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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

TISZ T E L E T  A D A S S É K  VITÉZ NAGY U R U N K N A K !

Mély tisztelettel, a legelső magyar embernek kijáró hódolattal köszöntjük Magyarország Kormányzóját hat
vanadik születésnapja alkalmából. Köszöntjük azt a férfiút, aki a legnehezebb, legmegalázottabb sorsban vergődő 
nemzetnek élére állva új hitet, új bizodalmát öntött az elcsüggedt lelkekbe s megteremtette a nagy kétségbeesés 
után azt a bizakodó légkört, amely alkalmas lehetett az új munka megkezdésére.

Horthy Miklós azzal lépett a legnagyobbak sorába, azzal lett új honalapító, hogy visszaadta a magyar nép
nek hitét, magába való bizodalmát. Ez volt a legnehezebb. Hiszen mondhatatlan volt a kétségbeesés a megcsúfol- 
tatások és megaláztatások után.

Cserkésztestvérek! Ti ezt talán nem is értitek? Hiszen ti nagyrészt alig emlékeztek arra, ami egy évtizede itt 
volt. Ti már egy új állapotba éltetek bele, a ti szívetek már az új hit melegétől, az új akarás erejétől hatódott át. 
Ti nem is tudjátok kellőképen értékelni azt a szuggesztív hatást, amit mi idősebbek éreztünk, hiszen ti nem volta
tok ott a Gellért-téren, amikor egy nemzet megkönnyebbülten, reménykedve felsóhajtott.

De azt is tudjátok, hogy Horthy Miklós azért lehetett a  nemzet vezére, mert a legönzetlenebb volt, a leg
bátrabb volt, a leghatározottabb volt, mert legtöbbet tudott'tenni-.

Ezek az erények teszik a mi Fővédőnket minden cserkésznek példaképévé. Mert mi is egyet akarunk Vele: 
új magyar népet, amely erős, bátor, munkaszerető, határozott cél felé törő.

Fiúk! Mi a közeledő táborunkban is erre készülünk: az erős magyar életre. Milyen nagyszerű példamutatónk 
lehet itt Ő. Megtanít arra, hogy kisigényűek, de tudásszomjasak legyünk, mint Ő volt a tengerésziskolában, 
bátrak és találékonyak, mint Ő volt a tengeri csatákban, határozottak, mint Ő a célkitűzésben, kötelességtudók és 
munkaszeretők, mint Ő egész életében.

Cserkésztestvérek! Mi azzal köszöntjük Magyarország hatvanesztendős Kormányzóját, hogy ígérjük: magya- 
rabb magyarok leszünk, magyarabb magyarokat nevelünk, így szerzünk még sok-sok örömet, sok-sok éven át a mi 
Fővédőnknek.
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NAGYBÁNYAI VITÉZ H O R T H Y  M IK L Ó S .
Minden igaz magyar cserkésznek illik ismernie a „leg

első magyar ember“ pályafutását. Azért a mostani ünnepi 
alkalommal az alábbiakban adjuk élettörténetét.

Kenderesen (Jász-Nagykún-Szolnok vra.) született 1868. 
június 18-án, beregmegyei régi nemesi családból. Atyja 
n. Horthy István főrendiházi tag, anyja dévaványai Ha- 
lassy Paula. — Iskoláit a debreceni ősi kollégiumban s a 
fiumei tengerészeti akadémián végezfb.

1901-ben vette feleségül jószáshelyi Purgly Magdolnát. 
Házasságukból négy gyermekük született, kik közül há
rom (Paula, István és Miklós) él.

Korvett-kapitány korában Ferenc József szárnysegéde 
volt. A világháború kitörése után lett a „Novara“ parancs
noka. Hadi dicsősége ehhez a hajóhoz fűződik. Az olasz 
hadüzenetet követő éjszakán (1915. május 23.) mint sor- 
hajó-kapitány ő vezette az olasz partot bombázó hajóhad 
jobb szárnyát Porto-Corsininál. — 1915. december 5-én 
résztvett a Lovcsen bevételében, amelyet San Gi.ovanni di 
Meduánál ő készített elő.

Kiemelkedő fegyverténye az otrantoi híres tengeri csata 
1917. május 15-én. Három hajójával az ántánt hajóhadá
nak 22 őrhajóját, 2 rombolóját, 3 szállítóhajóját és egy 
repülőgépét semmisítette meg, s bár vezérhajója, a No- 
vara annyira megsérült, hogy vontatókötélre kellett venni, 
és maga is súlyosan megsebesült, az egymásután lecsa
pódó lövedékek és a mérges gázok közepette győzelemmel 
fejezte be az ütközetet a számban és tüzérségben is túl
nyomóan erős ellenséggel szemben. — E két utóbbi fényes 
haditettéért kapta a legmagasabb katonai kitüntetést: a 
Mária Terézia-rend lovagkeresztjét.

1918. február 27-én soronkívül ellentengernagy s a 
flotta parancsnoka lett. Sajnos, csak akkor bízták erős 
kezére az egész hajóhad parancsnokságát, mikor a hadi- 
tengerészet már végzetesen meg volt fertőzve a forradalom 
szellemével. Mégis parancsnoksága alatt a rendbeszedett 
flotta utolsó percéig híven teljesítette kötelességét.

A felsőbb parancsra történt leszerelés után Horthy Mik
lós kenderesi birtokára vonult vissza, _

1919-ben a francia megszállás alatt szervezkedő szegedi 
nemzeti kormányban hadügyminiszteri tárcát vállal. Ekkor 
teremti meg a Nemzeti Hadsereget, melynek azután fővezére

lett. A franciák azonban megakadályozták abban, hogy a 
forradalmi Budapest ellen vonuljon. így kerülhettek az 
oláh rabló-hordák a fővárosba, sőt még a Dunántúlra is, 
mérhetetlen kárára és szégyenére a kifosztott országnak. 
— A kommunizmus bukása után seregét átvezette a Du
nántúlra, majd az oláhok kitakarodása után, 1919. no
vember 16-án, a Nemzeti Hadsereg élén, lelkes ünneplés 
közt bevonult Budapestre.

A nemzet akaratából az államhatalom teljességét gya
korló nemzetgyűlés 1920. március 1-én titkos szavazással 
(141 szavazatból 131 -gyei) Magyarország Kormányzójává 
választotta az eckartsaui nyilatkozatban államfői hivatása 
gyakorlásától visszavonult király helyettesítésére. Mint 
Kormányzó folytatta a hadsereg nemzeti szellemű megszer
vezését. Állandó fáradozásának köszönhető honvédségünk
nek Trianon ellenére is magas fejlettsége. Az ő kemény 
egyénisége s az általa megszervezett Nemzeti Hadsereg 
lett az a szilárd mag, amely köré az akkori fenekestül 
felfordult, szétzüllött országban a rend kialakulhatott. 
Megmentette a végenyészettől azt, amit mások bűne még 
egészen el nem pusztított. Ezért méltán sorozza a törté
nelem legnagyobb államszervezőink: a honalkotó Árpád, 
IV. Béla, a nagy Hunyadiak, a semmiből is teremteni tudó 
Kossutn mellé. Kormányzóságához fűződik a nemzeti élet 
újjászervezése.

1920-ban alapította a Vitézi Rendet, amelynek célja 
utódaikban is jutalmazni azokat, akik a háború és for
radalmak alatt vitézségükkel és nemzeti érzésükkel ki
tűntek.

Különös figyelemmel kíséri és hathatósan támogatja 
azokat a mozgalmakat, amelyek a magyar nép alsóbb tár
sadalmi osztályai helyzetének emelésére és az ifjúság 
testi-lelki nevelésére irányulnak. Magyar szíve egész me
legével érdeklődik a cserkészélet iránt, a M. Cs. Sz.-nek 
Fővédője. — Nagy kedvelője a nemes sportoknak (lovag
lás, vívás, vadászat, tennisz).

Mi magyar cserkészek Benne látjuk annyi idő után is
mét megtestesülve a nemzeti öncélúságot. Amely nemzet
nek pedig van önálló célja, annak kell lennie jövőjének is. 
Ezt a jövendőt a mi számunkra Horthy Miklós magyar 
lelke mutatja. /. b.

FELELNÜNK KELL . ..
Lázálmos, titkos, zúgó éjszakákon,
Vihar, ha tombol, sírva sír a szél,
Sziklák tövén mozdulnak néma dombok ... 
Szétszórt keresztek — ébredjen, ki é l! ... 
Ébredjen s hogyha zeng az ég felette 
Érezze, hogy a vesztett múlt tűsért —
S az éjszakában, zúgó szél szavában 
Ott sir a vádló, kínzó s.ó  ... Miért? ! ..

. . Ki mer felelni ? ... Óh, ki volna bátor 
Lecsendesíteni zú ó szél szavát ?
Kiállni daccal, tomboló viharba 
S ígérni hittel boldogabb hazát?...
. . .  Hogy a virágok, vérvörösek, égők, 
Mik ott teremnek árva sírokon,
Nem idegennek bontogatnak szirmot, 
Pirkadni kezdő, fénylő hajnalon ? . . .

Kárpátok sok-sok korhadó keresztje 
Szent éjszakákon vándorútra kél..*.

A Hadak útja égő fényben úszik — 
Tarlók felett süvítve fut a szel.. 
Megmozdul sok tög ős turáni tájon 
— Rab emberek porladnak szerteszét —
.. 5 szivünkbe dobban kínzó kétkedéssel 

A síró, tépő, vádló szó . . Miért P l . .

.. .  Jaj, zúg a kérdés. . .  — Ne zúgjon hiába ... 
Felelnünk kell, mert ez az életünk ! ..
Szemünk a síró, vad viharba vágva,
Kemény ökölben izmos, két kezünk ...
Mi hittel hiszünk nagy feltámadásban,
Szivünkbe dong a rab sírok szava...
Es várnak ránk a vérpiros virágok,
Korhadt keresztek végtelen sora . ..

. . Lázálmos, titkos, zúgó éjszakákon 
Felelnünk kell! . . .  Jaj, ezer év kísért. ■. 
Sziklák tövén mozdulnak néma dombok 
S zokogva száll a kínzó szó . . .  Miért ? ! 
Felelnünk kell! . . .  Mi új hajnalra várunk 
S virrasztva küzdünk a vak éjszakán / . ..
■.. Korhadt keresztek nem várnak hiába 
Elhagyott árván havasok fokán...

Lévai Alajos 
205. Zrínyi cserkésitiszt.
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J H a p t p a e a n c s  1

"Június vége van) jYíás fiú azt mondja: „Kezdődik. a uakácíó." A 
cserkése azt mondja: Kezdődik, a nagy munka? megyünk táborozni! 
JHern aeért, hogy tanuljunk, azt éuközben is lehet. THem asért, bogy 
turistáskodjunk: ebbez nem kell tábor. Azéüt megyünk táborozni, bogy 
élhessünk mindenestül eserkészmódra. Lelkit)ilagunkát a cserkésstörs 
oénybes, külső életünket a tábori rendhez, kedélyünket a eserkészs 
jó kedvhez, magunkat mindenestül a cserkészfegy elemhez akarjuk 
szabni. JHébány hétig egészebb, emberibb életet akarunk élni, mint a 
közemberek itt a oárosban. Jietekíg akarunk érintkezni az édes anya= 
földdel, a lélekalakító istenadta természettel. Hetekig akarunk együttes 

sen nőni és emberední az Úr "Jézus gondolatain, az erdők eleuenítő leheletén, a más 
gyár looagsag hagyományain, önkent vaílatt szabad fegyelemben, ízzadságos jó muns 
kában, friss játékban, oídárn kedüben. Aki nem ezért jön táborozni, az maradjon otthon.

Aki nem jön haza a táborból egészebben, emberebben, cserkészebben, mint ahogy 
elindult: nem méltó a cserkész néore!

K ELL-E f a m á s z á s , f a ü l t e t é s  é s  m a d á r d a l ?
Furcsa kérdés, ugye? Pedig bennem ez kavarog most, 

amikor a tábori számot sok kedves munkatársammal állít- 
gatom össze. Három felejthetetlen tábori élmény emléke 
kergette agyamba így ezt a — látszólag összefüggés nél
küli — három szót: famászás, faültetés, madárdal.

*
Egyszer eltévedtünk a Bakonyban, pedig azt hittük, 

hogy ezt a területet alaposan ismerjük. De a sok fa, a 
sok szép virág közt letértünk valahogyan a helyes útról. 
Egy ügyes cserkésztársam hamarosan felkúszott a leg
magasabb fák egyikére. Ott aztán a kiemelkedő fa tetején 
messzire látott, meglátta a hegyeket, a kimagasló pontokat 
s elirányított mindnyájunkat. Azóta tudom igazán, hogy 
kell a famászás a cserkészéletben, hogy a rengetegben 
el tudjunk igazodni.

*
Mikor egyik legszebb táborunkból hazafelé menőben 

voltunk, az egyik kis fiú indítványára a táborhelyre új kis 
fákat ültettünk, olyanokat, amilyenek abban az erdőben 
még nem voltak. — Hadd gazdagodjék az erdő, hadd le
gyen emléke a mi háromhetes nagy boldogságunknak! — 
Akkor úgy éreztem, hogy minden táborozó csapatnak kel
lene új fákat ültetnie, hogy egyre gazdagodjék a magyar 
erdő.

*

Egy csendes reggelen, úgy napkeletkor, őrségen voltam. 
Csodálatos volt az erdő ébredése. A madarak ezrei olyan 
fenségesen szép hangversennyel köszöntötték a felkelő 
napot, amelyhez foghatót én még soha, semmiféle zene
kartól nem hallottam. Elragadtatva kiáltottam fel: Mit 
érne az erdő madárdal nélkül!

Ez a három élmény jut eszembe, amikor mi, a „Magyar 
Cserkész" is táborba szállunk. Látom a fáramászó, kutató, 
az új fákat ültetni kész s a madárdalra szomjas cserkész
testvéreket s úgy érzem, hogy e tábori számunk ezeknek 
szól:

A nagy erdőt csak kilátópontokról tekinthetjük át, — 
a cserkésztudomány rengetegének sok könyve és cikke 
között is kellenek ilyenek!

A tábori szám a cserkésztalajból kisarjadzott sok tu
dásfa között akar adni tájékozódási pontokat, akar utat 
mutatni.

Lesznek táborozok, kik ennek az erdőnek már minden 
„fáját“ ismerik, — lesznek szépszámmal többször táborozó 
cserkészek, akik így vannak a cserkész „tudásfák“ min
degyikével.

Ezeknek segítünk az új „fák“ ültetésével: új gondo
latokat, módszereket, rajzokat közlünk.

De ugye, mit ér az erdő madárdal nélkül?
Be kell telepíteni közénk a jókedv, a kacagás és a vi

dám ének sok tarka színpompájú csattogó madarát. — 
Ezért közlünk éneket, tréfát, csatakiáltást, tábortűzi szá
mokat s olyan gondolatot, melyek lehetővé teszik a „cser- 
készvígság“ megvalósítását.

Lesz-e^madárdal minden „cserkészerdöben"?
Terebélyesednek-e s gyökeret eresztenek-e majd a most 

elültetett „fák"?
Tájékozódik-e majd minden cserkész a „rengeteg

ben“?
E kérdéssel szál! felétek gondolatunk s így adjuk át 

tábori számunkat.
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CSERKÉSZDAL.
Leng a zászló,, szól a síp,
Fel fiúk!
Int az orma vén hegyeknek 
És a messze rengetegnek 
Mélye zúg.y
Bércoromra tűz a napfény,
Bérc fölött a fejedelmi sas kereng.
És a szellők ajka zeng.
Uccu, pajtás, mind miránk vár odafent 
Hegyek-völgyek fűje-fája,
Friss virága,
A jó Isten szép világa.
Uccu pajtás, mind mienk!

Búg az erdő titkosan,
Zúg a lomb.
Fű, fa, lomb vet hűvös árnyat,
Dolgos rnéhnek, kis bogárnak 
Dala zsong.
Gyík Szökell és nyúl iramlik.
Patakparton karcsúlábú őz mereng,
Fürge füttyszó messze cseng,
Mind az erdő mireánk vár odabent.
Erdő vadja, lombos ága,
Friss virága,
A jó Isten szép világa,
Uccu, pajtás, mind mienk! Sík Sándor.

HOGYAN KÉSZÜL A CSERKÉSZ A TÁBOROZÁSRA?
jól felszerelt, küzdelemre képzett, kemény férfiakból 

álló, küzdő lelkű seregekkel arattak döntő győzelmet a 
hadvezérek, akiket a közbizalom a hatalommal felruházott.

Te is hadvezér vagy! A győzelmednek, táborozásod si
kerének feltételei azonosak. Tábori felszerelésed, cserkész
képzettséged, tested munkabírásai lelked küzdőképessége 
előkészületet kíván.. S kell, hogy táborba Téged is a „köz- 
bizalom“ küldjön! Ezért a jó cserkész:

1. Előkészíti a megfelelő felszerelést!
Ami drága, az még nem feltétlenül megfelelő is. A jóság 

sok minden egyébtől függ! A cserkész
1. Felszerelését indulás előtt több nappal összecsomagolja.
2. A . hátizsák, be- és kirakást begyakorolja.
Sr Kulacsdugójának zárását még indulás előtt kipróbálja.
4. Felszerelést tárgyaiba a megfelelő monogrammot vagy is

mertető számot bevarrja vagy rászereli.' '  •
5. Felszereléséről két példányban pontos jegyzéket készít.
,Q. A'csapatfelszerelési vizsgán mintaszerűen jelenik meg.
7. Naponkint 10—10 percre felveszi hátizsákját s így az eset

leges hibákat még idejében észreveszi.
8. A csomagolást sajátkezűén végzi el.
9. Tartalékhelyet hagy az élelmiszereknek.

10. A megfelelő- közös (örsi) felszerelést Jtveszi.

II. Képzett cserkészként várja az indulást!
A táborban tudni kell a próbákat! Ismételj és tanulj azért 

mindent,, szüntelenül arra gondolva, hogy táborban a tett 
beszél. A cserkész:

1. A megállóit próbapontokat átismétli.
2. A 11. osztályú próba táborozáshoz szükséges pontjait ok

vetlenül megtanulja.
3. Cöveket jól és gyorsan ver már a tábor előtt.
4.. Sátorárkolásban már előre szerez gyakorlatot.
5. Á tábori szabályokat, a tábori rendet jól átgondolja, hogy 

nehézség nélkül élhessen ennek szellemében.
6-. Megtanulja, mi az ör kötelessége a táborban.
7. A lehetőséghez képest megtanul főzni.
8. Elkészíti cserkészjegyzökönyvét úgy, hogy a táborban min

den fontos benne legyen.
9. Az őrs nótáit, csatakiáltásait átismétli.

10. Felkészül, hogy őrsét valamilyen kellemes meglepetésben 
részesítse.

Ili. Kemény, edzett testtel akar táborba menni!
„Dolgozni, izzadni!" — akar és nem robotolni és kidülni. 

Éliii akár á táborozáskor, nem pedig betegeskedni. Akár
milyen gyönge testű valaki, megállhatja helyét, ha:

1. Testét még otthon igénytelenségre szoktatja.
2. Nyitott ablaknál alszik.
3. Tábori pokrócával takaródzik.
4. Reggel hideg vízben derékig megmosdik.
5. Tornáját mindennap lelkiismeretesen elvégzi.
6. Ébredés után azonnal kiugrik az ágyból.
7. Megpróbált kemény fekhelyen aludni.
8. Olyan munkát végzett, mely kezén a bőrt megkeményíti.
9. Tábori cipőjében nagyobb sétát is megtett lábfeltörés 

nélkül.
10. Teljes felszerelését legalább félóráig fáradtság nélkül 

tudja vinni.

IV. Lelkét alaposan előkészíti tábori feladataira!

1. Isten segítségét kéri táborozásához, mert Ő mindent 
adhat.

2. Táborozási célt tűz ki magának, amelynek elérésére állan
dóan törekedni fog.

3. Akarja, hogy a táborozás idejét keresztény fegyelemben 
élje le.

4. Felkészül a cselekvő szeretet gyakorlására.
5. Gondol arra, hogy a táborban béketürőnek kell lennie, 

mert kisebb zökkenők és bajok nélkül nem igazi az élet.
6. Szerénynek kell lennie, mert enélkül nincsen valódi érték.
7. Kitartás dönti el sok ügy sorsát, kitartó lélekkel követi 

táborba is a cserkészideált.
8. Tanulékony lelkülettel lehet valaki igazi tudós.
9. Alkalmazkodással lehet az együttes életet felejthetetlenné 

tenni.
10. A cserkész jegyzőkönyvében felírja felszerelésének tár

gyait, leikébe pedig berögzíti a jó táborozás belső feltételeit.

V. Örömet okoz, amikor táborba m egy!

A táborbaszállás nem menekülés otthonról, nem szó
többséggel kivívott beleegyezés, hanem örömmel várt be
következése egy óhajtott eseménynek. Reméljük, Nálad 
így lesz. Ha a következő sorokat elolvasod s aggodalmad 
támad, hogy „talán mégsem?", akkor nagyon, de nagyon 
igyekezzél segíteni rajta. Mert így kell annak lenni:

1. Édesapja küldi,
2. Édesanyja engedi,
3. tanítói „jó vakációt" kívánnak,
4. az osztálytársak „mulass jól“-t mondanak,
5. a barátok „aztán gondolj ránk is néha“-val búcsúznak el,
6. a nagynénik és nagybácsik „aztán mindennap írj" mon

dattal csókolják homlokon,
7. az Örs csatakiáltássaí fogad,
8. a kürt vidáman rikolt,
9. a cserkészzászló élénkebben lobog,

10. a cserkészliliom reádmosolyog: táborba megy a cserkész.
(eh.)
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Felszerelési „lexikon *.
A cserkész táborozási felszerelését és a legcélszerűbb 

csomagolási módot részletesen leírja a „Cserkészkönyv1*. 
Itt fölösleges közölni, azonban mégis segíteni akarunk ol
vasóinknak s ezért közöljük a „Felszerelési lexikon“-t, 
melynek feladata mindenki részére megkönnyíteni a fel
szerelés összeállítását. Az adatok háromhetes táborra vo
natkoznak.

Alsónadrág, legalább 3-at kell vinnünk. — Alumínium étel
dobozok, ebbe csomagolhatjuk be az élelmet otthon, táborban 
pedig (kimosás után) a kényes dolgokat (óra, fényképek stb.) 
tarthatjuk benne. — Ásó, mint örsi felszerelést visszük háti
zsákra erősítve. — Asztalkendő, egy (magunk is moshatjuk).

Biblia, protestáns cserkészeknek nélkülözhetetlen. — Bizton
sági tű, igen sok esetben tesz jó szolgálatot. 5—6 darab viendő.
— Bot nélkül igazi cserkész nem megy táborba.

Ceruza, kettőt vigyünk magunkkal. — Cipő,‘tartalék cipőt 
ajánlatos vinni, de tornacipőt vagy szandált okvetlenül kell. — 
Cipőfűző, tartalékot is kell vinni. — Cipőtisztító, Örsnek lega
lább két tisztítószere legyen (kenőcs, olaj). — Csajka, lehetőleg 
fedővel. Csomagolása: kívül a hátizsákon. — Csákány-balta, 
mint örsi felszerelés kívül a hátizsákon. ■— Csapatszám, a kala
pon, de legyen tartalék is. — Cserkészigazolvány, megújítva. — 
Cserkészing, tartalék is, a zsebhajtókán csináljunk a ceruzának 
helyet (lásd: „Erdők ezermestere"). — Cserkészjelvény, jó, ha 
van tartalék is. — Cserkészkalap, viharszíj, jelvény és kalap- 
számmal. — Cserkészkés, övön hordjuk jobboldalt. „Csikalika" 
kés (vadászkés) nem szabályos és nem is használható komoly 
cserkészcélra. — Cserkészkönyvek. Cserkészkönyvet jó vinni. — 
Cserkészlámpa gyertyával és olajjal is működik. (Cserkészbolt.) 
Örsi felszerelés. — Cserkészjegyzőkönyv, nagyon fontos kelléke 
a cserkész jó felszerelésének. — Cserkésznyakkendő, inggalléron 
belül hordjuk. — Cserkésznyakkendőgyűrű, magunk is faraghat
juk: kéregből, gubacsból, csontból, fonhatunk szíjból stb.

Fényképezőgép, óvatosan csomagolandó. Utazásnál ne hagy
juk heverni! — Fésű. Az igazi cserkész lenyírt hajjal megy tábo
rába, tehát nála fölösleges. — Fogkefe, állandóan tisztán tart
juk és használat után jól megszárítjuk. — Fogkrém. Mindig a vé
gén nyomjuk a tubust. Az elhasznált részt csavarjuk fel. ̂  — 
Gyertya, váratlan és kellemetlen helyzetben jó. — Gyorsfőzö, 
éjjeli őrségeken, betegség esetén jó szolgálatot tehet. ■— Gyufa, 
száraz, de könnyen hozzáférhető helyen tartjuk.

Hajkefe, tisztán tartani. — Harisnya, legalább egy pár hosz- 
szúharisnya tartaléknak. — Hálóing, legalább két darab. — Háti
zsák, minél nagyobb, annál jobb. Készíthetünk magunk is. (L. 
később.) — Hálózsák. Pokrócunkat házicérnával varrjuk zsákká, 
így többet ér.

