az
Anna-kápolnánál. Minden csapat egy-egy
gyertyát gyujt a közös karácsonyíán a
trianoni ,,béke" által elszakított városaink
emlékére. A 31. csapat betlehemes játékot
mutat be. É,nekek és a vezetőség meg-
emlékezése teszik a kedves, bensőséges
ünnepség további pontjait, melyre ezuton
is szeretettel felhívjuk a kerület csapatai-
nak figyelmét, Részletek a Kerületi Hír-
adóban.

December havi programm. Tisz.tigyíi-
/és., December hóban nem tartunk.

Tiszti próba: December 16-án d. u.
6 órakor a cserkészházban.

Intézöbizottsdgi ülés: December l9-én
d. u. 6 órakor a kerületnél.

Karácsonyi ünnepség: December 17-én
szombaton d. u. 4 órakor az Anna-ká-
polnánál.

ünnepélyt rendeztek november hóban:
15. sz. Bethlen, 1B. Lóczy, 31, Kossuth,

l47. Petőíi, 148. Bercsényi, 158. Árpád,
160. Mátyás király, 329 Lehel.

Kéri a kerület Elnöksége, hogy a csa-
patok ünnepségeiket legalább 10 nappal
előre jelentsék be, hogy az Elnökség meg-
feleiő képviseletről gondoskodhassék.

A 18. sz. Lóczy Lajos-cserkészcsapat
negyven tagja részére dr. Szold Endre
cseikésztiszt nyolc hetes mentő tanfolya-
mot rendez. A tanfolyam a lI. I. és mentő
különpróba anyagát öleli fel.

A budai 32. Levente cs. cs. új otthonba
költözött novemberben, Felavatására a
rendbehozatal után, decemberben vagy ja-
nuárban keriil soí. A kiscserkész-raj
nor,. 6-án szép ünnepélyt tartott a várbeli
ev. iskolában, míg dec. második vagy
harmadik va,sárnapján a csapatnak lesz
táborzáró ünnepélye, valószínűleg a
Pálífy-téri kath, körben, Ugyanezen idő-
tájban rajzkiáIlítás is készüI a fiúk mun-
kájából.

Szilassy-emlékünnep. A budapesti K. I.

E. (YMCA) ,,Szilassy Cserkésztiszti Kör"
í. hó 4-én, vasárnap d. u. fél 5 órakor a
rógi képviselőház nagytermében orszdgos
Szilnssy cscrkósz-emlékünnepét yt rendez,
melVre a cserkészmozgalom minden ba-
rátját szeretettel megh]vja. Az iinnepség
igen magas színvonalú műsora niéltó lesz
annak az ifjúnak emlékéhez, aki először
plántálgatta a legnagyobb pedagógiai
mozgalom magvát a magyar szívekbe.
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