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Magyar Kender- ÜP Len- és Jutaipar
R, T

BUDAPEST, V., FALK MIKSA-UTCA 26 — 28.
Telefon: T. 278—36; J. 4 3 0 -5 5 .

G y á r a k : P e s t e r z s é b e t ,  Ú j s z e g e d ,  D u n a  f ö l d v á r .

Hazai legnagyobb sátorgyár. A Magyar Cserkészszövetség hivatalos szállítója.

Hivatalos típusú örsi sátrak, 200 és 250 cm-es cserkészsátoriapok.
Katonai, pék- és kórházi sátrak.

M  egrendelések
a M a g y a r  C s e r k é s z s z ö v e t s é g  ú t já n  is  eszközölhetők, á r a k  u g y a n o t t  m egtudhatók .

Kívánságra árjegyzékkel szolgálunk.



S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K
Gyinka. Nehéz besorozni a dolgot a 

pályázatok közé, de azért köszönöm. Te 
itt sem voltál, mégis írtál, viszont a jelen
volt 8000 cserkész közül csak három ve
tette papírra e nagy nap nagyszerű be
nyomásait. Csak az évvégi tanulással tu
dom menteni a dolgot. Egyébként nagyon 
szomorú jelenség volna. Annál szebb, 
hogy Te gondoltál reánk. Kézszorítás 
érte. — N. F. Szeged. Hogy is van csak 
a Te őszinte vallomásod?

Egész nap az jár az eszembe,
Hogy milyen szót tegyek a versembe. 
Próbálgatom így is, úgy is,
Elölről is, hátulról is,
Ha így teszem biccent,
Ha úgy teszem sántít,
Se így nem jó, se úgy nem jó,
Üsse meg a deres fakó!

így hát verset nem jó írni,
Mert a szóval nehéz bírni;
Akik verset tudnak írni,
Azok már a nyelv művészi.
De én azért próbálgatom,
Ha így nem jó, úgy csinálom.
Napokon át spekulálom,
Míg a módját eltalálom.

Látod ez a nagy verejtékezés meglát
szik minden ú. n. „verseden". Ép ezért 
nem is jók azok. Majd ha egyszer úgy 
magától jön a szó a pennád végére, ami
kor elég lesz egy illat, egy kis jelenet lá
tása, egy szempár csillogása, egy gondo
lat átvillanás . . .  ahhoz, hogy vers terem
jen benned, akkor érdemes lesz újra tol
lat fogni, addig bizony igazad van: „ver
set nem jó írni“. — Vergődő. Nem vagy 
egyedül testvér! Többé-kevésbbé minden 
komoly cserkész „vergődik", mert bizony 
minden nyitott szemnek meg kell látnia a 
sok hibát, bajt, felületességet, sőt ciniz
must, amely a magyar diákság lelkét 
rágja, sorait bontogatja, zülleszti. De lásd, 
épen ezekért kell küzdenünk. Ezért érde
mes cserkésznek lenni, örsöt vezetni. 
Mert ha csak egy vagy két diákot is meg 
tudunk tartani a tisztaság, a munka, az 
önzetlenség, a dolgos magyarság útján, 
akkor már érdemes volt mindent megcse
lekedni. —  Cs. Á . Sopron. A kért címek a 
következők: „Unser Weg" — Wien I.
Wipplingstrasse 8. -— „Das junge Volk“. 
Plauen i. V. (Deutschland). — „Alizéit 
Béréit" Basel Chrischonastr. — „The 
Scout" és „The Scouter" mindkettőnek 
szerkesztősége: Henrietté Street 18, Lon
don W. C. 2. — Boys Life, New-York, 2, 
Parc Avenue. — Egy egri olvasó. Köszö
nöm lelkes, szép leveledet. Nagyon res- 
teltem, hogy az én válaszomból olyan vá
dat olvastál ki. Dehogy hiszek én rosszat 
rólad! Csak nagyon sajnálom, hogy ké
résedet nem teljesíthettem. Tudom én na
gyon jól, hogy sokan vagytok, akik össze
forrtatok a mi lapunkkal. Hiszen épen ez 
a Ti Ielkesedéstek és szeretetetek ad ne
kem új és új erőt, kedvet a munkára. 
Ezért nőtt úgy nekem is a lelkemhez a 
M. Cs„ mert érzem, hogy ez fűz össze 
bennünket: őszülő és pelyhedző állú, meg 
gyermeklelkű cserkésztestvéreket. — B. 
P.-nek valóban van csapata, de csak egy
szer tart összejövetelt egy évben s tagjai 
más csapatokban működnek. — „InicK 
Köszönöm a képet. Jó volna, de már el
vesztette aktualitását. — Szegedi L. Hát 
túlszigorú voltam? Lásd öcskös, ennek 
igazán nem én vagyok az oka. Hidd el, 
ha jobb verseket írnál, az én kritikáim
ban is volna több jó. Bizony most sem 
írhatok jobbat. Benned csak szép, lelkes

gondolatok izzanak, de nem tudod azokat 
kifejezni., De azért ez nem baj. Te azért 
bizonyosan nagyon kedves, derék fiú 
vagy. És hidd el —■ nem muszáj minden
kinek verset írni. — L. S. Makó. Közér
dekű ruházati kérdésedben érintkezésbe 
léptünk az Országos Vezetőtiszti Testü
lettel, honnan a követkző felvilágosítást 
nyertük: „Az őrsvezetői táborban nem 
varratták fel az ingre a csapatszámot, 
csupán azt követelték meg, hogy a kala
pok baloldalán ott legyen. Fémszámot 
nem szokás az ingen hordani, hanem azt 
kék fonállal kihímezik." — Sz. L. 30. 
Hollós Mátyás. Megint ezt írom: van ben-, 
ned sok melegség, de írásodban még sok 
a hiba. Valahogyan nincs lélektanilag ki
építve. Ezt talán még nem is érted, mert 
egy 14—16 éves fiú még nem szokott 
töprengeni a pszichológia problémái fe
lett. De legalább ösztönszerűleg el kellene 
találnod, hogy mit, hogyan kell megírni. 
Azután meg nagyon gyakran hallott dol
gokat ismételgetsz. Remélem a vizsgák 
után lesz jobb? — V. T. Szeged. Nem üti 
még meg a mértéket, de egy IV. reál- 
gimnázista fiútól ez is nagyon szép. Egé
szen bizonyos, hogy fogsz jobbakat is 
írni. — D. L. Krems a. D. Igazad van, 
ha most nem az íráson töröd a fejedet. 
Elvégre mégis csak legelső a vizsga. Meg 
kell mutatnod, hogy legény vagy a gáton,

..........................................................■■■■

MAGYAR
C_SE_RK_ÉS_Z

előfizetési ára:
N eg yed évre  2  pengő ,

fé lé v re  3 .60  pengő ,
egész évre  6 .40  pengő .

Előfizetni lehet a Magyar Cserkészszövet
ség Gazdasági Hivatalában : V., Hajnal- 
utca 6., készpénzzel, vagy postautalvány 
útján, vagy a Magyar Cserkész 31.428 sz. 
oostatakaréki csekkszámláján lehetséges.

*
A Magyar Cserkészszövetség 

hivatalos lapja a

VEZETŐKLAPJA
Szerkeszti DR. KOSZTERSZ1TZJÓZSEF 

Szerkesztőség:
Budapest, IX., Ráday-ytca 43—45.

Kiadóhivatal:
Budapest, V., Hajnal-utca 6. sz.

(  Cserkészház)

Előfizetési ára:
F élévre  2  P .  — Egész  évre  4  P .
Előfizetni ugyanúgy lehet, mint a 

MAGYAR CSERKÉSZ re!
l u i N i n i n i d j M H m i i i n m i i

mert egy kicsit a magyar becsületet is 
képviseled ám odakint. Hanem a jól sike
rült vizsga után nagyon hosszú levelet 
várok! De addig is lehetnél néhány cser
késztestvéred segítségére. Sokan szeret
nének a nyáron Ausztriába menni német 
szóra. Ha tudnál véletlenül címeket, ahol 
vállalnak diákokat a nyárra, (persze ren
des fizetés mellett) írd meg azonnal egy 
levelezőlapon. — A. B. 908. Rajzodat és 
versedet hozom. Csak arra kérlek, máskor 
még több gonddal és eredetiséggel dol
gozz. — O. J. 926. Köszönöm a rejtvény
ötletet. Kár, hogy elvesztette aktualitását. 
— „264. Hunyadi". Verseidben határozott 
biztatás van. Ezek ugyan még inkább ú. 
n. „klapanciák", de hiszem, hogy lesz sok 
jó versed. Versírói készséged mindenesetre 
van. — R. L. 146. „Révai". Nemes, jó 
testvérszívre vall „Hugómnak" című ver
sed. Jól esett olvasnom. Felmelegített. 
Poétikai szempontból persze még sok hiba 
van benne. De fő a nemes érzés! A „Má- 
jus“-t egyszer majd közlöm. Várom a 
többit. — Cs. H. E. Magyargencs. Igazad 
van. Gyönyörű lett volna, de választani 
kellett a himnusz és az induló közt. Ugye, 
hogy a himnusz mégis csak fontosabb? 
Azután meg indulót próbák nélkül 8000 
embernek nehéz jól énekelni. — L. B. 
916. Alig hihető, hogy ez is lehetséges. 
De ha igen, akkor sem érdemes vele di
csekedni. — A verseid és a rajzok elég 
gyengék. Azt hiszem a rajzoló művészet
iéi kár sokat bajlódnod (ámbár nem tu
dom, hogy mióta gyakorlód?), de a vers
írásban még mutathatsz valami jó ered
ményt is. — R. V. A Cserkészbolt minden 
megrendelést még aznap elintéz. A te le
veled vagy a postán veszhetett el, vagy 
—• talán még most is valamelyik zsebed
ben van. Ismételd meg a rendelést. Egye
bekben köszönjük, hogy írtál. Minden 
szives érdeklődésért sőt kritikáért is há
lásak vagyunk.

*

Könyv-szemle.
„Kócsag" címmel madártani és madár

védelmi évnegyedes képes folyóirat in
dult meg májusban előkelő kiállításban, öt 
nyelven. Szerkesztője: szalóki Navratil
Dezső dr. egyet, magántanár, a Magyar 
Ornithológusok Szövetségének elnöke. A 
lap előfizetési ára évi 4 P. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Budapest, I. Budakeszi
ül 63. — A „Kócsag" a Magyar Ornitho
lógusok (madárkedvelők) Szövetségének 
hivatalos közlönye s a Szövetséggel 
együtt céljául tűzte ki világhírű nagy tu
dósunk, Hermán Ottó szellemének feltá
masztását s a magyar madárvédelemnek 
és madárismeretnek az ő elgondolása sze
rint való megszervezését. Ha meggondol
juk, hogy gerinces állataink 80%-a ma
dár, akkor elég nyilvánvaló, hogy bennün
ket, cserkészeket, akik szeretjük az álla
tokat, igen közelről érdekelnek a „Kó
csag" melegszívű természetbarátok által 
írt értékes cikkei. — A cserkészek meg
figyeléseinek a M. O. Sz. igen jó hasznát 
vehetné, viszont a M. O. Sz. szakszerű 
útmutatással szolgálhatna nekünk a ter
mészetismeret és természetvédelem ma 
még elég gyengén megszervezett terüle
tein. Bizonyosra vesszük, hogy sokan 
lesznek, akik örömmel üdvözlik ezt a gon
dolatot és érdeklődni fognak iránta. Az 
ilyenek forduljanak lapunk vagy a „Kó
csag" szerkesztőségéhez. — A M. O. Sz. 
évi tagdíja csak 1 P.

- f . b . -
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Az egész világon ismerik és elismerik a

R e m in g to n  P o rta b le
í rógép  fölényét .

Nem játék! Nem miniatűr!
Hanem komoly hordozható gép a

R E M I N G T O N
P O R T A B L E
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

Úgy a REMINGTON-PORTABLE, 
mint a többi legújabb modelljeinket 
díjmentesen, vételkényszer nélkül 
mutatjuk be országszerte, kedvező 
fizetési feltételek mellett, 18 havi 

hitelre is.

Remington Írógép Rt.
Budapest, VI., Andrássy-út 12.
a Magyar Cserkészszövetség szállítója.

író g é p e in k  k iv á ló s á g á ró l v é le m é n y t a d h a t a  
[[ M a g y a r C s e rk é s z s z ö v e ts é g  G a z d a s á g i H iv a ta la .

A  G a z d a sá g i H ív a ia l f i lm k ö lc s ö n z é s e i:
Az alábbi kölcsöndíjak csak egyszeri játszásra értendők, Budapesten átvéve. — Amelyik csapat postai 
szállítást kíván, úgy a kölcsöndíjakhoz hozzájön a postai szállítás és biztosítás díja is, ami kb. 5—8 pengő.
1. Cserkészidill ... ... ... ... ... ... 187 m 4'50 P 4. Pista Sólyom lesz ... ... ... ... 400 m 9 — P
2. Jamboree 1924 (Dánia) ... ... ... 750 m 18-— P 5. Nemzeti Cserkész Nagytábor... 1400 m 40’— P
3. Jamboree 1925 (I. kerületi) ~ 440 tn 13-— P 6. Gödöllői zászlóavatás ... ... ... 300 m 8 '— P

7. Baden-Powell látogatása 265 méter, 8 pengő.

W  S T O W A S S E R
cserkészek szállítója 

BUDAPEST
H. KÉR., LANCHÍD-UTCA 5. SZ.
Hangszerek elismert legjobb gyártmá
nyok. — Húrok legjobb minőségben.

Első magyar Ja v i t á s o k ,  továbbá bármely hangszernek 
hangSZergyaf ! szakszerű elkészítése !

írógépek ,
számológépek szakszerű javítása és jókarbantartása. 
Uj és használt írógépek. — K ellék ek  az összes 

rendszerű gépekhez.

B ressá n  T estv érek
Budapest, IV. kér., Királyi Pál-utca 9. sz.
Cserkészeknek 5°/o engedmény. Telefon: Józse f384—9Í.

Rágógummi W rig ley-fé ie  
és üdítő cukorkapasztillák
citrom, narancs és menthol ízekben, hengeralakúra 
higiénikusan csomagolva. Ünnepélyek, kirándulások és 
táborozásra legalkalmasabb. Csapatoknak nagybani 

árban utánvéttel vagy bizományba.
Kapható a „ C s e r k é s z b o l t b a n "  is.

Magyarországi főlerakat:
PULJER «JL Budapest, V., Garam-utca 25.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a C s e r k é s z b o l t b a n  van
V ., Ha)nal-utca 6. sz., Cserkészház.

Kézügyességek, kézimunkák, térítők, dí
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek 
stb. feltűnően olcsó  áron kaphatók.
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IX. évfolyam 11. szám. Budapest, 1928. Június 1.
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Magyar Cserkész
A MAG VAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS TARJA

M EN JÜ N K  T Á B O R O Z N I!
,lig néhány hét választ el már bennünket attól 

az időszaktól, amikor megindulnak a cser
készcsapatok, hogy táborba szánjanak a 
csonka haza minden szép vidékén. Már lassan 

szállingóznak a táborozási engedélyért benyújtott kér
vények, de még gyéren jönnek. Bizonyos, hogy ez nem 
azt jelenti, mintha kevesen készülnének táborba. Bizo
nyos, hogy az idén is sok csapat fog táborozni.

Ne is maradjon itthon egyetlen cserkészcsapat se! 
Mindenkinek élvezni kell a tábor szépséget, egészségét, 
munkáját! Amelyik csapat itthon marad, az életképtelen
ségéről tesz tanúbizonyságot.

Azt azonban tudjuk, hogy sok csapat még tapasz ta
latlan, részben azért, mert még nem volt táborban, rész
ben azért, mert nem tanulm ányozta át a jó táborozásra 
tanító kiadványainkat.

Ezeken is akarunk seg íten i,‘épen ezért lapunk legkö
zelebbi száma összevont szám  lesz (a  június 15. és jú 
lius 1-i számokat együtt jelentetjük m eg), amely teljes 
egészében a táborozás ügyét szolgálja. Ez a táborozási 
szám június 20. körül fog megjelenni.

A táborozási számot nagy szerkesztőbizottság állítja 
össze. A gyakorlati rész szerkesztésében döntő szerep jut 
a vezetőtiszti testület közszeretetben álló nagyszerű 
gyakorlati cserkész tagjának, Sztrilich  Pálnak, aki m aga 
köré gyűjtve egy egész gárdát, mindent megtesz, hogy

ez a szám valóban eseménye legyen a magyar cserkész
irodalomnak.

M ondanunk sem kell, hogy a lap irodalmi és pedagó
giai részét is nagy gonddal állítjuk a táborozás szolgá
latába.

Olvasóinktól csak azt kérjük: Ha bárkinek van va
lami kívánnivalója, jó ötlete, indítványa a táborozási 
számra vonatkozóan írja meg legkésőbb június 5-ig. 
Szívesen veszünk minden kívánságot, gyakorlati, peda
gógiai vagy irodalmT ötletet, örömmel közlünk derűs tá
bori emlékeket, anekdotákat, egyszóval mindent, ami a 
táborba készülő cserkészsereget érdekelheti. —  Várjuk 
a leveleket!

A  M agyar Cserkész tábori szám át nem nélkülözheti 
senki sem, aki igazan jó, kellemes tábort akar. Vegye 
meg azért mindenkij aki egyébként nem is előfizető. A 
dupla, páratlanul gazdag szám ára 64 fillér lesz.

Ajánlatos volna, ha minden csapatban valaki össze- 
gyüjtené a nem előfizetőktől, (akik ezt a számot meg
veszik) a 64 filléreket s június 10-ig beküldené a kiadó- 
hivatalba, hogy így a külön számok is idejében eljuthas
sanak rendeltetési helyükre.

M indenkinek saját érdeke, jó táborozásának feltétele, 
a legolcsóbb, leghasznosabb, legcserkészibb és legmulat- 
tatóbb szórakozás biztosítéka a tábori szám. Rendelje 
meg minden cserkész.

A P R Ó SÁ G O K  B. P. LÁ TO G A TÁ SA  ID E J É B Ő L .
Baden-Powellék Magyarországra jövet május 4. pénte

ken d. u. érkeztek meg Bécsbe, ahol a teljesen inkognitó
ban utazni kívánó Főcserkész autóját a Burgkapu előtt az 
osztrák cserkészek kb. 400 főnyi csapata állította meg. 
Hangos csatakiáltások üdvözlése között szállott ki B. P. 
az autóból és haladt végig az út két oldalán felállított 
csapatok előtt. A Pazmaneum 2. sz. Pázmány Véncserkész
csapata, Teuber osztrák cs. szöv. elnök meghívására szin
tén megjelent a fogadáson és a katholikus szövetség arc
vonalának közepén helyezkedett el. A cserkészjelvényes 
kék reverendák sora látszólag meglepte a Főcserkészt, 
akinek az egyik theologus-cserkész adta le a bécsi ma
gyar csapat jelentését és aki rövid időre félbeszakítva 
szemléjét, beszélgetés közben mosolyogva jegyezte meg: 
restellj, hogy mi „szép kék uniformisban" fogadjuk, ő pe
dig nem egyenruhában jött. — Másnap reggel a MFTR 
hajóállomásán dr. Korompay József, a véncserkészek pa
rancsnoka (spirituális) fogadta és köszöntötte B. P.-t 
néhány pazmanita-cserkész társaságában, tolmácsolva 
már itt, M agyarország kapujában a határokon inneni és 
túli magyar cserkészek ragaszkodását. A hajó indulásáig 
mindhárom előkelő vendégünk érdeklődéssel kérdezőskö
dött a magyarországi öreg-, fiú- és leánycserkészetről és 
a Pazmaneumról, majd mikor dr. Korompay parancsnok 
átadta B. P.-nek a Magyar Cserkész május 1-i üdvözlő

számát, mindhárman jókedvűen mosolyogták meg Márton 
pompás karrikaturáit. Elbúcsúzáskor Lady Baden-Powell 
azt mondotta, régóta szerettek volna Magyarországra 
jönni, de ha ez mostanáig nem is sikerült és ha most rö
vid időt tölthetnek is csak itt: szeretnének később egy
szer hosszabb időre ismét visszajönni!