Imádságos könyv. Katholikus cserkészeknek nélkülözhetetlen.
— Iránytű, őrsönként legalább egy. —- írószerek, örsi irattáros
nál (töltőtoll, levélpapír, boríték, radír).

Jelvények II. és I. oszt. Különpróba.
Kanál, ha vasból van és gyengén nikkelezett, mosogatás után 

jól megtörlendő. — Kefe (ruha), őrsönként. — Kerékpár, ha a 
helybeli utak megengedik, a parancsnok beleegyezésével (ön
kéntes felajánlásra) visszük postás stb. teendőkhöz.  ̂— Kés, a 
cserkészkés mellett vihetünk külön kést az étkezésekhez. — 
Kistrikó, játék, meleg idő, kemény munka tábori öltözete.
KI ott n a diai;, tábori munkanadrág. — Könnyűcipö, szandál, tor
nacipő. — Körgallér, takaródzáshoz, lábra is használható. — 
Kötél, előre nem látott célra, lehet pányva is. — Kulacs, huzat
tal, ha ilyen nincs, jó ú. n. filcből készíteni. — Kürt, megfelelő 
zsinórral.

Labda, örsi felszerelésben. — Lábszárvédő, hosszú harisnya 
helyett. — Lassó, lehetőleg fonott kötélből. — Lámpa, villany
lámpa, takarékos használattal egy tábort végig bír. Sátrakban 
legalább egy gyertyalámpa kell. — Lepedő, lehetőleg a szalma
zsák méreteihez szabva.

Mentőkészlet, őrsönként. — Messzelátó (1. fényképezőgép).
Nadrág, minél több zsebbel (hátul is kettő). -— Napló. Ne 

kerüljön üresen haza, ha más nem, a tábori tökéletesítések, a 
„cserkészés" vázlatai kerüljenek bele.

Oldalzsák. Mint hátizsákot hordva kis kirándulásokon jó (1. 
Erdők ezermestere). — óra, sátorban védett helyen, zsebre- 
tevésnél üvegével test felé dugjuk zsebre. — örsi zászló, elő
írásos, lehetőleg védőhuzattal. — öv, lehetőleg karabinerekkel.

Párnahuzat, jó sűrű szövésű, melyet a táborban szalmával 
vagy szénával töltünk meg, bevarrandó. — Pénztárca (lehet 
megtömve is táborba vinni). — Pohár, könnyen hozzáférhető 
helyen és tisztán.

Rövidharisnya, lábszárvédöhöz, minél több, de legalább ő pár.
Sátorlap, gondosan összehajtva. — Sip, lehetőleg kéthangú. 

— Sípzsinór, előírásos színben. — Sótartó, cserkészésen (hike) 
jól használható. — Swetter, ujjas. — Szalmazsák, lehetőleg sűrű 
szövésű, hogy a szalma kevésbbé szúrjon át rajta, a felbontott 
végét varrjuk be töltés után. — Szappan, pléh vagy celluloid 
dobozban.' örsönkint egy mosószappant vigyünk. — Szájvíz, 
óvatosan csomagolni. — Szélkabát, körgallér helyett. — Szíjak, 
pokróc stb. felszíjazásához.

Tárca, igazolványoknak. — Tábori sapka, nem okvetlenül 
szükséges, vizicserkészek helyette vizi sapkát visznek. -— Tea- 
tojás, hiken jó szolgálatot tesz. — Térkép, elegendő 1:75.000 
méret. — Térképvédő, az örsi irattáros őrzi. — Toilette papír, 
utazási használatra. — Törülköző, legalább 2. -— Törlőruha, 
forró vízben rribsandó. — Tű és cérna, egyénenkint.

Úszónadrág, vagy esetleg úszóruha.
Varrókészlet (egyénenkint) és örsönkint. — Vázlatkönyv,

napló kiegészítésére. —■ Villa, ha vasból van, gondosan meg
törlendő.

Zacskók, csomagolásra. — Zsebkendők, legalább 6—8. *— 
Zsineg, háromnegyed mm vastag, 10 m hosszú.

Lehet-e hátizsák nélkül táborba menni?

Sokan azt fogják- mondani, hogy nem! Azonban, áki 
igazi cserkész, pénz nélkül vagy igen kevés pénzzel is csi
nál magának hátizsákot.

Ha van otthon valamilyen zsák, hosszabb kötéldarab 
segítségével rögtönözhetünk ebből zsákot. (Részletes le
írását 1. Erdők Ezermestere.)

Ha ez sincsen* pokrócunk s néhány szíj segítségével ké
szítünk ilyent. E módszer részletes leírását alább kö
zöljük.

Amennyiben pedig kis hátizsákunkba semmiképen sem 
fér bele a sok holmi, a felszerelés egy részét a pokrócba 
rakva abból külön kézicsomagot készítünk.

Hátizsák bőrből.

Akinek nincsen hátizsákja, kevés költséggel készíthet 
„hátizsákot** bőrből vagy néhány szélesebb szíjból. Az 
egész nem más, mint igen ügyes hordszerkezet, mellyel a 
pokrócba vagy sátorlapba csomagolt zsákszerű csomagot 
összekötözzük s hátra vesszük.

Az elkészítést megkönnyítő vázlaton a pontos adatok le
olvashatók. A szíjakat találkozási helyükön összevarrjuk. 
A lyukakba fűzött zsinegeket tetszésszerinti hosszúságra 
hagyhatjuk.

Szerelhetünk rá homloktartót, melynek segítségével a 
nehezebb' zsák könnyebben szállítható.
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A vázrajz.

Vázrajz — ez egyike azoknak a bűvös szavaknak, me
lyeknek hallatára a legtöbb újoncnak a hideg fut végig a 
hátán, sőt nem egy felnőtt ember is szent csodálattal néz 
arra a cserkészre, aki azt mondja magáról, hogy tud váz

rajzot csinálni. Pedig igazán nem boszorkányság az egész. 
Hiszen már a környékismerethez, a térkép-próbához is 
meg kell barátkozni vele. Persze a vezérkari tiszt, vagy a 
térképész különpróbás őrsvezető jobbat, szebbet tud raj
zolni, mint a kezdő, de hát egyszer csak el kell kezdeni és 
a gyakorlat teszi aztán a mestert.

Most csak arról lesz szó, hogy a kiválasztott táborhely
ről milyent csináljunk, hogy a látogatók odataláljanak és 
el tudják képzelni maguknak. Ehhez pedig még nem olyan 
nagyon sok tudás és gyakorlat kell.

Az első, ami kell hozzá: a papiros, és ceruza. A papiros 
legyen mentői nagyobb, a ceruza pedig szépen kihegyezett.

Azután ismerni kell a szokásos térképjeleket is. A sát
rakra, vagy olyan dolgokra, amelyekre térképjel nincs és 
mégis fel akarjuk tüntetni, magunk csinálhatunk új jele
ket, de ezeknek a magyarázatát a lap alján „jelkulcs" cí
mén adjuk meg, hogy más is hasznájhassa rajzunkat.

Azt is előre meg kell határozni, hogy mi lesz a főcé
lunk. Ha az a fontos, hogy megtalálják a tábor helyét, ak
kor nagyobb vidéket kell felvennünk, tehát az egyes tár
gyak kisebbek lesznek a rajzon, ha ellenben a tábor be
rendezését akarjuk a naplóban megörökíteni, ha minden 
egyes sátrat fel akarunk tüntetni, akkor kisebb terület fér 
csak a papirosunkra, de viszont mindent nagyobbra raj
zolhatunk s így az részletesebb lehet (lásd a 2-ik ábrát). 
Az első esetben, esetleg átlátszó papiroson, az 1:75.000 
arányú katonai térképről rajzolhatjuk át á tájékozásra fon
tosabb pontokat és utakat, vagy 1:25.000 (tehát három
szoros vonalmenti =  kilencszeres területi nagyítással) 
arányban megnagyobbíthatjuk azt (lásd az 1. ábrát) vagy 
pedig más alkalmas mértékben (1:37.500, 1:50.000,
1:100.000), de lehetőleg már meglevő térkép alapján kez
dünk neki, míg ellenben a második esetben rendesen ma
gunk csinálunk eredeti felmérésünk alapján rajzot, képet 
az egészről. Mindenesetre első dolgunk lesz a mértéket, 
a léptéket, az arányt megállapítani, vagyis azt meghatá
rozni, hogy a valóság egy kilométerének, vagy méterének 
mekkora távolság feleljen meg a rajzunkban. Ha például 

a táborunk leghosszabb vonala 50 m, a tábor belső terü

letén kívül eső kút, latrina, játszótér vagy más feltüntetni 
szándékolt helyek közül a legtávolabbi sem esik 60 méter
nél távolabbra a központtól (zászlórúdtól) és a papiro
sunk a rendes félívnagyságú (20><30 cm), akkor 1:500 
arányban nagyon szépen elfér minden, mert 1 méter való
ságos távolságnak a rajzon 2 milliméter, egy 30 személyes 
sátor oldalának 10 milliméter =  1 cm, a tábor belső te
rületének körülbelül 10 cm hosszú és széles négyzet felel 
meg. Kis tábornál talán az 1:200 arány is jó, nagyobbnál 
rendszerint az 1:1000 arányt szokás használni, mert ilyen
kor 1 m =  1 mm. Könnyíti a gyors rajzolást, ha olyan koc
kás papiroson dolgozunk, ahol egy kocka oldala fél cm. 
Persze, ha egészen pontos munkát akarunk gondosan el
készíteni, akkor nem kockás papirost használunk és kör
zővel meg vonalzóval csináljuk.

Minden vázrajzon rajta kell lennie a következőknek:
1. Cím, hogy mit ábrázol az egész.
2. Méretarány. Jó, ha ez nemcsak számmal van odaírva, 

hanem egy egyenes vonalon a mértéket közvetlenül is le 
lehet mérni.

3. Az északi irány; ha ez nincs kitüntetve, akkor fel
tesszük, hogy felfelé van észak.

4. Keltezés, vagyis, hogy mikor készült a rajz.
5. Aláírás, hogy ki készítette.
Jó, ha ezenkívül a vázrajzon még a következők is ott 

vannak:
1. Ahol út, vasút a vázrajz szélét éri, az út legközelebbi 

célja és távolsága.
2. A térképből és a jelekből ki nem tűnő fontosabb ada

tok, pl.: hogy a templom milyen felekezeté, az erdő ti
los-e, stb.

3. Községhatár, legközelebbi vasútállomás, fürdőhely 
stb., vagy legalább a hozzájuk vezető irány és távolság.

Minden cserkésznek van jegyzőkönyve. Ha ebbe min
den próbatábort, nagytábort belerajzol, a mások rajzait 
is megbírálgatja, akkor elég hamar eljuthat odáig, hogy 
egészen használható vázrajzokat tud majd szerkeszteni.

Kezdetnek az is elég, ha az itt közölt két rajzot vesszük 
elő és az Örs körében megbíráljuk, mi jó rajtuk és mi hiá
nyos, mi az, ami nem tűnik ki belőlük. Persze túlságosan 
követelők nem lehetünk, mert azt, hogy a Pista melyik sá
torban alszik, vagy hogy a táborhely földje homok-e vagy 
gyep, nem egyhamar fogjuk vázrajzon feljegyezve látni, 
azt pedig, hogy rőzse szedhető-e, hogy mi a tojás ára, a 
szúnyogokkal hogyan állunk stb. — nem is igen lehet le
rajzolni.
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A jó jelentéshez tehát a rajzon kívül írott szöveg is tar
tozik, mely az ilyen fontosabb tudnivalókkal kiegészíti a 
képet.

Szabályzataink megkívánják, hogy ha a táborozási iga
zolványért beadott kérvényhez nem volna máris mellé
kelve, akkor a tábormegszálló jelentéshez legyen adva egy 
olyan vázrajz, amelyből meglátszik, hogy az ellenőrzők 
hogyan találhatják azt meg a leghamarabb. Mindig jó 
fényt vet a csapatra, hogyha ez rendes, áttekinthető munka. 
De nemcsak ez fontos, mert hiába jön többszínű gondos 
rajz — a tábor után. A pontos elküldés tehát épen olyan 
lényeges, mint az érthetőség.

Aki jó vázrajzot akar csinálni, tanulja meg a térképről 
írott és a Cserkészboltban is kapható könyvecskéket és 
gyakorolja ezt, esetleg örsi versenyeken is, akkor aztán 
nem fog megesni, hogy a Szövetség tőle olyan vázrajzot 
kap majd, amelyet nyugodtan kiadhat pályázatnak azon 
a címen, hogy ki talál több hibát benne?

Ezt a gyakorlást pedig jó már most elkezdeni, hogy a 
tábor látogatóinak meg lehessen mutatni, hogy a csapat 
tagjai ehhez is értenek . . . mert az ellenőrzők az idén 
eziránt is fognak érdeklődni. És reményiem, a Te csapatod 
minden Örse itt is ki fog tenni magáért?

Zsembery Gyula dr.

Mit kap a táborban a cserkész?

Aki otthon is magát szolgálja ki, maga szerez örömet 
magának.

1. Napsugarat és levegőt, vizet és hegyet, az étvágyhoz va
lódi tejet, alkalmat játékra és örömre.

2. Utazol és új világot, ismeretlen vidékeket látsz.
3. Jó munkád, a belső öröm mellett mindenki becsülését is 

kivívja magának. A munka hősévé lehetsz.
Aki készen találja mindenét otthon, még az örömét is 

más szerzi meg számára.
4. Szabadon járhatsz a természetben; szüleid pedig nem ag

gódnak, mert tudják, hogy jó kézben vagy.
5. Megismered a gyümölcsöző munka örömeit: a jó ebéd, 

melyet te főztél, a pattogó tűz, melyet te táplálsz, de a cipő is, 
mely kezed alatt lett fényessé, legalább akkora örömet okoz
nak, mint egy kitűnő számtan-felelet, vagy elegáns új ruha.

6. Férfiúvá, hőssé nevelődhetsz: gyakran keil fáradtságot és 
nehézséget legyőznöd, önállóan határoznod, felelősséggel cse
lekedned.

Mit kap minden cserkész?
7. Vadregényes tábortüzeket.
8. Testvéreket.
9. A parancsnok úrtól itt kaphatsz választ sok minden kérdé

sedre; talán vezetői képességed kifejtésére is jut alkalom.
10. Élő emlékeket a magyar múltból.

Nagytábori vasúti kedvezmény megszerzésének módja.

Ha irodavezető vagy, könnyen érhet az a kitüntetés, 
hogy a parancsnok úr reád ruházza azt a minden tekintet
ben kitüntető feladatot, hogy a tábori utazási kedvezményt 
szerezd meg. Te nagy ambícióval neki is látsz, de mindjárt 
fenékbefúrják igyekezetedet, mert hiányzik valami lénye
ges adat, vagy nem írtad bele, hogy nagytáborba készül
tök, vagy nem írattad alá a kerület és a szövetség illetékes 
fórumaival. Szóval mindjárt látszik tájékozatlanságod. — 
Tartsd be az alábbi feltételeket s minden símán megy:

I. A 66%^os menetdíjkedvezmény (3 cserkész utazik egy 
jeggyel) csak a nyári nagytáborral kapcsolatban vehető igénybe 
és pedig csak az Államvasútak és a kezelésében lévő Helyi
érdekű Vasutak vonalain, a személy- és vegyesvonatok III. ko
csiosztályán. Ezt a kedvezményt csak azon igazolt cserkészcsa
pat kérelmezheti, melynek legalább 10 tagja száll egyszerre 
nagytáborba és az utazni szándékozó cserkészek mind elemi-, 
közép-, vagy tanonciskolái tanulók. E díjmérséklést a 80.811— 
1927. VIII. sz. miniszteri rendelet biztosítja, melyet teljes egé
szében megtalálunk a Magyar Cserkész 1927. július 1-i számá
ban. A rendelet értelmében az eredményes kérelmezéshez szük
séges:

1. Pontos útvonal megjelölése.
2. Az oda- és visszautazás ideje.
3. A cserkészek száma.
4. Bejelentése annak, hogy nagytáborba igyekszenek.
5. Annak megjelölése, hogy a táborozni óhajtók tanulók.
6. Parancsnok aláírása és csapatpecsét.
7. Kerületi véleményezés.
8. Szövetségi láttamozás.
9. Annyiszor 25 fillér postabélyeg mellékelése, ahány cser

kész utazik.
10. Az indulás előtt két héttel a kérvény beadása az illetékes 

üzletvezetőségnél.
11. Ha a csapatnak teherkocsira is szüksége van, azt az indu

lási időpont megjelölésével külön kérvényben kell kérni az ille
tékes Üzletvezetőségnél.

III. A Duna-Száva-Adria Vasút vonalain minden esetben 
50%-os kedvezmény nyerhető, legalább 10 cserkészből álló cso
portok részére. A jegyeket a kérelmezett létszámnak megfele
lően kell megváltani. A kellő adatokat tartalmazó kérelem, kerü
leti véleményezés és szövetségi láttamozás után a D. Sz. A. V. 
budapesti Igazgatóságának adandó be. (Bp., I. Mészáros-u. 19.)

IV. A Györ-Sopron-Ébenjurti Vasút (Igazgatóság Sopron
ban), valamint a Mohács-Pécsi Vasút vonalain (Igazgatóság 
Bp., V., Rudolf-rakpart 3.) is 50%-os kedvezmény illeti meg 
igazolt csapatainkat.

V. A M. F. T. R. és D. G. T. hajóin is 50%-os kedvezmény 
illeti meg a legalább 10-es csoportban utazó cserkészeket, va
sár- és ünnepnapok kivételével és ha a láttamozott kérést kellő 
időben benyújtják. Csónakot csekély díj ellenében szeméiypod- 
gyászként be lehet Vinni a hajóra. A kérelmeket a D. G. T. 
(Bp., V., Rudolf-rakpart 3.), illetve a M. F. T. R. (Bp., V., 
Mária Valéria-u. 11) Igazgatóságához kell címezni.

Az izgalmas pillanat.
Néhány évvel ezelőtt történt táborunkban az alábbi ér

dekes eset: A csapat felszerelése még csak néhány da-' 
rabból állott, mert az akkori szomorú gazdasági viszonyok 
nem engedték meg, hogy nagyobb arányú bevásárlásokat 
tegyünk. Vigyáztunk is minden szerszámra, mint a sze
münk fényére. Csákánybaltával dolgoznak épen a fiúk. 
mikor az egyik hirtelen fájdalmasan kiált fel.

— No, mi az? — rohan ki az őrsvezető kétségbeesett 
arccal?

— Belevágtam a lábamba — panaszkodik a jajgató 
fiatalember.

— No, hála Istennek —- szól megkönnyebbülten az őrs
vezető —, már azt hittem, a csákánybalta nyele törött el.

Mennyit takarítunk meg a táborban?
A fiú otthon havonkint 110 P-be kerül. Ezzel szemben a tábor 

nyújtja az alábbi értékeket:
Fürdés, napozás, homokban mászkálás . . 15.—
Jó levegő, szép tájék ............................... 10.—
Alvás a szabadban, ragyogó nyári ég . . .  . 20.—
Jó étvágy, alapos hízás ...........................25,— •
Tábortűz, kedélyes h a n g u la t '...................... 12.—
Egyéb mulatságok .................................... 13.—
Más gyönyörűségek ............................... . 10.—

Összesen megér tehát a tábor..................215.— P-t.
Ennek legfeljebb 10—20 százaléka a táborozási költség, 

amit haladéktalanul ki kell guberálni.
Hát nem spórol-e, aki elmegy a táborba? (Sz. J.)
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Milyen adatokat tartalmazzon az őrsvezető nagytábori 
jegyzőkönyve?

Az őrsvezetőnek is gondosan kell előkészülnie a nyári 
nagytáborra. Az egész őrs nyári munkájának programm- 
jával az őrsvezetőnek már jóval a tábor előtt készen kell 
lennie, mert a tábor eleven, mozgalmas életében nem talál 
majd arra időt, hogy az örsi programm fölött gondol
kozzék.

Ennek az előzetes, programmkészítő munkának mintegy 
alapja a helyesen vezetett őrsvezetői jegyzőkönyv.

Lássuk tehát, hogy mi mindenre is kell gondolnia az 
őrsvezetőnek, ha azt akarja, hogy Örse a táborban cser
készszerű eleven életet éljen:

1. Tábori Örsének pontos névsora. A szokásos személyi ada
tokat ki kell egészíteni a fiúk szüleinek nyári tartózkodási he
lyével s a fiúk egészségi adatával. (Táborozás előtt és után.)

2. Ki milyen gyakorlati munkához és praktikumhoz ért leg
jobban?

3. Milyen gyakorlati munkát szeretne az Örs megtanulni? 
(Pl. négy lapos sátor verése, szép földmunkák, ötletes tökéle
tesítések és díszítések, látrajzkészítés stb.)

4. Milyen játékokat tud jól az Örs és milyeneket szeretne 
megtanulni?

5. Milyen szellemi programmot akar megvalósítani az őrs 
(komoly megbeszélés, cserkésztörvények, testvériesség fejlesz
tése stb.).

6. Mivel járulhat az Örs a tábortüzek műsorához:
a) komoly rész (megbeszélés, vita),
b) szavalatok (komoly és víg),
c) kis jelenetek,
d) monológok,
e) zenedarabok,
f) énekek,
g) bemutatások, bűvészkedés, tánc stb.
f) mesék, környékünkhöz fűződő regék.
7. Milyen nótákat tudunk jól s milyeneket szeretnénk meg

tanulni.
8. Hogyan akarjuk berendezni örsi táborunkat (sátrunkat), 

milyen tökéletesítéseket, díszítéseket alkalmazunk a sátorban, 
hogy fogunk elhelyezkedni? (Vázlatos rajzokkal.)

9. Hová szeretnénk kirándulni a táborból s milyen lesz kb. 
a kirándulás programmja.

10. Milyen felszerelést visz az Örs a nagytáborba. Mit kell 
még tábor előtt kiegészítésképen vásárolni?

11. Milyen játékokat viszünk a táborba?
12. Ki lesz a táborban az örsi szertáros, könyvtáros, napló

vezető stb.?
13. Szabad időnkben mit fogunk csinálni (megbeszélések, 

örsi séták, természetismereti kirándulások, tábortűzre való ké
szülés stb.).

14. Milyen örsi hibákat kell orvosolni a táborban? (Fegyel- 
metlenség, szeretetlenség, „klikk“-szerűség stb.)

15. A csapat többi Örseinek tábori munkáját mennyiben segít
hetjük elő (jó sátorberendezésre tanács, játékok, nóták taní
tása, közös kirándulás stb.).

16. Ki hoz az Örsből táborba: fényképezőgépet — távcsö
vet — zeneszerszámot — térképet — játékot — könyvet — 
iránytűt, térképmérőt s tartót stb.?

17. Kiknek és mennyi táborozási segélyre van szükségük?
18. A tábor környékének rajza.
19. Legfontosabb üzletek, hivatalok címe a tábor környékén.
20. Rövid menetrend-kivonat. D. L.

Bicskarögzítő.

Ha az övön függő cserkészkés 
lengésével zavar vagy lopódzko- 
dásnál zajt csap, legegyszerűbben 
úgy oldjuk meg a kérdést, ha nad
rágunk színével egyező pántot var
runk vízszintesen, melybe a kés fé
lig belecsúszik. Így övünkön lóg és 
mégsem zavar.

Mi legyen a raj mentőszekrényében.
A raj-mentőszekrénybe a következő felszerelés beszer

zése ajánlatos:
2 méter steril gazé 15X15 cm2 darabokra vágva, jól záró 

bádogdobozban.
3 csomag 50 gr sebgyapot.
5 darab sebkötözö csomag.
3—3 darab mull pólya 10 és 15 cm széles, 5 m hosszú.
2 darab háromszögű kendő.
1 tekercs ragtapasz 5 cm széles, 5 m hosszú.
Fél méter Bileroth-batiszt.
100 gramm borvazelin.
100 gramm zinkkenőcs.
100 gramm olaj.
1 darab gennycsésze.
1 darab szappan tokban.
1 darab lapos pohár.
1 darab körömkefe.
1 darab törülköző.
1 darab evőkanál.
1 darab olló.
5 darab különböző hosszú fa- vagy drótsín.
1 darab Esmarch-pólya végtagleszorításhoz.
50 gramm jódtinktura üvegdugós üvegben, fatokban.
100 gramm benzin üvegdugós üvegben.
100 gramm alkohol üvegdugós üvegben.
200 gramm Lysoform.
20 darab fél grammos aspirin.
20 darab fél grammos phenolptalein-tabl. (hashajtó).
1 darab maximál hőmérő.
1 darab anatómiai csipesz.
12 darab biztosító tű.
1 darab kötszerolló.
1 darab mentőkönyv.
1 darab mentőnapló.

A tábori fényképész tízparancsolata.
1. Fényképezőgéped nem virág, mely csak megfelelő „ned

vességben" érzi jól magát.
2. Szerszámaidat, de különösen a kazettákat ne hagyd kint, 

mert vannak még a cserkészek között is felfedezésre vágyó lel
kek, akik mindent kézbevesznek s „mi van belül?" kiáltással 
nem irgalmaznak semminek.

3. Két felvétel árából pompás megvilágítási táblázatot vásá
rolhatsz, melynek segítségével felvételeid megvilágítása kifo
gástalan lehet. Neked még nincsen? Talán szégyelsz „bot" se
gítségével járni? Pedig a csónakban ülő nem szégyellj kézbe
venni az evezőket.

4. Felvételeiddel ne cserkésztábori „lovasszobrokat" és erdei 
„Napóleonokat" örökíts meg, hanem köznapi, de igazi cser
készeket.

5. Kifogástalanul éles képet csak a távolság pontos beállí
tásával, a fényrekesz leszűkítésével, rezgés nélküli géppel, jó 
megvilágítást pedig az idő, a hely, fényerő és lemezérzékenység 
tekintetbevételével érhetünk el.

6. A villám gyors! így szaladjon át eszeden exponálás előtt: 
élesség, diafragme, pillanatzár, lemezfedő helyzete és csak az
után kartindsd el a gépet.

7. Egy kis légy a levesben tönkreteszi étvágyadat, egy kis 
napsütés a lencsében és nem élvezhető a „fényudvaros" kép.

8. „A cserkész takarékos", de aizért egy lemezre lehetőleg 
csak egy felvételt készít.

9. A ,,krokodil“-örs stramm őrs, de azért elég, ha reggel tor
nánál, mosdásnál, evésnél, emésztésnél és elpilledésüknél meg
örökíted őket, a többi negatívodat szánd másra is.

10. A „paccer" beszél, kiabál fényképezés előtt és alatt. — 
Utána pedig hallgat. Az „igazi" pedig a felvételnél hallgat, ké
sőbb pedig beszélnek helyette képei.

Az anatómia vizsga.
Anatómia és elsősegélyből folyik a próbáztatás a cser

késztáborban. A szív szerkezetéről van épen szó; de az 
egyik fiú a hozzá intézett kérdésekre nem igen akar nyi
latkozni. Az őrsvezető segíteni akarja a mélyen hallgató 
fiút s mikor épen a szívbillentyűkről lenne szó, így pró
bálja a feleletre rávezetni:

— Na, gondolkozzál csak, mi van a zongorán?
Hosszabb hallgatás után a próbázó örömteli arccal, dia

dalmasan vágja ki:
— Pedál.
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A táborbaszálló cserkész imádsága. Hogyan készül az őrsvezető a táborra?

Végtelen örök Valóság, kit a gyermek örömével és bi
zalmával Atyámnak nevezek, múlhatatlan szeretető, ke
gyelmes Istenem:

hálásan köszönöm Neked, hogy napról-napra elárasz
tasz engem a Te kegyelmednek ezernyi jelével, hogy éle
tet, erőt, friss szép ifjúságot adtál nekem és benne engedsz 
élni a te csodálatos világodnak nagy életáramában, hogy 
megnyitod szemem, szívem és értelmem előtt a tiszta élet 
millió titkát s százezernyi társammal együtt szerte e vi
lágon beavatsz a Te hadseregednek soraiba.

Atyám, ebben a világban annyi csodát, annyi titkot mu
tattál meg nekem, annyi szépségre és annyi sok feladatra 
nevelsz: dicséret és hálaadás Neked azért, hogy a Te is
meretedben és igaz akaratod követésében nevelődhetem 
férfivá, a Te gyermekeddé, a Te Szent Fiad érdeméért és 
Szent Lelked által.

Most itt állok, hogy vezetőimmel és társaimmal együtt 
elinduljak a nyári táborba, a természet, a testvéri együtt
élés, a tiszta és friss élet nyári próbájára. Köszönöm Is
tenem ezt az alkalmat. Egyben kérlek, hogy állj mellettem 
a Te mindenható erőddel és isteni jóságoddal, hogy min
dig és mindenben méltó lehessek a Liliomhoz. Hogy ez a 
pár hét emberileg többé, igazabbá tehessen. Hogy tár
saimmal együtt, egy szívvel-lélekkel tudjak elmerülni a Te 
világod áldott szépségeiben és nagy tanulságaiban s hogy 
az igazi barátság és szolgálat lelke legyen úrrá bennem.

Áldd meg azokat, akik szerte e világban Téged szolgál
nak, különösen a jövő nemzedék lelkének formálásában. 
Áldd meg cserkésztestvéreimet, a Vezértől a legkisebb 
gyermekig, bárhol, bármily nyelven szólal meg a lelkűk 
a Tábortűz körül és bármilyen formában hívnak Téged 
— ha valóban Téged hívnak, Léleknek, Igazságnak és 
Egységnek Istenét.

Áldd meg hazámat s e hazában népemet. Add, hogy 
jólét, becsület és igazság uralkodjék ezen a szomorú föl
dön. Áldd meg, Atyánk, a rabmagyarokat s add vissza a 
mi elrabolt igazunkat — a inibennünk újjászülető jobb ma
gyarság diadalmas ereje által . . .

Te, aki jól tudod, hogy mire van szükségünk, még mi
előtt mi kérnők azt, hallgasd meg az el nem mondott és el 
sem mondható imákat is és áldj meg engem a Tábor ide
jén legnagyobb ajándékoddal: a Te Lelkeddel.

Szent Fiad, az én Megváltó Mesterem áldott nevében 
kérlek, oh mennyei Atyám.

Ámen.

Bár a tábor előkészítését a parancsnokság végzi, mégis 
az őrsvezetőnek is vannak bizonyos feladatai a tábor elő
készítése terén. Ezek röviden a következők:

1. Megbeszéli Örsével, hogy mi legyen az őrs célja a tábor
ban s arra törekszik, hogy ez összhangban legyen a csapat cél
kitűzésével.

2. Mindent megtesz, hogy Örse nagyobb közösségben (raj 
és csapat) is jól működjék.

3. Megbeszéléseket rendez a táborban időszerű kérdésekről. 
(Pl. Miért van szükség a táborban fegyelemre? A nélkülözések 
és a VIII. törvény stb.)

4. Kiegészíti-, az Örs tagjainak tudását annyira, hogy min
denki tisztában legyen legalább a II. o. próbával s a műszaki 
és szakács különpróbából mindazzal, ami nélkül nem lehet meg
élni a táborban.

5. Menetgyakorlatokat rendez, hozzászoktatja Örsét a sza
badban való tartózkodáshoz, a nélkülözésekhez, sátorban alvás
hoz, hátizsák viseléshez.

6. Megvizsgálja, rendben van-e mindenkinek az egyéni fel
szerelése?

7. Rendbehozatja és megvizsgálja az örsi felszerelést.
8. Minden lehetőt megtesz, hogy Örséből senki se maradion 

el a táborból.
9. Utánanéz, hogy az örsi tagok be tudják-e fizetni a tábo

rozási díjat. Ha nem, gondoskodik, hogy emiatt ne maradjon el 
senki a táborból. (Pl. a parancsnokságtól segélyt kér.)

10. A tábori örsi szabadidőre programmot készít.
Bartalits E. 15.

A csapatmentőszekrény
felszerelésének tökéletesebbnek és bőségesebbnek kell már 
lennie, mint a rajmentőszekrénynek. A szükséges műszerek: 
egy szike (orvosi kés), kanál, sebtál, ivópohár, lázmérő, 
kéztörlő. Kötözőszerekkel bőségesen legyünk ellátva; a 
fentieken kívül szükséges még: vízhatlan anyag, ú. m. bill- 
rothbatiszt vagy guttapercha. Fertőtlenítőszereket kiegé
szíti még a cinkkenőcs, Perhydrol tabletta, benzin, olaj, 
esetleg xeroform por. A gyógyszerek közül szükséges még 
chinin, pantopon vagy opiumcseppek, ricinusolaj, keserüsó, 
cotfeinpor.esetlegmégostya, hánytatószer, étvágygerjesztő.

Igen fontos, hogy valamennyi szer nevével legyen el
látva, a mérgeken (f) külön jelzés is legyen. A poralakú 
bevehető gyógyszereket, ha lehet, külön tartsuk, mert 
könnyen felveszik más gyógyszerek szagát, undorítókká 
lesznek és ha nem használjuk el, félévenkint legalább meg 
kell azokat újítani.

Minden mentőládában ott legyen a „Cserkészsegély- 
nyujtás kis kátéja" és utasítás a gyógyszerek használati 
módjához.

Az egészségügyi felszereléshez csak az nyúljon hozzá, 
aki kellőképen használni tudja. fDr. Hermann János.)•tuiAiim
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MAGYAR C S E R K É S Z  -  M A G YAR F A L U .
Kerekes parancsnok úr váratlanul betoppant a negyedik 

Örs gyűlésére. A fiúk boldogan ugrottak talpra s tiszte
legte!:. Tudták, hogy ez az örsi összejövetel különösen 
tartalmas lesz, mert Kerekes parancsnok úr mindig hoz 
valami eredeti ötletet vagy „célszerű újítást11,.

Nos, mi a téma? — kérdezte a parancsnok úr mo
solyogva s helyet foglalt.

Czáder őrsvezető előadta a gyűlés tárgyát:
Arról beszélgettünk, hogy a nyári táborozás talatt 

hogyan kell a parasztokkal bánni. Utóvégre rájuk vagyunk 
szorulva, sok kellemetlenséget okozhatnak, ha nem tud
juk magunkat velük megszerettetni.

Nagyszerű téma! örülök, hogy én is hozzászólha
tok. Lássatok, fiaim, ez a probléma a magyar cserkészek 
egyik legnagyobb problémája: megoldani a cserkész s a 
magyar falu viszonyának nehéz kérdését. Eszembe jut egy 
Indiát járt politikus mondása: India már régen lerázta 
volna az angol igát, szabad, önálló, művelt birodalom le
hetne, ha nem volnának benne kasztok. Egyik ember le
nézi a másikat, mert nem az ő kasztjába tartozik, örökös 
a gyűlölködés, a harag, a csetepaté, a széthúzás, mert a 
kasztokat ledönthetetlen választófalak különítik el egymás
tól. Igaz, hogy nálunk kevesebb a kaszt-rendszer külső
sége, de a kaszt-lelkület megvan. Ezért nem erős és ha
talmas a mi kis országunk! Ha hét-nyolcmillió magyar 
egyet érezne, egyet akarna és szeretné egymást: kiforgat
nék a sarkából ezt a vén Európát! Jó arról beszélgetni, 
mint kapcsolhatnék össze a széthúzó magyarok szívét! 

Czáder közbeszólt:
- Épen azt mondtam a fiúknak, hogy a városban már 

sikerült a munkás fiút a gyárigazgató fiaval kibékíteni.
— Igaz! A cserkészet egybefogja a város fiait: az urat 

és proletárt. Lám, te géplakatos fia vagy, a Jász Gyurica 
pedig a hajógyár mérnökének a fia: s nem érzitek a tár
sadalmi különbséget. A cserkészet kiválóan alkalmas arra, 
hogy a kaszt-falak lerombolásának krisztusi munkáját 
sikerrel megoldja; mert a cserkészet alapja az egyéni ké
pesség s a jellem, nem pedig a véletlentől függő társadalmi 
helyzet. Ezt a talajt egyengető munkát vállalnotok kell.

Jász Gyurica némi torokköszörülés után így szólt:
— Parancsnok úr, kérem, én olvastam, hogy az elszakí

tott felvidék magyar cserkészei kézbe fogták az ottani 
magyar parasztok nevelésének az ügyét. A felvidéki ma
gyar cserkészek a falu barátai. Elindul egy-egy őrs, a 
nép közé vegyül, játékokra tanítja a falu gyermekeit. Ren
deznek esti tábortüzeket, amelyeknél megjelenik az egész 
falu. Az egyik ilyen nyári vándorláson 16 fiú vett részt, 
270 kilométert tettek meg Pozsonytól Párkányig, Léváig, 
Nyitraig, tizennégy „mesélést“ tartottak. Két nagy tábor
tüzet rendeztek magyar nótákkal, játékokkal, népies me
sékkel. A hangulat olyan meleg volt, hogy a keménynyakú 
magyar paraszt előtt eltűnt a város s a cserkészekben 
megérezte a testvért. Egyik nótájukat én is tudom:

Bevonultak Gyallára a cserkészek,
Jaj Istenem, beh gyönyörűt meséltek!
Fölragyog a, fölragyog a határban a tábortűz,
Magyar várost és falut az összefűz..

Én azt gondoltam, hogy nekünk is valami ehhez ha
sonlót kellene csinálnunk.

Niklay Ernő, az Örs filozófusa és poétája is megszólalt, 
pedig ő hármat se szól egy héten, ha nem kérdezik:

— Tavaly a monostori táborban olyan furcsa volt, hogy 
mi kötéllel bekerített négyszögben éltük a magunk életét 
s a monostori parasztok a kötélen kívül pipáztak s úgy 
bámultak bennünket, mint valami komédiásokat. S mikor

a parasztgyerekeket elkergettük, megdobáltak kővel. Én 
már akkor éreztem, hogy itt valami nincs rendjén. Csak 
akkor békültek meg velünk, amikor az egyik fölütötte a 
lábát s mi kimostuk és bekötöztük a sebét.

A parancsnok úr vette át a szót:
Én is úgy gondolom, hogy a cserkészeknek a falu 

meghódításában nagy lesz a szerepük. Miért? Mert a vá
rosiak.közül ó'k érintkeznek legközvetlenebbül a faluval 
s a cserkészek szelleme, tíz törvénye is alkalmassá teszi 
őket erre a munkára. S a faji s nemzeti életösztön is kö
telez bennünket arra, hogy minden magyart testvérünkké 
neveljünk.

Igaz — szólt Czáder Lajcsi —, mi napról-napra a 
legszorosabb kapcsolatban vagyunk a magyar paraszttal. 
Erre utal a táborhely, az élelmezés, a kirándulások stb. 
Ezért vetettem föl a kérdést: mint viselkedjünk a faluban, 
hogyan beszéljünk a parasztokkal s hogyan szerettessük 
meg velük magunkat?

— Kényes és fontos kérdés! — szólt a parancsnok úr. — 
Szeretnék néhány gondolatot adni nektek, nem részletes
utasítást, mert hiszen ahány helyzet, ahány ember, _
annyiféle a megoldandó feladat.

Először is ne fölülről nézz a parasztra! Azért, mert is
kolát végeztél vagy műhelyben dolgoztál s összeolvastál 
egy tucat könyvet, még nincs jogod lenézni őt. Meg kell 
szoknod — ha jó cserkész vagy —, hogy ember és ember 
közt nem esetleges vagy külsőséges szempontok szerint 
tégy különbséget. A parasztember világa más, mint a tied, 
de lelkében nagy és szent értékek rejlenek s ezeket meg 
kell becsülnöd. Gondolj Eötvös József szép költeményére: 
Isten nagy ajándékait egyformán mindnyájunknak adta. 
Közös a levegő, a nap mosolya, a rét selyme, az erdő ár
nyéka, a víz üdítő frissesége; közösek a szív örömei, fáj
dalmai, közös a végső kikötő, a sír. Legfőképen közös a 
magyar talaj s annak minden ajándéka, a kenyér, a gyü
mölcs — s közös itt minden magyar sorsa. Mindez test
vérré tegyen bennünket. Ne nézd le a parasztot s testvéri 
alapon érintkezzél vele! Becsüld meg, mert magyar s mert 
ezeréves magyar értékek hordozója.

Niklay közbeszólt:
Igen, azt már elhatároztuk, hogy a mezőn minden 

parasztnak fogunk köszönni, ha dolgozik. Mert a dolgozó 
ember előtt kalapot kell emelni. Ezt a Jász ajánlotta.

— Kedves ötlet, dicséret érte! Becsüljétek meg a magyar 
nép értékeit és munkáját. Az ő ősei véreztek a mohácsi sí
kon s Nándorfehérvár alatt. Az ő kapavágása beletartozik 
a nemzettönntartó munkába s ekéje szimbolikus eke, 
amely belevág a magyar talajba s nyomában magyar élet’ 
magyar műveltség, magyar szellem terméke fakad. Ha 
munkában találod őt s azt mondod neki: Adjon Isten jó 
napot! — mintha ezt mondanád: Adjon Isten nekünk, sze
gény magyaroknak végre békét, boldogságot, víg napot, 
mert küzdelemből, meg nem értett jóakaratból, hiábavaló 
erőfeszítésből volt elég.

Érdeklődjél a paraszt ügyei iránt, kérdezd őt a földjéről, 
az időjárásról, a termésről, Isten áldásairól, az ő prob
lémáiról, amelyek a magyar anyafölddel összenőttek. — 
Néhány keresetlen szó közelebb hozza egymáshoz a lel
keket.

Czáder lelkesen szakította télbe a parancsnok úr sza
vait:

— Én már össze is szedtem a népköltészeti gyűjtemé
nyek alapján egy sereg népies kifejezést és szólásmódot, 
hogy a maga nyelvén szólhassak a falusi emberhez.

— Isten ments! — szólt Kerekes parancsnok úr. — Csak 
táj nyelven ne próbáljatok a paraszttal beszélni. Ez any-
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nyira rosszul sikerülne, hogy könnyen csúfolódásnak ve
hetné. Beszélj vele a magad városi nyelvén, úgy, ahogy 
természetesen megszületnek ajkadon a szavak. A falu 
népe tudja, hogy te városi vagy s hogy tenéked ez a ter
mészetes stílusod. (Főképen ne mondd azt, hogy „pöstiek 
vagyunk", mert a nyílt e hangot a vidéki ember sohase 
ejti ö-nek, csak a zárt e hangot.)

Ellenben figyeld meg a falu népének a lelkét s a lélek 
minden megnyilatkozását, elsősorban a nyelvét, szólás
formáit, közmondásait, amelyekben ezredéves bölcseség 
kincsei vannak elraktározva. Szedd össze e kincseket. Alig 
tudok nemesebb feladatot, mint a nép nyelvének s e nyelv
ben elraktározott nemzeti értékeknek a tanulmányozását. 
E téren helyes irányt mutatnak nekünk a felvidéki magyar 
cserkészek, akik vándorútjaikon s táborozásaik alatt nép
dalokat, népmondákat, szólásformákat, közmondásokat, 
meséket gyűjtenek, lerajzolják a népművészet alkotásait.

— Nagyszerű — lelkendezett Czáder —, én tudok raj
zolni, le fogom másolni vázlatkönyvembe a falusi házak 
cifrázatait, a kapuk faragványait, a korsók díszítéseit, a 
fej kendők, magaszőtte ruhák minden érdekességét.

— Csak arra kell vigyánod, hogy ne feltűnően végezd 
ezt a gyűjtést. A parasztember lelkének a legrejtettebb 
szobáját, ahol a titkait őrzi, a kíváncsiság kulcsával nem 
lehet kinyitni. A szeretet, a megértés, a kölcsönös közlé- 
kenység az a varázseszköz, amely föltárja előtted a nép 
titkát.

S ez az együttélés a néppel előkészíti az új magyar 
renaissance-ot, amelynek a gyökerei mélyen benyúlnak a 
vidék életébe. Minden újjászületés csak belülről indulhat 
ki: — külső támogatással, injekciókkal nem lehet élő szer
vezetet erőssé tenni. A nemzettest pedig élő szervezet! Az 
emberi test akkor erő, akkor biztos fészke a lélek
nek, ha minden szerve egyetértő munkát végez, ha a kéz, 
a láb, a szem, a fej harmóniában él s tevékenységüket kö
zös cél teszi egységessé. A nemzet eleven organizmusára 
is áll ez a hasonlat. A magyar haza minden fiának össze 
kell tenni az erejét, munkáját, ha nemzetünket ismét nagy
nak akarjuk.

— Én azt is szeretném — szólt Niklay —, ha cserkész
tudományunkat a nép javára is értékesítenénk.

— Természetesen! Ahol tudsz, segíts! Ezt a cserkész

jelszót legelsősorban a magyar nép között kell megvaló
sítanod. Sokféle alkalom kínálkozik a segítésre. Nemcsak 
arra gondolok — bár ez is fontos —, hogy a mentőládát 
s a vele kapcsolatos orvosi tudásodat vedd elő, ha gyó
gyítanod kell. Tudok esetet, hogy egy beteg öregasszony
nak a kertjét fölásták a cserkészek. Egy alkalommal egy 
tehetetlen öreg paraszt krumpliját betakarították a határ
ból; máskor fölaprították egy sokgyermekes öregasszony 
hasábfáját. Arra is tudok példát, hogy egy dolgozó nap
számos számára napról-napra kivitték a kaszálóra az 
ebédet, mert az asszony apró gyermekétől nem tudott ha
zulról kimozdulni. Oh, a nyitott szemű cserkész, akit a 
jóakarat irányíí, számtalan alkalmat talál a segítésre. — 
Csak ne legyen a cserkésztábor az önzés szigete, amelyet 
nem lehet megközelíteni.

S nem szabad éreztetned, hogy lekötelezted őt, mert ez 
sérti az önérzetét. A falu önérzete kényesebb, mint a 
városé.

Szeressétek a falu apróságait, a mezítlábas fiúkat. A 
falusi emberhez gyermekein - keresztül lehet eljutni. Ha 
megkínálod a kisfiát cukorral, almával, ha engeded, hogy 
belefujjon a trombitádba, ha bekötözöd sebes lábát, ha 
ügyességekre tanítod: ezzel megnyered magad számára a 
szülőt is.

S végül rendezzetek a falu népe részére is tábori ünne
pélyt, tábortüzet, mint a felvidékiek. Persze, ne városi 
színezete legyen a. programúinak: falusi lelki táplálékot 
adjatok a népnek: tárogatót, magyar nótát, népmesét, Tol
dit, Petőfi-verseket stb. Vigyázzatok arra is, hogy a 
falu humora nem Göre Gábor humora.

Bakos Karcsi, aki eddig hallgatott, most megszólalt:
— Parancsnok úr kérem, én magam is falusi gyerek va

gyok s úgy látom, nagyon is ideális szemmel tetszik nézni 
a magyar parasztot. Sok ám abban a durvaság is. Sokszor 
olyanokat mondanak, hogy rossz hallgatni.

— Ez igaz, Karcsi fiam! De azért vagytok cserkészek, 
hogy javítsatok ott, ahol lehet. A nép nyers, faragatlan, 
de fogékony a jó, a szép iránt is, ha megfelelő hatás alá 
kerül. Én azt szeretném, ha a mi táborunk találkozóhelye 
lenne a magyar jövendő két tényezőjének: a magyar nép
nek s a mély lelkiéletet élő öntudatos cserkésznek.

Radványi Kálmán.
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A hátizsák akasztószerkezetének gyors meg
javítása.

A hátizsák egyik hordozószíját karika és kampó tartja, 
mely arra szolgál, hogy a kampó kiakasztásával a hátizsák 
felvétele és letevése könnyebb legyen. *A legtöbb hiba itt 
keletkezik, azonban kis ügyességgel a hibát azonnal ki
javíthatjuk.

Ha a karika kiszakadt, szorítónyolcassal kötéldarabot 
kötünk a hátizsák csücskére. A rája kötött állóhurokra 
akasztjuk a kampót.

Ha a kampó is kiszakadt vagy eltörött, erős zsinegdarab 
mindkét végére állóhurkot kötünk. Egyik végét a kampó 
helyére, a másikat a karikát helyettesítő állóhurokba be
tolva kis pálcika keresztbedugásával rögzítjük.
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Miért mintaszerű a magyar cserkész sátora?
A magyar cserkésznek a sátora hajlék, ősi hajlék, ahon

nan visszaálmodhatja magát a szabad pusztára ősei közé. 
Ezért nem lehet a magyar sátornak még a lebernyege sem 
sáros, ezért ápolja becéző szeretettel minden lakója, ezért 
díszítik környékét versenyezve az őrsök. Ezért hoz a benne 
kis asztalkán álló feszület, szentkép alá friss virágot a ki
rándulásról hazatérő.

Kétlapos rombuszsátor gyors felverése.

Az összehajtott kész sátorlapot a rúdkarikánál megfogva 
úgy rázzuk széjjel, hogy lehetőleg teljesen laposan terül
jenek el a földön. Most először a négy sarkát fogjuk le- 
cövekelni s csak azután toljuk be a rudat a két karikába 
és emeljük fel a sátort.

A lecövekelésnél vigyázzunk arra, hogy a sátorlap alapja 
négyzet, tehát az egyik oldal a másikkal derékszöget 
zár be.

örsi sátor sátorlapokból.
Kis és nagy rombuszlapokból verhetünk 8—10 fiút be

fogadó sátrat is. A lényeg itt az, hogy 4—6 vagy több sá
torlapból egy sátrat verünk. Habár például a 4 lapos sá
tornak számszerűen ugyanannyi az alapterülete, mint két 
kétlapos sátornak, gyakorlatban mégis nagyobb lesz,

ugyanis kevesebb helyet tesz használhatatlanná a rézsu- 
tosan földet érő ponyva.

A négylapos sátor elkészítése könnyen megtanulható, 
ha két kétlapos sátrat egymásmellé verünk (élre), majd 
két egymásfelé eső élének kigombolásával és sarkainak 
a másik sátorközéprúdra akasztásával a sátrat elkészítjük.