Aki a cserkészettel leszámolt. Tagadhatatlan, hogy ala
posan megáztunk a cserkésznapon. Különösen a felvo
nuló csapatokat verte kegyetlenül az eső. A könnyű cser
készing hamar csurom-víz lett s bizony nagyon szomorú 
kép lett volna az a 8000 bőrig ázott gyermek, ha nem let
tek volna az esőben is olyan kedvesen vidámak, jóked
vűik; ragyogó szeműek. Igaz, ők már csaknem mindnyá
jan kaptak néhányszor tust cserkészéletük ideje alatt, 
hogyne tűrték volna hát a záport most B. P. jelenlétében.

De ha a fiúk vidáman viselték is az idő viszontagságát, 
nem úgy a szülők. Egészen oda voltak fiaik miatt.

Az egyik kedves jó mama ép engem fogott meg, hogy 
„vitessem a fiához ezt a kabátot, mert biztosan tüdőgyul
ladást kap.“ Természetesen arról fogalma sem volt, hogy 
merre van a gyermek. Mikor aztán én abbeli aggodal
mamnak adtam kifejezést, hogy 8000 gyerek közt nehéz 
lesz meglelni ép az ő kis fiát, méltatlankodva jelentette ki:

— Nekem elég volt a cserkészetből! Én ma leszámol
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tam ezzel a mozgalommal! Én nem fogok tönkremenni az 
aggodalomtól, mert maguktól ugyan bőrig ázhatnak ezek 
a szegény gyerekek, még csak nem is sajnálják őket stb.

Egészen vigasztalan volt a helyzet. Csak az ünnepség 
végén nyugodtam meg. Az ideges, aggódó mama most ra
gyogott a boldogságtól. Már a hatodik tortaszeletet tömte 
fiacskájába, aki biztosította a mamát arról, liQgy az eső 
semmi bajt sem csinált, csak az étvágyát javította meg 
ijesztően. Boldogan látta be a jó mama, hogy nincs oka 
féltenie fiát, hiszen ez kemény legény — cserkész. Mikor 
odamentem hozzájuk, már régen meg is békült-a cserké
szettel.

Az elveszett győri cserkész. A cserkészek közt csak egy 
kétségbeesett arcot láttam. Némi oka volt is a gyermek
nek a szepegésre. Most járt először a fővárosban s a nagy 
sokadalomban elmaradt a csapatától. Már szinte üres volt 
a pálya s ő még mindig kereste a győrieket.

Mikor oda értem mellé, akkor már jó kezekben volt. 
Egy kis pesti cserkész nagyban vigasztalta:

— Ne félj testvér! Még kiérünk a keletire jóval a vonat
indulás előtt. Én majdnem a'rra lakom. Elkísérlek s átadlak 
a parancsnok úrnak.

Nem is avatkoztam bele a dolgukba. Ahol két-három 
cserkész együtt van, ott már nem kell félteni őket.

Az aggódó elnök. Minden mamának minden aggodalma 
ott ült a mi meleg szívű elnökünknek, Witz Bélának az 
arcán. Ö mindig, mindig csak a gyerekekért aggódik. 
Ahogyan nézte a zuhogó esőben ázó fiait, arcán ott resz
ketett, ott riadozott a kérdés: hányán hülnek meg? Hány 
lesz beteg?

Meg is kérte az összes tanárcserkészeket, hogy mond
ják be telefonon hétfőn: hány cserkész hiányzik az isko
lából.

Jöttek is a jelentések, de összesen csak három beteget 
jelentettek. Azoknak is már a múlt péntek óta fáj a — 
gyomruk.

A jó elnök úr csak e jelentések után tudott ö rü ln i. az 
egész gyönyörű napnak.

Pontos jelentés. Az egyik csapat a következő jelentést 
küldte, a cserkésznap rendezőségének:

„Tisztelettel jelentem, hogy a . . .  csapatnak 8 tagja a 
parancsnok vezetésével szombaton érkezik a cserkész
napra. Velünk jön még 3 öreg cserkész.

Tisztelettel kérünk 12 ember számára szállást és szal
mazsákot a cserkészparkban. Úgyszintén kérünk egy cser
készfiút, aki a parkba vezet.

Cserkészüdvözlettel! Jó munkát

X. s. tiszt.

U. i. Most értesített a parancsnok úr, hogy nem megy 
senki a cserkésznapra. Tisztelettel kérem ne tessék fen- 
tartani a fent kért szállást, se a fiút ne tessék kiküldeni a 
keleti pályaudvarra.

Jó munkát!
X. s. tiszt.“

Dugó Janika még most is töpreng, hogy miért kellett 
ezt a levelet egyáltalában elküldeni.

ESM OND HARM SW ŐRT LÁTOGATÁSA A  C SER K ÉSZPA R K BA N .

Bi-Pi látogatásának hullámai még el sem ültek, ami
kor már újabb szenzáció tartotta lázban a főváros és a 
magyarság minden egyes hazáját szerető fiát. Budapest 
zászlódíszbe öltözött, hogy méltóan_ fogadja a mi nagy 
barátunknak, lord Rothermerenek a fiát, Edmond Harms- 
worth angol képviselőt, ő  a magyar életet, annak minden 
megnyilvánulását akarja tanulmányozni, természetes te
hát, hogy a cserkészet szülőhazájából jövő ember kíváncsi 
a magyar cserkészmozgalomra is. Nem parádét, hanem 
igazi cserkészéletet óhajtott látni-és, ezért gr. Teleki Pál 
tb. főcserkész úr ajánlatára a hárshegyi cserkészpark meg
látogatását vette programmba.

Áldozócsütörtök reggelén már korán ér
keztek a csapatok. Künn táboroztak a 2.
BKCS, 4. B1K, 5. KEG, a l l .  Bocskay, 13.
Ezermester, 18. Lóczy, 28. Szt. István, 132.
Csilléry, 173. Br. Kemény Zs., 187. Zrínyi 
Miklós, 191. Toldi, 198. Pál, 221. Anony
mus, 242. Máv. Törekvés, 311. Vörösmarty,
321. Szent Család, 333. Gyulai Pál cser
készcsapatok, ott vannak a Szt. Imre Coll.
90. Szik. öregei és a 15. BG farkaskölykök.
A parkparancsnokság tervei és parancsai 
alapján élénk élet kezdődik. Minden csapat 
tábort épít s éli a maga rendes tábori éle
tét. Ez díszít, másik földmunkát végez, is
mét mások főznek, az Ezermesterek nyár
son kenyeret sütnek, vidám nevetés veri 
fel a park csendjét.

Közeledik >/212. Witz elnök úr már előbb 
itt van, megszemlél mindent, sok fiút meg

szólít, érdeklődik, az ő közvetlen kedves modorában sok 
cserkésszel elbeszélget.

i/212. Díszjel. Begördül Harmsworth hatalmas autója. 
Sztrilich parkparancsnok ’ jelentést tesz, majd az Ezer
mesterek sorfala közt megindulnak a parkba. Ott látjuk 
gr. Teleki Pál tb. főcserkész urat, Köpesdy Elemér min, 
tanácsos, Ulbrich Hugó OIB. tag, Máv. igazgatót, Sándor 
János I. kerületi elnököt, Lipthay János társelnököt, 
Schrenk Endre és Feber Gusztáv „Ezermester11 tiszteket s 
cserkész-közéletünk számos előkelőségét. E. H. végigmegy 
a park fasorán, érdeklődéssel nézi a környéken dolgozó 

cserkészek munkáját. Közben itt is, ott is 
hatalmas fényképező lencsék merednek fe
léje. Rengeteg fotoriporter, filmoperatőr, 
no meg a szemfüles cserkészriporterek 
igyekeznek megörökíteni a jelenetet. Séta 
után riadó kürtjeire a táborból előrohan 
400 cserkész és szép négyszögben sorako
zik a főárbocnál. Csatakiáltásokkal és a 
cserkészindulóval üdvözlik a csapatok 
Harmsworthot, mit ő és egész kísérete ka- 
laplevéve hallgat végig.

Az üdvözlés után a csapatok díszmenet
ben elvonultak előtte, majd a kapunál el
helyezett cserkészek hatalmas éljenzéssel 
és orgona-esővel fogadták a távozó Ba
rátot, ki meghatódott mosollyal mondott 
köszönetét a kedves fogadtatásért és a 
pompás látványért. A cserkészek pedig 
boldogak voltak, hogy kifejezhették szere- 
tetüket és tiszteletüket az árva magyar nép 
egy hatalmas barátjával szemben.Esmond Harmsworth 

a Cserkészparkban.



1 í . szám MAGYAR CSERKÉSZ 179

B A D E N -P O W E L L  L E V E L E .
Itt közöljük fo rd í tá sban  azt  a meleghangú levelet, amelyet a világ fö- 

cserkésze Teleki Pál gróf  t. b. föcserkész úrnak  írt . Olyan ér tékes  levél 
ez, hogy úgy gondoljuk,  örömet  szerzünk a m agyar  cserkészeknek,  ha 
B. P. keze ír ásá t is hozzuk facsimilében :

Budapest, 1928 május 10.

Kedves Teleki!
Nagyon nehéz számomra  kifejezés t adnom arró l,  hogy mennyire hálás 

vagyok az irániam tanús í to t t  sz ívességért  önnek ,  Khuen H éderváry  g róf
nak, dr. Molnárnak  és az ön ö k  összes cserkészf ia inak  és tisztje inek. 
Mélységesen m egha to t t  engem és fe le ségemet az önö k  ven d ég lá tá sán ak  
melegsége. Megérkezésünk pil lana tá tó l  kezdve azt  é rezte t ték  velünk,  hogy 
otthon vagyunk ba rá tok  között.

Aztán, egészen meglepett  és m agával  r a g a d o t t  a m agyar  cserkész
mozgalom jelenlegi képe. A fiúk nemcsak k ifogás ta lan  egyen ruházo t tsá -  
gukról és megjelenésbel i c s ín ju k ró l  győztek  meg, hanem a rró l  is, hogy 
tele vannak  egészséges, vidám szellemmel,  hogy készek megtenni azt, amit 
tőlük várunk és hogy képesek az összes cserkészektő l v á rh a tó  munkák 
elvégzésére. Épen a legjobb a lka lm am vol t lelkületűk megíté lé sére ,  mert  
az eső és a sár ,  amelyet d iada lm asan  ál l tak  ki vidám arccal,  bá r  sáros  
térddel, ennek legteljesebb b izonyság té te lé t  szo lgá l ta t ta .

Pompás fiúk, mondhatom.
Nem akar tam  elnyújtani beszédemet,  mia la t t  ök az esőben áll tak,  kü

lönben lett volna, mit mondanom a cse rkészvezetőknek.  Ezért  remélem,  
ön  lesz oly kegyes á tadn i  nekik az én szívből  jövő köszönetemet  azé r t  
a ragyogó fo g ad ta tá sé r t ,  melyben engem részes í te t tek  és az én ben 
sőséges sze rencsek ivánata im at  to lm ácsoln i s ikeresen végze t t  m unká juk
hoz. Sok időt  és fá ra d t s ág o t  kelle tt szente ln iük a r ra ,  hogy először ön
magukat kiképezzék, m ásodszor  c sa p a ta ik a t  megszervezzék és tan í tsák .  
De az idő és a f á r a d t s ág  nem volt  h iába ,  hanem igen ér tékes  szolgá la t  
volt hazájuknak,  önö k  mindannyian a legegyenesebb úton ha ladnak ,  hogy 
nemzetük jövendő generác ió já t  haza f iassá ,  testben ,  szívben és lélekben 
erőssé tegyék.  Hálás lennék,  ha  ebben a m unkában  seg í the tnék  önöknek  
és szívből kívánok mindannyijuknak fo ly tonosan gya rapodó  sikereket,  

őszinte  hívük

Róbert Baden-Powell.
P. S. Mondanom sem kell, hogy mily melegen fogjuk  ö n t  és cse rké 

szeit fogadni a mi jövő évi jamboreenkon.
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Igen sokan úgy vannak a cserkészettel, mint egykor a 
búrok a gyémántmezőikkel. Ezeknek az egyszerű embe
reknek sejtelmük sem volt róla, hogy országuk micsoda 
kincseket rejt magában. A gyerekek ugyan találtak a pa
takmedrekben valami csillogó kavicsokat, játszottak is 
vele, de emberforma ember-kutyába se vette azt s bizony 
a többi törmelékkel, homokkal, kővel együtt hol útépítés
nél, hol házfalazásnál használták fel. Csak hosszú évek 
után akadt egy angol utazó, aki felismerte a „kavicsok" 
mérhetetlen értékét: pompás, csiszolatlan gyémánt volt 
valamennyi.

A cserkészetről is sokan azt gondolják — nemcsak kí
vülállók, hanem cserkészek is —, hogy szép játék, jó já 
ték, igen helyes szórakozás, mely a fiúkat elvonja a ka
maszkor szamárságaitól, egészséges testedzés, gyakorla
tiasságra nevel — s azzal vége. S ez még a legjobbak 
véleménye.

Azt már kevesen veszik észre, hogy a cserkészet nem 
csupán villogó kavics, hanem belső értéke is van, még 
pedig százszorta nagyobb. A cserkészet elsősorban és 
mindenekfelett az igénytelenség iskolája. Az igények józan 
korlátozása pedig boldog, megelégedett élet forrása.

Boldogság! . . .  Bíz’ ezt többnyire úgy emlegetik, mint 
valami elérhetetlen dolgot. Pedig hát ki boldog? — Ugy-e 
az, akinek mindene megvan, amit. kíván. Hopp! — mond
játok erre — épen itt a bibi! Épen*azt nehéz elérni! — 
Csakhogy megfordíthatjuk a dolgot: boldog az, aki nem 
kíván többet, mint amije megvan. Szóval: a megelégedett 
ember, az igénytelen ember.

Mármost, kinek nem esik nehezére, a meglévő dolgok
kal beérni? Ugy-e annak, aki ism erijizoknak a dolgoknak 
az értékét, aki ügyes, aki leleményes^ aki fából is tud vas
karikát csinálni, aki a jég hátán is megél.

Már pedig a jó cserkész ilyen! Aki meg nem ilyen, az 
nem érdemli meg az aranyos liliomot.

Mit? Hogy ez nincs bent a törvényben? Hja persze! a 
mélyen tisztelt vezetőség, élén a drága, jó öreg Chief-fel 
ravaszul fogott a dologhoz, nehogy a sok jó — madár 
a valóság láttára szerterebbenjen. Igen jól ismerik ők az 
emberi természetet. Épen azért egyesítették a kellemest a 
hasznossal. Minden iparkodásuk oda céioz, hogy belőletek 
testileg-lelkileg független, másra nem szoruló, egymagá
ban is sokat érő, talpig férfiakat neveljenek. De hogyan?

Sétával, sporttal; tornával, játékkal megedzik a testet, 
hogy ne szoruljon prémes bundára, mikor csak egy malac- 
lopóra telik; ne óbégasson langyosmeleg, szagos fürdő 
után, ha nincs más, csak a kút vize; ne epekedjék dupla
ablakos, párnázott-ajtós, parkettes szoba után, hanem érje 
be a szellős sátorral is. Hogy akkor is édesen aludjunk, 
ha paplanos ágyról csak szalmazsákon álmodhatunk, 
hogy bírjuk a lótás-futást, az erőfeszítést, a m unká t. . .  
mert ezt mind-mind csőstül zúdítja egykor reánk az élet.

Vagy ott van a hike. Az sem puszta játék. Az szem-

fiilességre nevel, mert a kenyérért vívott kemény küzde
lemben hamar alulmarad az, aki nem lát gyorsabban, nem 
hall finomabban, nem mozog fürgébben, mint a többi.

Hát a fegyelemről mit mondjak? Ti még nem is sejtitek, 
micsoda gazdag útravalót kaptok a vezetőitektől, mikor 
megtanítanak benneteket jó szívvel engedelmeskedni. Az 
életben mindenkinek engedelmeskednie kell valakinek. Jaj 
annak, aki azt hiszi magáról, hogy ő a világ tengelye s 
azt várja, hogy kedvére történjék minden. A legjobb eset
ben is rengeteg csalódást, elkeseredést fog aratni, de az 
is lehet, hogy ha nem tanult hajolni, hát — törik.

Persze sokan belátják ezt s kénytelen, kelletlen, fogcsi
korgatva belenyugosznak a változhatatlanba. A cserkész 
ellenben megtanul jó szívvel engedelmeskedni.

Ez pedig nagy különbség! Az öntudatos fegyelem fel
emel, míg a szolgai engedelmesség lealáz. A jó szívvel en
gedelmeskedő belátja a parancs helyességét, tehát maga 
is akarja azt, amit cselekednie kell, míg a másik csak a 
jármot látja s nyögve vonszolja magával.

Mi kacagunk, hogyha ázunk — más dühöng s talán ká
romkodik is, pedig semmit sem ér vele. Mi hegyre mászva 
nem kesergünk azon, hogy jaj, de nehéz feljutni, hanem 
előre örülünk a pihenőnek, a szép kilátásnak — s a könnyű 
leszállásnak.

Aki így fölébe emelkedik a kellemetlenségeknek, az 
sarka alá hajtja az életet.

Ezenkívül rávezet bennünket a cserkészet az igénytelen, 
egyszerű élet értékes, maradandó örömeire. Mi megélünk 
bál, kocsma, kávéház, sőt romlott színház és mozi nél
kül is, mert tudunk gyönyörködni a felhők járásában, a 
madarak dalában, az erdő zúgásában, tavaszi ébredés
ben, őszi elmúlásban, az elemek harcában épúgy, mint a 
nyüzsgő hangyabolyban. . .  És minden olcsó mulatság, 
bár ennek az érdekfeszítő, színes, csoda-muzsikájú film
nek a rendezője maga a fölséges Isten . . .

S a cserkészet ugyanakkor, amikor egy milliós család 
ölébe fogad s a világ minden sarkában testvéri ölelést 
biztosít számunkra, megtanít minket önmagunkat nézni, 
benépesíteni a magányt s ezer aprósággal elűzni az unal
mat.

Micsoda kincs végül az igénytelenségből fakadó, férfi
nak való függetlenség édes, tiszta levegője! Micsoda ál
dás az, ha megrendszabályozott igényeink kielégítése nem 
görnyeszt bennünket szégyenletes igába. Ha ti tudnátok, 
mit tesz az, férfi-fejjel porig alázkodni a Mammon bál
vány előtt, felrúgni önérzetet, jellemet, becsületet, csak 
azért, mert igényeink, szenvedélyeink úrrá lettek felettünk 
s tomboló vágyaink múló elcsitításához több kell, mint 
amennyit egyenes úton, egyenes derékkal szereznünk lehet.

A világhírű lengyel írót, Sienkievitz Henriket az orosz 
cári kormány rá akarta venni, hogy írásaiban egy kissé 
közeledjék az oroszokhoz, vagy legalábbis hagyja el az 
örökös uszítást ellenük. Persze fejedelmi jutalom járna
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érte. Az „ügylet" lebonyolítására kiküldött urak épen ak
kor léptek be az ősz lengyelhez, mikor a szolgáló behozta 
a vacsoráját: egy bögre aludttejet nagy karéj fekete ke
nyérrel.

A cár embereiben megfagyott a szó. Nem is mertek 
előhozakodni ajánlatukkal. Igen jól tudták, hogy ezzel az 
igénytelen emberrel nem mennek semmire.

Mindnyájunkat megkörnyékezhet még az életben a kí
sértő. És jaj annak, aki egy gyönge pillanatban hitvány 
tál lencséért eladja legnagyobb földi kincsét: az önmaga 
megbecsülését. Csak azon nincs hatalma a csábításnak, 
aki — Siegfried módjára — a zabolázatlan igények sár
kányát megölvén, megfürdött a vérében.

Szórjunk hát le magunkról minden felesleges limlomot: 
kényelemszeretetet, önzést, torkosságot, tehetetlenséget, 
gyámoltalanságot. Becsüljük meg a cserkészet drága gyé
mántját s csiszoljuk önmagunkon tüzes-ragyogóra. Tanul
juk ki alaposan ezt az életiskolát most, amíg lehet, mert 
minden erőfeszítésünk bőségesen kamatozik.

Tartsuk kemény marokkal a pórázt s kiáltsuk oda csat
tanó szóval, dübörgő akarattal mindent felhabzsolni akaró, 
telhetetlen, zsarnok vágyainknak:

Hátrébb az agarakkal!

Velösy Elek.

BESZÁMOLÓ A  MAGYAR VÍZICSERK ÉSZEK  NAGY ÜNNEPNAPJÁRÓ L.
A M. Cs. Sz. népszigeti Vízitelepének hivatalos megnyitási ünnepsége. — 450 vízicserkész nagyszabású fel

vonulása 107 sajkával. — A legújabb cserkészsport, a kajakos-póló bemutatása.

Alig néhány napra rá, hogy a világ főcserkésze megte
kintette Vizitelepünket, a május 13-i vasárnap ismét so
káig emlékezetes ünnepévé vált a magyar cserkészeknek. 
Ezen a napon tartottuk meg a Magyar Cserkészszövetség 
népszigeti Vizitelepének hivatalos megnyitási ünnepségét.

Már kora délelőtt vízrekerülnek a cserkészsajkák s a 
kormányosok parancsszavaitól hangos az újpesti öböl. Az 
egész Vizitelep a lázas sürgés-forgás képét mutatja. Min
denki talál még egy utolsó javítani-valót csónakján. Te
leki Pál gróf tiszteletbeli főcserkész már korán reggel a 
telepre érkezik, érdeklődéssel szemléli a nagy készülődést, 
a főpróbát s hasznos tanácsokat osztogat. Sőt a Közgaz
dasági Egyetem öregcsapatának csónakjára sajátkezűleg 
szereli fel a vitorlát.

Kora délután egymásután érkeznek az előkelőségek. 
József Ferenc kir. herceget karcsú cserkészsajka szállítja 
át az öblön. A tutajon a Vizitelep vezetősége fogadja a 
magas vendégeket: a Cserkész-Nagytanács tagjai közül 
Száhlender Béla altábornagyot, Dormándy Géza ny. tá
bornokot, valamint Wulf Olafot, a folyamőrség felügyelő
jét, a miniszterek, a honvédfőparancsnok képviselőjét, a 
sportszövetségek vezetőit és egyéb társadalmi előkelő
ségeket.

Mielőtt az ünnepség megkezdődne, a közgazdasági egye
tem 330. sz. csapata tartja  fogadalomtételét s kereszteli 
meg ünnepélyes formák között „gróf Széchenyi István"

nevű új őrsi hajóját. A csónakanyai tisztet gróf Teleki 
Pálné látja el.

Pontban négy órakor a 18. sz. „Lóczy" cserkészcsapat 
jól ismert zenekara rázendít a Himnuszra, utána Zsem- 
bery Gyula dr. országos ügyvezető elnöknek, a Vizitelep 
igazgatójának Vezényszavára egy pillantás alatt vigyázzba 
merevedik a sajkáig legénysége. Feszes jelentéstétel s Te
leki Pál gróf megadja az engedélyt a Vizitelep hivatalos 
megnyitására. A zenekar a cserkészindulót játsza, a 
zászlódísz felrepül a hatalmas árboc tetejére.

A vendégek megtekintik a Vizitelep berendezését. A két 
hatalmas csónakszínt, amely több, mint 100 cserkész
sajka számára nyújt kényelmes hajlékot, az emeletes vas
ágyakkal felszerelt csapatotthonokat és vendégszobákat, 
a Kaszinó-épületet. Különös érdeklődéssel szemlélik meg a 
30. sz. „Hollós Mátyás" csapat által ötletes cserkészcsín
nal berendezett inspekciós helyiségeket, majd a jól felsze
relt csónakműhelyt, öltözőhelyiségeket, cserkészek által 
készített tantutajt veszik szemügyre.

Azonban már kezdődik is a vizicserkészek bemutatko
zása. 450 cserkész részvételével megindul a 107 sajkából 
álló cserkészflotta felvonulása.

A flotta élén közel húsz vászonkajakban lapátolnak a 
261. sz. Irinyiek és a 14. sz. Hollók, utóbbiak dr. Mattya- 
sovszky Kasszián, parancsnok vezetésével Esztergomból 
utaztak le, hogy résztvehessenek az ünnepségen.

A megnyitás ünnepi pillanata. A cserkészvízitelep bejárata.
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A vízitelep egy része.

A fürge kajakok után előbb a 12 ladik, majd a legkü
lönbözőbb fajtájú csónakok és hajók beláthatatlan sora 
vonul el az előkelőségek előtt. Pontosan igazodva jönnek 
az erős építésű, karcsú párevezősök, négyesek, elegáns 
versenyhajók. A több, mint egy kilométer hosszú csónak
oszlopot a kitűnő járású örsi hajók csoportja zárja be.

Soha el nem felejthető, gyönyörű látvány volt, midőn 
a 107 csónak egymás mögött arcvonalba felfejlődött s a 
négy hatalmas csónaktömb fegyelmezetten megindult a 
part felé. — A kikötés pillanatok alatt megtörténik s az 
öbölben, mely még az imént barna volt a csónakok töme
gétől öt perc múlva már nem látni hajót, mely felfod
rozná annak tükörsima vizét.

A csónakfelvonulásban a következő csapatok vettek 
részt: 1. sz. „B. K. I. E.“, 2. sz. „B. K. G.“, 3. sz. „R. M.“,
4. sz. „B. I. K.“, 5. sz. „K. E. G.“, 7. sz. „Verbőczy“, 
11. sz. „Bocskay", 13. sz. „Ezermester", 14. sz. „Hollók", 
15. sz. „Bethlen", 18. sz. „Lóczy", 29. sz. „Solymár", 
30. sz. „Hollós Mátyás", 33. sz.- „Széchenyi", 38. sz. 
„Honvéd", 90. sz. „Sz. I. K.“, 158. sz. „Árpád", 174. sz. 
„Ganz", 191. sz. „Toldi", 209. sz. „Botond", 223. sz. 
„P. L. Sz.“, 250. sz. „Hangya", 261. sz. „Irinyi", 270. sz. 
„Hajnal", 293. sz. „Szent Kapisztrán", 316/Ö., 330. sz. 
„Széchenyi".

Felvonulás után kerültek kiosztásra a 111. országos 
cserkész-síverseny díjai, amiről a Krónikában számo
lunk be.

Az már természetes, hogy ez az ünnepség sem folyt 
volna le sikeresen, ha a cserkészünnepélyek hívatlan, el
maradhatatlan vendége, a tavaszi zápor be nem köszön
tött volna. Jó egy negyed óra múlva, — miután a buffet 
virslije mind egy szálig elfogyott — kitisztul az égbolt, 
újra kisüt a nap s zavartalanul folytatódik a programúi.

A 261. sz. „Irinyi" cserkészcsapat jól összedolgozott 
kajakegyüttese saját készítésű hátizsák-kajakjaival új 
cserkészsportot mutat be a hálás közönségnek, a kajakos- 
polót. Alig kötnek ki a villámgyorsan mozgó apró kaja
kok, már kezdődik is a következő szám, a 3. sz. „R. M.“ 
viziakadály-versenye. A versenyző elegáns dublóknak 
evezés közben több feladatot kell megoldani, így pl. a 
farkas a kecske és káposzta ismeretes kérdése eleven ku
tyával, kecskével és káposztával kerül megoldásra. — A
2. sz. „B. K. G.“ cserkészcsapat a vizicserkész életben 
nélkülözhetetlen szemaforjelzést mutatja be ügyesen ösz- 
szeállított gyalogos gyakorlattal, a 14. sz. „Hollók" pedig 
a vizen mutatnak be kajak-karusszelt és rendgyakorlato
kat. A többi csapatok is tanulságos vagy tréfás mutatvá
nyokkal szórakoztatják a megjelent közönséget és cser
készeket.

Ezek befejeztével, este a víz partján gyújtott hatalmas 
tábortűznél Sándor János, az I. kér. ügyvezető elnöke ve
zetése mellett élvezzük az előadott bemutatásokat, a leg
újabb vízi nótákat, elmés cserkésztréfákat, a tárogató ku
rucnótáit, valamint a zenekar művészi számait.

A kitűnő hangulatban folyó tábortűznek is végét kellett 
azonban vetni s a magyar vizicserkészek első nagy talál
kozója befejeződött. Azzal búcsúztunk egymástól, hogy 
„Viszontlátásra a tihanyi Nemzetközi Vizicserkész T á
borban!" Gundrum Kázmér.

Gyakorlatozó cserkészcsónakok.

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y .

A Magyar Cserkészszövetség „Hendrik Prins dér Needer- 
landen" alapítványának 1926. és 1927. évi kamatából, melyet 
a Szövetség saját alapjaiból 160, azaz egys*zázhatvan pengővel 
összesen 400, azaz négyszáz pengőre egészített ki, tíz kiváló 
erkölcsi magatartást tanúsított cserkészt jutalmaz egyenkint 
40, azaz negyven pengővel.

Jutalomdíjra pályázhat a Magyar Cserkészszövetség kebe
lébe tartozó csapatnak minden fogadalmat tett cserkésze, aki 
szegénysorsú, vagy vagyontalan szülők gyermeke és a cser
késztörvények értelmében különösen kiváló erkölcsű.

A pályázati kérvénynek tartalmaznia kell:
1. A folyamodó nevét, lakóhelyét és címét.
2. Cserkészcsapatának nevét, fogadalomtételének helyét és 

idejét, a cserkészrangját (munkakörét).

3. Életkorát és a teste fejlettségére vonatkozó adatokat (test 
magassága, súlya, mellbősége kilégzés után, belégzés után, 
felsőkar vastagsága egyenestartásban és behajlítva).

4. Az esetleges betegségéről orvosi bizonyítvány csatolandó.
5. Az apja és anyja foglalkozását, a szülők évi jövedelmét, 

vagyoni helyzetét.
6. Kiskorú testvéreinek számát és azok korát.
Az adatok helyes voltát, továbbá a folyamodó cserkész er

kölcsi kiválóságát a parancsnok igazolja, illetve a folyamodót 
érdeme szerint a jutalomdíj elnyerésére javasolja.

Az ilymódon láttamozott és az alapítvány t. bizottságához 
címzett kérvények legkésőbb 1928. június hó 10-én délután 
4 óráig küldendők dr. k. Molnár Frigyes főtitkár címére a 
Cserkészszövetségbe.
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Longfellow után átdolgozta Tuskó \'atyi. (Folytatás.)

vidékekre, a medvekirály, aki pillanatok alatt mérföldeket 
futott be, napi porcióját ép’ oly zavartalanul költötte el, 
mint azelőtt s a környék egyre néptelenedett.

Élt ugyanakkor az északi törzsek között egy ravasz, 
vakmerő harcos, Mudjekeewis, aki nagyon megelégelte 
Mishe-Mokwa rémuralmát és elhatározta, hogy bármi áron, 
de legyőzi őt. Volt^t^i. a medvekirálynak egy szent 
gyöngysor a nyakán, amelynek erejét és sebezhetetlen- 
ségét köszönhette. Ezt kellett volna valahogyan elvenni 
tőle. De hogyan?

Napokig, hetekig leste Mishe-Mokwát, hogy hogyan 
tudná a legelőnyösebb módon megközelíteni, óriási terü
leteket kellett bebarangolnia a legsűrűbb őserdőkön ke
resztül, ahova már lóval eljutni nem is lehetett, míg végre 
egy vad, elhagyatott sziklás vidéken rábukkant a medve 
szállására. (Hogy az volt, és más nem lehetett, azt mu
tatták az emberi csontok, melyek az egész környéken sza
naszét hevertek, sőt a szikla körül, amely a medve várá
nak látszott, mint valóságos hegyek halmozódtak fel.) Ott 
elrejtőzött egy kis sziklaüregben és várt. Várt étien, 
szomjan jó néhány napig s már-már feladta minden re
ményét, mikor egy reggel tompa, de erős moraj ütötte 
meg a fülét, olyan moraj, amelytől az egész szikla ren
gett. — Ejnye — gondolta magában Mudjekeewis — nem 
is tudtam, hogy vihar k ö ze leg ... vagy talán vízesés? ■— 
Mikor idejöttem nem emlékszem, hogy bármi vízesés zaját 
is hallottam volna!

A n égy  szél.

Fent, az északi Sziklás 
Hegyekben lakott réges- 
régen a medvék hatalmas 
királya, Mishe-Mokwa. 
Messzeföldön híres volt 
szörnyű erejéről és réme 
minden embernek, akik 
csak a közelében lak
tak. Egész falvakat irtott 
ki és a legbátrabb harco
sok hiába szálltak vele 
küzdelemre, nyíl nem 
fogta, lándzsa, tomahawk 
nem sebezte meg, talpának 
egyetlen csapásával lete
rítette a lovast lovastul és 
azon helyben fel is falta 
mind a kettőt. Szörnyű ét
vágya volt. Hiába vándo
roltak el a törzsek messze

Kedves Cserkésztestvéreim !

Lehúzta a medve tarkójáról a gyöngysort . . .

Bármennyire is szerettelek volna megkímélni Titeket 
minden magyarázattól és kerülgettem egy darabig, mint 
macska a forró kását, rájöttem, hogy az indiánok my- 
thoszához egy-egy útbaigazító bevezetés mégis csak szük
séges. Sietlek azonban megnyugtatni, hogy az, amit most 
kell elmondanom, rövid lesz és nem lesz unalmas, ez azon
ban az indiánok érdeme és nem az enyém.

A föld nyugati végén — így tartják  ők — egy magas 
hegy található, melynek tetején egy palota áll. Ennek a 
palotának négy bejárata van a világ négy tája  felől és 
a négy bejáratnak, hogy ne mondjam kapunak, vannak 
őrei. És pedig: a keleti kaput őrzi egy pillangó; a nyugatit 
egy medve; az északit egy jávorszarvas és a délit egy hód. 
Mindegyik őr tetőiül talpig tűzvörös, lágy tollruhába van 
burkolva.

A világ négy tájékából küldte Manito (olv. Menitú), 
mint hírnökeit annak, hogy ő mindenütt jelenvaló, a négy 
szelet, a keletit, nyugatit, északit és délit, akik napfényt és 
meleget, hideget és esőt, nyarat és telet hoznak. Szent 
volt a világ négy tája és a világ négy tá já t összekötő két 
egyenes, melyek a kereszt jelét adják, mint jelképe a világ 
négy sarkának, szintén szent volt az indiánok előtt és 
szent a 4-es szám.

A világ négy tája felé nyíló palotában is istenek laktak. 
De, hogy kik voltak ezek az istenek, és mi volt az ő hi
vatásuk, azt majd csak 
később fogja az orrotokra 
kötni Tuskó Matyi.
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Óvatosan kimászott rejtekhelyéről és amint körültekin
tett, hát a szikla tetején, melynek üregében ő rejtőzködött, 
kit lát mást, mint akit keresett, az emberevő Mishe- 
Mokwát! Úgy feküdt ott, mintha maga is egy nagy, mo
hával belepett kőszikla lett volna és hortyogott fülsüke- 
títően.

Mudjekeewis nem gondolkozott soká, felkúszott a me
redek szikla falán és odalopózott az alvó szörnyeteghez.

Nem törődve azzal, hogy minden pillanatban felébred
het, nem törődve éles körmeivel, melyek halálra m arhat
ták volna minden pillanatban, a rettenhetetlen Mi^dje- 
keewis nyugodtan megfogta a gyöngysort és szép la'ssan 
lehúzta a medve tarkójáról a kerek fülei fölött, melyek 
most nem hallottak, apró szemei fölött, amelyek most nem 
láttak, fekete orra fölött, melynek orrlyukaiból kitóduló 
súlyos lehellet megmelegítette Mudjekeewis kezét.

A gyöngysor tehát már megvolt. Gyorsan övébe dugta, 
aztán a feje. fölött megcsóválva tomahawkját, ahogy csak 
bírt, beleordított a medve fülébe és a tomahawkkal iszo
nyú csapást mért Mishe-Mokwa két szeme közé a homloka 
kellős közepén.

A súlyos ütéstől megzavarodva felemelkedett a hegyek 
nagy medvéje, de lábai remegtek és néhány tántorgó lé
pés után nyöszörögve ereszkedett a két hátsó lábára. 
Apró szemei vérben forogtak, prüszkölt és fújt és mint 
egy részeg, esetlenül kapkodott Mudjekeewis felé, aki fé
lelem nélkül állva előtte csúfondáros hahotába tört ki, 
aztán megvetőleg így szólt hozzá:

— Hallgass, Medve! Te gyáva vagy és nem vitéz, ami
nek látszani szerettél volna; különben nem siránkoznál és 
nyöszörögnél, mint egy nyomorúságos vén asszony!

TE IS JÖ SSZ
Persze nem az idén, hanem jövőre, 1929-ben, vissza

adni az öreg B. P. látogatását. Jövőre, augusztus elején, 
megnézni 30.000 cserkész táborát. Jövőre, a III. nagy vi- 
lágjamboreen, két hétig megmutatni, mennyire haladt a 
magyar cserkészet. Résztvenni a nagy magyar expedíció
ban, amely 500 vagy több cserkészt visz a világ szeme elé. 
Tehát jössz?

Ha az a terved, hogy jössz, nem árt, ha tudod a készü
lődés kereteit. Könnyebb áttekintés végett pontokban köz
löm a tervet, nem hivatalosan, csak mintha tábortűznél 
beszélgetnénk. Annyi az előrebocsátani való, hogy a rész
letes utasításokat úgyis mindenki a parancsnokától kapja.

1. Mindenki tanuljon angolul. Vigye annyira, ameny- 
nyire tudja.

2. Még májusban megalakult a jamboree bizottság, 
alulírott vezetésével. Mindennemű írást ebben az ügyben 
így címezzünk:

— Angliai Jamboree Bizottság. — (A szövetség címén).
3. Azok a csapatok, amelyek tervbe vették, hogy egy

ségben vesznek részt Angliában, az idei tábort ennek a 
jegyében fogják programm tekintetében beállítani. Te 
gondold meg jól, hogy a táborozás vagy egyéb cserkész
ügyesség melyik ágában akarsz kitűnni és ezt műveld az 
idei táborban. A csapategységek megmaradnak és ön
állóan is szerepelhetnek, pl. állathangutánzással stb.

4. Az őszön és a télen minden csapathoz elmegyek 
jamboree szervezésre, amelyik jelentkezett. Akkorra írd 
össze kérdéseidet. Mindegyikre választ fogsz kapni.

5. Csapatok és egyesek jelentkezésének végső határ
ideje előreláthatólag 1929. február 1-e lesz. Igyekezz ad
dig a részvételi díj kb. 300 pengőjének a felét már meg
szerezni.

6. A tavasz folyamán bizonyos számú kötelező gyakor-

Medve! Te tudod, hogy a mi törzseink ellenségek, régóta 
dúl a háború közöttük; most azonban láthatod, hogy;mi 
erősebbek vagyunk. Te bujkálva jársz az erdőkben, és 
elrejtőzöl a hegyek közé! Ha te győztél volna le engemet, 
egy hangot, egy nyögést nem hallattam volna és te medve! 
itt ülsz és nyöszörögsz és szégyent hozasz a törzsedre a 
siránkozásoddal, mint egy esetlen, vén szipirtyó!

Mishe-Mokwa lassan leeresztette mancsait és, mint aki 
nem tudja mi történik vele, bambán pislogott apró sze
meivel s csak mikor Mudjekeewis újra közeledett feléje, 
kezdett el veszettül csapkodni, de hiába! Mudjekeewis újra 
a homlokára csapott, ugyanarra a helyre, ahova az első 
ütést mérte. És íme! Betört a koponyája, mint a jég betö
rik, mikor a halász léket vág rajta télen. Felborult Mishe- 
Mokwa, mint egy nagy liszteszsák és ha Mudjekeewis meg 
nem kapja, le is gurul a szikláról, de Mudjekeewis meg
kapta a fülénél fogva, amit aztán le is vágott, hogy dia
daljelvényül azt is hazavihesse a törzsének.