A későbbi felveréseknél már előre összegomboljuk.

Kettős árkolású sátor.

Olyan helyen, ahol a 
sátor mellett meredek 
hegyoldal van, melyről 
zápornál nagymennyiségű 
víz folyik lé, célszerű a 
sátornak ezen az oldalon 
kettős árkolást készíteni. 
Ennek feladata a hirtelen 
nagy mennyiségben ömlő 
víz felfogása és leveze
tése. Amennyiben a víz 
magával hozott hordalék
kal (iszap, gallyak stb.) 
a felső árkot betemetné, 
az első lép működésbe s 
ezalatt a felső árkot ki
tisztíthatjuk. A felső ár
kot úgy kell elkészíteni, 

hogy a sátor sarkait megkerülve torkolják be a sáto
rokba.

Milyen a nyolclapos sátor.
Nyolc kis vagy nagy rombuszlapból gulaalakú sátrat is 

készíthetünk. Kétszer olyan magas középrúd kell hozzá,

mint kétlapos sátorhoz ugyanazokból a lapokból. Alap
területe megfelel négy kétlapos sátornak, azonban az el
helyezés annyival kényelmesebb benne, hogy itt a helyki
használás sokkal kedvezőbb.

A B-típusú örsi sátor leggyorsabb felszerelési módja.
A leggyorsabb felverési mód négy mozzanatból áll.
1. A tetőlapot leterítjük a földre, mégpedig úgy, hogy 

a lebernyegek a lap alá legyenek hajtva.
2. A gerincrudakat összeerősítve a sátor elé toljuk.
3. Ezután a cövekeket a lap varrásainak irányában a 

kütélkarikától egy araszra beverjük és a köteleket meg
eresztve rájuk akasztjuk.

4. Végül a gerincrudat felemeljük s a tartórudakat he
lyükre téve felemeljük, a köteleket meghúzzuk és a sá
tor áll.

Ezzel a felverési móddal,egy 8 tagból álló Örs igen ha
mar felverheti a sátrat. (Kulcsár Győző 25.)

Mi is az a „srtammság?“
Sokszor halljuk ezt a szót s ha valaki minket vagy Ör

sünket, esetleg táborunkat igen meg akarja dicsérni, azt 
mondja: „Ez stramm".

Mi hát ez a külföldi szó, amelyet mi cserkészek olyan 
szívesen használunk?

Valaki azt mondhatná, hogy stramm magyarul anny; 
mint „feszes".

Ha így lenne, nem mondhatnék a kürtös díszjelére : 
„Strammul fújta". Qe még kevésbbé közszeretetben álló 
főszakácsunk főztjére, hogy „stramm leves volt".

„Feszes" kürtjelet hallgatni, különösen „feszes" levest 
enni nagyon furcsa lehet.

Hogyan értsük hát a „stramm" szót?
Három fogalommal fejezhetnők ki.
Először van a „stramm" fogalomban nagy adag férfias

ság. Tehát már nem gyerekes!
Másodszor nem puhaságot, lágyságot, „tedd-ide, tedd- 

oda“-ságot, hanem határozottságot, keménységet jelent.
Harmadszor benne van, hogy ami „stramm", az nem 

kezdés, kísérletezés, hanem valami tökéletes.
Ha tehát magyar szóval akarnók kifejezni, azt mond

hatnék: „férfias keménységgel tökéletes".
S ha azt egy szóval, ha az idegen „stramm“-szóval is 

fejezzük ki, tudjuk, hogy a magyar nemzet ezer év óta 
ilyen munkát végzett s a cserkészek a jövőben is ilyet 
akarnak végezni. (Sz. Gy).
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Elhelyezkedés a B-típusú örsi sátorban. A „kötélfeszítő“ használata.
Legügyesebben úgy helyezkedhetünk el, hogy a szalma

zsákok az egyik hosszú fal mentén egymás mellett legye
nek, a szembenlevő hosszú fal mentén alacsony polcot ké
szítünk, amelyen (esetleg alatta is) mindenki elhelyezheti

holmiját a maga fekvőhelye irányában. A szalmazsákok 
és a polc között marad még elég hely a közlekedésre.

A tartó rúdak között erős drótot feszíthetünk ki, melyet 
apró drótkampók segítségével, mint fogast használhatunk.

Nap- és esővédő kúpsátor elé.

A napsütés és bevágó eső sok kellemetlenséget okoz a 
kúpsátornál. Segíthetünk ezen, ha kis vagy nagy rombusz

lapból védőtetőt készítünk. A sátorlap lyukas sarkát botra 
tesszük, másik sarkát felkötözzük a sátorajtó fölé, két ol
dalsó sarkát pedig kötéllel a sátor körül megfeszítjük.

Szerszámok csomagolása.

Táborbaszállításnál a lá
dába csomagolt szerszámok 
rázódnák, tehát célszerűen 
kell azokat becsomagolni.

A keresztfűrészt fogaival 
befelé fordítjuk, a rókafark- 
fűrész mellé deszkalapot v. 
papendeklit kötözünk, a csa
varhúzót, kisebb vésőt és fú
rót használt dugóba szúrjuk, 
és reszelőt vastagon papírba

nagyobb vésőt, kétkézvonót 
tekerjük.

latát mindenki ismeri, hi
szen nagyobb sátraknál, 

, . kötélhídnál nélkülözhetet-
í ?' T  ^ cV gen. erős feszítést kell megtartania, tartóereiét 
fokozhatjuk azáltal, ha a csomós végét kifordítjuk. így a
„feszítő" nagyobb szög alatt fordul el s így erősebben is 
tcirt.

A használaton kívül a kötélfeszítőt legcélszerűbben úgy 
tesszük el, ha felcsavarjuk s végét szorító nyolcassal erő- 
sitjuk meg.

Az „A -típusú örsi sátor berendezése.

A szalmazsákok a középrudakig érnek és a középen egy 
tagas ut marad. Az ajtóval szemben négy, kb. egy méte
ly®’ lúdra szép asztalkát szerelhetünk. A ruhákat cserkész- 
botra akasztjuk, s ezt zsineggel a középrúdra függesztjük. 
A hátizsákokat vagy a fejhez tesszük, vagy külön szer- 
satorban tartjulc -

Mozgótábori hátizsák csomagolása.

Mozgótáborban, többnapos kiránduláson, valóban „há
tunkon a házunk" és ennek a háznak rendbentartása nem 
is oly egyszerű dolog, különösen, ha egy-két pokróc kor
mos labas, konzervesdoboz stb. is tartozik hozzá.

Ha a sok egyéb (zacskókba csomagolt) cók-mók mel
lett még hely jut a zsákban, az egyik pokrócnak, akkor 
ezt, nagyobbik hosszát meghagyva, négyrét hajtjuk, két 
Oldalról összehengerítjük (1. rajz) és így toljuk a zsákba 
(2. rajz). így a zsák sarkait is kihasználjuk, hátunkhoz 
mindenképen puha dolog jut, és este nem rántjuk ki a 
pokróccal együtt összes holminkat.

A másik pokrócot, melyet zsá
kunk alá akarunk függeszteni, ösz- 
szetekerjük, függetlenül a zsáktól 
két végén összeszíjazzuk, még pe
dig a hátizsák vállszíjainak alján levő csattok vagy gyű
rűk fölé.

Ha mindkét pokróc kívülre jut, akkor a világosabbikat, 
melynek nagyobb kár volna a zsák aljára, és esetleg le
rakáskor sárba kerülne, vékony és hosszú hurkává gön
gyöljük, két végén és közepén pedig a zsáktól függetlenül 
megkötjük. A megmaradt, zsinórvégekkel kötjük a pokróc

Végeit kétoldalt alul a zsákhoz, közepét pedig a vállszíjak 
közös felső gyűrűjéhez. Ugyanekkor a gyűrűhöz köthetjük 
a csajka egyik fülét is, vagy rászíjazzuk ezt a felső pok
rócra. így a zsák nyílása szabadon hozzáférhető marad, 
s a zsák száját záró fedőke alá kerülhet a körgallér, vagy 
az ilyen célra használható sátorlap, melyek lehe
tőleg mindig kéznél legyenek, ne akkor kelljen kikaparni, 
amikor már megeredt a zápor.

Persze kinek-kinek zsákja és cipelnivalója szabja meg 
a málházás részleteit; aki azonban szeret rendben lakni 
„házában", az ne mulasszon el elmélkedni egy kevéssé a 
csomagolás művészetéről.

(Ranschburg Géza 2, B. K. G.)
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Tábordíszítés.

A tábor második hazám. A csapatunk 
kicsiny világa, szép birodalma. Itt csillog 
ki együttes munkánk gyümölcse fénylő 
mozaik gyanánt. -»

Nem akarok a táborban főúri vagy vá
rosi kényelmet, azonban igenis akarok 
Robinson-életet élni. Magam fúrok, ma
gam faragok, én dolgozom a'köznek, az 
összességnek.

A cserkész megfeszíti gondolatait, hogy 
azokból tábordíszítési ötletek pattanja
nak ki.

Legkisebb fúrás-faragásommal is épí
tem kis birodalmunkat, de ügyelek arra, 
hogy minden kis darab fa, minden fara
gott dísz cserkészszerű legyen!

Nem díszítek színes crep-papírral, 
tarka gyári papírfü
zérrel (maradjanak 
azok csak a városi 
majálisoknál!), nem 
viszek gyalult és fes
tett táborkapukat,
Haidekker drótkerí
téseket, összecsuk
ható székeket cs 
ágyakat.

Hanem keresek er
dei gályát, vesszőt, 
nádat, gyékényt, 
gyökeret és cser- 
készbotök segítségé
ve! — vagy anélkül,
— esetleg vékony 
nyírfatörzsekkel dí
szítem a tábort.

Lombfüzért fonok 
a tölgy, a fenyő 
lombjaiból és az er
dei, mezei virágok
ból koszorúnak a tá
bor keresztjére, a 
táborkapura és az árbócrúdra lelógó dísznek, ékességnek.

Mohából, páfránylevelekből, szirtes kavicsokból, kövek
ből kis kertet varázsolok a sátrunk elé, az árboc és a ke
reszt tövébe, vagy a táborkapu elé. . . . .

Nádból, fák kérgéből, gyékényből, erdei indákból es
gyökerekből 
kis fonásokat, 
kerítéseket, vi
rágtartó állvá
nyokat, apró dí
szeket készíthe
tek.

Sőt még sá
torban is lehet 
ötletességeket 
alkalmazni, pl. 
kis asztalkát, 
vesszőből füg
gő csajkatartót, 
ágakból kulacs 
és ruhatartó fo
gasokat, fara- 

» gott, kibicská- 
i)kN ízott gyertya- és

lámpatartó állványokat, polcokat stb. — Díszesebbre 
csinálom a kis pataknak hídját, a konyhán az edénytar
tókat és környezetem apró vagy nagyobb tárgyait, mert 
az mind az én világom.

N.l.

Olyan tárgyakat alkotok, melyekről a legnaívabb szem
lélő is megállapíthatja, hogy magyar tábor ölén, az erdők 
világában, a hegyek vadonjaiban vagy a táborból hozott 
egyszerű anyagokból készülhetett. Mert széppé, értékessé 
teszi azt a kis darabkát az erdei kéreg, a nyírfa, a nád 
vagy a hársfonás esetleg csiszolatlan anyaga.

Készítsetek fényképfelvételeket, rajzokat az idei nyári 
táborok tábordíszítéseiről — s mintegy kötelességszerűen 
küldjétek be a Szövetségbe (a táborozási hely, a csapat
név és a méret megjelölésével). Mert csak az ilyen beszá
molók következtében fejleszthető a tábordíszítési gondolat 
s ilyen módon az eljövendő téli tábordíszítési tanfolyamo- 
kan megtárgyalhatjuk — a beküldött fényképek és raj
zok szemléletével — a> nyári táborok díszítési megol
dásait.

(Reméljük, hogy az eljövendő téli tábordíszítési előadá
sokon több csapat képviseli magát s eljönnek még azok is, 
akik eddig elfelejtettek!)

A fönti tábordíszítési beszámolóval anyagot gyüjtenénk 
a leendő Cserkész-Múzeum részére is. Fejlesztenők önma
gunkat, bemutatnók az érdeklődő világnak haladásunkat 
és utakat jelölnénk az új nemzedéknek, hogy csak e meg
kezdett szép utakon haladjanak.

Fogadjuk meg, hogy több gondot akarunk ezekután for
dítani táborunk és cserkészotthonunk díszítésére és hogy 
minden munkánk cserkészszerű, tehát: jó munka legyen!

(Nagy Istók 3. R. M.)

Néhány tanács szakácsok részére.

1. Hol találjátok az ételek magyaros, jóízű elkészítésé
nek leírását? Bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébet: Tábori 
szakácskönyv. Kapható: Cserkészbolt.

2. Hol találjátok az egyes legegyszerűbb tábori ételek 
pontos adatainak felsorolását? Lipthay: Nagytábori recep
tek. Kapható: Cserkészbolt.

3. Hogyan csináljatok étlapot? Minták, feldolgozás lásd: 
Vezetők Lapja 1928 Jún. 1.

4. Hogyan csináljatok költségszámításokat? Lásd Veze
tők Lapja 1927 jún. 1.

5. Hát hogy is állunk az ételek kalória értékével? Lásd 
Magyar Cserkész: 1925. évf. 56. oldal.
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A cserkészbuzgóság hőmérője.

Kitünően lehet ábrázolni 
az őrsök buzgóságának fo
kát hőmérőkkel, melyek
ben a „higany" aszerint 
emelkedik magasabbra, 
minél több munkát, na-, 
gyobb eredményt értek el 
az őrs tagjai.

Például választhatom az
I. osztályú próbát. Ekkor 
mindegyik pontért a hő
mérő előre meghatározol::, 
a papírnagyságtól függő, 
millimétereket emelkedik 
Ha tehát egy próbapont 
2 mm „hőemelkedést" je
lent, akkor 11 pontot 8 riú 
176 mm magas hőmérőn 
tehet le.

Használhatjuk az őrsön 
belül is, ilyenkor az őrsök 

nevei helyett az Örs tagjai kerülnek s 8 „hőmérő" verse
nyen az elsőségért.

Általános tábori rend.
1. A cserkész a tábor minden egyes percét a 10 cserkész

törvény szellemében tölti gl. A cserkésztábor tanuságtétel 
minden résztvevője számára, hogy milyen cserkész akkor, 
amikor tettekre kerül a sor.

2. Minden cserkész a napirendhez és a napiparancshoz 
alkalmazkodik, a közös munkában résztvesz s általában 
minden rája rótt munkát elvégez, riadó esetén a gyüle
kező helyen a lehető leggyorsabban megjelenik.

3. A cserkész a tábor területét engedély nélkül nem 
hagyja el.

4. A cserkész felszerelését rendben és tisztán tartja, 
megjelenése mindenkor méltó a cserkész névre. A tábort 
elhagyni csak szabályos öltözetben szabad.

5. Az egészségügyi rendelkezéseket a cserkész meg
tartja:

A cserkész a táborban szemetet nem tűr (elégeti, sze
métgödörbe teszi).

Testi szükségletét mindenki csak a kijelölt félreeső-he
lyeken végezheti el.

Mindenkor a rendelkezésnek, időjárásnak és illemnek 
megfelelően öltözik.

Enni vagy inni az étkezési időkön kívül csak külön en
gedéllyel szabad. Az étkezéshez mindig tiszta kézzel kell 
gyülekezni.

Fürdés csak engedéllyel, csupán a kijelölt helyen és 
időben történhetik.

Betegség, sérülés esetén azonnal jelentkezni kell.
6. Tüzet gyújtani, sátrakban gyújtót használni, lámpát 

sátorba vinni csak külön parancsra szabad.
7. Élőfát kivágni vagy megrongálni, kaszálóra lépni, 

szőlőbe vagy gyümölcsösbe menni, halászni, esetleg va
dászni csak külön engedéllyel lehet. •

8. Testi épséget veszélyeztető foglalkozások és gyakor- 
latok/:továbbá súly-, diszkosz-, gerely-, bumeráng-, kés
dobás, nyilazás és céllövés stb. csak engedéllyel s kijelölt 
helyen és időben folytathatók. A tábor céllövő fegyverei
hez engedély nélkül hozzányúlni tilos. Fegyvert a cserkész 
csak parancsnoki engedéllyel tarthat a táborban.

9. A tábor területén kürtölni csak parancsnoki engedél
lyel szabad.

10. Lefújástól az ébresztőig a cserkész teljes csendben 
marad.

Hogyan fedezzük fel a tábor környékét?
Nincsen érdekesebb dolog, mint mikor az ember meg

érkezik a táborhelyre és ott nemcsak forma szerint sátrá
nak felverésével, hanem igazán, lelkének egész bensőségé- 
vel birtokába veszi azt a területet, amely hosszú ideig 
szállást ad.

A felfedezők ismeretlen világrészeket fedeztek fel. Te 
pedig a tábornak és környékének csodálatosan gazdag, 
sok-sok ember előtt teljesen ismeretlen világába fogsz be
hatolni.

Fedezd feL táborhelyedet! Vedd lélekkel is birtokodba! 
Ha nehezen megy, használd fel az alábbi, felfedező kér
déseket:

1. Hol van a legközelebbi ivóvíz, ahová emberek és állatok 
inni járnak?

2. Milyen madarak szólnak a bokrokban reggel, napközben 
és este?

3. Merre van csendes erdőrész, hol a vadak nyugodtan ta
nyáznak és megleshetők?

4. Merre van állatlakás, legyen madárfészek vagy hangya
boly, hol a természet szabad lényeinek életét megfigyelheted.

5. Vannak-e a patakban halak vagy rákok?
6. Milyen állafnyomokat lehet a tábor közelében találni?
7. Van-e vakondtúrás a tábor közelében, melyet alkalomad

tán megfigyelhetsz?
8. Milyen irányból hallatszik távoli hang, harangzúgás vagy 

vasúti fütty a táborig?
9. A tábor közelében milyen ösvények vannak s milyen mér

tékben látszik ezeken a használat?
10. Milyen madárhangot hallunk reggel legelőbb?

Az örsi sátor részeinek elnevezése.
A sátor felverésénél és gondozásánál szükséges, hogy 

az egyes részeket nevén nevezzük. A B-típusú örsi sátor
nak van 3 tartórúdja, két részből álló gerince, melyet

3 csúcsszeg tartja meg, a négy ajtólapot zsindelyfüzéssel 
erősítjük össze. A két főkötélen kívül mindegyik oldalon 
6—6 tetöfeszítökötél és 2—2 ereszfeszítőkötél van szorí- 
tókkal. A lebernyeg felkötözésére a felkötözözsinegek 
szolgálnak. A lebernyeget az ajtólapokba kígyófüzéssel 
enősítjük. A cövekeket tönkölökkel verjük be. Az ajtó fö
lött fútó élet homlokélnek nevezzük.

Drótvágás eszköz nélkül.

Gyakran kell 1—2 
mm vastag vasdrót
ból kisebb darabokat 
levágni. Ha nincsen 
harapófogónk, sem 
pedig csipőfogónk, a 
következő módon já
runk el. A dróton a kívánt helyen hurkot készítünk és 
aztán azt hirtelen összehúzzuk. Kiegyenesítéskor a drót a 
hurok helyén törik el.
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Tapasztalatok a tábori mentőügyelet körül.
„Lám-lám, lassacskán táborunk harmadik napja is vé

get ér“ — gondolod magadban s miközben a mentősá
torban rendezgetsz, emlékezetedben fölsorakoznak az el
múlt három nap maródijai.

Elsőnek Pista jelentkezett. Az orra vérzett. -Sokkal job
ban megijedt kifolyó piros vérétől, mint ahogyan az ilyen 
bátor Sólyomhoz illenék. Az éjjel rosszul aludt, reggel so
kat szaladgált s talán meg is bántotta orra nyálkahártyá
ját. Szépen leültetted úgy, hogy hátával nekitámaszkpdott 
az innenső fa törzsének. Kát ujjal összeszorítottad "orra 
szárnyait s megnyugtatásul hidegvizes borogatást tettél a 
fejére. Tíz perc múlva már kutyabaja sem volt.

Ketten elvágták ujjúkat. Egyik faragás, másik krumpli- 
hámozás közben. (A következő táborban biztosan ügye
sebbek lesznek.) Minthogy mindkettőnek jól vérzett a 
sebe s a vágás sem volt túl mélyre hatoló, kis Vetolos ga
zét s föléje vattát téve a sebre, mindkettőt tiszta pólyával 
kissé szorosan bekötözted. Maholnap ismét „buba“ nélkül 
dolgozhatnak.

Néhánynak tüske ment a lábába, vagy szálka a kezébe. 
Most láttad csak, milyen hasznos eszköz a töviskivevő csi
pesz. Egyiknél-másiknál minden további nélkül kivetted a 
csipesszel a tüskét. A többinél a tüske, vagy szálka beha
tolási helyét ki kellett kissé tágítanod. Egyiknél meg, aki
nek körme alá ment a szálka, előbb a körmöt kellett ala
posan levágnod. Mindeniknél pedig addig nyomkodtad a 
sérült rész környékét, míg a vér is kiserkedt utána. Ezzel 
a szúrási csatornát tisztítottad ki.

Többen szép pirosra sült háttal, mellel meg karral je
lentkeztek, mondván, hogy segíts rajtok, mert igen keser
vesen ég a bőrük. Mennyivel jobban tették volna, ha kissé 
óvatosabban járnak a napon. Pedig Sándor bátyád kiok
tatta őket! De hát úgy látszik, hogy még manapság is 
maga kárán tanul a magyar. Szép fényesre bevazelinezve s 
kioktatva, hogy víztől, feldörzsöléstől s újabb napsugártól 
óvják megpirult bőrüket, engedted őket útjukra. Nehezen 
törődtek bele sorsukba. Hogyne, hiszen olyan jó a fürdés 
meg a napozás. Annyira jó, hogy 'érdemes érte vigyázni 
magunkra. Egyikük estére lázas is lett s éjszaka félrebe
szélt. Borogatást tétettél a homlokára s reggelre már el
múlt a láza.

Legtöbb baj a szúnyogok miatt volt. A fiúk kisebb-na- 
gyobb hólyagokkal és daganatokkal eléktelenítve jöttek. 
Egyik-másik még véresre is kapart* magát. Hát a szú
nyog-kérdés valóban igen komoly tábori cserkész próba
pont. A megoldás: simítsd le magadról, vagy üsd agyon 
a rádszáílott kis vérszopó szörnyetegeket s azontúl hozzá 
ne nyúlj a csípés helyéhez. Hólyag, daganat s viszketés 
rendszerint teljesen elmarad ily módon. De vakaródzni! 
Még hozzá cserkésznek véresre kaparni magát!!! Aki rósz ■ 
szül oldja meg ezt a próbapontot, azaz vakaródzik, an
nak büntetésül rettenetesen viszket s fel is hólyagzik s meg 
is dagad a csípés helye. Legtöbbje, persze újonc volt. Ta
valyi, magáról ennyire megfeledkezett táborozó csak alig 
egy-kettő akadt közöttük. A szalmiákszeszes bedörzsölés 
és a szigorú rendreutasítás legtöbbször használt. Mégis 
úgy vélekedtek, hogy legjobb lett volna előbb kissé vi
gyázni.

Ma a gyomorrontások napja volt. Ketten erős főfájás
sal jelentkeztek. Kiderült, hogy táborba érkezésük óta nem 
volt székük. Ez is gondatlanság következménye. Hol ma
radt a reggeli vízivás? Meg aztán miért nem gondoltak 
erre már előbb? Azt mondták, hogy egészen elfeledkeztek 
arról, hogy erre is gondjuk legyen. Nem maradt más hátra, 
mint purgóra bízni a megoldást. Délután már vidáman 
játszottak. Úgy látszik, nem maradt el a hatás.

Jancsinak épen ellenkezően a tegnapi kompót ártott meg. 
Nem csoda, hiszen háromszor „duplázott" belőle. Kissé sa- 
vanykás képet vágott, mikor meghallotta, hogy két napra 
le kell mondania minden gyümölcs-féléről. A táplálkozási 
megszorítások mellett reggel ő is purgót kapott. Délben 
Dower-porral nyert aztán az ügy teljes elintézést. A dél
utáni fürdésnél már egészen jókedvű volt. Hesszák Gábor 
meg ma reggel nem kért reggelit. Helyette azzál a panasz- 
szal jött, hogy követ érez a gyomrában. Mindössze három 
deci melegvízre volt szükség, hogy megszabaduljon a 
gyomortúlterhelés keserves következményeitől. Délre már 
ismét megjött a hangja s az egész esetre csak az emlékez
tetett, hogy csupán „kis“ adagot kért minden fogásból.

Mire így végigvonultak e három nap „maródi" esemé
nyei lelki szemeid előtt, már szép tisztán és rendben állott 
a mentősátor minden berendezése.

Közben azon töprengtél, nem volna-e jó kiírni a hirdető 
táblára:

„A cserkész, egészsége gondozása terén is, mindenkor 
cserkész." (Dr. Batiz Dénes.)