így halt meg Mishe-Mokwa a hegyek nagy medvéje, 
réme minden embernek.

Le se tudom írni azt az örömet, amivel a győztes 
Mudjekeewis hazatért, de még kevésbbé tudom azt az örö
met leírni, amivel a felszabadított nép Mudjekeewist fo
gadta. Az ünnepségeknek vége-hossza sem volt, Mudje
keewis nevétől visszhangzott a világ négy tája  s a világ 
négy tájának népei, mint legnagyobb jótevőjüket az iste
nek sorába emelték és hatalmat kapott az összes szelek 
fölött az égben és nem volt többé az egyszerű harcos 
Mudjekeewis, hanem a leghatalmasabb az összes szelek 
között Kabeyun, a Nyugati Szél!

• (Folytatjuk)

A N G LIÁ BA ?
latot rendelünk el. Igyekezz addig teljes felszerelésedet 
biztosítani.

7. Indulás előtt, júliusban minden résztvevő csapatnak 
próbatábort kell rendeznie. Vigyázz, hogy ezen a rostá
láson ki ne hullj.

8. Közvetlenül indulás előtt az összes résztvevők egysé
gesítés céljából néhány napra egy nagy közös táborba 
jönnek össze. Igyekezz, hogy a te csapatod legyen a leg
jobb.

9. Nézz körül, nem tudnál-e már előre néhány angol 
barátra szert tenni. így aztán már tudnád, hogy kit keress.

10. Tarts lelkiismeretvizsgálatot: alkalmas vagy-e arra, 
hogy az egész magyar cserkészetet képviseld, igen vagy 
nem? Mert vedd eszedbe, hogy minden kimenőnek az egész 
magyar cserkészetet kell reprezentálnia. Nem beszélünk 
propagandáról, mert nem célunk semmiféle agitáció. De 
tudd meg, hogy nagy propaganda szó nélkül is, ha 500 
nagyszerű magyar cserkészt plántálunk az angol groundra. 
Légy jó cserkész, a többit bízd vezetődre.

Tehát: a viszontlátásra Angliában. Temesi Oyözö.

JÓ H ÍR  A 'S Á T O R A K C IÓ R Ó L .
Már kinyomták lapunk e számának a sátorakcióról szóló hír

adását, már az utolsó oldalak is gépben voltak, amikor a G H. 
arról az örvendetes fordulatról értesített bennünket, hogy min
den valószínűség szerint még a táborozások előtt mintegy 360 
sátor fog rendelkezésre állani. Annyira fontosnak és örvendetes
nek tartjuk ezt a hírt, hogy megállítottuk a gépeket, szorítottunk 
itt egy kis helyet, hogy boldogan tudassuk mindenkivel: azok 
a csapatok, akik sétorhiány miatt nem tudnának táborba szállni, 
komolyan megindokolt kérelmükkel — az illetékes kerületek útján 
— forduljanak a szövetséghez. Megvan a remény, hogy az igazán 
méltányos kérelmek teljesíthetők lesznek s a legmostohább 
viszonyok között élő csapatok sátorhoz jutnak.
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A  D IA D A L M A S SU G Á R .
Bagi Ferkó megállt az erdő szélén, felnézett a csilla

gos égre. Attól kérdezte meg, hogy merre is van a cser
késztábor. Hajnalban indult el onnan egy látogatójuk gép
kocsiján. Élelmezési ügyben kellett eljárnia a „közeli" 
városkában. Itt Amerikában persze a közeli város is nyolc
tíz órás gyalogutat jelent. Ma estére nem is várják vissza 
a táborba. Dehát Ferkó talált alkalmatosságot visszafelé 
is. Egy motorkerékpár hozta idáig. Az erdő szélén aztán 
elkanyarodott az út. Még egy órai gyaloglás, azután ott
hon lesz. Hanem előbb egy kicsit tájékozódnia kellett. A 
kerékpáros olyan ismeretlen kanyargós utakon hozta 
idáig, hogy kissé megzavarodott. Dehát Ferkónak a nagy
apja csikós volt a Hortobágyon, az apja is onnan ván
dorolt ki ide az Újvilágba, hát ő is el tudott igazodni a 
szabadban. Egyetlen ma
gyar volt a csapatjában, 
de első cserkész volt, 
büszkeséget szerzett a 
cserkésznévnek.

A csillagok közül egy 
pillantással eligazodott.
De valamin megakadt a 
szeme. Fent a keleti ég
bolton egy parányi csil
lag mert imbolyogva ha
ladt és lassan növeke
dett. Ferkó sasszeme már 
az útirányt is megálla
pította. Egyenesen őfe- 
léje tartott. Zajtalanul 
közeledett, és lassan 
ereszkedett lefelé. Ferkó 
már azt is látta, hogy 
valami szürkés tömeg 
dereng a fényforrás 
alatt. Hallgatózott. Mo
torberregés nem verte 
fel az esti csöndet. Ez a 
repülőgép talán siklóre
püléssel igyekszik le- 
szállni. A vándorló csillag már csaknem a feje fölé ért. 
Csakugyan repülőgép úszott jó magasan az égen.

Ferkó szinte felkiáltott meglepetésében. A gép egy
szerre megállt odafent, mozdulatlanul egy helyben, mintha 
cak leszögezték volna. A csillagból hosszú fénykéve tört 
elő, végigsöpört a mezőkön, erdőn. Mintha egy kutató 
szem keresne felülről valakit.

Ferkó ösztönszerü óvatossággal lopózott egy kis ér 
partjára, ahogy a fénysugár lassan közeledett feléje, be
húzódott az árokba a bokrok közé. A levelek még resz
kettek lebukó feje körül, mikor az erős fény elöntötte 
rejtekhelyét. Ugyanakkor egy jókedvű hang szólalt meg 
fölötte.

— Csak semmi bujócskajáték, kedves uram! Az én gé
pemnek jó szeme van, és mondhatom, hogy a gépfegyve
rem se rosszabb, mint a lámpám. Azérf hát, ha nem akarja 
kilyuk&sztatni a kedves bőrét, lépjen inkább elő, és be
szélgessünk egy kicsit nyíltan.

Ferkó később cserkészőszinteséggel bevallotta bará
tainak, hogy ebben a percben hideg borzongás futott vé
gig a testén. Az a titokzatos szürke madár, mely ott lebe
gett a sötét égen, sokkal magasabban volt, minthogy 
emberi hang ilyen könnyen elhathatott volna idáig. Még 
hozzá ez a hang nem kiáltott, mint ahogy szócső segít
ségével beszélnek egymással, két hajó matrózai. Mintha

az a láthatatlan valaki itt heverne mellette a fűben, és 
kedélyes, derült hangon tenné meg a maga fölényes meg
jegyzéseit.

Hosszú gondolkozásra azonban már nem volt idő. Ferkó 
összeszedte magát, és bátran kilépett a reflektor fény
körébe. Egyúttal megállapította, hogy ez a fény sokkal 
erősebb, az eddig ismert valamennyi mesterséges fénynél.

Összeharapta keményen két ajkát, felszegte a fejét és 
igyekezett szembenézni a láthatatlan ellenséggel.

— így ni! — hangzott a magasból. — Most már is
merlek. Az ábrázatod elég becsületes. Most már én is be
mutatkozom.

Ezzel a fényszóró hosszú kévéje visszahúzódott, és a 
repülőgép, mint valami csodálatos nagy madár kezdett

lefelé ereszkedni a ma
gasból. Nem siklott, ha
nem úgy süllyedt le
felé, mint a vízbe do
bott kő.

— Itt vagyok! — csen
dült meg ugyanaz a fia
talos hang. A következő 
pillanatban a nagy ma
dár földet ért. Szinte sú
rolta szárnyával a cser
kész vállát.

Ferkó mozdulatlanul 
állt és a pisztolya marko
latát szorongatta.

A repülőgép gömb
alakú nagy lámpája 
alatt egy fiatalos, göm- 
bölyded arc jelent meg. 
Elbizakodottan mosoly
gott az aviatikus sapka 
alatt.

— Hohó, barátocskám! 
Csak hagyjuk békében 
azt a fegyvert! — 
mondta nyugodtan. Meg

nyomott valamit és a gép fölött egy szikra pattant ki, rö
vidke ívben szökött Ferkó derekához. A következő pilla
natban a pisztoly erős delejes ütést mért Ferkó tenyerére. 
A cserkész keze lehűlt a pisztoly agyáról, mintha láthatat
lan kéz ütötte volna le onnan.

— No látod! — mondta az idegen fiú — velem nem jó 
kikezdeni. Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy a leghatal
masabb úr vagyok ezen a környéken. Hát te ki vagy, és 
mi járatban?

— Cserkész vagyok és a táborba igyekszem! — felelt 
kurtán Ferkó.

— Vagy úgy, cserkész! No ez érdekes! Úgy is szeret
tem volna már egyszer közelről látni egy cserkészt. Hal

lo ttam  már rólatok. Gyere, ülj fel a gépemre, ha akarod,
megkeressük azt a ti híres táborotokat.

A hangja kissé gúnyos volt, és valami fürkésző, kihívó 
fény villant meg a szemében.

Ferkó nyugodtan odalépett az idegenhez. Csak azért is 
megmutatja, hogy a cserkész, még hozzá, ha magyar, nem 
ijed meg a maga árnyékától.

— Köszönettel elfogadom! — felelt egyszerűen. — 
Úgyis érdekel ez a masina.

— Tehát kölcsönös érdeklődés! — nevetett a másik. — 
Ez gyakran a barátság kezdete. Hát csak fel! Ide mellém!

A felszólításra nem igen volt szükség, Ferkó egy ener

Szinte súrolta szárnyával a cserkész vállát.
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gikus lendülettel beszökkent a gépbe. Várta a motor ber
regést. De a gép egész zajtalanul megmozdult, és a csa
varja szélsebesen forogni kezdett. Pár pillanat múlva már 
fent úsztak a levegőben.

Ferkó jobban szemügyre vette az idegent. Sovány szőke 
fiú volt, körülbelül egykorú vele. Tipikus, szegletes ame
rikai szabású arc. .

Az idegen fiú egyik kezével a kormánykercket fogta, a 
másikkal egy kis szekrénykén babrált, mely a mellén ló
gott. Nagyot húzott a kormánykeréken, és egyelőre lassú 
csigavonalban emelkedtek. ' t;

:— Így ni — mondta az idegen —, most már ráérünk 
egy kis beszélgetésre is! Nevem Edgár New, földbirtokos 
vagyok és nagytermelő.

Ferkó alig ráncolta a homlokát, egykedvűség alá rej
tette óriási meglepetését. Valami álomszerű hangulat kez
dett erőt venni rajta, mintha a mesék országában járna. 
De erősen küzdött ellene.

Az üléssel szemben a gépen egy fénylő nagy tölcsér 
volt. Ebből a fémtölcsérből verődött vissza valami sugár, 
mely a szekrénykéből juthatott a tölcsérbe.

— Ez az én motorom! — mondta Edgár, mikor Feri is 
bemutatkozott már annak rendje és módja szerint. — 
Ezek a tölcsérek nagyon hasznos jószágok. Ha megnézné 
egy kicsit a birtokaimat, maga is igazat adna nekem.

— Hmm!
Ferkó gondolt egyet. A táborban úgyis csak holnap 

délre várják.
— Hát ha megnézhetném, szívesen megnézném! — 

mondta.
Edgár udvariasan bólintott feléje.
— Kérem, legyen szerencsém. — Úgyis egyedül va

gyok. Igazán jól fog esni, ha egy kicsit elbeszélgethetünk. 
Megint fordított egyet a kormánykeréken. A csillagos ég 
lassan elfordult felettük. A holdvilág, mely eddig a hátuk 
mögött volt, most nevetve került eléjük.

— Félesztendő óta úgy sem láttam embert! — Fűzte 
tovább a szót az amerikai.

A cselédségével nem szokott beszélgetni?
— A cselédséggel? — Edgár nevetett. — No, azok jól 

dolgoznak, de tá rs a s á g n a k ...!  Különben majd meg
látja! Különben, jó, hogy erről beszélünk, mindját szólok, 
hogy a vendégszobát hozzák rendbe.

Egy kissé előrehajolt, valamit igazított a szekrénykén, 
aztán nyugodt hangon kiadta a parancsot. Csak úgy be
szélt, mintha otthon ülne a szobájában és az inasa ott 
volna előtte.

— No és ezt meghallják?
Ez a megjegyzés mégis csak kicsúszott Ferkó száján. 

Edgár mosolyogva bólintott:
— Ó igen. Legalább is a maguk módja szerint. A pa

rancsot mindenesetre teljesítik és nekünk ez a fontos.
Hallgatva ültek egy darabig, messziről fénypontok 

tűntek elő, egy kivilágított nagy ház ablakai.
— All right! Itthon vagyunk, fogódzkodjék meg egy ki

csit, akkor megmutatom, hogy szoktunk mi leszállni, ha 
sietünk.

Ferkó engedelmeskedett. A következő pillanatban lég
örvények kavarogtak süvítve körülötte, a gép nyílsebesen 
zuhant lefelé a magasból. Csak az utolsó tíz méteren 
lassított, és szinte észrevétlenül ért le a földre. A ház 
ajtaja megnyílt és becsukódott mögöttük. A lépcsőházban 
és a hosszú emeleti folyosón minden ki volt világítva. 
Nemsokára egy barátságos szobába értek.

— Itt melegedhetünk, úgyis átjárt bennünket odafenn a 
szél — mondta Edgár. A kis szekrénykét lgakasztotta a 
nyakából és valamit igazított rajta.

A szobában jóleső melegség áradt szét.
— Ez az én kis tanyám. Rendesen itt vagyok! — je

gyezte meg a házigazda. — Amíg elkészül a vacsora, be
szélgethetünk. Hogy miről? Én például most a cserkészet
ről szeretnék leginkább beszélgetni. Cserkész . . .  Hát mi is 
tulajdonképen az a cserkészet?

— A cserkészet célja, hogy jellemes és életrevaló em
bereket neveljen — felelt a vendég.

Edgár nevetett.
— Az elsőről nem vitatkozom. De hát a második cél, az 

életrevalóság. . .  az bizony felesleges. Legalább ezentúl az 
lesz. Láthatja, hogy manapság már nem az ember szá
mít, hanem a gépek. Az az életrevaló, aki a gépek erejét 
hatalma alá hajtja. Látja nekem minden erőm és életre
valóságom ebben a kis szekrényben van. Mindjárt meg
látja, hogyan működik ez a hatalom így a ház körül. En
gedje meg, hogy bemutassam az inasomat.

Valamit igazított a szekrénykén. A mennyezetről ugyan
olyan fémtölcsér lógott le, mint amilyet Ferkó a repülő
gépen látott. Edgár a tölcsér felé irányította a szekrény 
nyílását. A fémtölcsér megvillant, a következő pillanatban 
kívülről csörömpölés hallatszott, az ajtó felpattant, és egy 
vasállvány gördült be rajta. Kerekeken járt, néhány hosszú 
emelőkar meredt ki belőle. Az egyikben egy tál volt, a 
tálcán gőzölgött a tea, mellette pompás vacsora. A gép
inas megállt az asztal előtt, zajtalanul letette a tálcát.

Másik karján gyönyörűen terített asztalka két személy 
részére. Edgár jóindulattal simogatta meg a furcsa 
szolgát.

— Hát ilyen az én személyzetem! —; mondta nevetve.— 
Öt lóerőtől egészen két-háromszáz lóerőig. Nagyszerűen 
túrják a földet, pompásan teljesítik minden parancsomat, 
de beszélgetni bizony nem lehet velük.

Mialatt vacsoráztak, Ferkó le nem vette a szemét a ti
tokzatos szekrényről. A szekrényke közepén ablakszerű 
nyílás volt, a mögött parázslóit valami.

— Ó, a kristályomat nézi? Hát ez csakugyan érdekes! 
E mögött a kis ablak mögött van az én hatalmam. Apai 
örökség — tette hozzá elkomolyodva. — Az édesapám 
nagy tudós volt. Egész életét a kémiának és a fizikának 
szentelte.

— Az ő találmánya?
Edgár bólintott.
— Ez minden, ami rám maradt, az én titokzatos örök

ségem.
— Titokzatos? Talán mások előtt, de a feltaláló f i a . . .
Edgár komoran nézet maga elé.
— Titok. Én sem tudom a nyitját. Édesapám zárkózott 

ember volt, addig nem akart beavatni, ameddig minden 
valóra nem válik, amit megálmodott. Egyszer azt mondta: 
„Holnap bevégzein. Akkor elmondok mindent." De nem 
bírta el az izgalmat, aznap éjszaka megölte a szívszél- 
hüdés. Amit tudok, azt megfigyelésből és a hátrahagyott 
írásokból tanultam.

Ferkó melegen megszorította az idegen fiú kezét.
— Drága áron jutottál hatalomhoz, testvér.
A hangjában annyi melegség volt, hogy Edgárnak 

könny szökött szemébe. Valami más, ismeretlen melegség 
járta  át, ami nem a hideg csodakristályból sugárzott.

— Köszönöm — mormogta halkan.
Egy darabig hallgattak, azután Ferkó csendesen meg

szólalt:
— Nagyon egyedül érezheted magad. Most már én kér

lek, hogy látogass meg bennünket. Talán mégis van a 
cserkésztáborban egy és más, ami még az ilyen hatalmas 
úr házában nincs meg.

— Azt hiszem igazad van — felelte Edgár —, hanem 
azért a hatalomnak is megvan a maga varázsa. Urnák
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érzem magam. Ezt a felséges érzést nem adhatja meg 
semmiféle szegényes cserkészpraktika. Bocsáss meg, 
hogy ilyen őszinte vagyok.

Ferkó hallgatott. Elgondolkozva nézte a fiú vézna alak
ját, sápadt arcát. Ez az ,,iir“ hatalmas, mélységes szánal
mat kettett a cserkész szívében. Minden bámulata mel
lett, hidegnek és törékenynek érezte ezt a hatalmat.

Edgár megsejthetett valamit ebből az érzésből, mert 
szeme újra kihívóan megvillant.

— Ó, te még nagyon keveset láttál, várj, majd mutatok 
valamit. Ha akarom, a ház is elmozdul helyéből.

Mohón és idegesen kapott a kis szekrény után. A kris
tály a parányi ablakon át fénysugarat lövelt a menyezet- 
ről lelógó tölcsér felé. Pár pillanatnyi feszült várakozás 
következett. Edgár ujjai nyugtalanul babráltak a kiálló 
rézgombok között.

— Mindjárt meglátod. Meg kell lennie, akarom. Az 
utolsó szónál sziszegő hang vágott bele a levegőbe. A 
szekrényből lángnyelv csapott ki, egy pillanatra kápráz
tató világosság öntötte el e szobát, azután koromsötét 
lett. Edgár ijedten kapott a szekrényhez.

— Mi ez? A kristály . . .  ! Talán nem bírta ki a feszült
séget? Nem, az nem lehet!

Ferkó ocsúdott fel először meglepetéséből.
— Első dolgunk, hogy valami világosságot kerítsünk, 

akkor meglátjuk mindjárt, hol a baj. Adj csak egy szál 
gyufát!

— Nincsen — nyögött Edgár —. Nem tartottam ilyes
mit a házban, hiszen nem kellett!

Ferkó a zsebébe nyúlt. Valamit kihúzott belőle.
— Ez bizony még őskori szerszám. Acél, kova és tapló, 

még a nagyapámtól maradt, de most jó szolgálatot fog 
tenni.

A szikrák megvillantak a sötétben, Ferkó zsebéből kis 
gyertyavég is került, annak a világánál néztek újra szembe 
egymással. Edgár erőtlenül, gyámoltalanul ült a karos
székben, Ferkó keményen, egyenesen állt előtte.

— Lámpátok nincsen?
Edgár a fejét rázta.
— Minden fényforrásunk ez a kristály volt, és most 

igazán nem tudom . . .  A kapu automatikusan záródik, 
foglyok vagyunk.