Tábor villanyos villágítása egy közös telepről.
•

Ha a világítást egy közös telepről akarjuk ellátni, akkor 
kapcsolótáblára van szükségünk. 1.5 cm vastag kemény
fából kivágunk egy 20><40 cm-es darabot. Középre kerül 
a főkapcsoló. Egy fadarab, melynek mindkét végén szim
metrikusan két-két rézlemez van felerősítve, a felső leme

zek hosszabbak, mint a fa. Ezek a táblán elhelyezett L 
alakú lemezek tolhatok, míg alól hasonló két lemezhez erő
sítjük kapcsolókarunkat egy-egy szeggel. Ezek lesznek a 
forgástengelyek. A kapcsoló karjának két oldalára az 
alsó és felső lemezek közé 4 ampéres ezüst vagy ólom 
biztosítódrótot szerelünk. Ezzel a kapcsoló kész. Az alsó 
végeket a telephez kapcsoljuk (4 Voltos nagy kapacitású 
akkumulátor) felső végét egyik oldalt egy ampérmérőn 
(zsebműszer is jó) keresztül a fővezetékhez, másik végét 
az elosztókapcsolóhoz vezetjük. Ez a tábla jobb oldalán 
van. Itt annyi 4 mm-es lyukat fúrunk, ahány áramkörre 
van szükségünk. A tábla túlsó oldalára a lyukak felé x 
alakban rézlemezeket erősítünk s ezeket mind vezetői érint
kezésbe hozzuk egymással. Az egyes áramköröket banán
dugasszal kapcsoljuk (a dugasz a deszkába fúrt lyukon 
átér és érintkezik a lemezzel). Az egész összeállítást a
2. tábla mutatja. (B. N. 25.)

Vizesvödör a sátorban.

Táborainkban sok gondot szokott 
okozni a vizesvödörnek sátorban való 
elhelyezése. Igen célszerű módja az 
elhelyezésnek az, hogy a vödör mé
reteinek megfelelő gödröt ásunk s ebbe helyezzük be a 
vödröt. Ezáltal a felborulás veszélyétől megmenekültünk 
s a víz hűvös is marad.
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Fatörzsek felhasználhatósága. Az örsi szellem kifejlesztése.

A tábor területén gyakran találhatók fatörzsek. Kis 
ügyességgel nagyszerűen felhasználhatók. Keresztvágó 
fűrésszel egyenesre téve „ünnepi karosszéket", „mosdóhe

lyet" készíthetünk, a lefürészelt szelet-fákból „felirattáb
lák" válhatnak, a törzsre „napórát" szerkeszthetünk. Fel
szerelhetünk „tábori kanapét" is, sőt némi mesterkedéssel 
gyárthatunk „madárftirdetőt" is.

Tábori tökéletesítések drótból.
Néhány milliméter vastag (pl. 2 mm) vas- vagy sárga

rézdrótból igen sokféle tárgyat készíthetünk, melyek a tá 
bori életünket tökéletesebbé teszik.

A sokféle egyszerű gyertyatartón kívül gyárthatunk fo
góval lecsöpögés megakadályozóval is ellátott gyertya
tartókat, készíthetünk tintatartót, négyágú pecsenyesütő- 
villát s még sok más közhasznú tárgyat. Ezért szerezzünk 
be elegendő mennyiségű drótot és egy jó laposfogót, mely- 
lyel a drótot könnyen megfogjuk és elcsípjük.

Az új sátor egy tábor alatt is ócskává válik,
1. ha rosszul verjük fel,
2. ha szélére földet hányunk,
3. ha vihar előtt nem feszítjük meg a köteleket,
4. ha esőben nem lazítjuk meg a poayva feszülését,
5. ha a ponyván meggyűlt vizet nem távolítjuk el ide

jében, *
6. ha hegyes szerszámmal dolgoznak közvetlen köze

lében,
7. ha bezsírozzák,
8. ha rájakerült sarat nem óvatosan távolítják el,
9. ha a rúd süllyedése által okozott ferdeségét nem aka

dályozzuk meg idejében,
10. ha a keletkezett legkisebb hibát nem javítjuk ki 

azonnal.

Mi az Örs szelleme? Az az érzés, hogy az Örsnek min
den tagja jó barátod, testvéred, akivel közös sorsod, kö
zös örömed, bánatod, akivel együtt kell lenned, a cserké
szet ideáljának megvalósitásában, de nemcsak a cserké
szetben, a cserkészeten kívül, otthon, iskolában, utcán, 
táborban egyaránt. Hogyan kell ezt a szellemet kialakítani? 
A cserkész a tíz törvény szerinti életén kívül elsősorban 
az örsi szimbólumok tiszteletbentartásával és azok értel
mének elmélyítésével. Elsősorban az örsi elnevezés „állat
név" és az örsi zászlónak, mint szimbólumnak tiszteletben
tartásával.

Minden örsi tagnak tudnia kell az örsi elnevezés értel
mét és annak cserkész tartalmát, az örsi állat természet
rajzán kívül az örsi állat természetének főként azon vo
násait, melyek cserkészvonatkozásúak. Mindenki tudja 
lerajzolni az örsi állat árnyképét s hangját élethűen utá
nozni.

Az örsi zászló különös tisztelet tárgya legyen az őrs 
tagjai előtt. A zászló fejezi ki az összetartozást és a közös 
vállalkozásokat. Minden örsi tag legyen résen annak meg
védésére.

Ki kell alakítani az örsi becsületet, az Örs becsületének 
érzését is. Az Örs, mint egység szerepeljen a csapatban is, 
lehetőség szerint kifelé is. Közös vállalkozásokba kell bo
csátkozni, hogy érvényre juthasson a nemes versenyzés, 
gondolatától nem szabad idegenkedni, csak arra kell vi
gyázni, hogy a cserkésztestvériség keretén belül ma
radjon.

Ha valamelyik társunk bajba jut, az egész Örs vállal
kozzék nyomban segítségadásra. Ha valamelyik örsi tár
sunk rest a jóra, ösztönöznünk kell. Ha vétett, meg kell 
őt dorgálnunk. Ha eredménytelen, az őrsvezetőnek kell 
szólnunk.

Az örsi összetartozandóságot a közös szimbólumokon 
kívül, közös jelek használatával is kell ápolnunk. Nemcsak 
morse jellel (azzal is!), de egyéb jelekkel is.

örömeink is közösek legyenek! Az Örs által, elért jo 
eredmény, vagy valamelyik örsi társunkat ért öröm, le
gyen az őrs közös öröme, közös megbeszélés, közös jó kí
vánság tárgya.

Bánatunk is közös legyen. Ha az őrsöt kudarc érte, 
közösen beszéljük meg a kudarc okait és tegyünk egy
másnak ígéretet, hogy ezt a kudarcot jóvá tesszük. Ha örsi 
társunkat éri valami bánat, okát nyomban fürkésszük ki, 
vigasztaljuk meg őt, támogassuk, biztassuk.

És még egyet! Mindent meg kell tennünk az Örs veze
tőjéért, az ő személyéhez ragaszkodnunk kell mindaddig, 
míg az Örs élén áll, hiszen ő vezeti az őrsöt a saját pél
dájával, a saját testi ügyességével és lelki épségével.

Nagyjából ezek azok az aranyszálak, melyből az örsi 
szellem csillogó és értékes szövete kialakul. Ezek fonják 
össze az Örs tagjait olyan szorosan a cserkészideállal, 
Hogy ez a kapcsolat szilárdan áll minden megpróbáltatás 
között'. (Dr. Borsiczky Sándor.)

Sártisztító cövekekből.

Ha a sátorverés után fölösleges cövekek 
állnak rendelkezésünkre, egy-két pillanat 
alatt sártisztítót rögtönözhetünk, öt cö- 
vek elegendő hozzá. Állandó használatnál 
a cövekfejeket erősebb zsineggel össze
kötözzük.
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Egyszerű fűrészbak.
A tábori fafűrészelési munkát 

felette megkönnyíti, ha megfelelő 
fürészbak áll rendelkezésünkre.

Négy másfélméteres rúdból is 
készíthetünk ilyet. A fontos csu
pán az, hogy beveré? után a ke
resztező pontokat erősen össze
kötözzük.

Hogyan kell vezényelni és engedelmeskedni. *

A cserkész-vezénylés, érthető, rövid, kellően hangsúlyo
zott és hangos legyen stb. s tb .. . .  hogy azt végrehajtsák! 
Minden vezénylés csak akkor fejeződött be, ha a vezényelt 
parancsot vagy utasítást végre is hajtották.

Hogy éri el a cserkész, hogy ne vezényelgessen hiába? 
Mindenekelőtt jól meggondolja, ki ő, kinek és miért, 

mit akar vezényelni?
Az őrsvezető vezényeljen csak az Örsének és ne olyan 

hangosan, hogy egy népes cserkészkerület is megmozdul
jon nyomában.

Vezényeljünk érthetően, lehetőleg ismert vezényszava
kat vagy rövid utasításokat oly módon, hogy taglaljuk 
azokat. Pl.: Imá-tól! hogy legyen idő — hacsak rövid pil
lanatok is — gondolkodni a vezényszóról és annak végre
hajtásáról. A Vigyázz! legyen egyben és erős. Ennél kap
ják össze magukat „ész nélkül" azok, akiknek a vezény
lés szól! Ha pedig intézkedünk, utasítunk, pl. első Örs 
leszerel, második sátrakat ver, harmadik konyhát ás — 
Végrehajtani!, az utolsó szó legyen hangsúlyos. A végre
hajtás ilyenkor egyöntetű.

Nincs cserkészszerűtlenebb, mint a sok vezényléshez 
szokott és szoktatott csapat. Minden lépést, vagy mozdu
latot fölösleges vezényszóval szabályozni, még kevésbbe 
szabad öt-hat vezényszót elharsogni akkor, ha mindezt 
cserkészszerűen elkerülhetjük. Pl.: A csapat egyik Örse 
a parancskiadáshoz alakított négyszögbe fordított nagy
ságszerinti sorrendben állt be. No. most következik a cse
mege. Hátra arc! Jobbra kanyarodj! Állj! Jobbra át! 
Indulj! Állj! Balra arc! . . .  végre készen vagyunk.

Nem! A vezénylés nem cserkészcél — csak eszköz! 
Oszolj! Sorba! és már is kész.

Megtanulom tehát az összes cserkészvezényszavakat, — 
ismerem és tudom a pontos végrehajtásukat, — 
kellően szótagolok, hangsúlyozok, — 
ha kellően kiáltom a szükségeseket — jól vezényeltem. 
Ha pedig mindezt azonnal, de a nagy igyekezetben el 

nem sietve — értelemmel, pontosan hajtjátok végre, ak
kor cserkészek voltatok, mert helyén és helyesen parancsol
tatok és azt végrehajtották. (Dr. Sz. Gy.)

Spirituszfőző konzervdobozból.
• A konzervdo
bozt felébe vág
juk, felső szelén 
lyukasztóval vagy 
szöggel lyukakat 
ütünk. Az edény
be száraz homo
kot töltünk s azt 
denaturált szesz

szel leöntjük. A spiritusz párologva a lyukakon keresztül 
meggyujtható. Homok helyett vattát, vászondarabkákat 
vagy más olyan anyagot tehetünk, mely a párolgást elő
segíti.
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A jó örsi könyvtár.

A táborozás egyik célja, hogy a eserkészpróbák mind
azon részét, melyet a hosszú téli hónapokon keresztül nagy 
szorgalommal elméletben elsajátítottunk, kinn a szabad
ban a gyakorlati élet terén is megvalósítsuk. A magyar 
cserkészet több, mint tízéves tapasztalatai oly könyvekben 
találhatók, melyeket a nyugati nemzetek is irigyelnek tő
lünk. A tábor építésénél és a tábori élet ezerféle adottsá
gaiban mindig.szükségünk lehet jóbarátunknak, a könyv
nek a tanácsaira. Minden Örs tehát magával viszi a könyv
tárát, mely a legszükségesebb darabokat tartalmazza. A 
cserkészélet Ábc-és könyvét, a Cserkészkönyvet talán nem 
is kell külön említenem. Az első napokban a táborépítés
nél és csinosításánál nagy hasznát vesszük a Tábori mun
káknak és az Erdők ezermesterének. A szakácsmesterség
hez hasznos útbaigazításokkal szolgál a Tábori szakács- 
könyv és a főzési receptek. A Cserkészsegélynyujtás kis
kátéja vagy a Virosztek is fontos része az Örs könyvtárá
nak. A tábor jó alkalom új nóták tanulására; itt a Dalos
könyvet használhatjuk fel jól. A tábor adminisztrációjára 
jó példák találhatók a táborozás című kis füzetben. Tábor
tűzi jeleneteket és rögtönzéseket, mókákat a Cserkésztábor 
színpada szolgáltat. A szabad élet szépségeit és az indián 
romantikát a Nagy Főnök leveleiből ismerhetjük meg, il
letve sajátíthatjuk el. A tábor környékére rendezett cser- 
készésnél és kirándulásoknál nem nélkülözhetjük az Úti
kalauzokat. Az Élet művészetét szabad időben az Örs tag
jai sok haszonnal forgathatják. Az őrsvezető leghűségesebb 
tanácsadója, az őrsvezetők könyve, egészíti még ki az 
Örs könyvtárát. Természetesen az Örs féltve őrzött kin
csét, az örsi naplót, sem hagyjuk otthon.

Bőrcipőfűzőkészítés kis darabka bőrből.

Aránylag kis darab bőrből is 
lehet bőrcipőfűzőt készíteni, 
azonban a feltétel az, hogy egy- 

J forma vastagságúra tudjuk a 
szíjat vágni, mert csak így telik 
ki a kis köralakú bőrből teljes
cipozsinor.

Amikor a bőrdarabot egyenletes 
spirális módon teljesen szíjnak vágtuk 
fel, a szíjat „gömbölyíteni" és „egye
nesíteni" kell. Végét megkötjük s szíj- 
jat vagy zsineget kétszeresen ráte
kerve ide-oda húzogatjuk, míg az 
előbb még köralakú s négyszögletes 
szíj egyenes futású és gömbölyű ke
rületű lesz.

A szíj levágásának megkönnyíté
sére egyszerű „gépet" szerkeszthe
tünk, melynek segítségével késünk 
félrecsúszását lehetetlenné tesszük.

Tábori ugrómércék.

Magasugráshoz léctartót úgy készítünk, hogy egy 12—15 
cm átmérőjű és 2—2 /2 m hosszú rúdat kihegyezünk, a 
földbe szúrjuk, 10 cm-ként levágjuk és az így keletkezett 
nyílásba vagy egy vékony lécet, vagy spárgát teszünk. 
A spárga két végére nehezéket akasztunk, hogy kifeszítse. 
A nekifutás helyét egyengessük el tábori ásóval. A játék
tér a tábor közelében legyen, de ne benn a tábor területén.
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Az őrs egyes tagjainak feladatai.
Mint otthon az egész évi cserkész-munkában, a táborban 

is igen fontosak a megbízások. Csak akkor fog menni az 
Örs munkája, ha minden fiúnak az Örsben megvan a sa
ját munkaköre. Arra vonatkozóan szeretnék némi útmuta
tást adni, hogy milyenek lehetnek ezek a megbízások 
és hogy a megbízottakra milyen feladatot rónak azok. Tár
gyalni fogjuk a következő megbízásokat: 1. pénztáros, 2. 
szertáros, 3. háznagy, 4. mentő, 5. naplóvezető, 6. mű
szaki megbízott, 7. könyvtáros.

1. A pénztáros az örsi pénztár kezelője. A táborba in
dulás előtt összeszedi az Örs egyes tagjaitól az előzetesen 
megállapított pénzösszegeket. Elvégzi a szükséges beszer
zéseket. Megállapodás szerint esetleg beszedi a július— 
augusztus havi járulékot. Pontos pénztárnaplót vezet a 
bevételekről és a kiadásokról. Feladata a táborban már 
jóval kevesebb, mint az előkészületeknél. Itt megveszi az 
esetleges szükséges holmit az örsi szertár részére.

2. A szertáros az örsi szertár kezelője. Feladatai a tá
borba indulás előtt: beszerzi az örsi tábori szertár eset
leges hiányzó részeit, kijavítja a régi felszerelési tárgya
kon az esetleges hibákat, általában felelős az örsi szertár 
állományának rendbehozásáért. Szertárnaplót készít, mely 
két részből áll: a leltárból és a kikölcsönzési naplóból. — 
Gondoskodik a szertár táborba szállításáról. (Kiosztja az 
őrsvezetővel a fiúk között.) A táborban: felelős a szertár 
rendjéért, tisztaságáért és épségéért. Az egyes tárgyakat 
gondozza (lámpa kitisztítás, az örsi zászlót éjjelre be
viszi a sátorba stb.). Pontosan vezeti a kikölcsönzési nap
lót. Felelős továbbá a csapatszertárból kivett tárgyakért 
is. A tábor végén gondoskodik az örsi szertár hazavitelé
ről és elhelyezéséről az örsi szekrényben, a csapatholmi
kat pedig átadja a csapatszertárosnak.

3. A háznagy. A tábori háznagy feladata a táborban 
kezdődik. Rendben tartja az Örs sátrának belsejét és kör
nyékét. Felelős ezenkívül az Örs sátrának és környékének 
tisztaságáért és csinosságáért. Gondoskodik arról, hogy 
a sátorban jó legyen a levegő (szellőztetés).

4. A mentő. A tábor előtt összeállítja a tábori mentő
készletet. Mentőnaplót készít, melyben benn kell lennie a 
mentőállomány leltárának és a megbetegedések naplójá
nak. A készletet az utazásnál mindig magánál tartja. A 
táborban ellát minden kisebb balesetet elsősegéllyel (az 
Örsben). Felelős a mentőcikkek rendbentartásáért, tiszta
ságáért. A tábor végén gondoskodik arról, hogy a mentő
készlet az örsi szekrénybe kerüljön.

5. Naplóvezető. Feladata minden napról pontos naplót 
vezetni. Lehetőleg gondoskodik elegendő fényképről és 
rajzról. De sokkal jobb ennél, ha a naplót felváltva az 
Örsnek minden nap más és más tagja írja. Ilyenkor is le
gyen azonban valaki, aki ezek pontos elvégzéséért felel 
és a naplót a végleges füzetbe lemásolja. Jó, ha minden 
nap felolvassa az Örs előtt annak a napnak a naplóját és 
a többiek észrevételei alapján javít.

6. Műszaki megbízott. Feladata a tábor praktikus töké
letesítésekkel való ellátása. Kijavítja az örsi felszerelésen 
és a csapattól kivett tárgyakon esett hibákat.

7. Könyvtáros. Ha van örsi könyvtár, akkor szükséges
könyvtáros. Feladata a tábor előtt: kiegészíti az örsi
könyvtárat (ha szükséges). Beborítja a könyveket papi
rossal. Könyvtárnaplót készít, melyben legyen leltár és 
kikölcsönzési napló. Gondoskodik a könyvtár táborba- 
szállításáról. A táborban pontosan vezeti a kikölcsönzési 
naplót. Felelős a könyvek tisztaságáért és épségéért. (A 
könyvtárt száraz helyen, lehetőleg pádon vagy polcon 
tartja.) A tábor végén gondoskodik a könyvek hazavite
léről és elhelyezéséről az örsi szekrénybe.

Mindezen megbízásokat ellenőrzi az őrsvezető, őhozzá 
fordulnak a megbízottak esetleges kétes ügyekben. Minél 
fiatalabb az Örs, annál többet végez ezekből a feladatokból 
az őrsvezető. (Fitos Vilmos ö. v. 15. B. G.)

Egyéni naplóvezetés.

Sokan, mikor naplóról hallanak, hatalmas nyomtatott 
köteteket képzelnek maguk elé, az érthetetlenségig gyö
nyörű költői nyelven írva — és megijednek, hogy ilyet nem 
tudnak írni.

Nem is ilyennek kell annak a naplónak lennie, amelyik 
a tábor csendes óráiban születik és mesét mond a korai 
kelésről, vidám játékról, kozmás főzelékről, a tábortüzek 
szépségeiről és az éjjeli őrség ezer hangulatáról.

Aki egyszer érezte, hogy mit jelent az: teljesen bizalom
mal kiönteni minden titkos gondolatát, aki érezte, hogy 
milyen jól esik egy meghitt beszélgetés, az nem tud napló 
nélkül táborba menni.

Mert a napló aHegőszintébb barátunk, ha mi is őszinték 
vagyunk hozzá.

Természetesen, hogy a naplónk ilyen legyen, azért egy 
kicsit fáradnunk is kell. A naplóról egy nap sem szabad 
elfeledkeznünk és nemcsak a tábori étlapnak kell benne 
szerepelnie, hanem, ha komoly problémáink vannak, ha 
valaminek örülünk,' valamiért szomorkodunk, írjuk bele a 
naplóba, beszélgessünk el vele egy kissé.

Nekünk, akik szebb, férfiasabb élet harcosai vagyunk, 
mindent meg kell ragadnunk, ami egy lépéssel előbbre 
segít bennünket.

Ilyen lélekkel írva a naplót, az a cserkészmunkában nagy 
segítségünkre lesz majd s később érezzük igazán, hogy a 
sok gond, őszinte szavak milyen gazdagon ajándékoznak 
meg bennünket.

Előre tehát, vár már a tábor — és ne felejtsük, hogy 
a tábor értékei, hangulatai nem lehetnek veszendő kincsek, 
azokat mindörökre őriznie kell a naplónak.

(Lévai Alajos, 205.)

Erdőtűzoltás.

Mérhetetlen hasznot hajthatunk, ha erdőtüzet eloltunk 
vagy megfékezünk. Kis tüzet, amikor még csak a haraszt 
ég vagy a fáknak (pl. fenyőknek) alólfekvő száraz ágai, 
sokkal könnyebb megfékezni, mint az ember gondolná.

Rohanjatok neki minden oldalról és üssétek zöld ágak
kal, ásókkal, nedves ronggyal stb. Ha már erősebben égett 
a tűz, akkor oldalról szorítsuk össze és lehetőleg ékalakra 
tereljük, így könnyebb végezni vele. Ha ez nem sikerül, 
akkor szélirányban vágjuk el útját, úgy hogy a cserjést 
kivágjuk és félresöpörve friss földet hányunk rá. Árok 
nem kell, csak a belőle kikerülő föld miatt szokták csi
nálni. — Persze rögtön értesítjük az erdészt, vagy ha van, 
a tűzoltóságot.

Csajkafogó drótból.

Csajkánkba néha oly forró étel 
kerül, hogy nem tudjuk kezünk
ben szállítani. Jó szolgálatot te
het ilyenkor az ábrán látható 
csajkatartó, melyet erős drótból 
készíthetünk el.
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AZ ERDŐ  Ü N N E PN A PJA .
— Tábortűzi mese. —

Akkor már három hét óta nem esett eső . . .
Potrohos, a keresztespók ernyed-fáradtan lapult meg 

hálója sarkában. „Nincs forgalom, nincs ebéd!" — só
hajtotta szomorúan.

Szellő se rezdült. Porosán, lankadtan csüggtek le a 
hálót tartó bokor levelei és Potrohos hiába próbált a más
kor egyre susogó levelekkel beszédbe elegyedni. A l^okor 
aludt kánikulai nehéz, mély álmot.

Potrohos az eget vizsgálta. Felhőnek foszlánya sem 
látszott; mély, tiszta kékkel nézett vissza az ég és vakí
tóan ragyogott mindenen a tüzes napsugár. Magasan 
fölötte elegáns füsti fecske szállt el a folyó irányában s 
a pók irigyen nézett utána : „Könnyű neked, villás farkú; 
gondolsz egyet és elszállsz a nagy vízhez, ahol a nap
sugár is hüsebb . . .  Bezzeg a magamfajta szegény pro
letár itt pusztíthat el éhségtől, melegtől; ki is törődnék 
vele? . . . “ — (Nemrégen egyszer két vándorló legény 
pihent meg az alatt a bokor alatt, amelynek gályái közt 
a keresztespók hálója feszül. Potrohos kihallgatta beszél
getésüket és azóta állandóan szocialista eszméket han
goztat. De az erdő lakóinak nem kell a szociálizmus; ők 
tudják, hogy minden jót Istentől kapnak és nagyon szé
pen eldalolják napról-napra szívből jövő hálaimájukat.) 
— A pók hosszan nézett a tovairamló fecske karcsú 
alakja után, aztán mogorván húzódott be a hálója távo
labbi sarkába. Éhes volt.