Ferkó a fiú vállára tette a kezét.
— Csak bátorság, majd kivágjuk magunkat valahogy! 

Azt mondd meg, hol van a konyha meg az éléskamra?
— Balra második folyosó, harmadik és negyedik ajtó. 

De szekrényeknek is mágnes-kulcsuk van. Nem lehet ki
nyitni őket.

Ferkó megtapogatta jó, erős cserkész-bicskáját az övén.
— Valahogyan csak lesz — mondta bizalommal —. Hát 

csak gyerünk!
Bátor, szilárd lépésekkel indult kifelé a gyertyával, Ed

gár tétovázva követte. A konyhában a vasszolgák hide
gen és mozdulatlanul álltak.

— Ezektől ugyan hiába várunk segítséget! — fakadt 
ki Edgár.

— No, no nem egészen bizonyos — vélekedett Ferkó —. 
Például ennek a mister Lakájnak az egyik acélcsápja 
pompás feszítővas lesz. Úgy látom, le lehet csavarni. 
Melyik szekrényben tartod az olajat?

Pár pillanat múlva döngő csapások jelezték, hogy a 
cserkész munkához látott. Szekrények csikorogtak, ajtók 
pattantak fel, szerszámok kerültek elő. Ferkó üres kon
zervdoboz segítségével, ú jfajta olajmécsest fabrikált. Mire 
a gyertyavég elaludt, kigyult a maguksodorta mécsbél.

— Úgy, most már nyugodtabban beszélhetünk — mondta

Ferkó —. Gyerünk vissza a csodaszekrénykéhez. Hozd elő 
a jegyzeteidet, talán még segíthetünk a bajon.

Edgár botorkálva indult szobáról-szobára. Ferkó vilá
gított neki. Amikor végre előhozták az írásokat, az ame
rikai fiúból kitört a zokogás:

— Nem, nem bírom tovább! Ha arra gondolok, hogy 
talán mindennek vége, megőrülök.

— Azt már nem! Sohasem szabad kétségbeesni! Külön
ben azt hiszem, talán hamarább rájövünk a hibára, mint 
gondolod — vigasztalta Ferkó.

Edgár megragadta a szekrénykét.
— Igen a hibát, keressük meg a hibát! — mormogta 

lázasan. De Ferkó megfogta a karját.
— Nem testvér, most ne bántsuk! Álmosak vagyunk, 

' izgatottak vagyunk, könnyen végzetesen elronthatnánk
mindent. Most két óra van. Négyre már virrad. Elviszünk 
mindent a parancsnok úrhoz. Láttam egy motorkerékpárt 
félreállítva a kamrában. Azon elvergődünk valahogy. Sze
rencsére értek egy kicsikét az ilyesmihez.

— De mikor ki sem tudunk mozdulni a házból!
— Dehogy nem tudunk! Ha a kapun nem, hát az abla

kon ieereszkediink. Alig egy emelet magasságban va
gyunk, majd csak lekerülünk valahogy.

Edgár két kezébe temette arcát.
— Ó, de akkor is, akkor is, mit ér minden: az apám 

találmánya, örökre elveszett!
Ferkó a vastag papírcsomóra tette a kezét:
— Nem testvér, mi cserkészek megtanultuk egy-két 

nyomból megtalálni az egész utat. Ahol ennyi nyom van, 
mint ebben az írásban, ott meg kell találnunk újra az igazi 
ösvényt. Csak idő kell hozzá és kitartás. Tanulnod kell.

— Tanulni? Hisz lám még azt sem tudtam megőrizni, 
amit készen kaptam apámtól.

— Épen azért kell megszerezned. Akkor lesz a tied, ha 
harcolsz érte.

— Harcolni nem bírok! — sóhajtott Edgár.
Eerkó szánakozva és csodálkozva nézte, azután köze

lebb lépett hozzá.
— De igen, lesz hozzá erőd. Ne magadra gondolj, hi

szen eddig ez a találmány csak a te kicsiny érdekeidet 
szolgálta. Gondolj az emberekre, a sok-sok millióra, akik
nek erőt, hatalmat, boldogságot adhatsz majd.

Edgár bágyadt szemében új fény kezdett csillogni. 
Vézna karjait a cserkész felé tárta.

— Köszönöm testvér! Ahogy itt állsz mellettem, ahogy 
a szemedbe nézek és a kezedet fogom, azt hiszem, lesz 
bátorságom szembeszállni az élettel. Eddig csak a gé
peim harcoltak értem, de a te szemedből más erő sugár
zik: a tettre kész lélek diadalmas sugara.

Harangi László.
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M AGYAR G É N IU S Z .

VIII.

A protens magyar fajta leszorítására szélnek eresztették, 
hogy a magyar korlátolt. A magyarság nem is tiltakozott 
ellene. Flegmatikus vére elégtételt talált abban a tudat
ban, hogy van nála korlátoltabb is, mert egyetemi tanár
nak magyarokat hívtak a régi időkben is és a magyar 
könyvek diadalútra jártak Nyugat-Európában. • Magyar 
László, ki Nagy Lajos fősolymásza volt és könyvet is 'ír t  
a solymászatról, a bécsi egyetemen sokáig a bölcselet ta 
nára volt. Szigeti István pedig a toulousei, szóval francia 
egyetemen tanított számos évig. Párisban is tartott elő
adásokat Janus Pannonius renaissance erős fényforrása, 
formában, hangban oly szerencsével utánozta Horatius 
ódáit, Ovidius elégiáit, Martialis epigrammáit, hogy Vitéz 
János politikai beszédeivel együtt a görög, római klasszi
kusokkal egysorban olvasták őket a német egyetemeken. 
Az egyetemek bíztatására a gprög auctorokat latin nyelvre 
fordította. V. Miklós pápa azon kitüntető felszólítást in
tézte hozzá, hogy fordítsa le HomeroS Iliását is.

Galilei esetéről beszél az egész tudósvilág. De ki tesz 
említést Regiomontanusról, ki Pozsonyban épen egy szá
zaddal korábban említette meg, hogy a föld a nap körül 
forog.

Noha a magyar világ kioltása után a Genius egykor 
messzevilágító, mélyítő tüze táplálék hiányában (határ
zár, cenzúra) lelohadt, kihűlt: egy-egy szabad szellő, ha 
elfujta, a pernyét ismét megtermékenyítette. A korlátolt 
magyar ismét a müveit nyugatnak lett a tanítómestere. 
Horváth János fizika, mathematika és mechanikai tan
könyvei az olasz egyetemek compendiumai.

Makó Pál logikája pedig Németországban futja meg 
útját a XVIII. században. És még a XX. században is épen 
a szomszéd vad népek kultúrtényei idején Hutyra-Masek 
állatorvosi belgyógyászat hat nyelven, Németországban 
öt kiadásban hirdeti a magyar genius diadalát.

Tormay Cecil művei német, dán, svéd, finn, olasz, angol 
és holland fordításban beszélnek a latens magyar erőről.

Goldziehert, Kövesligethyt külföldi egyetemek csalogat
ják következetesen, de azok csak müveiket eresztették vi
lágnak, maguk hűek maradtak Hungáriához. Á mozifil
mek Jókai regényeit, velük együtt a legyalázott magyar 
világot vetítik a rideg idegenbe. A szebb jövőnek mag
vetői.

Hajdanában ipari termékeivel vitte diadalra a magyar 
a magyar gondolatot. A rugós kocsi magyar találmány. 
Hintái Madridba is eljutottak, zománc művei keresettek 

' voltak, len-vásznait Smirna is vásárolta. A minőségileg 
elsőrendű, mennyiségileg elegendő magyar bort uralta az 
egész európai borpiac. Mária Terézia leszorította a piac
ról hallatlan vámtarifájával és kikötéseivel borainkat és 
felvirágoztatta a spanyol bortermelést. Dank von Oester- 
reich.

A pápai kúria újjáalkotása idején a híres magyar aszta
losokra bízzák a famunkálatokat. A kidolgozott magyar 
bőrök Angliában nagy keresettnek örvendettek. Igazi mü- 
vészdinasztiát alapító Miklós festőművész fiai a Kolozs
vári testvérek. Szobrászatuk híre elszáll IV. Károly német 
császárhoz, ki magához kéreti őket és a prágai udvarnak 
a magyar Genius ad színt és hangulatot Giovanni d’On- 
gariát Geniusa miatt telepítik le az olaszok Siennába, ahol 
a városi nagytanács tagja, polgármestere, sőt prioré go- 
vernatoreja is lesz.

Hogy mily gyors tempójú volt a magyar tudományos 
élet lüktetése (akkor még a magyar lélekzet szabad volt) 
talán eléggé igazolja a nyomdászat fejlődése. 1450-ben 
jelenik meg a német birodalomban, 1464-ben Olaszország
ban, 1470-ben Franciaországban, 1471-ben Németalföldön, 
1472-ben Magyarországban és Spanyolországban és csak 
azután Svéd-, Portugáll-, Lengyel-, Török- és Oroszor
szágban. Csaba Jenő dr.
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Akik a világ főcserkészét legutóbb látták, bizonyára érdek
lődéssel figyelték meg az érdemrendek szalagjainak tömegét, 
mely mellét díszítette. B. P. volt szfves^a Magyar Cserkész 
olvasói részére feljegyezni, hogy melyik micsoda és ezt az ösz- 
szeállítást néhány megjegyzéssel együtt az alábbiakban közlöm. 
Először sorrendben az angol kitüntetések következnek, mert 
mindenki a saját hazájának a rendjeleit viseli elsősorban, még 
akkor is, ha azok rangban esetleg a külföldiek után következ
nek. 1. A Szt. Mihály- és Szt. György-rend nagykeresztjét, rö
vidítve G. C. M. G. kék-piros-kék szallagon. Ezt a gyarmatok
ban szerzett katonai érdemekért kapta. 2. A Victoria-rend 
nagykeresztje, rövidítve G. C. V. O. sötétkék szallagon piros
fehér széllel, melyet a cserkészmozgalom körül szerzett érde
mekért kapott. 3. A Bath-rend középkeresztese, rövidítve 
K. C. B. piros szalagon, melyet katonai szolgálatai elismerése- 
képen kapott. E három rendjel bármelyikével együttjár a ,,Sir“ 
megszólítás, azaz a személyes nemesség, mely nem öröklődik 
át. A Sir nejének címe Lady.

4. A jeruzsálemi Szt. János-rend (Johannita-rend) közép
keresztese. Fekete szalag. Miután a Kormányzó úr a magyar- 
országi rend nagymestere, B. P. a kormányzói kihallgatáson 
ezzel a rendjellel jelent meg. A különféle rendjelek, csillagok, 
stb. nagy számára való tekintettel u. i. nem tudja azokat ter
mészetben mind egyszerre viselni, hanem állandóan csak a szal
agokat viseli és adandó alkalmakkor egyiket, vagy másikát 
természetben. Ünnepélyes alkalmakkor, midőn királyi hercegek 
vannak jelen, a két angol nagykeresztet viseli természetben 
(F. T. C. pályán).

5. Az első délafrikai háború érdemérme sárga szallagon kék 
csikókkal, melyet Mafekingért kapott. 6. Az ashanti-k ellen vi

selt háború érdemérme. 7. a Matabele háború érdemérme. 8. és 
9. a harmadik és negyedik délafrikai háború érdemérme sárga 
szallagon kék és piros csikkal, illetve sárga-fehér-zöld szalla
gon. 10. György király koronázásának emlékérme. Kék szallag 
két piros csikkal.

11. A görög Üdvözítő-rend nagykeresztje. Világoskék szalag. 
12. A chilei érdemrend. Piros-fehér-kék szallag. Mindkettő még 
háború előtti szerzemény. 13. A portugál Christus-rend nagy
keresztje. Piros szallag. 14. A spanyol XII. Alfonso-rend nagy
keresztje. Halványlilla szalag. 14. A lengyel Polonia Restituta- 
rend nagykeresztje, melyet legutóbb, néhány hete kapott. 16. A 
dán Danebrog-rend lovagkeresztje. Fehér szallag piros csikók
kal. 17. A belga Korona-rend középkeresztje sötétlila szala
gon. 18. A francia becsület-rend középkeresztje, sötétpiros szal
lagon.

Látjuk, hogy csaknem minden európai nemzet talált módot 
arra, hogy ifjúságának nagy jóltevőjét valamely külső elis
merésben is részesítse. Az előbbi felsorolásban szereplő kitün
tetések egy részét u. i. cserkészérdemei elismeréseképen nyerte 
a főcserkész.

Azok, akik ismerik, tudták azonban, hogy e külső elismerés 
jeleinél többre becsüli azt, ha fiai, cserkészei boldog kacagásá
ból, ragyogó szemsugarából arra következtethet, hogy munkás
sága jó talajra talált. Dr. k. Molnár Frigyes.
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Szavalok figyelmébe! Néhány nap múlva hatalmas, hézag
pótló könyv jelenik meg. Sík Sándor szerkesztette. A magyar 
irodalom legszebb szavalásra alkalmas versei vannak benne. 
Megrendelhető a cserkészboltban. Legközelebb többet írunk róla.
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Ez a mérkőzés volt az összes olimpiai footballcsaták 
között a legszédítőbb iramú. A csehek mindenáron győzni 
akartak, a sólymok szeme előtt pedig ott lebegett a 9:0 
álma. A cseh kapus csodákat müveit kapujában, de hiába: 
a pszicho-football lassan fölébe kerekedett a legraffinál- 
tabb technikai tudásnak is. Az első félidő 3:0 volt a ma
gyar csapat javára, és Előd úr éles szeme jól látta, hogy 
a csehek sokkal fáradtabbak, mint a nagyon nyugodtan 
játszó sólymok. Kiadta a parancsot: kifárasztani őket, 
különösen a hátvédeket; az utolsó negyedórában aztán 
pergőtűz a kapura! így is történt. A második félidő első

A kilenc gól annak rendje-mődja szerint bevándorolt a csehek kapujába.

félórájában a sólymok rendszeresen őrölték fel az ellen
fél erejét: állandó veszélyes adogatással meg-megfuttat- 
ták a hátvédeket, de aztán csak újra hátraadták a lab
dát. Vagy egyenesen átengedték a cseh csatároknak, 
akiket gyilkos lefutások végén a két hátvéd és Előd pa
rancsnok úr soha nem hibázó védelme fogadott. Az utolsó 
negyedórában aztán felnyomult a csatársor a cseh kapu 
elé, a fedezetsor is átjött a félvonalon innen és soha nem 
látott bámulatos összjátékkal a saját kapujához szögez
ték az ellenfelet. A kimerült hátvédek nem tudták állni ezt 
az ostromot, a kapus percek alatt elkészült erejével (a 
Boda Péter-féle bombalövésekből 2—3 is elég halandó 
embernek!), és a kilenc gól annak rendje és módja szerint 
bevándorolt a csehek kapujába.

Budapest közönsége őrjöngött az örömtől a hír vétele
kor; viszont a sólymok másnap délig nem igen éreztek 
kedvet a felkelésre. Valahogyan olyan jó volt heverni, 
pihenni!

Anglia ugyanakkor legyőzte a spanyol válogatott csa
patot és a gólarány (4:1) nem sok jót ígért a sólymokra 
nézve.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján történt

meg az utolsó összecsapás: a döntő harc a világbajnok
ságért. Budapest egész nap úgy rajzott, mint a méhkas, 
az emberek nem találták a helyüket, és estefelé százezerre 
menő izgatott törrieg hullámzott az újságpalota felé.

ö t  órakor semmi JTír.
Félhatkor megjelent az első félidő eredménye: 0:0. A 

tömeg felnyögött, aztán várakozó, nagy csend lett. Soha 
impozánsabbat, mint ez a teljes csendben várakozó száz
ezernyi ember! Szinte hallottuk a szívünk dobbanását...

Negyedhétkor semmi hír.
Félhétkor kigyullad a transzparens lámpája. Számlálom 

a pulzusom at. . .  120-at ver . . .
A szemközti ház tetején kigyullad egy reflektor, és tel

jes fénynyalábjával rávilágít az újságpalota homlokzatán 
levő hatalmas árbocra. Az árbocon lassan kúszik fel a 
piros-fehér-zöld lobogó . . .

A tömeg felordít, csak egyetlen egyszer, aztán újra 
csend lesz. A palota terraszán elhelyezett zenekar a Him
nuszt kezdi játszani. Minden kalap lerepül a fejekről és 
százezer torok énekli szívből, imádkozva a magyar imád
ságot . . .

Az ismétlés 
végén megjele
nik a transz
parensen az 
eredmény: Ma- 
gyarország- 
Anglia 4:0.

Most már 
beszél, kacag, 
újjong min
denki. Csak 
mellettem sír, 
zokog egy egy
szerű ruhás, 
kicsiny mun
kásasszony.

— Ne sírjon, 
néniké! ö rü l
nie kell ma 
mindenkinek!

— Sírok lel
kem! . . .  örö- 
mömben'sírok! 
Az én fiám ott 
játszott a csa
patban . . .  A 
P é te r . . .  a Bo
da P é te r . . .

Pillanat alatt
Az árbocra lassan kúszik fel 

a  piros-fehér-zöld lobogó.
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végigfutott a tömegen a 
hfr: itt egy édesanya! a 
középcsatár édesanyja. . .  
a Boda P éteré !. . .

És aznap este száz
ezernyi lelkes tömeg kí
sérte, vitte haza a, boldog
ságában síró, szegény 
munkásasszonyt az egy
szerű külvárosi házikóba, 
és amikor bemerrt, tele- 

rták a házát, kapuj'át, 
az utcát és a ház előtt

Érezték mind, 
hogy e kézfo
gás életük egy 
szép korszakát 
zárta le örökre.

Gyűlés után 
a csapat elkí
sérte a zászlót, 
a labdát és a 
világbajnoki 
nagy díjat a 
cserkészház 
múzeumába.
Amikor a nagy 
üvegszekrény 
ajtaja  lezárult,
Boda Péter 
Lackóra né
zett. A szőke 
fiú szeme tele 
volt könnyel.

— Ne sírj,
Lackó! Sajná
lod?

— Sajnálom, Péter. Olyan szép volt, olyan szép!
— Sebaj, kis komám! Szép álom volt — felébredtünk. 

És most új szépségek várnak reánk, azoknak is a szemébe 
nézünk. Gyere, pajtás, menjünk a parancsnok úrhoz!

És a többiek után ők is ott hagyták az emlékeket és 
megindultak a szép nyári alkonyaiban a cserkészek útján: 
a parancsnok úrhoz, új munkára, jó munkára.

Olyan szép volf. . . Sajnálom, Péter . .

így csak a szívek tud
nak ünnepelni.

A világverő cserkésze
ket a magyar főváros a 
szívével ünnepelte.

XII.

■ ' -•«* Két hét múlva a sóly
mok gyűlésén azt mondta a fiúknak Előd parancsnok úr:

—- Fiúk, két és fél évvel ezelőtt itt a mi kis otthonunk
ban beszéltük meg a pszicho-football gondolatát. Azóta 
gazdag, szédítő sodrású hónapok során át győzelemre vit
tük ezt a gondolatot az egész világ ellen, az egész világon. 
Megaláztuk az ősi ellenséget, megszereztük M agyaror
szágnak a football világbajnokságát és ezzel elértük a 
legnagyobbat, ami itt emberileg elérhető volt. Most a leg
nagyobb ponton állunk: innen nincs tovább felfelé, csak 
lefelé juthatunk. Akartok-e lefelé haladni?

— Nem! — zúgott a válasz, mintha egy ember kiál
totta volna;

— Akkor a jó munka végén megáll a cserkész és azt 
mondja: Jó Istenem, köszönöm a 
munkát, és a szép eredményt tene
ked ajánlom. Letesszük a jó munka __ 
eszközét és többé soha fel nem emel
jük azt. A cserkészház múzeumába 
kerül a régi, kopott labdánk és a 30 
megnyert mérkőzés szallagjával ékes 
nemzetiszínű selyemzászló, melléje 
az olimpiász bajnoki nagy díja. É s- 
én, Előd parancsnok, fogadom a csa- 
pat előtt, hogy szent előttem az el
múlt két és fél esztendő munkája és 
mindért eredménye; hogy a nagy
szerű után silányabb ne jöjjön, többé 
footballtréningen vagy mérkőzésen 
sem magam, sem a sólymokkal részt 
nem veszek; a régi labdához e perc
től fogva csak kedves, szép emlé
keim fűznek. Fogadom!

— Mi is megfogadjuk! — álltak fel 
a fiúk.

A parancsnok úr kinyújtotta a ke
zet és amint a fiúk sorban éléje jöt
tek, melegen, férfiasán kezet fogott 
mindegyikkel.

Befejezés.
Ezzel én is elbeszélésemnek a végére értem és most pon

tot teszek.
Elmondtam a sólymok útját a teljes ismeretlenségtől a 

világbajnokságig és vissza az egy
szerű cserkészhétköznapokhoz.

Gyakran találkoztam Előd pa
rancsnok úrral, a meleg lelkű vasem
berrel; jó barátom a komoly Boda 
Péter, a szőke Lackó, a lányos 
arcú Rudi, a hatalmas Bendegúz 
és a többi mind-mind. És én nagynak 
látom őket, nemcsak a dicsőséges 
labdakergetés útján, hanem a ma
gyar cserkészfiú hétköznapi ösvé
nyein is és nem sajnálom a mú
zeumba tett football-labdát, sem azt, 
hogy a pszicho-football titkát örökre 
megőrzi a sólymok „csitt“-je, amit 
egy délután fogadtak a cserkészott
honban. Mert én ellestem a sólymok 
igazi titkát.

Nagyok, győzelmesek voltak a já
tékban, mert mindigcserkészek voltak.

Nagyok, győzelmesek lesznek az 
életben, mert mindig cserkészek 
lesznek.

Ez a magyar cserkészfiú titka, me
lyet csak a lélek „csitt“-je őriz.

A  V IL Á G  C S E R K É S Z E IN E K  SZ Á M A .
A Cserkészszövetségek Nemzetközi Irodájának összeállítása 

szerint 1926-ban 40 állam 46 szövetségében .a cserkészek száma 
1,662.707 volt, az 1924-i 1,344.360-hoz képest.

Magyarországot a következő államok előzik meg a cserkészek 
számát illetőleg:

U. S. A. 813.155 cserkész, Anglia (és a gyarmatok) 474.195 
Cserkész, Japán 50.000 cserkész, Kína 40.000 cserkész, Sziám 
37.000 cserkész,. Olaszország (két szövetség) 33.000 cserkész, 
Spanyolország 22.000 cserkész, Csehszlovákia 22.000 cserkész, 
Norvégia 20.000 cserkész, Magyarország 19.878 cserkész.

Az adatok mind az 1926. évre vonatkoznak.
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Ú J  P Á L Y Á Z A T .
Di-ji, az új Baden-Powell.

A magyar cserkészmozgalom eseményekkel feli hete után, 
jóleső nyugalom ülté meg lapunk szerkesztőségét. Ott voltunk 
Baden-Powell fogadásánál. Együtt fiirdőztünk 8000 magyar cser
késszel a F. T. C. soprttelepén. Elkísértük az örökké mosolygó 
főcserkészt a Cserkészparkba. Örültünk, amikor beült csóna
kunkba a Cserkészvizitelepen. S mikor ezeket a Magyar Cserkész 
Bi-Pi számában kellő részletességgel megírtuk, a jól végzett 
munka boldog fáradtsága töltötte el lelkünket.

A csöndet váratlan kopogtatás zavarta meg.
— Szabad! — kiáltottam, de semmi sem mozdult.
— Tessék! — szóltam, s erre még mindig hallgatott az aj

tóm előtt álló rejtélyes valaki.
— Méltóztassék már! — kérleltem kellően feldühödve a titok

zatos ismeretlen magatartásán.
A „méltóztassék" szó úgy látszik megfelelt, mert az ajtó 

kinyílt s egy kéz borítékot nyújtott be, rajta ezzel a felírással:
„Diji, az új Baden Powell találmánya."
S olvasóink bizonyára csodálkoznak, mikor közölnöm kell, 

hogy a rejtélyes kéz folytatását nem láttam meg. Ugyanis 
gazdája — előttem teljesen ismeretlen borja — addig rimánko- 
dott, míg beleegyeztem inkognitójának megőrzésében.

— Jó — szóltam —, a borítékot átveszem s nem bánom, be
szélgessünk az ajtóhasadékon keresztül, ha annyira akarod, bár 
szeretek annak szemébe nézni, akivel beszélgetek.

— Hálásan köszönöm, Szerkesztő Bácsi — hangzott az ajtó 
mögül — s kérem, bontsa fel a borítékot, melyben a találmá
nyom van.

— Szóval a Te találmányod.
— Úgy van, teljesen enelmém szüleménye.
— Hm — morfondíroztam magamban — „találmány". Ezt 

csak értem valahogyan. De np legyen az, hogy „az új Baden- 
Powell"? Tudtommal csak egy Baden-Powell van s ő pedig 
már inkább öreg, mint új.

— Szerkesztő bácsi nem tud más megoldást elképzelni?
— Talán a kisfiáról van szó?
— Dehogy, dehogy! — hangzott az ajtóhasadékon keresz

tül. — Ez azt jelenti, hogy ez van olyan valakinek a találmánya, 
akit a sors és egyéni zsenialitása erre kiemelt, hogy a világ 
főcserkészének helyét majdan betöltse.

— Hepp, hepp! kiáltottam fel. — Ki lehet az?
— Szerénységem tiltja megnevezni! — hangzott a „szerény" 

válasz az ajtó mögül.
— A 6. cserkésztörvény pedig nekem nem engedi meg, hogy 

erre a felfuvalkodott kijelentésre a megfelelő választ megadjam 
— szóltam keményen.

— De kérem, Szerkesztő Bácsi, én igazán nem akarom Ba
den-Powell érdemeit kisebbíteni! — Én igazán nem gondoltam 
rosszra! Engem mindig félreismernek! — s ezzel az ismeretlen 
hang kezdett olyan színezetet ölteni, melyből a gyakorlott meg
figyelő néhány percre előre megmondja, hogy a beszélő zseb
kendője száraz marad-e vagy sem.

— Na, én azért nem akartam veled goromba lenni — vigasz
taltam az ismeretlent —, azonban igen furcsa, mikor egy kis
fiú Baden-Powellel, a világ főcserkészével akarja magát össze
hasonlítani.

— Hát Baden-Powell talán sohasem volt fiatal?
-— Dehogynem volt, de hát utóvégre mindenki így kezdi 

életét.
— Igen, de ő is feltaláló volt.
— Az tény. Feltalálta a cserkészetet. Talán te is feltaláltad? 

-— ironizáltam.
— Azt ő idősebb korban találta fel. Az én koromban ő szin

tén kisebb dolgokat talált fel.

— Hm. Rémlik valami. Mintha összerakható csónakot szer
kesztett volna s testvéreivel együtt. . .

— Igen, igen! — tombolt a szomszéd szobán az ismeretlen 
valaki boldogan. Majd rögtön folytatta:

— Én is feltaláltam valamit s nem csupán testvéreimet, ha
nem valamennyi cserkésztestvéreimet részesíteni fogom annak 
áldásaiban.

— Na!? És lényegében mi is a találmányod?
— Egy egyszerű rajz, benne van a borítékban.
— Izgatottan téptem fel a borítékot. Tényleg találtam ott egy 

rajzot. Azonban nem értettem.
— Hogyan kell ezt nézni, hogy megértse az ember? — kér

deztem.
— Csak közönségesen — hangzott a feltaláló büszke hangja. 

— Az egészben az a forsz, hogy az ember tudomást szerezzen 
az emberiségnek arról a csapásáról, mely minden bajnak az 
okozója.

— Mi lehet az? — találgattam.
— Ugyebár mindenkinek nagy kincset jelent a jó álom. Már

pedig milyen sokan alszanak rosszul, álmodnak rémeket. Min
dez pedig azért, mert az emberek rosszul fekszenek.

— Ez igaz! Néha én is szörnyű dolgokat álmodom.
— Másképen lesz ezentúl! Megvan a találmány.
A baj forrását irtja ki. Nem lesz többé elzsibbadt kar, így 

keletkezett vérkeringési akadály és ennek következtében rossz 
álom.

— Miért nem lesz?
— Mert találmányom, a „reformpárna" mindent megold. Vályú 

van a kar részére s így nincsen elzsibbadás.
Jól megnéztem a rajzot, átgondoltam az elmondottakat s így 

szóltam az ajtó mögött kuksoló ismeretlenhez.
— Találmányod jósága iránt némi kételyeim támadtak! Ennek 

eldöntésére hajlandó vagyok a rajzot a Magyar Cserkészben 
közölni.

— Hát kérem, én nem bánom, ha ezzel is a Magyar Cserkész 
nyilvánossága elé lép.

— „Ezzel" is? Megint kezdesz szerénytelen lenni. Diji nevű 
munkatársunk nincsen.

— Engem nem is hívnak Dijinek!
— Hát?
— Ez csupán nevem kezdőbetűiből áll. Ha Baden-Powell 

lehet Bipi, én is lehetek . . .
— Szent Kleofás! — kiáltottam s felugrottam, hogy végre 

szemtől-szembe lássam az „ismeretlent". Már megugrott! A 
szoba üres volt.

Más nem maradt hátra, mint a rajzot közölve feladjam a 
magyar cserkész közvéleményének a kérdést: 1. Ki volt a rej
télyes „Di-ji".

2. Használható-e a találmány vagy sem?
Pályázati határidő: június 30. 1. díj 6 P; II. díj 4 P; III. díj 

2 pengő.

PÁLYÁZAT.
Tábordíszítési pályázat.

A tábordíszítési előadások befejeztével pályázatot rendezünk, 
melyre minden cserkész jelentkezhet.

Pályázati feltételek:
Tervezendök egy negyedíves rajzlap nagyságú papíron külön

böző tábordíszítési megoldások, ú. m. táborkapu, oltár, patak 
híd, kerítés, parancstábla, akasztó, polc stb. — Elkészíthetők 
tetszés szerinti kiállításban (festve, tussal vagy rajzolva).

Törekedjünk a csinos ötletességre. Ügyeljünk a cserkész- 
szerűségre!

A beküldendő tervekre jeligét kell írni, ugyancsak ezen

jeligés című borítékba helyezzük el a pályázó nevét és a csa
pat megnevezését is.

Pályázati jutalmak a legötletesebb, a legcserkészszerűbb ter
vekre: A, Terjedelmes erkölcsi siker. 1|. anyagi apróságok, ú. m. 
cserkészing, cserkészkalap, lábszárvédő, csajka, kulacs, őv, 
irányjü, síp, zsebkés stb. — fő azonban mégis az erkölcsi 
siker.

A pályázati terveket legkésőbb június 11. déli 12 óráig kell 
beadni a Cserkészházban I., 36. „Magyar Cserkész" kiadó- 
hivatala), hogy az erre vonatkozó eredményeket, esetleg egy pár 
tervet is a júliusi táborozási számban közölhessünk.

Nagy István.
3. R. M. cs. tiszt. Tábordíszítési előadó.
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C SER K ÉSZFIÚ K  ÍR Á SA I.
HAZÁMHOZ!

Óh te Mohi, Mohács, Világos, Trianon
— Meg annyi sok csapás —

És te állsz még most is megcsonkított
[hazám?!

Áll még mindig e hon. magyarok hazája
— Ez a tiszta oltár —

Égi pátronánknak fényes koronája.

Az alapját szittya büszke nép vetette
— Barbár, harcban dicső —

És a keresztet rá Szent Istvánunk tette.

Óh te megtépázott, csonka dicső honom
— Magyarok hazája —•

Istennek áldása rajtad megmaradjon.

És te vad szittya nép s hős Árpád ve- 
•— Ti is ősz hadfiak — [zérünk 

Könyörögjetek, hogy megmaradjon vé-
[rünk!

Meddig emlékezünk, rátok gondolhatunk
— Letűnt W gy magyar múlt — 

Addig mi örökké magyarok maradunk.

V iharban .
Tikkasztó meleg volt a tihanyi parton. 

A nyaralók a nagy meleg elöl a Balaton 
hullámaiba húzódtak.

A parton két cserkészfiú ült vitorlásuk 
mellett.

— Hallod-e, Karcsi — szólt az egyik 
— zivatarunk lesz. Azért van ilyen meleg. 
Nézz csak nyugat felé!

A nap betegesen elsápadt, a levegő el
sötétedett és a fekete felhő szemmel lát
hatólag nagyobbodva közeledett nyugat 
felöl.

Itt a vihar! A fürdözök ijedten födél 
alá. Cserkészeink is a sátrukba mentek.

Zúgott a szél. A Balaton kavarogva ve
tette fel fehérhabos hullámait, amelyek 
átlátszóan csillogtak a vöröses fényben. 
A sötétség is sűrűbb lett és még félelme
sebbé tette a közelgő égiháborút.

— Jaj! A fiam. — Sikoltott egy két
ségbeesett asszony. A fiai csónakáztak a 
Balatonon. E vad szél mindjobban be
hajtotta őket a magyar tengerbe. Félő 
volt, hogy felfordul a csónak és e l . és 
elpusztulnak a gyermekek. —•

— Sírt, zokogott az anya. Könyörögve 
kérte az embereket: „Menjenek értük“ ... ,  
de azok húzódoztak. Egyszerre fellebben 
a cserkészek vitorlája és rohan, száguld, 
repül a veszélyben forgottak felé.

Nem sokára a helyszínen vannak. A 
csónak felfordult. Az egyik fiú még csak 
küzd a vad elemmel: a vízzel, de a má
sik! El-eltünik a fodros hullámok között. 
Karcsi megkapja kezét, behúzza a csó
nakba és féloldalt fordítja, óh jaj! — 
Mennyi víz jött ki belőle! Megmentették 
az életnek a cserkészek.

Most esni kezdett, mindig erősebben. 
Felhőszakadás lett.

Ez ellen úgy védekeztek, hogy ma
gukra borították a vitorlát.

A zivatar, amilyen gyorsan jött, olyan 
gyorsan futott kelet felé!

Újból sütött a nap, mosolygott a szi
várvány, mosolygott Karcsi és Rudi is. 
Evezéssel igyekeztek a partra jutni.

Most aztán már jöttek a „segítők". 
Hívták a csónakjukba a megmentette- 
ket, de azok maradtak. Hamar megked
velték a két mosolygó szemű, barnára sült 
cserkészt.

Ki tudná leírni az anya örömét, mikor 
fiait meglátta? Ölelte, csókolta őket.

Majd a csomagoló cserkészekhez ment 
és áradozva szólt hozzájuk:

— Fiaim! Kedveseim! Maguknak kö
szönhetem fiaim életét. . .

— Óh kérem. Hát ez kötelessége min
denkinek. Különösen nekünk: cserké
szeknek.

Beleültek a csónakba és távozni ké
szültek. Egy hatalmas éljen hallatszott, a 
cserkész-csónak — gyenge szellőtől hajtva 
— tovasiklott.

Szerkesztő úr!
Ez a történet három évvel ezelőtt ját

szódott le. Szem- és fültanuja voltam. 
Láttam a kétségbeesett asszonyt s a taj
tékzó Balatont — egyszóval mindent. A 
cserkészekkel (a nevük csak költött) nem 
ismerkedhettem meg, mert:

1. Nem voltam cserkész.
2. Mamám nem engedett oda!

Lord Rothermere és a magyar szak
sajtó. Lord Rothermere a Magyar Szak
lapok Országos Egyesületéhez intézett 
levelében felháborodással veszi tudomá
sul, hogy a Magyarországot körülvevő 
kis-entente a magyar lapokat — s ezek 
között a Magyar Cserkészt is — nem en
gedi át a határon. Úgy látszik — írja a 
lord —, hogy ezek az országok annyira 
hiányos kultúrával rendelkeznek, hogy 
megfosztják lakosaikat a szakismeretek
től, csupán azért, mivel ezek az ismere
tek véletlenül magyar lapokban láttak 
lapvilágot.

A HL cserkész-síverseny díjkiosztása.
A május 13-i Vizitelep-megnyítási ünnep
ség keretében kerültek kiosztásra a 111. 
országos cserkész-síverseny díjai. József 
Ferenc kir. herceg, gróf Teleki Pál tiszte
letbeli főcserkész és nagyszámú előkelő 
közönség előtt osztotta ki az értékes díja
kat dr. Zsembery Gyula országos ügy
vezető elnök az alábbi részletezés szerint:

A főcserkész úrnak „legjobb síző cser- 
készcsapat“ részére adott vándordíját a 
11. sz. „Bocskay" csapat kapta, a hon
védelmi miniszter úr vándordíját pedig a 
í ,legjobb sífutó járőr", a 2. sz. „B. K. G." 
nyerte el.

Az egyes versenyekben első és máso
dik helyen végzett járőrök 1—1 pár fel
szerelt sít, a harmadik helyre jutott 
járőrök értékes cserkészfelszerelési tár
gyakat kaptak.

A 2. sz. ,',B. K. G.’“ cs.-cs. két első, két 
második és egy harmadik helyezést, az 
5. sz. „K. E." G.“ cs.-cs. egy első, egy 
második és egy harmadik helyezést, a 
11. sz. „Bocskay" cs.-cs. két első, két 
második és három harmadik helyezést, a 
30. sz. „Hollós Mátyás" cs.-cs. egy har
madik, és a 158. sz. „Árpád" cs.-cs. egy 
első és egy második helyezést ért el.

Ti tudjátok mind azt,mire szánták népünk, 
— Rég megtért vitézek —

Hún és avar sorsra elveszteni bennünk.
[gyár,

És én mégis, hogyha e szót hallom: ma- 
Keserű könny mellett örülni ts tudok; 
Megsíratni téged dereshajú szép múlt,
És örülni annak, hogy én magyar vagyok.

i
Ifj. Takáts Gyula 

rg. VII. o. t.

A díjak közül három pár felszerelt sí
lécet a Duna-Balaton Kishajóépítő rt., két 
párat a Weszely-cég ajánlott fel és ugyan
csak két pár felszerelt léc, mint az orszá
gos ügyvezető elnök tiszteletdíja került 
kiosztásra, a többi díjat a Magyar Cser
készszövetség adta. O. T. H.

Életmentő amerikai cserkészek. Az 
amerikai cserkészek is ismerik az élet
mentő kitüntetést, melyet azonban ük is 
csak igazán indokolt esetekben adnak ki, 
ezért olyan kicsiny aránylag a kitüntettek 
száma.

Az 1911—1926. években összesen 1245 
cserkész kapott életmentő kitüntetést, ho
lott az amerikai cserkészek száma több, 
mint 800.000. Ezek közül 93 arany, 140 
ezüst, 423 bronzérmet, 589 pedig hőstet
téről díszoklevelet nyert jutalmul.

Rendelkezésre állnak a „B. P.“ szalla- 
gok a Cserkésznapon résztvett csapatok 
számára. A Magyar Cserkészszövetség 
annak emlékére, hogy a cserkészet meg 
alapítója itt járt közöttünk, emlékszalla- 
got csináltatott azoknak a csapatoknak 
amelyek megjelentek a világ főcserkésze 
előtt, az ő tiszteletére rendezett ünne
pen. A szallagok késben vannak s azo
kat a csapat részvételének igazolásával 
a gazdasági hivatalnál át lehet venni. Vi
déki csapatok levélben kérjék az emlék- 
szallagbt. Kérésükben igazolja a szervező
testület elnöke azt, hogy a csapat zászló
jával részetvett a budapesti ünnepen. A 
szallagokon egyszerű nyomdai úton elő
állított felirat van, amelyet minden csapat 
sárga selyemmel hímeztessen ki, hogy 
tartósabb legyen. A szallagot ünnepi al
kalmakkor a csapatzászlóra kell felkötni.