Lent megzörrent a haraszt. Sündisznócska mászott 
tova vidáman mosolyogva. Barátja, a szitakötő újságolta 
neki, hogy a tölgyfa tövénél Tücsökné asszonyság házi
bált rendez kis leánya, a Tücski tiszteletére és Sündisz
nócska az ilyen mulatságokról rendesen igen jóllakva 
szokott hazamenni. Boldogan kocogott el a nap irányá
ban, amerről már hallatszott is a tücsökzene és meglátva 
a dühösarcú pókot a feje fölött, nagy jókedvében meg 
nem állhatta, hogy oda ne szóljon neki: „Adjon Isten, 
Potrohos szomszéd! Kedves egészségére a finom ebédet! 
Látom, nagyon meg van elégedve a .világ folyásával. 
Hiába, csak jó a szocialistáknak! . . .  “

Vidám mosollyal szőrös arcán sietett tova a kis tüskés 
állatka. Ő nem látta azt, amit a pók a magasból már ré
gen észrevett, hogy alig 10 lépésnyire mögötte sunyítva, 
szimatolva közeledik ádás ellensége: Ravasz, a vörös- 
pofájú erdő réme, amelytől még a kis sündisznó is fél. 
Az erdő utálja a rókát és a kettőjük között folyó harc
ban mindnyájan a sündisznócska pártján állanak. A 
vadrózsabokor lám most is kétségbeesetten integetett 
feléje ágacskáival, a máskor oly nyugodt árvacsalán a 
tátogatóval és a májasfüvei együtt figyelmeztetőleg him
bálta a fejét, de sajnos, a virágoknak nem adott beszé
det a jó Isten és a sündisznócska sokkal inkább örült a 
kínálkozó tücsök-lakomának, semhogy '•szokott éberségé
vel figyelhette volna barátainak néma jeladását. A róka 
gyors óvatos léptekkel közeledett, már csak öt, már három 
lépésnyire volt, már az elhatározó ráugrásra szedte össze 
acélrugó-izmai erejét, midőn a lombos cserfa egy magas 
ágán hirtelen felhangzott a kis pintyőke vészkiáltása: 
„Vi-gyázz!. . .  E llenség!..." Sündisznócska ösztönszerű- 
leg pillanat alatt kis tüskés labdává gömbölyödött össze 
és a ráugró róka összeszurkált talpakkal, szitkozódva vo
nult vissza, míg az erdőn, földön és faágakon ezer és ezer 
csilingelő vékony hangocska kacagta a gyűlölt ravaszdi 
vereségét. Nagy csörögve szarka szállt fölöttük. A pin
tyőke mindjárt melléröppent s pár szóval elmesélte neki

az esetet. Estére biztosan az egész környék a rókán ka
cag m á r! .. .  (Mert az erdő lakói nem olvasnak újságot, 
de mégis percek alatt megtudnak minden hírt a széles 
határban. Ja, ahol a szarka csörög, ott nincsen titok a 
nap alatt! . . . )

Szitkozódva, vérző talpát nyalogatva bújt meg a róka 
a sűrű cserjésben. A szarka tovaszállt, a pintyőke pedig 
dobogó szívvel, ijedten lapult meg a nagy tölgyfa levelei 
között, mert messziről, a város irányából mintha egy le
selkedő héját látott volna közeledni. . .  És a héjával ta
lálkozni halált jelent a kis madárra . . .

És csend lett az erdőben újra, kánikulai, fülledt, álmos 
csend . . .

Potrohos feje fölött megszólalt a vadgalamb. Tubáné 
kardos asszony volt és a rossz nyelvek azt beszélték, hogy a 
vadgalamb-papának otthon a fészekben a csőrét sem sza
bad kinyitnia, amiért a madár-kaszinóban csúfolták is 
eleget az öreget. Tuba úr csendes nyugalommal azt szokta 
mondani az ilyen csúfolódásra: „Tudjátok, jó asszony a 
párom, csak épen a beszédből egy kicsit sok szorult be
léje. De ha elturbékolta a maga porcióját, olyan jó, mint 
a tiszta b ú z a !" ... Na, ezúttal nem valami nagyon muto
gatta ezt a tiszta-búza-jóságát a galamb asszonyság, 
mert éktelen haraggal pörlekedett Mókuskával, a fák és 
lombok világának kis csibészével, amiért makkot szede
getve és éles fogával feltörögetve, felkeltette őt legédesebb 
délutáni álmából. Mókuska hiába próbált védekezni a bő
beszédű asszonyság turbékoló szóáradata ellen s amikor 
szerencsétlenségére „édes öreganyám“-nak szólította Tu- 
bánét, bizony gyors futással és 3—4 méteres ugrásokkal 
kellett menekülnie, mert a haragos dáma még kiszedte 
volna a szemeit mérgében. (Az emberek szép meséket 
mondanak egymásnak a galambok nagy szelídségéről 
és közmondásokat is csinálnak róla. No hiszen csak jöjjön 
ki egyszer az erdőre az a mesemondó és próbálja Tubá- 
nét „édes öreganyámnak" nevezni! Tudom, megváltozik a 
véleménye a galamb-szelídségről!).

Lassan múltak a délután órái és a fülledt meleg egyre 
tűrhetetlenebb lett. ólmos fáradtság nehezedett az egész 
erdőre. Bokrok mélyén kilógó nyelvvel, lihegve feküdtek 
az állatok és mélységes csendben hallgattak a madarak. 
A hervadó, lelógó falevelek nem tudtak már árnyékot tar
tani; gyilkos melegével mindenüvé beosont a napsugár és 
forralta, tüzesítette a levegőt. S az árnyat, enyhülést 
ígérő éjszaka ah, de messze volt még!

Egyszerre hangos, csivikelő kiáltás csendült a magas
ban. A füsti fecske tért vissza a folyótól és ő kiáltotta 
végig az erdői: „H ahóóól... E m beri... Eember jön az 
erdőre! . . . “

A kiáltásra, mintha villamos ütés érte volna, megéledt 
az erdő. A fák, virágok, állatok nem sokra becsülik az 
embert: furcsa Isten teremtésének tartják, akinek semmi 
sem jó úgy, ahogy Isten megteremtette, mindent jobban 
akar csinálni és mindent elront egészen. Lombok között, 
tisztásokon, bokrok tövében mesemondó estéken nagyon 
sokat kacagnak a kétlábúak (így hívják ők az embert) 
nagy kőfészkein, ahol egymás fején járnak és laknak; 
a füttyöt daloló, füstöt köpő nagy vasállaton, amely gyom
rában viszi az embereket; a drrr, drr madáron, amelybe 
a kétlábú belemászik és felrepül vele a levegőbe, — és 
egyéb mindenféle furcsaságokon, amiket gyorsszárnyú 
madarak az emberek városa közelében itt-ott ellesnek,
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Csak egytől félnek mind az állatok: a kétlábúak durrogó 
botjától, amelybe csak belenéznek, és akkor nagyot kia
bál és füstöt köp s akkor az ember közelében valahol 
meghal egy állat. Az erdő megveti az embert, aki nem tud 
sem pókhálót fonni, sem cirpelni, sem dalolni a lenyugvó 
napnak, — de a durrogó bottól fél mindenki.

„Ember jön az erdőre!11 — A vészhírre mindenki meg
ébredt és kérdések áradata zúg a fecske felé . ..

A füsti fecske oly magasra szállt, hogy Potrohos az ő 
rossz szemeivel nem is látta többé, csak a hangját hal
lotta, amint elcsicseregte híreit:

„Három ember jö n . . .  Egy nagy asszonyember, meg 
két kicsike . . .  Egyik hosszúlábú, másik kurtalábú . . . “ 
(Az állatok a fiúkat hosszúlábúaknak, a kisleányokat 
kurtalábúaknak nevezik ) A két kicsi futkos és virágokat 
tép . . .  odaviszik mind a nagyhoz és ő rakosgatja őket...11

Felszisszent az erdő. A virággyilkosságot a növény- és 
állatvilágban soha meg nem bocsájtják senkinek.

A fecske tovább mesélt: „Csokrot kötnek . . .  Jönnek to
vább . . .  Megállnak a kőkeresztnél. Isten Fia r a j ta . . .  
Oda tették a virágot. A kereszt mosolyog rájuk, de ők 
nem veszik észre . . .  Jönnek . . . “

Az erdő hangulata egyszerre megenyhült. A kőkereszt 
kedvéért szabad virágot szedni; nincs is a sok millió vi
rág között egyetlen egy sem, aki ne szeretne úgy meghalni, 
hogy ott hervadhasson el az Isten Fia lábai előtt. Még 
sem lehetnek gonoszak a kétlábúak, ha a kőkeresztnek 
adták a virágjukat!

A fecske elszállt új híreket hozni. Néma, figyelő csend
ben várt az erdő. A kis madárkák mind a fák legmaga
sabb ágaira ültek, hogy minél előbb meglássák a jöve
vényeket.

Cikkázva, villámgyorsan jött vissza a fecske. Ujjongott 
a hangja, amint kiáltotta: „Jó emberek! A nagy kétlá- 
búnak belenéztem a szemébe. Olyan a szeme, mint az 
anyamadáré! . . .  Csicseri csitt! . .  Édesanya jön az úton 
két kis fiókájával! . . . “

Édesanya jön! Egyszerre megmelegedett az erdő la
kóinak a szíve. Az állatok világában mélységes szeretet 
és tisztelet övezi az édesanyát. Nincs senki, aki rosszat 
akarna neki, senki, aki mindenét, életét is oda nem adná 
érte. Egyszerre megindult az erdő népvándorlása. Négy
lábúak tolongtak arrafelé, ahol az emberek útja a fák

közé betér; a madárkák megszállták a fák ágait, a lep
kék, bogárkák a bokrokat és virágokat. Nem törődött 
már a meleggel senki; bánták is a tüzes napsugarat, fül
ledt levegőt! . . .

És amikor a mosolygó szemű édesanya odaért az erdő 
széléhez, elbámulva állt meg, a két kis gyerek pedig riad
tan simult hozzá . . .  A fák again ezer meg ezer kis madár 
dalolni kezdett (a tavaszi napkeltető himnuszt énekel
ték) ; a magas fűben ezernyi bogárka cirpelt, zümmögött; 
a bokrok levelein tengernyi színes pillangó lebegtette a 
szarnyalt, és Potrohos, a keresztespók hosszú szálon le
engedve magát, ott hintázott előttük. Cikkázva szállt kö
röttük egy csivikelő füsti fecske, szitakötő surrant sze
mük előtt a magasba, a lábuknál sündisznócska gömbö- 
lyödött és gurult lassan tova, mint egy eleven, tüskés 
labda, a fán pedig, a Tubáné fészke mellett ugrifüles 
mókuska állott és vígan rágcsált egy hatalmas diót. . .  
Az erdő ujjongó örömmel fogadta és köszöntötte vendé
gét: az édesanyát...

„És akkor, amint bámuló szemmel megindultak befelé 
a fák lombja alatt, a kis „kurtalábú11 meglátta a mókus
kát a faágon, amint a diót forgatta kicsi talpai között. 
Meglátta és elkezdett kacagni csilingelő, csengő nevetés
sel, ujjacskájával felfelé mutatva. Felnézett a kis fiú is, 
és most már ketten kacagtak; és a kettős gyermekkacaj, 
mintha ezüst csengőcskéket ütögetett volna tündérkézzel 
valaki, szállt mess_ze az erdőn . . .  Az édesanya boldogan 
mosolyogva nézte ő k e t.. .  És körülöttük felharsant újra a 
madárdal, zümmögött a bogárkórus, libbent a pillangók 
színes szárnyacskája, és Potrohos visszamászva a hálója 
sarkába, azt mormogta magában: „ünnepnapja van ma 
az erdőnek, mert meglátogatta, meleg szemével megnézte 
egy édesanya, és mert megszólalt benne Isten legszebb 
muzsikája: a gondtalan, csengő gyerekkacagás.11

Elgondolom: mi emberek napról-napra látunk drága 
anyai szemeket, egyre köröttünk hullámzik kis gyerekek 
kacagása, — és mi észre se vesszük, nem hogy ujjongó 
örömmel ünnepnapnak írnok életünk minden napját, ame
lyet anyai szem, gyerekhang megszentelt. . .

Vájjon igazuk lenne az állatoknak, hogy a kétlábú a 
legfurcsább és legérthetetlenebb teremtmény a földön, aki 
csak rontani tud és az igazi szépet meg nem ismeri?. . .

Koszter atya.

Kémény konzervdobozokból.
A konzervdobozok fenekét levágjuk s 

egyik oldalán pár centiméterre bevágást 
végezünk. Ez arra szolgál, hogy a do
boznak a vége kitágulván, a másik rá
húzható legyen.

A kéményt így elkészítve ennek rög
zítése úgy történik, hogy vagy dróttal, 
vagy pedig rájahúaott vastagabb kon
zervdobozon átvetett zsineg segítségével 
erősítjük meg. Ilyenkor természetesen a 
kémény és a nagyobb doboz közti részt 
nem égő anyaggal, például kövekkel, cse
répdarabokkal vagy agyaggal töltjük ki.

A kémény tisztítását rendszeresen kell 
végeznünk, különben nem lesz a tűzhely
nek elegendő „huzatja11.

Praktikus zsinegtartó.

A táborban ugyanúgy va
gyunk a zsineggel, mint ott
hon: mindig zavart okoz ósz- 
szegubancolódásával. Segít
hetünk ezen, ha használaton 
kívül helyezett tölcsért ma
gasra akasztunk s a zsineget 
bennetartjuk. Használatkor a 
tölcsérből annak hegyén át 
fennakadás nélkül szalad ki a 
spárga.

Másik módszer szerint pa
pírba csomagoljuk a gombo
lyagot s egyik végét keresz
tülhúzva használjuk.

A gombolyagnak mindig a 
belső végét keressük meg. 
mert így simábban fut le a 
zsineg.
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ügyes látrajzkészítés.
A látrajzon meg kell mindent pontosan találnunk, amit 

körültekintéskor látunk. Másképen lát azonban egy festő
művész és másképen Dugó Jani szeme. A modern tech
nika vívmányai között szerepel erre megfelelő eszköz, 
azonban egyszerű igényeket kielégítő „látrajzkészítőgépet11 
minden cserkész készíthet magának.

Az egésznek a lényege az a módszer, melyet térképna
gyításoknál is használunk, amikor is a térképre kockákat

rajzolunk s ezek alapján az egy kockába jutó jeleket pon
tosan a megfelelő helyen lerajzolják a — nagyobb koc
kákba.

Látrajzkészítésnél kockás, papirost készíthetünk, a le
rajzolandó képet is kockára oszthatjuk, ha a „látrajzkészí- 
tőgépet“ elkészítjük. Ez gallyakból készített téglaalakú 
keret, melyen keresztülfutó cérnaszálakkal szabályos négy
zeteket vagy téglalapokat készítünk. Ha szemünktől távo
labb tartjuk s rajta keresztül nézzük a tájat, könnyű a 
jellemző körvonalakat papirosra vetni, ha ugyanolyan

kockázattal elkészített papírlap áll rendelkezésünkre. — 
Kockáról-kockára menve rajzójuk be.a vonalakat. Fontos 
azonban, hogy fejünk, illetve szemünk mindig egy helyről 
nézze a tájat. Ezért magunk előtt ágas fácskát szúrunk le 
s ezen és a keret alján átnézve, a látott pontot megje
gyezzük, a látrajzra berajzoljuk. Ez a tájékozódási pont. 
Ha munka közben véletlenül elmozdulnánk, a tájékozódási 
pont alapján hamarosan megint az-ergdeti helyzetnek meg
felelően folytathatjuk a rajzolást, míg a látrajz „gépünk" 
segítségével teljesen el nem készült.

Lehet-e a táborban takarékoskodni?
Az mindenki előtt világos, hogy a lekozmált és moslék- 

bakerült tejberizs, vagy az összement tej érvágás a tábor 
pénztárán is. Tehát a tábor minden hivatalos szerepet be
töltő tagja takarékoskodhat. Azonban talán a „közcser- 
kész“ nem? „

Nézzük csak, mit tehet meg minden cserkész?
1. Zsebpénzét nem költi el cukorkára.
2. A felszerelést rendbetartja és gondozza, mert így kétszeres 

ideig használhatja.
3. A harisnyán keletkezett kis lyukat idejében „bestoppolja11, 

mert akkor nem válik belőle nagy lyuk.
4. Uj cipőjét szabályszerűen zsírozza, jól kezelt cipő hosszú 

ideig szolgál.
5. Pótételeket nem visz magával.
6. Zseblámpájával világít és nem játszik.
"7. Noteszét óvja a nedvességtől.
8. Óráját védi a harmattól.
9. Értékesebb felszerelési tárgyaira (fényképezőgép, bicikli) 

kétszeresen vigyáz.
10. Ruháját szakadástól, piszoktól óvja. (Dr. M. D.)

Mit csináljunk a táborban esős időben?
Esős, zivataros időben is tud a cserkész hasznos mun

kát végezni, vagy cserkészszerűen szórakozni. Apró ügyes
ségeket vehetünk elő, melyeket különben is — ha állan
dóan nem gyakorolunk — könnyen elfeledünk, pl.:

csomók kötése, nyakkendőgyűrű s sípzsinór fonás, 
vázlatkészítés diktálás után, képkeret s nyílvesszőkészí
tés, térképjelek rajzolása, kőtörések gyakorlása, jeladás 
síppal mind bőséges programmot adnak a táborban vég
zendő munkához. Az őrsvezető esetleg már előre összeállít 
néhány pontból álló versenyt — erre már most jó ké
szülni — s feladja a kérdéseket, mire a fiúk írásban rövi
den megfelelnek.

Énektanulásra is alkalmas az esős idő. Elő kell csak 
venni a „Daloskönyvet“, bizonyára van még benne nem is 
egy olyan nóta, amelyet még nem tudunk. Jó lesz megta
nulni. Ilyenkor készülnek a tábori nótaköltészet remekei is. 
Próbákra való készülésre és próbázásra egyaránt talá
lunk időt.

Ha meg szórakozni akarunk, elővehetjük a különböző 
„telepatikus11 s „bűvész11 mutatványokat; vidám parlamen
tet rendezhetünk, melyre például jó témák: miért nem sza
bad az őrsvezetőnek dolgozni? Mik a napló nem írás elő
nyei? Mire is jó a hosszú haj? stb. Ha elővesszük a játé
koskönyvet, rengeteg játékot találunk ilyen alkalomra 
(rímjáték, közmondásos játék, nagyemberes, malomjáték, 
városnévírás stb.).

Ha a naplóírásban elmaradtunk, időt találunk a pótlá
sára, a napló kiegészítésére.

A Magyar Cserkész számaiban s más jó könyvekben 
(Gaudeamus, Jókai: Népvilág, Dekameron, A magyar nép 
élce) sok-sok elbeszélés, anekdota, mese, történet akad, 
amit ilyenkor elő lehet szedni.

De különösen alkalmas idő ez a tábortüzekre való ké
szülésre s az örsi szellemet fejlesztő megbeszélésekre; 
ilyenkor még a rossz idő is mintegy közelebb hoz egy
máshoz.

De nem akarunk itt mindent felsorolni; hiszen számtalan 
példát lehetne még felhozni, hogy hogyan lehet pompásan, 
leleményesen eltölteni a napot esős időben.

Kinek van jó szeme?

Jó szem és áttekintés kell ahhoz, hogy valaki az alábbi 
1—25-ig menő számokat természetes sorrendben egymás

5 23 15 17 3

11 2 25 2b 9

8 19 22 15 6

16 k 18 1 i i

1o 2 1 h 7 2 *

után megérintse. Ki tudja megcsinálni? Hát az csak pró
bálja meg!



12— 13. szám MAGYAR CSERKÉSZ 215

Mit kell haza Írni?
Ha otthon azt olvassák, hogy a Rajnába egy ember be

fulladt, Te jutsz eszükbe, aki a Duna mellett táborozol, ha 
egy végzetes tengeri viharról olvasnak, Téged fétlenek, ott 
a Balaton partján. Ha a rokonságban valaki megbetegszik, 
az első gondolatuk az, hogy talán a fiam is . . .  Ha zi
vatar vonul a határban, Rád gondolnak és féltenek, hogy 
elúszik a sátrad, átnedvesedik a takaród, tüdőgyulladást 
kapsz stb.

Féltenek Téged! Ezen pedig segíteni kell! S a segítség 
cserkészmódja az, hogy fiúi szeretettel igyekszel szüléidét 
megnyugtatni rendes időközönkint — lehetőleg kétnapon- 
kint —, levelet, levelezőlapot írsz haza.

Mit irj haza? Ismertem egy 14 éves cserkészt, aki leve
lével alaposan „megnyugtatta" szüleit, mikor a bakonyi 
táborból sürgősen a papa vadászkését kérte, mert — úgy 
hallotta —, arra előfordult már medve is s ő késsel sze
retne végezni a bestiával. De a másik cserkészt se utánozd, 
akinek kevés ideje maradt a levélírásra, a posta már in
dult, hát azt írta csak: „Még élek!" „Még él!“ mondták 
otthon s gondolhatjátok, hogy „meg voltak nyugtatva".

Ne azt írd, ami nem sikerült vagy rossz! Minek oldala
kat írni, hogy milyen furcsa is volt az egész táborozás 
alatt az egyszer lekozmált bab, vagy minek hosszasab
ban előre irogatni, hogy holnap mégy először hegyet 
mászni, vagy csónakázni, aminek eredménye, hogy legkö
zelebbi leveledig nyugtalanok otthon, még akkor is, ha 
Te azt hiszed, hogy Téged nem féltenek.

Írd le a szép tábori életet! írd le azt a sok örömöt, azt 
a sok vidám játékot, jóleső munkát, amiben részed van, 
de írj gyakran s a „cserkész vidám és meggondolt" lát- 
szódjék meg leveleden s lássék meg leveledet olvasó édes
anyádnak nem aggódó, hanem örömtől sugárzó arcán.

Cserkésztorna.
Sokféle reggeli tornagyakorlatot ismerünk. Az általános 

igénynek óhajtunk eleget tenni, mikor ilyet tábori szá
munkban is közlünk.

1. Hanyattfekve „biciklizés" (comb, hasizmok egybevétel).
2. Szökdelés lábujjhegyen, karokat rázva a magasban (láb, 

kéz).
3. Terpeszállás, karok magastartásban, törzsdöntés előre, 

hátra és oldalt (csípő, hát).
4. Lábemelés kézemeléssel, lábujjálláson, előre középtartásig 

(has, hát).
5. Fejkörzés (nyak).
6. Kézfej fonással mellfeszítés. (Két fiú egymásnak háttal áll, 

kezüket oldalt középtartásban összefűzik és váltakozva karjaikat 
előre középtartásban összefűzik és váltakozva karjaikat előre 
középtartásba hozzák.) (Mell.;)

7. Óriáslépés. (Lassú ütemben lábhegyen hatalmasakat lé
pünk.) (Comb.)

8. Dán gyakorlat. (Terpeszállásban ugrás a karokat magas
tartásba emelve és visszaugrás alapállásba; gyors ütemben. 
(Váll.)

9. Diótörés (mell).
10. Gátülésben törzshajlítás előre és hátra. (Gátülésnek ne

vezzük azt az ülést, mikor az egyik lábunkat előre, a másikat 
hátra kinyújtva ülünk.) (Derék, comb, kar, hát.)

11. Hanyattfekve lábnyujtás a fej mögé (hát, váll, nyak).
12. Terpesztett térdelésből törzshajlítás előre és hátra (has, 

hát).
13. Könyök és karrántás hátra. (A karokat vállmagasságban 

a mellre -helyezzük; a behajlított karokat, azután a kinyújtott 
karokat, az említett vállmagasságban váltakozva hátra rántjuk.) 
(Váll, mell.)

14. Könyök körzés (mell, váll).
15. Terpeszállás, törzsfordítás, ellenkező bokafogás, a másik 

kar magastartásban van. (Pl. törzsfordítás balra, jobb kézzel 
megfogjuk a bal bokát, a bal kar magastartásban függőleges.) 
(Derék izm.)

16. Felugrás guggolásból. (Leguggolunk és a karokat ma
gastartásba emelve a lehető legmagasabbra felugrunk és ismét 
vissza guggolunk.) (Az egész törzset erősíti.)

Ezeknél a gyakorlatoknál az a fontos, hogy végrehajtá
suk ne legyen merev. Inkább könnyed legyen. Nem az a 
fontos, hogy a csapat oly egyszerre csinálja, mintha zsi
nóron rángatnák, hanem mindenki úgy csinálja, hogy az 
izmai megfeszüljenek.

Mozgótáborozási vasúti kedvezmény.
Mozgótábort akar rendezni a csapatod vagy rajod, de 

mivel a mozgótábor csak őrsönként igazi, a nagy vasúti 
költség miatt e szép terv már majdnem kútba esik, amikor 
te örömmel fedezed fel, hogy hiszen a M. Á. V. ha nem is 
régen, de a cserkészet igazi lényegét jól ismerő rendeleté
ben módot nyújtott arra, hogy az Örs is elmehessen bár
mily rövid távolságra is kedvezményes jeggyel. Az aláb
biakban lásd a kedvezmény megszerzésének módozatait.

I. Az 50%-os menetdíjkedvezmény — mely kiterjed az állam
vasutak és a kezelésében levő Helyiérdekű Vasutak összes vo
nalaira, a személy- és vegyes vonatok II. és 111. kocsiosztá
lyára — megillet minden igazolt cserkészt (tehát öregcserkészt 
is), bármilyen rövid kirándulással kapcsolatban, ha együttesen 
egyszerre legalább 10-en utaznak (ezen számba az egyéb ked
vezménnyel utazókat is be kell venni), vagy hatan vannak csak 
együtt, amikor is mindenki félárú cserkészjegyet vált. Ezt a 
kedvezményt is a 80811—927. Vili. számú rendelet szabályozza. 
A részletes eljárást a Vezetők Lapja április 1-i számában kö
zöltük le, mely szerint a kedvezmény elnyerésének föltételei a 
következők:

1. Folyó évre érvényesített, dombornyomásé, bélyegzős fény
képpel ellátott cserkészigazolvány.

2. Útvonalat, oda^-visszautazás idejét, a cserkészek számát, 
a kocsiosztályt, a parancsnok aláírását és a csapatpecsétet ma
gában foglaló, két azonos szövegben kiállított kérvény.

3. Annyiszor 25 fillér postabélyeg-illeték mellékelése, mint 
ahányan utaznak.

4. A kérvény egyik példánya az illetékkel együtt, ha a részt
vevők száma az 50-et meghaladja, 24 órával az indulás előtt, 
más esetben 1 órával előbb adandó be a kiinduló állomás sze
mélypénztáránál. Visszautazás alkalmával a félárú menetjegye
ket a személypénztárak a kérvény másodpéldánya alapján ad
ják ki.

Ezen 50%-os kedvezmény 100 km-t meghaladó utazásoknál 
a gyorsvonat III. kocsiosztályán is igénybevehető.

Az utazást csak egyszer s legfeljebb 14 óráig lehet megsza
kítani. Ha a csapat kirándulásával (mozgótáborozásával) kap
csolatban több, a főiránytól eltérő utazás történik, akkor a be
jelentés szövegében a viszonylatokat fel kell sorolni.

II. A „hétvégi" és „egynapos“ kedvezményes menettérti je
gyek használata feltételeinek részleteit világos-zöldszínű hirdet
ményben minden állomáson megtaláljuk.

III. A Budapesti Helyiérdekű Vasutak vonalaira az 50%-os 
kedvezményt külön e célra szolgáló űrlapon kell kérni, mely kap
ható a H. É. V.-nél (Bp., V., Lipót-körút 22.) és az O. T. H.- 
ban. Szövetségi és kerületi láttamozás itt kell.

Kötőfék pányvából.
Elszabadult lovat megkötni sokan tudnak, hiszen csu

pán állóhurkot kell a ló nyakára kötni. (Azért állóhurkot, 
mert másképen a nyakán összeszoruló kötél megfojthatja.)

Pányvával, kötéllel nagyszerű kötőféket rögtönözhetünk.

Kössünk először állóhurkot a ló nyakára, aztán készítsünk 
orrára szorítónyolcast. A szorítónyolcas orrfelé eső felét 
felülről húzzuk át a felső rész alatt s ezt a részt kellően 
kieresztve a ló füle mögé vetjük. A szabad véggel a „kö
tőfék" szárait feszesre húzzuk, végét lekötjük s készen van 
a „kötőfék".
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K IS C S E R K É S Z  LEVELE A TÁBORBÓL
Anyácskám — csupa nagybetűvel 
írom Neked a levelet —
Talán megérzed így, hogy bennem 
Ép ilyen nagy a szeretet.
Három napja, hogy megérkeztünk 
És dolgoztunk is eleget 
De úgy-e, anyu, már nem féltesz 
S nem könnyezik már a szemed?

' • ) l'
A táborhelyünk csudaszép hely,
Csupa nagy fa s a Balaton 
Olyan sekély, hogy szinte könnyen 
Sétálhatok, ha akarom.
A sátrunkban csak hárman hálunk 
Reggel a csöppnyi ablakon 
Kinézek s rámkacag a napfény 
— Este a tücsköt hallgatom.

A fiúk mind-mind csoda-drágák 
S a parancsnok úr igazán 
Olyan kedves, hogy el se hinnéd —
Olyan jó, mint ép te, anyám.
Tegnap megvágtam a ktsujjam 
S már sírtam volna is talán,
De menten énmellettem termett 
És fölvidultam a szaván.

Reggel korán ébredünk s mindjárt 
Tornához állunk föl vígan —
Az erdőben eperre leltünk 
Sokat eszünk, hisz annyi van.
Fürdünk bőven s a kicsinyekre 
Külön testőr-csoport vigyáz —
S ha valaki csak félre téved 
Már fel is hangzik a „vigyázz!"

Mindenki olyan kedves hozzám —
A föszakács, ha enni ad —
A tábortűznél gyönyörűbb nincs —
Az egész tábor ott vígad . . .
Oh anyukám, tán elhiszed már 
Hogy nincs itt semmi-semmi vad —
És úgy-e, nagyon büszke vagy rá,
Hogy táborozik a fiad.

Tábory Pál.

Milyen a jó tábortűz? (A tábortüzet rendező őrs
vezetőknek.)

Nagytábori életünk legmélyebben bevésődő és legtovább 
megmaradó emléke egy-egy jó tábortűz. Már maga az a 
tény, hogy valami tábortűznél történik, a köznapinál na
gyobb jelentőséget ad a dolognak, mélyebbre jut, hosszab
ban él. '*

Elmondok hát egyet-mást a jó tábortűzről.
A tábortűznek három fajtája van: vidám, komoly és a 

közönség számára rendezett tábortűz. Ez utóbbit lapunk 
más helyén találod meg. Minden tábortűz két, illetve há
rom részből áll: elkezdés, tábortűz, befejezés. Néha az el
kezdő rész el is marad.

Az elkezdés sok csapatnál romantikus keretek között, a 
tűz meggyújtásával kezdődik is. Különösen vidám tá
bortüzeknél nagy hatással alkalmazható. A tulajdonké- 
peni programm a tábortűz fajtájától függ.

Vidám tábortűznél, amint a hangulat diktálja, jöhetnek 
nóták, tréfás elbeszélések, viccek, jelenetek, majd ismét 
dalok, tréfás parlament, mutatványok, jó hangulatos kiál
tások, úgy, amint azt épen a jókedv kívánja.

Befejezésnél a vezető néhány rövid komoly szava után 
a csapat szokása szerint imával és valami szertartással a 
tábortűz véget is ér.

A komoly tábortüzeknél minden mozzanat egy egységes 
vezérgondolat köré csoportosul.

Irredenta tábortüzeknél a nótákat, felolvasást, jelenete
ket, költeményeket ebből a tárgykörből válaszd.

Kuruc tábortüzeknél a jó kurucnótákat, kuruc anekdo
tákat szedd elő. Apró jelenet ebből a korból, egy parla
ment formájú megbeszélése valamilyen történetnek mai 
szemmel sikerrel alkalmazható.

Komoly erkölcsi célzatú tábortűzhöz készülhetsz mesé
vel, melynek tanulsága előkészíti a megbeszélést, énekel
hetünk komoly nótákat, amelyek az előkészítő hangulatot 
nem rontják, végén egy megbeszélés, melynek formája 
akár komoly parlamenti,-akár más közvetlen forma is le
het. Ezt okvetlenül idősebb tiszt vezesse. Befejezésül ima 
és valami egyházi ének vagy szertartás szolgálhat.

Ha jó tábortüzet akarsz, az előbbiek szemelőtt tartá
sával figyelj a következőkre:

1. Gyorsan peregjen.
2. Mindenkit érdekeljen.
3. Változatos legyen.
4. Vége mindeniknek mindig komoly legyen.
5. Minden, amit odaviszel, feltétlenül cserkészszerű 

legyen.
6. Vidám tüzet akkor szüntesd be, amikor a hangulat a

legjobb. (Kolozsváry Béla, 15.)

Mire való a rádió a táborban?

A tábori rádió szórakozásra csak akkor használható, ha 
az eső úgy esik, hogy mást nem lehet csinálni. Különben 
rádiót szórakozás céljából hallgatni teljesen fölösleges, 
mert akiknek a táborban rádióra van szüksége, hogy szó
rakozzék, az igazán nem cserkész.

A táborban játék helyett nem hallgatunk kamarazenét.
A tábortűznél ének helyett nem kapcsoljuk be a rádiót, 

hogy az Operát, vagy a Városi Színházat hallgassuk, mert 
ebben az esetben a tábortűz elveszti minden költőiességét.

A táborban a rádió arra való, hogy a pontos időt, a 
fontos friss híreket halljuk meg rajta azért, hogyha a tá
borban vagyunk is, a mindennapi élettől ne szaladjunk el 
annyira, hogy ennek esetleg a tábor lássa kárát.
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Táborlátogatási „etikett'*. Tábori sütő.

Táborlátogatások, mozgótáborok, közelünkben táborozó 
csapat számos alkalmat nyújt, hogy tanulmányozzuk test
vércsapatok működését s hogy odamenjünk s amit tágra- 
nyitott szemünk felfog, azt otthon csapatunknál felhasz
náljuk.

Azonban mindennek megvan a formája s így a tábor
látogatásnak is.

Ezért rövid pontokban foglaljuk össze a jó cserkész leg
fontosabb tudnivalóit:

1. Idegen tábort csak parancsnokod engedélyével láto
gass meg.

2. Cserkészfelszerelésed legyen tökéletes, hogy ne kell
jen semmit sem kölcsönkérni. Ha ott tartanak ebédre, le
gyen kanalad, de belépéskor ne villogjon a felszíjazott 
csajka.

3. Táborba lépéskor kérdezd meg, hol van a parancsnok 
úr, mutatkozzál be neki s kérj engedélyt a tábor megtekin
tésére. Előzőleg azonban mutasd meg cserkészigazolvá
nyodat, hogy lássák, nem vadcserkésszel van dolguk.

4. Ha táborban vagytok, ne járjátok, mint csupán egy
mással morgó harapós buldogok körül, hanem igyekezze
tek a tábor cserkészeivel is barátságot kötni. Egymással 
otthon is beszélhettek.

5. Ha valamivel megkínálnak, egy étkezésre meghívnak, 
fogadd el hosszabb kéretés nélkül, hiszen cserkésztestvé
rednél vagy, de ha körülményeid úgy hozzák magukkal, 
hogy kedvező volna a táborban tovább tartózkodnod, be
széld meg a tábor parancsnokával, hogy az élelmezési 
költségekből és közmunkából milyen rész esik reád s azt 
egyenlítsd ki becsülettel, mert a cserkész nem ingyenélő, 
a cserkész mozgótáborozást csinál és nem „mozgókol
dulást".

6. A vendégek ne „vendégeskedjenek", hanem teljes lé
nyükkel igyekezzenek beleilleszkedni a táborozás rend
jébe.

7. Nem kell, hogy a táborban okvetlenül minden tessék 
Neked, de okvetlenül szükséges, hogy semmit se kritizálj.

8. Tanulni jöttél, tehát láss, felelj és jegyezz meg min
dent, amit később felhasználhatsz.

9. Eltávozáskor személyesen búcsúzzál el a parancs
noktól.

10. Levelezőlapon a vendéglátást köszönd meg.

Mikor menjünk a táborban egészségügyi vizsgálatra?

Minden táborban van egészségügyi biztos vagy orvos, 
ki sérülésnél, betegségnél kezelés alá vesz, — ha tudomást 
szerez róla. Ezért jelentkezünk:

1. ha lázunk van,
2. ha megvágtuk valami szerszámmal magunkat,
3. ha megégettük bőrünket,
4. ha a nap túlságosan lesütött,
5. ha szemünkbe esett valami,
6. ha székrekedésünk van két nap óta,
7. ha hasmenésünk van,
8. ha a gyomrunk fáj,
9. ha a torkunk megfájdult,

10. ha a?:bőrünkön kiütés van,
11. ha szálka ment a kezünkbe,
12. ha fel van törve a lábunk, vagy a tenyerünk,
13. ha erősebben köhögünk,
14. ha lehorzsoltuk bőrünket,
15. ha a fejünk fáj,
16. ha szédülünk,
17. ha hirtelen rosszul vagy gyöngén látunk,
18. ha kezünk, lábunk megdagadt,
19. ha testünkben bárhol fájdalmat érzünk,
20. ha bármi más okból betegnek érezzük magunkat.

Pléhből, elhasznált kéménydarabból, de még nagyobb 
konzervdobozból is elkészíthetjük. Ha konzervdobozból 
készítettük, fedeléből ajtót gyártunk, fennmaradó többi ré

széből pedig tálcát, melyen az elkészítendő kenyérkét vagy 
húst betoljuk. Ezután parázzsal körberakjuk. Ha a „sütő" 
jól zárt, pompás ízű sültet vagy kenyeret nyerünk.

„Petárdájáték."

Kettétört gyertya 
összeerősítése.
Hátizsákba cso

magolt gyertya 
gyakran kettétörik, 
összeerősítésének 
módja az, ha égő 
gyufával a törésielii- 
leteket megolvaszt
juk s hirtelen össze
szorítjuk.

Kitűnő alkalom a lopódzkodási és tájékozódási képes
ség bemutatására. Két Örs vagy két részre oszlott egyet
len őrs is játszhatja. A játék maga a „cserkészjáték" sza
bályai szerint folyik, tehát számleolvasással, bombado
bással vagy karszalag letépéssel lehet az ellenfelet harc- 
képtelenné tenni.

Mindegyik fél „várat" épít, mely nem más, mint a föld
beszúrt örsi zászló. Igyekezni kell az ellenfél várát „petár
d á ik k a l felrobbantani, a saját várat pedig az ostromtól 
megvédeni.

Petárda robban a „várban", ha a zászlórúdra az előre 
kiosztott kartonlapocskákat, pielyeken a támadó neve rajta 
van, zsineggel felkötözziik.

Lehet úgy is játszani, hogy a felkötözés csak bizonyos 
csomóval, tegyük fel „szorítónyolcassal" történhetik. En
nek megkötése felel meg a petárda robbanózsinórja meg
gyújtásának.

Tábori fújtató.

külön oldalárok fölött használjuk, 
tót tehet.

A tűzhöz levegő is 
szükséges. A legye- 
zés és fujás helyett 
vászon vízesvödörrel 
élénkíthetjük a tüzet, 
száját a földhöz erő
sítjük, fenekének 
emelése és süllyesz
tése légvonatot csi
nál s ha a főzőáruk 
egyik végén vagy 
nagyszerű szolgála-
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A magyar tábortűz.

A táborozás is a munka élete, mégis pihenő mindnyá
junknak, ha este fellobog a tábortűz lángja, köréje heve- 
redünk és belemélázva érezzük szép magyar múltúnkat.

Tüzet raktak esténkint harcos őseink is és összebújtak 
a tűz körül, hogy megbeszéljék elmúlt csaták .tanulságait 
s terveket szőjjenek győzelmes új csatákra. — Akkor ma
gyar a tábortűz igazán, ha példázva a magyar múltat a 
tábortűz körül, mi is megbeszélést tartunk harc előtt, harc 
után, mert az igazi cserkész örökös harcban ált önhibái
val, de küzd azok ellen is, amelyek fajunk jellegzetes 
rossztulajdonságai.

A magyar cserkésztábortűzben két láng csap össze: a 
harcos ősöké s a puszták békében élő népének pásztortüze 
lángja. Milyen szép is volna, ha minden tábortüzünknek 
magyar lelkét e kettőből merítenők.

Ha tudtok, öltözzetek fel fiúk sebesült katonának, vagy 
búsuló kurucnak, s amikor a csapat csendesen dalolgat, 
jelenjetek meg köztük, elbeszélvén a kárpáti harcok egy- 
egy szép emlékét, vagy a kuruc-labanc csaták ragyogó 
napjait. — Fiúk, elevenítsétek meg csodálatos történel
münket is ilyen módon tábortüzeinknél. Beszéljetek azok
nak cselekedeteiről, bátorságáról, jellem-nagyságáról, 
akikről csapataitokat elneveztétek.

Máskor jelenjék meg tábortüzeknél a török elnyomatás 
ellen tüzelő magyar regös, a Bánság vagy Erdély szo
morú dalosa s énekeljen régi regös éneket, vagy szívet 
tépő s küzdelemre serkentő irredenta dalt. Azután vigyen 
el mindnyájotokat képzeletben valaki ősi váraink törté
nete világába, utána énekeljétek mindnyájan gyönyörű 
kuruc dalainkat.

Dalos Könyvünkben sok szebbnél-szebb régi magyar dal 
ékeskedik, mint a magyar lélek gyöngye s drága fajtánk 
ragyogó szellemének kincse. Tudom, akad olyan is köz- 
tetek, aki eltanul egy-egy dalt talán öreg kocsisuktól, ju
hásztól, halásztól s ha elmegy a faluba bevásárolni a tá
bori konyha szükségleteit, elles egy-egy mesét, vagy ér
dekes mondát a falu életéből. Ismerkedjetek a magyar föld 
népével és hozzatok el mindent világából, ami nemesen és 
tisztán magyar: ha dal vagy mese, há szép nemzeti tánc, 
vagy más is, mondjátok el, mutassátok be a tábortűz 
mellett.

Azt mondja a közmondás, hogy „Sírva vigad a magyar". 
Észre veszítek-e, hogy hasonlót mond más szavakkal, mint 
a mi törvényünk: „A cserkész vidám és meggondolt". A 
magyar ember nemcsak búsul, de vigad is s ez a tiszta 
vidámság acélozza meg lelkét a bánat és gond ellen s 
küzdelemre bírja. Tábortüzeinknél ne csak búsuljatok, de 
legyetek gyakran vidámak.

Legyen tehát magyar a tábortüzetek, hogy tisztuljon 
meg benne szép magyar lelketek, hogy hittel gazdagítson 
további munkára. Azt már rátok bízom, ti tervezzétek el, 
hogy mindezt hogyan, miként lehet!

így tisztuljon lelkünk s legyen magyarabbá tábortüzünk 
mellett s egy-egy kicsi lángot hozzon haza mindenki. — 
Legyen ez az Isten s haza iránti szeretet mindig gyara
podó láng: gyújtson a lelkekbe, nőjjön föl az égig, mint 
sötét magyar sorsunk ragyogó fáklyája.

(Faragó Ede.)

Kisborítékból nagyboríték.
Sokszor előfordul, hogy nincsen 

elég nagy borítékunk. Ilyenkor két 
kisebb borítékot, egyet az egyik, 
egyet meg a másik végéről húzunk 
rá a levélre. Mindkettőnek ragasztós része a másiknak e 
célra szolgáló helyére kerül s így készen is van a boríték.

A magyar népművészeti tárgyak gyűjtése.

Minden csapatnak van egy kis cserkész-múzeuma, mely
ben régi tábori emlékek, krónikák, fényképek, dicsőséges 
eredményt elért métafák, vagy versenyt nyert labdák is 
helyet foglalnak.

így kerülnek be a múzeumi szekrénybe- a különböző 
táborozási vidékekről gyűjtött magyar népművészeti tár
gyak is.

Minden magyar embernek kötelessége, de különösen kö
telessége a magyar cserkésznek, hogy a nemzetünk nép- 
művészeti tárgyait gyűjtse és megbecsülje.

Csonkamagyarországon bármerre járunk vagy táboro
zunk, minden vidéknek megtaláljuk a sajátságos népmű
vészeti alkotásait. A magyar nép egyszerű kivitelű, de 
gazdag ízlése jut érvényre a kancsók, tálak, hímzések, 
szőttesek és farágványok stb. formájában.

Az ily tárgyak gyűjtése nagyon egyszerű alapokon in
dulhat el, mégpedig: a megfigyelésen és az érdeklődésen. 
Megfigyeljük a táborokhoz közelálló falu kicsiny házaiban 
lévő tárgyakat, berendezéseket s ezt vagy lerajzoljuk vagy 
lefényképezzük vagy el
kérjük, de mindenestre 
érdeklődünk az eredete 
után, a készítője iránt 
(mely adatokat felje
gyezzük és a fénykép, 
rajz vagy az eredeti 
tárgy mellé, mint hite
les adatokat mellékel
ik). Megmagyarázzuk a 
falu népének, hogy a 
cserkész - múzeumunk 
részére gyűjtjük ezeket 
a tárgyakat és ezek va
lódi, hiteles származási 
adatait.

Esetleg szép szóval, vagy valamely csere tárgyak fejé
ben el is kérhetjük tőlük — legtöbb esetben sikerrel jár 
ebbeli fáradozásunk —, csak ügyeskedni és okosan cser- 
késziesnek kell lenni, őnekik ezek a népművészeti tárgyak 
nem jelentenek olyan értéket, mint nékünk, helyesebben, 
ők nem tudják úgy értékelni, mint mi.

Csonkamagyarország szűk területén a népművészetek 
megoszlása vázlatosan a következő:

A Dunántúlon mindenfelé találhatunk népművészeti al
kotásokat, így Vasmegye, Somogymegye, Tolnamegye je
lentősen gazdag anyagokat nyújthatnak kancsók, edények, 
sárközi, tolnamegyei hímzések, varrottasokban stb., de 
különösen jellegzetes a somogymegyei pásztor fúrás-fara
gás (melyek leginkább fából vagy szaruból vésve készül
nek), ugyancsak jellegzetesen szép a tolnamegyei sárközi 
hímzés.

Jelenlegi hazánk északi részén Mezőkövesd környéke a 
hímzésekről, Debrecen vidékén a fazekasság és a bőripar 
bír jellegzetes külsővel.

Az Alföldön különösen Mezőtúr, Csongrád vidéke megint 
csak a művészi fazekasságáról nevezetes, bár itt is, mint 
a többi vidékeken is, a felsoroltakon kívül még számtalan 
más jelét és megnyilvánulását láthatjuk az ötletes és szép 
külsejű magyar népművészeteknek.

Szeressük ezeket az egyszerű emberek leikéből kipattanó 
kis tárgyakat, mert hiszen nagyapáink korának vagy talán 
még régebbi időknek termékei.

Jelenleg, sajnos, kihalófélben van régi szép jellegzetes 
magyar népművészetünk. Tehát gyütjsük nagy szeretettel, 
mert ezáltal jelentős nemzeti értéket gyűjtünk önmagunk
nak, egyben nemzetünknek is. (Nagy Istók 3. R. M.)
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EXPEDÍCIÓNK e r e d m é n y e i .
Útmutatás a Balatonra csónakon utazó csapatoknak.

Irta : Kunfalvi/ Rezső.
1. Az első nagy feladatot a siófoki zsilip adja. A Balaton felé 

tartó csapatoknak Siófokon a zsilip és zúgó miatt hajóikat ki 
kell emelni és a csatorna folytatásához, vagy egyenesen a Ba
latonhoz átvinni. A kikötés és kiemelésre legalkalmasabb hely 
a Sió balpartján fekvő gyárépületnél (gőzmalom) — található.

Az expedícióban résztvevő  kajakok. A legtöbb  a 261. Irinj i-csapat 
készítm énye.

Innen az utcákon át némi kerülővel elérhetjük ismét a vizet. 
Nehezebb csónakhoz ajánlatos valamilyen kerekes járművet 
kölcsönkérni. Minden esetben könnyebben boldogulhatunk, ha 
több hajó legénysége kölcsönösen kisegíti egymást.

II. A víz sodra Siófoknál a gát alatt jó erős és ilyen marad 
kb. Ozoráig. Azután fokozatosan csökken. Agárd körül már 
szinte alig érezhető, Szekszárd alatt a püskösdi vízállásnál 
szinte visszafelé folyt. — Siófok és Ozora között a belső part 
mentén több helyen is találunk kavicsos zátonyt, de ha a víz 
sodrát — a külső kanyart követjük, könnyen elkerülhetők. A 
kormányosnak itt nyitva kell tartania a szemét és ügyelnie kell 
a kiálló kövekre, faágakra is, melyek jelenlétét a hullámzás 
vagy az átbukó víz messziről elárulja. Ezek különben nem 
gyakoriak és nem is veszélyesek. A meder kritikus pontja Ozo- 
rán van a híd alatt, hol a gát kövei igen közel álltak most is 
a felszínhez. Ha itt keresztül tudunk jutni, máshol nem lesz ko
moly nehézségünk. Ladikkal és kajakkal kockázat nélkül megy, 
de jó, ha e rövid pár méteres szakasz előtt kirakodunk és a 
megkönnyíteti csónakkal átjutva újra berakodunk. így örsi 
csónakot is keresztülvezethetünk. Ha a hídról előzetesen meg
szemlélve a helyet, úgy találjuk, hogy az átjutás „vizen“ koc
kázatos, fölfelé jövet a téglagyárnál kell kiemelni a csónakot 
és egy kb. 600 m-es körutat csinálni a szárazon, amit lerö
vidíthetünk a partmenti gyümölcsösök kapuinak kulcsát elkérve 
és azokon átvonulva. Mindenesetre oly időtrabló művelet, hogy 
nehéz csónakkal csak igen kedvezőtlen vízállás esetén érde
mes és kell megcsinálni.

Ozora alatt a meder nagyjában mindenütt jól hajózható. 
Kotrókkal Ozora és Kölesd között több helyen találkozunk, de 
mindenütt jól el lehet férni mellettük. A mérnöki tanyahajókat, 
a kis „Ármány" csavargőzöst. Gyula bácsi könyve alapján 
már mint régi ismerőst üdvözöltük.

III. Kikötésre alkalmas hely elég ritkán, sokszor több km-es 
szakaszokon sincs. Kajakkal majdnem mindenütt lehetséges a 
kikötés, ha a legénység elég ügyes és a 3—4 m magas part
falon fe?l tud tornászni mindent. Palánkos hajóval inkább a fal
vak közelében maradjunk. Agárd és a torkolat között igen sok 
alkalmas táborhelyet találunk, feljebb nagyon keveset. Jobbak 
kínálkoznak Jut, Ozora, a Kapos-torkolat, Simontornya, Szent 
Lőrinc, Medina, Harc, Agárd körül, esetleg másutt is. — Az 
ivóvizet falvakban kell keresnünk. Vigyázzunk, mert legtöbb 
kút sekély, vize iszapos, és még a falu népe sem issza. Tuda
kozódjunk! Mindenütt igen barátságosan fogadtak és szívesen 
nyújtottak segítséget, szállást szénapadláson stb. Az árak, 
különösen a vasúttól messze eső községekben kedvezőek (tej 
20—22 fillér stb.).