Újra megjelenik a cserkész-apród 
könyv. Az a nagy rokonszenv, amellyel a 
közönség és a cserkészvilág a Faragó 
Ede szerkesztésében megjelent „Kisfiú és 
a cserkészet" című könyvet fogadta, 
szükségessé teszi a könyv második kiadá
sának mielőbb való megjelenését, mert az 
alig néhány hónap alatt elfogyott. A II. 
kiadás augusztusban jelenik meg kivált
képen a gyakorlati részben sok értékes 
újítással.

Eredménytelen pályázat. Valószínű, 
hogy az év végével járó sok munka az 
oka, de szomorú tény, hogy a „milyen 
gondolatokat váltott ki bennem a világ 
főcserkészének látása" című pályázatunk 
eredménytelen. Mindössze négy dolgozat 
érkezett be, de azok sem ütik meg a mér
téket, úgy, hogy a pályadíjakat — ezúttal 
először — nem adjuk ki.

Olcsó balatoni kirándulások. A Balatoni 
Hajózási Részvénytársaság felhívással 
fordul a kirándulásokat szervező iskolák
hoz, egyesületekhez és csapatokhoz, 
amely szerint a társaság igazgatósága lé
nyegesen megkönnyíti és olcsóbbá teszi 
hazánk legnagyobb természeti kincsének, 
a Balatonnak vizi úton való bejárását. A



társaság 30%-os kedvezményt ad hajói
nak rendes menetdíjából, ha a kiránduló 
csapat tagjainak száma legalább 30. Ha 
száznál több tagú kirándulócsapat akarja 
meglátogatni a magyar tengert, ezeknek 
leggazdaságosabb külön bérhajót igénybe 
venni, melynél szintén 25—30%-os ked
vezményt nyújt a társulat. A balatoni ki
rándulásokra a Máv. és a D. S. A. Vasút
társaság 50%-os kedvezményt nyújt, te
hát az odautazásnál is jelentékeny meg
takarítás érhető el. Részletes felvilágosí
tással a központi iroda (Budapest, I. kér., 
Mészáros-utca 19. sz.) szívesen szolgál 
mindenkinek.

Hogyan állunk a kölcsön-sátrak ügyé
vel? A Cserkészház avatásán a kultusz- 
miniszter úr önagyméltósága, gr. Klebels- 
berg Kunó azt az örvendetes bejelentést 
tette, hogy szándéka a cserkészetet 3— 
4—500 sátorral segíteni. Ebben az ügyben 
számos érdeklődés jött a csapatok ré
széről, hogy miképen lehetne e sátrak 
egyikéhez hozzájutni. Ezekre válaszul és 
tájékoztatásul közöljük, hogy e sátrak
nak már e nyáron való felhasználhatása 
nem bizonyos, amennyiben az ilyen ígé
retek végrehajtása hosszabb adminisz
trációs úton haladván, nem történhetik 
meg oly hamar, mint azt a cserkészek 
szeretnék.

Mindazonáltal Szövetségünk mindent 
megtesz az akadályok elhárítására és le
hetőleg iparkodik minél több sátor elké
szítését s a Cserkészszövetségnek való 
átadását biztosítani. A csapatok épen 
ezért, számotvetve szükségleteikkel, ha 
úgy találják, hogy a táborozások megtör
ténte vagy elmaradása a sátorkölcsönzés 
sikerén fordul, avagy enélkül csak a leg
nagyobb nehézségekkel tudnának tábo
rozni menni: készítsenek megfelelő kér
vényt az Országos Intéző-Bizottsághoz 
címezve (beadandó a kerületi elnökségek
nél) és e kérvényben tüntessék fel a tá
borozó létszámot, a hivatalos rajlétszá
mot és a csapat sátorkészletét.

Cserkészcsapatok figyelmébe! Június 
hó 18-án a Kormányzó úr születése nap
ján nagy felvonulást rendezünk a Vér
mezőre. Kérem a pesti és esetleg pest- 
vidéki csapatokat, hogy ezt az időpontot 
ne kössék le másra, mert szükséges lenne, 
hogy minél több cserkész jelenjék meg a 
hazánk kormányzója, cserkészetünk fő
védnöke előtti tisztelgésre.

Részletes programmot később küldünk 
ki a csapatoknak.

Cserkészüdvözlettel Faragó Ede s. k., 
o r s z á g o s  v e ze tő t i s z t .

A vizitelepen az elmúlt hónapon (ápr.
15—máj. 15.), a szezonnak legelején, las
san megindult az élet. Ezalatt az idő alatt 
151-szer ment csónak a vízre (átl. napi 
5), megtéve összesen kb. 2360 kilométe
res utat. Ebből egy csónakra, ha az át
lagot vesszük, 15 kilométer jut. Egy hó
nap alatt 15 kilométer. Hát ez gyenge 
eredmény. De remélhetőleg ezután javulni 
fog a statisztikának és a jobb idők beálltá
val eleven nyüzsgés színhelye lesz a vizi- 
telepünk. Nagyobb túrát, több naposat, 
eddig egy csapat sem tett, de Pünkösdkor 
azt hiszem a legtöbb csapat meg fogja 
ragadni az alkalmat és egy szép túrával 
megkezdi ezévi viziéletét.

Ezentúl minden hónapban meg fogunk 
emlékezni viziéletünk legszebb, legkima
gaslóbb momentumáról s hiszem, hogy 
bőven lesz anyagunk hozzá. P. L.

Uj regényünk. Mai számunkban végére 
jutottunk a „Psychofotballisták" c. nagy
szerű regényünknek. A legközelebbi szám
ban ismét érdekes regény indul meg. 
Tábori Pál nagysikerű regényének, a 
„Hamvay fiúk“-nak Il-ik részét hozzuk, 
amely azonban önmagában is teljes egé

szet ad úgy, hogy azok is nagyon fogják 
élvezni, akik az I. részt nem olvasták. Vár
játok szívesen!

Vidovszky Kálmán, lapunk szerkesztője 
lemondott az országos ellenőrző tisztség
ről, hogy egész erejét az egyre fejlődő és 
mind több munkát igénylő „Magyar Cser
kész" szerkesztésére fordíthassa. Az or
szágos ellenőrzői tisztet egyelőre nem töl
tötte be az 0. I. B., hanem Temesi Győző 
társelnököt bízta meg azzal, hogy szer
vezze meg az ellenőrző testületet a köz
pontban is. A nyári táborozási ellenőr
zést a vezető tiszti testület intézi a szö
vetségi főtisztviselők bevonásával. Temesi 
Győző munkáját egész erővel amerikai 
útja után kezdi meg.

Temesi Győző, a M. Cs. Sz. társelnöke 
hosszabb tanulmányútra indul Amerikába. 
Elsősorban a cserkészetet, de emellett az 
összes ifjúsági mozgalmakat is fogja ta
nulmányozni. Érdekes útjáról és tapasz
talatairól sorozatos cikket hoz majd a 
M. Cs.
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Menjünk Svájcba. A kanderstegi nem
zetközi cserkészház parancsnoka, Ernst 
Trachsel, nagyon kedves, meleghangú 
levelet írt szerkesztőségünknek, amelyben 
arra kér, hogy hirdessük meg a M. Cs.- 
ben az ő kérését: nagyon boldog lenne, 
ha magyar csapatok újra felkeresnék 
Kandersteget s ott táboroznának. Az ed
dig ott járt 184. sz. „Csaba" és a 25. sz. 
„Szt. Imre" csapatok a legkedvesebb em
lékeket hagyták ott. Jó volna, ha megint 
mennének ki magyarok, hogy példát mu
tassanak a kedvességre, szerénységre, jó 
cserkész szellemre az ott nyaraló többi 
nemzetbeli cserkészeknek. A megtisztelő 
kedves meghívást szívesen közöljük. 
Amelyik csapat svájci táborba készül, az 
forduljon további felvilágosításért dr. 
Molnár Frigyes külügyi megbízotthoz.

A jövő évi Jamboree előkészítőbizott
ságának elnöke, Lord Hampton, ittléte 
alkalmával néhány érdekes részletet kö
zölt arról a nagy munkáról, mely már 
múlt év októberé óta folyik a világ leg
nagyobb cserkésztáborának előkészítésé
ben.

A tábor helyét véglegesen a Birken- 
head várostól mintegy 6 km-nyire fekvő 
Arrowe-Parkban állapították 'meg. Ar- 
rowe-Park (ejtsd: erró párk) régi angol 
főúri birtok. Mintegy 400 magyar holdas 
kert közepén emelkedik a 32 szobás ősi 
kastély, mely a szükséges irodáknak, hi
vataloknak, stb. lesz otthona. A nagy 
fegyverteremben fog a konferencia ülé
sezni. Az egész terület fallal van övezve, 
melyen kívül félköralakban fut az or
szágút. A táborhely vázlatát a következő 
számban hozzuk.

A birtokot tulajdonosa a múlt évben 
eladta Birkenhead városának, mely ott ki
rándulóhely létesítését tervezi** A jövő 
évre azonban átengedte az egész terüle
tet az angol cserkészszövetségnek a Jam
boree céljaira.

A park területére még részben az idei 
év folyamán villany- és vízvezetéket ve
zetnek be.

A tábor hivatalos megnyitásának napja 
1929. július 30. Tartama két hét, mely 
alatt számos kirándulás van tervbe véve 
(Liverpool kikötői, Port Sunlight, a világ 
legnagyobb szappangyára, Chester ősi 
angol város stb.).

A tábor parancsnoka, Godfrey-Faussett 
tábornok lesz, aki egyébként az angol

cserkészszövetségben a tisztképzési ügyek 
előadója.

Az előkészületek már széles körbeft 
folynak. Jellemző, hogy a két leginkább 
érdekelt vasúttársaság igazgatósága már 
érdeklődött azirányban, hogy az érkezés
nél és táborbontásnál szükségelt külön
vonatok részére milyen típusú vasúti ko
csik felelnek meg a legjobban, mert ha 
olyan nem volna elegendő mennyiségben, 
hajlandók a szükségelt kocsikat a cser
készek igényeinek megfelelően az idei év 
folyamán még megépíttetni. (Naponkint 
kb. 15 különvonatról van szó.).

Az előkészítő bizottság legnagyobb 
problémája pillanatnyilag a közlekedés 

»kérdése. A tábortól mintegy 20 km kör
zetben ugyanis 3 millió lakosságú váro
sok vannak. Ezek nagy része bizonyára 
meg fogja látogatni a tábort. Minthogy 
vasúti- és villamos-közlekedés nincsen, 
részben autóbuszok és autók fogják a 
forgalmat lebonyolítani. Az autóbuszok
kal nern is volna baj, de ha csak 100.000 
ember látogatására számítanak egyik nap, 
és ezeknek a fele jön saját, vagy bérelt 
autón, ez mintegy 10—12.000 autónak a 
felállását jelenti a tábor területén kívül. 
Ehhez pedig háromszor akkora terület 
kell, rrífnt a budai Vérmező. Ezt a területet 
keresik most lázasan.

Bécsi szállások körül, sajnos, az utóbbi 
időben állandó zavarok voltak. Ezek ki
küszöbölésére jelenleg tárgyalások van
nak folyamatban aziránt, hogy az osztrák 
cserkészszövetséggel karöltve közösen lé
tesítsünk Bécs belvárosában egy 30 sze
mélyes szállóhelyet, mely esetleg már a 
nyár folyamán használható lesz.

I. KERÜLET.
A fehérsas-téri polg. iskola 205. Zrínyi 

Miklós cserkészcsapata május 13-án, dél
után tartotta fogadalomtételét az iskola 
udvarán.

Az avató beszédet Major Dezső dr. 
gazdasági főtitkár úr mondotta. Komoly, 
szép szavai után a 12 jelölt letette a fo
gadalmat, majd játék és nóta bemutató 
volt, ami a szép számban összegyűlt kö
zönség tetszését nagyon megnyerte.

Az ünnepség igen jó hangulatban a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

II. KERÜLET.
Az egri öregcserkészek fogadalomtétele.

A nemrég alakult 761 /ö. Telekesi István 
öregcserkészcsapat május hó 13-án tar
totta meg első fogadalomtételi ünnepélyét 
a szarvaskői várban, ahol a csapat név
adója Telekesi István egri püspök, a 
nagy Rákóczi Ferenc kortársa és kedves 
híve, a szabadságharc ügye mellé való 
állásáért négy évi rabságot szenvedett. Az 
ünnepi beszédet dr. Urbán Gusztáv jog
akadémiai tanár, az öregcserkészcsapat 
alapítója és parancsnoka mondotta, míg a 
régi cserkészek nevében dr. Király Ist
ván kér. vezető tiszt beszélt. Az ünnepsé
gen képviseltették magukat az összes 
egri cserkészcsapatok.

IV. KERÜLET.
Első cserkészavatás Devecserben. A

veszprémmegyei Devecser nagyközség
nek, melynek nevét a kommunizmussal
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szemben tanúsított bátor magatartásáról 
és több nemzeti vértanújáról ismerjük — 
Áldozócsütörtökön emlékezetes ünnep
napja volt. Ekkor tett fogadalmat a Som- 
lóaljának első cserkészcsapata, a deve- 
cSeri 461. sz. Esterházy csapat 20 cser
késze. A község vezetősége és hatóságai 
olyan nagy megértést, támogatást és jó
indulatot mutattak a mozgalommal szem
ben, hogy ezzel magukkal ragadták az 
egész közönséget s a cserkészetet a meg
becsülés és figyelem központjába helyez
ték. Maga a földesúr, gróf Esterházy Ta
más vendégül látta ebédre az egész csa
patot, a vendégszereplö veszprémi gim
náziumi cserkészzenekart s a község ve
zetőembereit. Alasz Miklós plébános az 
ünnepélyes mise prédikációját a cserké
szekhez intézte s egész nap fáradhatatla-- 
nul és végtelen kedvességgel vett részt a 
eserkésznap minden ügyében. Bélák 
Endre járási főszolgabíró mindenben segít
ségére volt előzőleg is a csapatparancs
nokságának s a hatóságok nevében lel
kes szeretettel üdvözölte a fogadalmat 
tevő cserkészcsapatot. Szabó Ferenc fő
jegyző az ünnepi ebéden adott kifejezést 
a cserkészügy iránti nagy megértésének 
és Ígérte állandó támogatását. — Nagy 
körültekintéssel és odaadó figyelemmel 
intézték a cserkészek ellátását Czuppon 
Károly urad. föintézö és Molnár Elemér 
grófi titkár. Dr. Karsay Sándor járásbiró- 
sági elnök, minden hazafias ügy fanatikus 
harcosa egész leikével állott a devecseri 
cserkészet ügye mellé.

A cserkészfogadalom tüzes hangulatot 
teremtett Devecserben s hasonló esemé
nyeknél még soha nem látott tömegeket 
vonzott és ragadott magával. Az ünnepé
lyes mise után, a templomtéren tartott 
avatáson legalább kétezer ember vett 
részt. A fogadalmat, mint a M. Cs. Sz. 
kiküldöttje, dr. Szűcs Imre kegyesr. tanár, 
várm. főtitkár vette ki a cserkészjelöltek
től. Díszőrséget szolgáltatott a devecseri 
levente puskásszázad, kiket dr. Csorba 
üéza tb. főszolgabíró vezetett. — Délután 
12 számból álló igen változatos, sikerült 
műsoros ünnepélyt rendezett a csapat a 
mozi helyiségében, melyen a polg. isk. 
énekkara s a Devecseri Daloskor is sze
repelt több szép számmal. A szentmiséje 
fogadalmon és ünnepélyen is közreműkö
dőn több számmal a veszprémi piarista 
gimnázium fúvós zenekara, mindenütt a 
közönség lelkes szeretetétől kísérve. — Az 
új csapat megalakulásában és sikeres 
működésében oroszlánrésze van dr. Kon
dor Istvánné úrnőnek, a polg. iskolajgaz- 
gatónőjének, ki kezdettől fogva a legna
gyobb megértéssel és jóindulattal kezeli a 
cserkészet ügyét iskolájában, mint azt a 
fogadalmi ünnepség megnyitásakor mon
dott ünnepi beszédében is kifejezte. A 
csapatot Tüttö Vince polg. isk. tanár 
szervezte és képezte ki s ő rendezte meg 
a szép devecseri cserkésznapot, melynek 
nagy sikerében találhatja munkája leg
szebb jutalmát és örömét.

V. KERÜLET.
Szervezés. A kerület vezetősége az új 

csapatok megalakításának előkészítését 
továbbra is tervszerűen folytatja. Ezév 
tavaszán azokat a polgári iskolákat vonta 
be a cserkészmunkába, melyeknek eddig 
nem volt csapatuk. — így Faragó Ede 
orsz. vezetőtiszt megszervezte a csong
rádi, Csergő-Holyba István kér. ellen
őrző pedig a vésztői csapatot. — Némethy 
Samu kér. vezetötiszt május 13-án a 
bácsalmási iskola tanári karának, majd 
ifjúságának tartott propaganda előadást, 
melynek eredményeként ott is meg fog 
ősz folyamán a cserkészmunka indulni.

Csapatlátogatás. Május 17-én a kér.
vezetőtiszt a 175. sz. Bocskay és az 
565. sz. Orlai-Petrics Soma csapatot lá
togatta meg.

VI—VII. KERÜLET.
A bonyhádi reálgimn. 179. Rákóczi 

cs.-cs-ot meglátogatta Kapi Béla ev. püs
pök úr főpásztori körútja alatt. Csapat- 
gyűlést tartottunk tiszteletére, amelynek 
műsora a köv.: Ima és a cserkészinduló 
eléneklése után Demiány Zoltán és Pose- 
vitz Albert, a húsvéti hárshegyi őrsveze
tői-táborról tartottak beszámolót. Gyalog 
Dezső öv. víg monológot adott elő és 
Lénárd Benő( elszavalta Radványi Kál
mán: „Magyar cserkész dala" című költe
ményét nagy hatással. Majd a IV. Fekete
rigó Örs vizsgázott a II. o. próbából. Az 
egyes számok között énekeltünk. Ima után 
a püspök úr szólt hozzánk nehány szót. 

Iskolalátogatása alkalmával Vass Berta
lan tanker. főigazg. úr is megnézte ottho
nunkat. (G )

IX. KERÜLET.
A 182. sz. Uhu cserkészcsapat május

12- én fogadatomtételi ünnepélyt tartott, 
mely alkalommal báró Buttler Sándor vm. 
i. b. elnök 70 cserkészt avatott föl. Utána 
a csapat megkoszorúzta a reálgimnázium 
hőseinek emléktábláját.

A 182. sz. Uhu cserkészcsapat május 
21-én egynapos kirándulást rendezett a 
Hortobágyra. Hajnali öt órakor indult a 
40 cserkész egy óriási autóbuszon. A haj
dúböszörményi Bocskay-szobor előtt 
megálltunk, elénekeltük a Magyar Hiszek
egyet, s ezt Balmazújvárosban megismé
teltük. A Hortobágyra érve egész délelőtt 
s a délután jórészében ott bolyongtunk a 
ménesek és gulyák közt, néztük a pány- 
vavető csikósokat ( mi nem mertük meg
próbálni), majd azt a gyönyörű halasta
vat, melyet az orosz hadifoglyok 1914— 
18 közt csináltak. A felejthetetlen kirán
dulás este fél kilenc órakor ért véget.

Kerületünk a B. P. napon 99 tagú kül
döttséggel vett részt. Ott volt 15 csapat 
zászlója. A küldöttséget Debreczeni Fe
renc üv. elnök vezette 14 cs. tiszttársával. 
Képviselve volt a 43. 88. 89. 129. 139. 
167. 171. 172. 182. 190. 203. 231. 273. 

'285. 954. 959. 963. és az alakulóban levő 
gr. Csáky csapat. — Nincs tudomásunk 
róla, hogy a nagy esőben valaki beteg 
lett volna.

Kér. tiszti gyűlést tartottunk május
13- án Kisvárdán. Temesi Győző dr. moz
galmunk jelenéről és jövő feladatairól, 
Koszterszitz József dr. pedig „Parancsnok 
úr szónokol" címen tartott előadást. Egy
két csapat nem volt csupán képviselve s 
nagyon szépen sikerült a rendkívül nívós 
gyűlés. Ott volt Kisvárda előkelősége, fo
gadalmat tettek a szervező bizottság új 
tagjai s az elhangzott pohárköszöntők 
arról tettek bizonyságot, hogy Kisvárda 
magyarsága teljes lélekkel és áldozat- 
készséggel áll mellettünk. — A 287.

» Réti sasok ez alkalommal tettek fogadal
mat. br. Buttler Sándor vm. elnök előtt. 
A vénekhez, öregekhez és cserkészekhez 
Temesi is szólott a Szövetség nevében. A 
magyaros vendéglátásért ez úton is kö
szönetét mond Kisvárda vezetőségének a 
kerület elnöksége!

A mátészalkai csapatok (232., 964) máj. 
13-án műsoros cserkészestet rendeztek. 
A vm. I. B. részéről jelen volt br. Buttler 
Sándor elnök és Tamáska Endre üv. el
nök.

A 203. sz. Bocskay cs.-cs (Kisújszállás) 
május 17-én fogadalmi ünnepélyt tartott. 
Debreczeni Ferenc üv. elnök képviselte a

kerületet. A csapat ez alkalommal mutatta 
be táborépítés közben 5 drb örsi sátrát, 
melyet a város közönségének áldozat- 
készségéből szerzett be.

A 967. sz. Révész Bálint (Debreczen) 
május 17-én fogadálomtételi ünnepélyt 
rendezett. A kerület részéről Mezey Béla 
vezetőtiszt volt jelen.

X. KERÜLET.
Közgyűlés. A Magyar Cserkészszövet

ség pestvidéki X. cserkészkerülete 1928. 
június 17-én délelőtt 11 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését Esztergomban, a vá
rosházán. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Főtitkári jelentés. 3. Az 1927. 
évi zárszámadás beterjesztése és a fel
mentvény megadása. 4. Az 1928. évi költ
ségvetés beterjesztése. 5. Főtitkár és tit
kár választása. 6. Indítványok.

A kistarcsai 918. ,,Batthyány" cs.-cs
május 19-én jól sikerült előadás kereté
ben mutatta be a NNT. filmet közönségé
nek. A műsor kimagasló száma volt dr. 
Molnár Frigyes, szöv. főtitkár előadása. 
Május 20-án pedig a próbaidőseket avatta 
fel magasan szárnyaló avatóbeszéd kísé
retében dr. Juhász József, X. kér. főtitkár. 
A csapat szorgalmasan készül tiszamenti 
táborára.

Farkaskölyök igérettétel Kistarcsán.
Nagy örömmel és izgatottan várta a kis
tarcsai „Árpád" farkasfalka május 20-át, 
hogy Gerritsen Vilmos, a vezérfarkas, el
jöjjön hozzájuk s felavassa a próbaidősö
ket. S a Fekete Farkas el is jött. Nagy 
közönség, szülök, rokonok, cserkészek, 
leventék előtt tették le az ígéretet a kicsi
nyek. „A mai napon azoknak a hős far
kasoknak emlékét ünnepeljük — mondotta 
a tanácssziklánál a Fekete Farkas —, 
akik a legtöbbet, életüket áldozták a fal
káért. Ti még kicsinyek vagytok, test
vérkéim, nektek még nem meghalni kell 
tudni, hanem meg kell tanulnotok becsü
lettel élni a hazáért!" Meghatottság csillo
gott a szülők szemében, midőn komolyan 
hangzott „ . . .  Ígérem, hogy hű leszek 
Istenhez, hazámhoz s a falka törvényé
hez . . . “ majd a vezérfarkas mellükre 
tűzte'a jelvényt s kézfogással felavatta a 
fiúkat. Bízunk bennük, hogy meg is fogják 
mindig tenni, ami tőlük telik!

A 916. sz. Abonyi Lajos cs.-cs „Sas 
Örse" május hó 22-én este jól sikerült 
műsoros tábortüzes estélyt rendezett. Az 
estén Rolkó Gyula parancsnok ismertette 
az összegyültekkel a cserkészet nemes 
célját. Ismét sikerült új barátokat szerez
nünk.

A Magyar Cserkész Szövetség Sajtó- 
bizottságának határozata értelmében a 
Magyar Cserkész Szövetség kiadásában 
megjelenő színdarabok előadási joga az 
illető könyv 10 példányának megvásárlá

sával engedélyeztetik csupán.
A pályázatok, hírek beküldése a szer
kesztő címére, reklamációk, panaszok, 
megrendelések a kiadóhivatal címére 

küldendők.

A szerkesztésért felelős: 
VIDOVSZKY KÁLMÁN.

A kiadásért felelős:
Dr. ZSEMBERY GYULA. 

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 

Budapest, V., Hajnal utca 6. szám. 
(Cserkészház).

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

„ É le t "  Irodalmi és Nyomda Rt. Budapes t ,  I., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató :  Lalszky Jenő.



N ek ed  Is ÍGY fog eszedbe 
juíni az utolsó percben, 
hogy mi hiányzik még a 
tábori felszerelésedből ? ?!

NEMI!
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Árjegyzék a túloldalon!
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S z ö v e lk e z e l  (C se r k é szh á z , B p esí, V., H ajn a l-u . 6 .)
Telefon; 920-98 és 975—05. Poslalakarékpénztári csekkszámla 54.585.

A M agyar  C s e r k é s z s z ö v e t s é g  K iz á r ó la g o s  h iv a t a lo s  s z á l l ! tó ja .
Az Ifjúsági V örös-K sreszt e lá ru sító  h e ly e .

Alumínium bögre  —  —  —  —  —  —  —  —  —
,, csa jka ,  1 literes 2.30, fé lli teres —  —  —  —
,, éte ldoboz rekeszekkel , nagys.  szerint 9.80, 6.90,
,, gyorsfűző ,  1 edénnyel 6.— , 2 edénnyel —  —
,, ivőpohár ,  lapos — .80, csőrös,  fogóval egy

negyed  liter 1.— , összeto lható  —  —  —
,, kávéskanál  s ím a vagy  min tás —  —  —  —
,, kanál  s ím a vagy  min tás —  —  —  —  —
,, kulacs, fé lli teres  2.80, u. a. p a ten tzá r r a l  —  —
,, la postányér ,  210 mm — .80, mély tányér ,  210 mm
,, nagy kés és villa domború  nyéllel —  —  —
,, nagy kés és villa min tás kisebb —  —  —  —
,, só- és p ap r ik a ta r tó  — .50, só- és papr ikaszóró  
,, t e a to já s  —  —  —  —  —  —  —  —  —
,, villa, s im a —  —  —  —  —  —  —  —  —

Arvalányhaj — — —  —  *—  —  —  —  —  —  —
Bot, cserkész,  m é terbeosz tássa l  —  —  —  —  —  —

tiszti jégcsúccsa l —  —  —  —  —  —  2.70, 2.— ,
B. P. öregcserkész  bot  —  —  —  —  —  —  —  —
B um eráng  —  —  —  —  —  —  —  —  —  3.50
Cipő szögezet t,  dupla ta lpú  tu rac ipő  bőrbélésssel —  —  —

,, m agasszárú ,  csattós ,  dupla ta lpú  35— 39-ig 27.— ,
40— 43-ig 29.— , 44— 46-ig —  —  —  —  —

,, Hafe rl -m intá jú  félcipő, ba rna  boxbőr  —  —  —  —
,, to rna ,  41-ig, ba rn a  v. fekete, gummita lp  és szegély
,, fűző bőrből — .30, cethalbőrbö l  —  —  —  —  —
,, szög 0.04, 0.02 —  —  —  —  —  —  —
,, szögelés g a rn i tú ra  140 da rab  —  —  —  —  —
,, ta lpbe té t  pá r ja  p ap í r  — .20, filc — .80, sof-fa

Csaba já ték  -- — —  —  —  —  —  —  —  —  —  
Csajka, khaki zománcozot t ,  fogóval —  —  —  —  —
Derékszíj angol  mintá jú ,  ö n tö t t  bronz,  liliomos csa t ta l  —  

,, farkaskölykök,  apródok  részére  —  —  —  —
,, c sa t t  liliomos —  —  —  —  —  —  —  —

Esököpeny angol  gumis  csuklyával és tokkal —  —  —
Evőeszköz  összerakható  kanál-v il la  — .60, kanál-v il la -kés
Farkaskölyök u jjas ,  ba rna ,  kék v. zöld nagys.  sz. 10.---- töl

,, vá ll szalagok,  minden sz ínben —  —  —  —  —  
Flanelt, p r ím a,  78 cm szél. m-ként  —  —  —  —  —  —

,, angol gyapjú  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Fogkefe tok,  cel luloid —  —  —  —  —  —  —  —  —
Hátizsák, norvég II. bőrszegé lyek ,  rézcsa t tok  3 zseb

55X55 cm —  —  —  —  —  —  —  —
,, norvég I. ugyanez kisebb 50X 50 cm —  —  —
,, Lomnicz, fenti kivitel 2 zseb 50X 50 cm —  —
,, Hargita ,  vadászvászon ,  1 zseb. 38X38cm —  —
,, Kárpá t II., 48X55 cm 2 zsebbel 10.— , Kárpá t  
,, III. 50X50,  2 zsebbel 12.— , '  Kárpá t  IV. 60x60

cm 2 zsebbel —  —  —  —  —  —  —  —
H uj-hu j-haj rá  ! Cserkészjá ték  —  —  —  —  ^—  —  —  
Igazolványtok — .60, fémkere tte l —  —  —  ' —  —  —
Ijj, pr ím a szarúvégekkel ,  nagyság  szerin t 12.— , 21.— ,
Ing, khaki oxfordból 6.20, 6.60, 7.40, khaki flanelből,  28— 34

5.60, 35— 40 6.— , 41— 45 —  —  —  —  —  —
,, p r ím a  angol flanellböl 28 sz. 5.20 +  szám onként  —
,, tiszti, angol gyapju flanellből —  —  —  —  —  —

Iránytű,  réz 25 mm — .80, 30 mm 1.—=>*• 35 mm —  —  —
,, bronz,  e lzárható  30 mm 2.50, 35 -mm —  —  —
,, nikkelezett,  e lzárható ,  rád ium os  80 mm 3.80, 35 mm
,, rád iumos,  e lzárható  —  —  —  —  —  —  —
,, B ézard-rendszerü  —  —  —  —  -— —  —

Jelvény cserkész,  kiscserk ., ap ród ,  fa rkaskö lyök  — .20, öreg-  
cserk. — .40, I— II. oszt . — .24, II. oszt . —  —  —  

Kalap, cserkész,  angol  fo rma,  v ih arszí j ja l  —  —  —  —  
,, őrsvezető i,  ill. öregcserkész,  a fenti kiv ite lben, s za 

bályszerű , p r ím a  bőrsz í j ja l  —  —- —  —  -—
,, tiszti,  a fenti kiv ite lben, szabá lyszerű ,  p r ím a  b ő r 

szíj ja l 6.30, angol tiszti szürke —  -— —  —
Kalapszíj,  tiszti, p r ím a,  v a r ro t t  — .80, őrsvezető i,  ö regcse r

kész — .64, cse rkész,  bőrből  — -64, cse rkész,  v ia 
szosvászon c sa t ta l  20.— , kisuserkész, kék szál. 

Kések: rugós  fémből 1.30, angol min tá jú  cserkészkés  2.—  
m inden tudó  2.40. u. a  a m er ik a i  mintá jú  3.50, u. a. c s e r 
ké sz fe j  v é d je g g y e l  4.20, u. a svájc i minf&jú 4.50, u. a 

agancsnyél lel 6.20, v iz icserkészkés 2.60, csigaliga —  
Krinolin 12 mm-es  6.— , 8 mm-es  —  —  —  —  —  —
Körgallér 92 cm 34.— , 100 cm 38.— , 108 cm 42.— , 116 cm 

46.— , 120 cm —  —  _ _ _  —  —  —  
Kötszer, egyszeri,  nagy — .48, nagy csom ag  —  —  —  —  
Köpenyeg (ú j jas  körga l lé r)  v ízha t lan  béléssel 62.— , 65.— ,

67.— , 70.— ,
Különpróbajelvények —  —  —  —  —  —  —  —  —
Kürt, F hangú —  —  —  —  —  —  —  —  —
Kürtzsinór,  piros vagy  zöld 3.20, p i ros -fehér-zöld  —  —

l
—.80

1.70
5.20
6.90

— .80
— .16
— .20

3.60
— .90

1.30 
1.—

— .64 
— .30 
— .20 
— .20 

1.10
1.30
2 . —
2.50 

43.—

30.—
32.—

5.20
1.20 
0.01 
4.20

— .808.—
2.30 
3.80 
2.40 
2.—

39.—
1.50

— .50
1.805.
1.20

24.—
22 .—

13.50
5.—

14.—
4.—
1.50

23.—

6.80
— .20
16.—

1.40
3.—
4.20
4.80

16.80

— .12
5.40

6.10

12 . —

— .24

5.—  
4 —

49.—
3.20

71.—
—.24
18.—

3.80

Lábas,  örsi, 5 lit. legnehezebb alumínium lemezből,  fedővel 
és khaki huza t ta l  —  —  —  —  —  —  —  —

Labda, s tukk — — —  —  —  —  —  —  —  —  —
Levente  c ímer ingre —  —  —  —  —  —  —  —  —

,, zászló, e lő írásos  lOO^/löO cm. rúd  nélkül —  —  
Lábszárvédő ,  kötö tt ,  hkaki,  ti sz ta  gyap júbó l  3.50, —  —

,, fe jes félcipőbe —  —  —  —  —  —  —
Lassó  8 mm, l O m  —  —  —  —  —  —  —  —  —
M arsola j —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Morsezász ló ,  minden színben,  rúddal —  —  —  —  —  
N adrág ,  cserkész,  két oldal két fedeles, legombolha tó ,  há tsó 
—  és órazsebbel

12.— 
1 .—  

— .50 
24.—  

2.60 
6 . —  
8.— 
1.40 
1.66

khaki lódén oliv ördögbőr khaki zsávoly vadászvászon
40 cm 8.80 8.20 6.80 5.60
45 cm 9.40 8.20 7.30 5.80
50 cm 10.— 9.40 7.80 6.—
55 cm 10.60 10.— 8.30 6.20
60 cm 11.20 10.60 8.80 6.40

N adrág ,  khaki lódenből,  b reeches  szabás  I. 13.50, II. 14.70
III. 15.90, IV. 17.10, V. —  —  —  —  —  —  18.30

,, fekete  tr ico t úszó —  —  —  —  —  —  2.40— 2.60
,, fekete  tr ico t evezős —  —  —  —  —  —  3.10— 3.30

Nyakkendő,  cserkész,  b a rn a ,  zöld és kék —  —  —  —  — .50
,, ap ród ,  kék —  —  —  —  —  —  —  —  — .60
,, négyszögle tes,  zöld delainből —  —  —  —  1.80

Nyakkendőgyti rű  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — .18
Nyílvessző, p r ím a  55 cm 1.20, 60 cm 1.70 75 cm
ö rs i  zászló la satinból 2.— , zászló á l la t ta l  3.50, zász ló ra  

á l la t 1.20, zász ló ra  c sapa t -  és örsi szám  külön 1.20 
Paszom ány  arany ,  vagy  s á r g a  méte re  1.60, piros v. kék 
Rajzászló  — — —  —  —  —  —  —  —  —  —
Ruha te ljes  sacco  és b reeches  m érték  szerint . Árak nagyság  szerin t.  
Ruhagom b (s írna) nagy drb. — .12, kicsi — .06
Saccó k a b á t  khaki lódenből I. 27.20, H. 28.40, III. 29.60,

IV. 30.80, V. 32.—
Sapka,  pákász ,  ill. v íz icserkész,  e lő írásos,  lódenből —  —

,, fa rk askö lyök ,  e lő írás  szerint —  —  —  —  —
,, tábori ,  khaki köpperből —  —  —  —  —  —  —
,, c serkészapród,  khaki meltonból  —  —  —  —  —
,, ,, Bocskay tolla l rendelé sre  —  —  —

Síp, angol tiszti

1.90

— .80
18.—

4.80 
1.60 
1.40 

2.—
4.80 
2.10

nagy 1.— , kicsi, oxydál t  —  —  —  —  —  — .90
,, Morse,  v á l toz ta tha tó ,  3 hanggal  —  —  —  —  —  1.40
,, ö regcse rkész ,  ké thangú,  lapos —  —  —  —  —  —  1.30

Sípzsinór , zöld,  ba rna ,  szürke,  fehér vagy  kék —  —  —  — .10
Szalmazsák  191X112 cm 4.— , 4.50, —  —  —  —  —  6.—
Szövetek,  lódén, khaki,  méterenkin t  —  —  —  —  —  —  11.80

,, ö rdögbör ,  olív vagy  ba rna ,  66 cm széles —  —  5.40
,, tiszti ruha  anyag —  —  —  —  —  —  —  15.—
,, k ö rga l lé ranyag  —  —  —  —  —  —  —  —  1 6 . —

T a k a ró ,  d rappsz ínü  és cserkészfej  beszövéssel 190X140 cm 27.—
,, eredet i angol,  205X160 cm------—  —  —  —  —  52.80
,, cca 190X135, Hernád 7.50, Kőrös 10.— , Táp ió  14.—

Olt —  -  —  —  —  18.—
T á b o r i  ásó  — — —  —  —  —  —  —  —  —  —  — .64
T áb o r i  lám pa,  gye r tya  és olaj h a szn á la t ra  —  —  —  —  2.—
T áboriszék ,  öszeha jha tó  —  —  —  —  —  —  —  —  6.—  
T e le fondró t  (500 m éte res  tekercs)  —  —  —  —  —  —
T érképm érö ,  egyszerű  1.92, kerékkel , ó raa lakú  —  —  —  
Terképvédő ,  kockázott ,  szegéllyel , fedővel és zsinórra l  —

,, ugyanez bőrszegéllyel —  —  —  —  —  —
T herm os  eredet i 1 lit. 8.— , három negyed  lit. 5.70 féllit. —

,, fé ll iteres gummigyürüvel —  —  —  —  —  —
,, szil árd  üvegbetét te l  1 lit. 9.50, három negyed  lit. 8.50, 

fél liter —  —  —  —  —  —  -— —  —  —
,, p r ím a  be té tüveg  fé li te res  —  —  —  —  —  —

Trico t  fehér to rna  —  —  —  —  —  —  —  —  —
,, fehér evezős —  —  —  —  —  —  —  —  —

Vadászvászon,  140 cm széles, méte r je  —  —  —  —
Vállpánt öregcserkész rangje lzéssel —  —  —  —  —  —

,, ideiglenes,  tiszti,  vm. kér. szöv.  rangje lzéssel  —
,, szám ok — — —  —  —  —  —  —  —
,, ,, kerü le ti  római —  —  —  —  —  —  —

Viharszí j .................. —  —  —  —  —  —  —  —
Vil lanylámpatok,  bothüvely  nagy  lencsével  —  — > —

,, kockaszekrény —  —  —  —  —
,, felső p i ros -fehér-zöld  lencsés —  —
,, elől nagy  lencsés hüvely  —  —  —
,, szekrény hüvely  —  —  —  —  —
,, tábor i  hüvely —  —  —  —  —  —

Villanyelem — .72, Pa laba  Gold elem — .90, bote lem —  
Vil lanylámpaizzó —  —  —  —  —  —  —  —

1.—
4.80
2.80
3.50
3.50 
4.—

4.50
2.40 
2.60
3.50 

- 5 .6 0
1 .—
1.50 

— .08 
— .20 
— .24

1.30
3.40
1.30 
1.90 2.— 
2.20

— .56
— .24

Ezenkívül kaphatók még: valamennyi kiadvány, könyv, nyomtatvány, űrlap, térkép, levelezőlap, stb.
Üdítő cukorkák, rágógummi! — Áraink helyt Budapest forgalmi adóval együtt értendők.

Ez az  árjegyzék minden korábbit érvénytelen ít!

„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. 1., Hprthy Miklós-út 15. — Igazgató; Lalszky Jenő.
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