IV. A leevezés ideje függ a beosztástól, csónaknemtől, a le

génység gyakorlottságától stb. Dublón lefelé 2, felfelé 3 nap 
alatt jól végigfutható, de nem sok idő marad körültekintésre. 
Vontatás (alattsággal!) majdnem mindenütt lehetséges. Hidak
nál és néhány nádas szakaszon evezővel keresztülsegítjük a 
csónakot. Tudtommal bajai cserkészek 3'/2 naP alatt vontattak 
fel ladikot Bajáról Siófokra, pedig ez az út 5 napra is elég 
nehéz munka. Viszont lefelé éjjel-nappal úsztatva 2 nap alatt 
visszajutottak.

V. A vidék végig igen érdekes hike-terület.
VI. A Sió egész hosszában (130 km) a „Székesfehérvár" és 

„Pécs" jelzésű 1:200.00-es, vagy az 5260, 5261, 5361, 5461-es 
számú 1:75.000-es katonai térképen található meg. A meder 
kanyarulatai a szabályozás folytán valamelyest megváltoztak, a 
hidak száma nagyobb és ügyes térképész sok más változást is 
fog találni. Kitűnő terep térképjavításra és a különpróba köve
telményeinek teljesítésére. — Igen sok jól felhasználható adatot 
találunk dr. Zsembery Gyula „1000 km hazai vizeken" című 
könyvében. Egyéb irodalmat nem igen találunk.

Az egész út változatos, szép cserkészfeladatokat nyújt és 
érdemes jó munka. Valódi cserkészmunka!

Egyszerű bográcsszabályozás.
A bogrács felfüggesztésénél sokszor nehézséget okoz a 

bogrács magasságának szabályozása. A tűz hol maga
sabb, hol alacsonyabb, egyszer több, egyszer meg keve
sebb súly nehezeüils_a bográcsra. Bográcsszabályozót nye
rünk, ha 4—5 mm-es drótból 6—7 cm hosszú S-alakú kam
pókat készítünk, ezeknek közbeiktatásával süllyeszthetjük, 
elvételükkel pedig emelhetjük a bográcsot.

Szerszámok felakasztása.
Táborban is akasz- 

szuk fel szerszámain
kat. Kalapácsnak, ha
rapófogónak szögek 
beverésével készíthe
tünk akasztót, csavar
húzót s más fanyelű
szerszámokat pedig

nyelükön átfúrva akasztunk fel a bevert fejetlen szegre. 
Kis állványzatot lécből vagy deszkából könnyen készít
hetünk.

Ugyancsak jó megoldás, ha régi hevederbe lyukakat 
vágunk s ebbe a szerszámnyeleket betűzve akasztjuk fel.

Napóra pálcikákból.
a Egy hosszú pálcát le-
|  szúrunk a földbe függő

leges helyzetben. Zsineg 
segítségével kört raj
zolunk körülötte, mint 
középpont körül. Irány
tűvel az észak - déli 
irányt meghatározzuk, 

dél megjegyezzük, majd rá
merőlegesen a kelet-nyugati irányt is. Ezekre a helyekre 
1—1 hosszabb pálcát szúrunk, a köztük lévő közt pálcák
kal 6 egyenlő részre osztjuk. Egy-egy ilyen köz egy-egv 
órának felel meg. A déli pálca a 12 órának felel meg. Mi
kor egy-egy pálca árnyéka egy irányba esik a középső 
pálca árnyékával, akkor teljes óra van (az ábrán pl. d. u. 
3 óra!).
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Az örsi akadályverseny.

Nagyszerű alkalom váratlan cserkészszerű akadályok 
leküzdésénél az igazi tudás, gyakorlottság és lélekjelenlét 
megmutatására. A nemzetközi cserkésztalálkozókon (jam- 
boreekon, olv. dzsemborikon) versenyszám szokott lenni.

Az aKadályok csak részben kívánnak testi ̂ erőt, inkább 
egyéb cserkésztidajdonságokra van azoknál szükség. Ilyen 
akadályok lehetnek:
Árok átkelés. Hegymászás.
Áramon való keresztüljutás. Jelentéskészítés. ' ’
Ájulás. Jódozás.
Átkelés tavon, mocsáron, vi Kerékpár szerelés.

zen. Kötözés.
Becslés. Karjelek.
Betegszállítás. Kúszás.
Bottüzhelykészítés. Kerítésen való átkelés.
Cserkészmenet. Kígyómarás.
Csonttörés. Lopózkodás.
Csomók. Látrajzkészítés.
Csomagolás. Magas akadályon való átkelés.
Égési sebek. Morzézés.
Északi irány meghatározás. Mesterséges légzés.
Ételek gyors elkészítése (tea' Magasságmérés.

tojás stb.). Mászás.
Főzés. Naptávíró.
Fuldoklás. Nyomolvasás.
Futás. Nyomókötés.
Fertőtlenítés. Nyílt törés.
Falon való átkelés. Önméretek.
Fáramászás. Rajzolás.
Fagyás. Sípjelek.
Ficamodas. Síkfutás.
Hídverés. Sziklamászás.
Horzsolás. Vázlatkészítés.
Hordágykészítés. Vérzés.

Előkészületek a viharra.
1. Mindent menetkészre csomagolni!
2. Cövekeket jól beverni.
3. Köteleket megfeszíteni.
4. Tönkölőt, tartalék cöveket és tartalék kötelet előkészíteni.
5. Árkolás esetleges hibáit rendbehozni.
6. Rádiót és telefont a fenyegető villámveszély miatt kikap

csolni.
7. Zászlódíszt bevonni. ' ~ *
8. Utánanézni, nem hever-e elázó dolog a szabadban.
9. Gallért, sátorlapot esőre előkészíteni.'
10. Sátorbefüzésnél alól rést hagyni eső elől menekülő gyors 

bejutására.

Mit jelenthet táborban a fejfájás.
1. Hogy nem gondoskodtam arról, hogy naponként, le

hetőleg reggel, rendes székem legyen.
2. Hogy sokat vagy mohón ettem, különösen friss ke

nyérből vagy főt tésztából, úgyannyira, hogy a gyomrom 
nem tudott vele megbirkózni.

3. Hogy hozzászoktatás nélkül túlságosan lesütötte tes
temet a nap.

4. Hogy bevásárlás vagy más hasonló megbízatás köze
pette felöltözve erősen fölmelegítette fejemet a nap.

5. Hogy tegnap, eső után, megázott fejjel mentem a szél
ben vízért.

6. Hogy kissé gyönge az idegrendszerem s minden ki
sebb izgalom főfájást okoz.

7. Hogy még nem szoktam hozzá a szabadban való für
déshez.

8. Hogy túl sok vizet ittam s vérmennységem megsza
porodásával vérnyomásom is megnövekedett.

9. Hogy hozzá nem szokott izmaimmal túlhajszoltam ma 
munkát, játékot.

10. Hogy esetleg valami komoly betegség vette belém 
magát, ami kell, hogy óvatosságra intsen.

(Dr. B. D.)

Villanykörtefoglalat drótból.
Foglalatunkat zseblámpakörtéhez készítjük, mert tábor

ban csak kisfeszültségű telep áll rendelkezésünkre. Az el
készítés a következő: egy kiégett zseblámpakörte csavar
mentes részét fadarabra húzzuk és erre rácsavarunk 1—1.5 
mm vastag kemény rézhuzalból 3 menetet. Kész a foglalat 
első része. Ezután az egyik huzalvéget 20 cmjre levágjuk,

\ J
'*v'*

a másik végét az ábra szerint felhajlítjuk s a felálló végére 
ú. n. varnish-csövet (rádiónál használt szigetelőcső) hú
zunk. Erre a szigetelőcsőre csavarjuk a foglalat másik ré
szét. A varnish-cső feletti végét a spirális felé hajlítsuk. 
Mindkét szabad véget még ellátjuk az ábra szerint egy 
kis karikával a végén, aminél fogva felerősíthető a sá- 
torrúdra.

A fűrész használata.
Nem mindegy, hogyan fogjuk kézbe a fűrészt és miké

pen helyezzük a fára. A rókafarkú fűrésznél mutatóujjun

kat kinyújtjuk. Ha deszkát vágunk, sohasem fűrészelünk 
keresztbe.

Néhány ritka eset örsi akadályversenyhez.
Tűzeset. Házhoz értek. Füst tódul ki és gyermeksírás 

hallható. Belépve látjátok a gyereket: égő ruhával fel-alá 
rohan (gyufával játszott); egyedül van a házban. Az ab
lakfüggönyök lángban. — Jó pontok: 1 cserkész elküldé
séért, aki a tűzoltókat értesíti, a gyereket a földön meg- 
hengergetni, takarót rádobni, egyidejűleg orvosért kül
deni, bánásmód a gyerekkel: (csitítás, vigasztalás), se
beinek kezelése. Vezetés, összedolgozás.

Tűz a moziban (szobában vagy sátorban játszani), a) 
Váratlan pillanatban a vezető elkiáltja magát: „Moziban 
vagyunk, valaki azt kiáltotta, hogy „tüz!“ Az emberek 
felugranak. Mit tennél?"

b) „A pánik kitört. Az emberek a kijáratokhoz rohan
nak. A lépcsőn torlódás — néhány embert látszólag agyon
nyomtak. Mit tennél rögtön és mit azután?"

Szénmonoxid mérgezés garázsban. — A garázs ajtaja 
csukva. Hallod, hogy a bentlevő autó motorja jár, de nem 
látsz senkit. Jelre egy bentlevő fiú az ablaknál összeesik, 
kezével az ablakpárkányon kapaszkodik.

Jó pontok: őrsvezető benéz az ablakon. Rögtön kinyitja 
az ajtót és orvosért küld. A többi fiút utasítja, hogy visz- 
szafojtott lélekzettel hozzák ki az áldozatot, ezalatt ő a 
motort állítja meg. Első segélynyújtás.
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Tábori nótaköltés.
Nem a poétákat buzdítom, akik amúgy is többet „köl

tenek", mint amennyit szabad volna a többi embertársaik 
iránti köteles kímélet szemelőtt tartásával. Azt szeretném 
csak elmondani, hogy hogyan lehet a tábor jókedvű és 
kevésbbé jókedvű eseményeit megörökíteni úgy, hogy 
azok kincsei legyenek a csapat késői ivadékainak is.

Ez a megörökítési mód a nótába foglalás.
A szakácsunk lekozmálja az ételt? El nem csaphatjuk, 

mert még több lesz a baj, hát hogy öntsük ki méltó hara
gunkat? Két-három fiú összeül; a kozmaillattól megihletve 
nekiállnak költeni — és este a tábortűznél már új nótát 
énekel a csapat. S méltó büntetésül a vigyázatlanságért 
még 10 év múlva is fülébe éneklik szegény szakácsnak a 
szomorú eseményt.

S hogy ilyen nótát írni tudjunk, nem is kell költőnek 
lennünk. Csak egy pattogó ismert dallam, talán csak né
hány szóváltoztatás az ismert szövegen s már a mienk 
a nóta, egy darab a mi életünkből.

Hogy ugyanarra a dallamra a szomszéd csapat más 
nótát énekel, az ne bántson bennünket. Hisz a „Megy a 
gőzös Kanizsára" daliamra talán minden csapatnak van 
valami nótája.

A tábor sok-sok derűs eseménye röppenne el nyom nél
kül, ha nem volnának, akik megéneklik az elindulást, meg
érkezést, a lisztes zsák kirepedését, a sátor fölverését és 
összedűlését, az első — de nem utolsó — kozmát, az esőt, 
a korai kelést, az őrségen való elalvást, a bokortól való 
megijedést, a paprikáskrumpliba esett karbidlámpát és az 
elveszett cserkészkalapot, amelyik a kristálycukorból ke
rült elő.

Annyi nótát lehet így egy tábor alatt fabrikálni, hogy 
az örsi táborozási beszámolón csak ki kell állni a csapat
nak a pódiumra és végigénekelni, hogy mi minden történt. 
A papák, mamák sokkal világosabban megértik a „tábort", 
mintha a csapat gazdasági főnöke mondaná el, hogy el
fogyott 1634 kg kenyér, 60 kg hús stb.

És ezek a nóták mindenkor sokkal kedvesebbek lesznek 
— jóllehet talán költői szempontból nem ütik meg a mér
téket —, mint azok, amiket innen-onnan hatalmas dalos
könyvekből tanultunk.

Előre tehát költők, karmesterek, szálljon a nóta, mert
„Aki dalol, sohasem fárad el.
Aki felnéz, sohasem csügged el," J

s nekünk elfáradni, elcsüggedni sohasem szabad.
(Lévai L. 205.)

Az őrsvezető legfontosabb teendői a táborban.
1. Példaképül szolgál a fiúknak.
2. Ápolója és kifejlesztője az örsi szellemnek.
3. Örsében jó modort honosít meg.
4. Jó kedélyt teremt.
5. De emellett nála abszolút fegyelem van.
6. Nem kritizál soha senkit a fiúk előtt.
7. Gondoskodik, hogy a fiúk egymást becézőnevükön 

hívják.
8. Étkezésnél ő vesz utoljára.
9. Gondoskodik, hogy az étkezés előtti és utáni imád

ságokról az őrs sohase felejtkezzék meg.
10. Az esedékes jelentéseket az Örs munkájáról ponto

san leadja.
11. Sátra mintasátor.
12. örsi naplója valóban „napló".
13. Az örsi zászló mindig tiszta.
14. Táborban esedékes szabályzatokat kitűnően tudja s 

azokat mindig meg is tartja.
15. Ha az Örsben csak egy fiúnak érkezett is csomagja, 

úgy „intézkedik", hogy mindenki örüljön.

örsi varródoboz a táborban.

A tábori varródobozoknak rendesen az a hibájuk, hogy 
a cérnagombolyagok mindig, de különösen használatkor, 
rendetlenséget okoznak. Könnyű ezen segíteni s örsi var

ródobozunk a legszebb lesz a táborban, ha a pléh- vagy 
fadobozon megfelelő nyílásokat készítünk. Fadobozra a 
nyílások fölé célszerű elhasznált önborotva-pengét szerelni. 
Ha most elég cérnát húztunk ki, felfelé feszítve szinte ön
működően vágja el a fonalat.

A dobozban az ^orsókat" elkeríthetjük s így varródobo
zunk a rend mintaképe lesz.

Divatszemle, (örsi játék.)

Egy őrs mutatja be. Sátorban öltöznek át, illetve ké
szülnek elő, a többiek papirossal és ceruzával felfegyver
kezve várják őket. Az Örs tagjai, a „mannequine“-ek, 
egyenkint jönnek elő, lassan végigsétálnak a közönség 
előtt, egyszer-kétszer megfordulnak és „kilibbennek". A 
többiek pontosan megfigyelik ruházatukat és feljegyzik 
maguknak. Igen jó módja a szabályos cserkészruha bemu
tatásának. Például a bemutatóörsnek csak két tagja öltö
zik szabályosan, a többi kisebb-nagyobb hibával: nyak
kendő az inggalléron kívül, nyitott zsebgomb, szabálytalan 
színű sípzsinór, csikalika-bicska az övön, szám a kalap 
jobboldalán, jelvény nincs a kalapon stb. A többi Örs fel
jegyzi a szabálytalanságokat, s a következő „divatrevüt" 
az az őrs mutatja be, amelyik a legtöbb hibát vette észre.

Csajkatartó drótból.

Három vagy négy 
milliméter vastag huzalt 
a rajzon feltüntetett 
alakra formálunk. Egy
máson keresztbetéve és 
a földbeszúrva kitűnő 

csajkatartó válik belőlük, melyen az ételt kényelmesen 
megfőzhetjük.

Rögtönzött lámpa.

Egy üveg, darab kötél meg egy rossz 
biciklicsengő fedele kell hozzá. A kötelet 
kissé szétsodorjuk, hogy jobban szívja a 
petróleumot, felső végén a pászmákat 
egészen szétbontjuk. Meggyujtva többé- 
kevésbbé jó világosítást ád.

Ha karbidlámpánk van, ennek megfe
lelő kezelését a „Tábori Munkák“-ban 
vagy az „Erdők Ezermesteréiben kö
zölt leírás alapján végezhetjük. A „Tábori 
lámpáról" — melyet a Cserkészbolt árul, 
— az idei Magyar Cserkész közölt rész
letes és pontos leírást.
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Tábori számok.

Táborainkban sok gondot szokott okozni, hogy mit ad
junk elő az esti tábortűznél. Pedig ha szétnézünk az ed
dig megjelent cserkészkiadványokban, rengeteg olyan 
anyagot találunk, ami lényegesen megkönnyíti a tábor
tüzek programmjának összeállítását.

Színdarabok, jelenetek:
Esti napiparancs (Radványi K.: Vígan fiúk, cserkészfiúk).
Vadcserkészek (Radványi K.: Vígan fiúk, cserkészfiúk).
Nett Olivér mintacsapatot alakít (Radványi K.: Vígan fiúk, 

cserkészfiúk).
Napfölkelte (Radványi K.: Vígan fiúk, cserkészfiúk)".
Az ideális tábori konyha (Radványi K.: Vígan fiúk, cser

készfiúk).
Dr. Hőmérnök, tábori orvos (Radványi K.: Vígan fiúk, cser

készfiúk).
Erdő mellett nem jó lakni (Erczbrucker Aladár).
Dugó Jani lapot alapít (Radványi Kálmán: Színdarabok).
Tüske-doktor (Radványi K.: Napsugár leventék).
Pyramus és Thysbe. Jelenet Shakespeare: Szentivánéji álom

ból.
Cirkusz. Hermann Gy.: A koppenhágai jamboree 71. 1.
Kabarészámok. Koszter .atya: Cserkésztábor színpada 19 1.
Egyszer egy királyfi . . . (Tábori számunkban jelenik meg).
Az élő mozi. Koszter atya: Cserkésztábor színpada 32—68 1.
Cigányok a táborban. Koszter atya: Cserkésztábor szín

pada 69 1.
Cserkésztábor. Márkus Miklós.
Karcsi nagy beteg (Radványi K.: Karcsi nagy beteg).
A T. J. K. mint olyan (Radványi K.: Karcsi nagy beteg).
Színdarabok és jelenetek alakjában adhatunk elő sok elbe

szélést is, pl. Conan Doyle: Doktor Holmes kalandjai (Magyar 
Könyvtár).

Szektornak a Magyar Cserkészben megjelent „Sportakadé- 
mia“ cikkei stb.

Ha a fenti színdarabokról első pillanatra esetleg azt is gon
doljuk, hogy azok díszletek hiányában nem adhatók elő, ne 
ijedjünk meg; a díszleteket mindig pótolhatjuk egy ügyes kon- 
feransszal, aki ha ügyesen és szellemesen beszél, pótolni tudja 
a legfényesebb színpadi berendezéseket is.

Szavalásra az ismert nagy költők (Arany, Vörösmarthy, Pe
tőfi stb.) költeményein kívül gyönyörű szavalásra való költe
ményeket találhatunk Sik Sándor, Végvári, Gyóni Géza mű
veiben, a Magyar Cserkész, Zászlónk, Erő évfolyamaiban stb. 
Összegyűjtve megtalálhatók tábori számunkkal egyidőben meg
jelenő „Sík Sándor: Magyar fiú szavalókönyvében".

Vidámabb versek:
Vígan fiúk, cserkészfiúk. Radványi Kálmán).
XV. László (Magyar Cserkész jelen száma).
Vidám jelenetek (Zászlónk diákkönyvtára 5. sz.) stb.
Anekdoták:
laneiró: Karcsi a mintadiák (Zászlónk könyvt. 14. sz.)
Halácsi E.: Tornatermünk reitelrpei (Zászlónk könyvt. 69. sz.)
lókai Mór: A magyar nép élce szép hegedűszóban.
Takács S.: A régi Magyarország jó kedve. Kanizsai: Diák

novellák.
Tábortűzi játékok:
Francia rémdráma (Játékkönyv).
Görög tragédia (Játékkönyv).
Mulatságos tornagvakorlatok (Játékkönyv).
Árnyékképek (Játékkönyv).
A magoshegység veszedelmei (Játékkönyv).

Tüsszentés (Játékkönyv).
Árnyképek: Gaudeámus III. 193. old.
Rengeteg apró tanulságos és tréfás elbeszélést, történeti ér

dekességet, mutatványt, ügyességi feladatot, szójátékot stb.-t 
találunk a dr. Walter János: Gaudeamus I—III. és a Tom-Tit 
című könyvekben.

Az újabb csatakiáltásokat megtalálhatjuk az 1928. évi Cser
késznaptár 76. oldalán.

Felolvasások:
Farkas Gyula: A tábortűz üzen.
Jókai Mór: Dekameron I—III.
Conan Doyle: Dr. Holmes kalandjai.
Nagy Főnök levelei I—III.
Móricz Pál: Rejtelmes Alföld.
Arany László: Magyar népmese-gyűjtemény.
Baden-Powell: Egy angol altábornagy kémkedései.
Magyar Cserkész, Zászlónk, Erő.
Sok bűvészmutatványt sajátíthatunk el:
Tábori Róbert (Kis könyvek), című könyvből.

Nóták:
Daloskönyv.
Wágner: Magyar diák daloskönyve.
Cserkészdalok: 7. sz. Erős Gusztáv cs. cs.
Szini Károly: A magyar nép dalai.
Komoly megbeszélésekhez rengeteg anyagot találhatunk 

Foerster, Tóth Tihamér müveiben. (Dallos László 15.)
Kőzetgyüjtés a táborban.

Bár a kőzetek meghatározása egy kis szakavatottságot 
is igényel, mégis az alábbi szempontok figyelembevéte
lével bárki gyűjthet kőzetet a táborban. Az így gyűjtött 
kőzeket azután otthon szakembernek bemutatjuk s az ő 
útmutatása szerint csinos gyűjteményt állíthatunk össze 
magunknak. A következőkre kell ügyelni az újdonsült geo
lógusnak, ha nem akar felsülni:

1. Az útról vagy az út széléről ne szedjen fel kőzet
mintát.

2. Szállban álló szikláról törjön nem málló darabot.
3. Többféle kőzet közül mindig a főkőzetből vegyen.
4. Réteges kőzetnél a legvastagabból törjön.
5. Mosdószappannál nagyobb követ ne hozzon.
6. A követ csomagolja papirosba, melybe egy papírsze

letet tegyen, rávezetve a kőzet lelőhelyét, keltezést s a kő
zet helyzetét. (Bartalits Endre 15.)

Gombfelvarrás.
Évekkel ezelőtt egy híres nagyvárosi szabó azt hirdette, 

hogy egy kincseket érő titkot fog elárulni a városháza 
dísztermében; beléptidíj egy pengő. Hetedhét országból 
összesereglettek a szabómesterek és egy pengőért a követ
kező huncutságot tanulták: Mindig tégy a gomb alá egy 
vastag tűt, vagy szeget, mielőtt felvarrod, különben a szo
rosra felvarrott gomb cérnája annyira feszül az első be- 
gombolásnál, hogy biztosan kibomlik az egész varrás. Kü
lönben is tudjuk, hogy milyen kellemetlenül szorosan jár
nak az újonnan felvarrott gombok. Ezt is elkerülhetjük, 
meg a felvarrás élettartama tízszer olyan hosszú lesz, ha 
nem feledkezünk meg a szögről.

Tábortűz megrakása
A jó tábortűz gyújtásának megvannak a maga fortélyai. 

Aki ezeket nem ismeri, az csak hosszú kudarcokkal járó 
kísérletezés után fogja majd a szükséges tapasztalatot 
megszerezni. Elmélet itt semmit sem ér. Néhány jó tanács 
azért nem árt.

1. A tűzhely közeléből távolíts el minden gyúló anyagot!
2. Alapnak lazán és vegyesen szalmát vagy papírt, száraz- 

galyat vagy forgácsot tégy.
3. Erre gúlába nagyobb gallyat. Ügyelj, hogy légjárata 

legyen.
4. Erre vastag gályát raksz szintén gúlába.
5. Meggyujtod s mikor már nagyon jól ég, bátran rakhatsz 

a tétjére hasábfát is.
A „Sóhajok" hídja.

Két Örs játszhatja.
Az egyik Örs négykézlábra ereszkedik, azonban egyik

nek a feje mellé másiknak a lába jut. Vezényszóra, anél
kül, hogy térdük vagy kezük kimozdulnak, előre és hátra 
dőlnek. A másik Örs tagjainak ezen az ide-oda mozgó hí-

I  + <1 i  ^
dón kell négykézláb vagy hasoncsúszva átmászni. Nyert 
az az őrs, melynek kevesebb tagja „pottyant" le a hídról. 
A játék végső eredményét háromszori menet szokta el
dönteni.
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Örsi különlegességek. Mosogatási tanácsok.

Az őrs sokféle apróság elkészítésével teheti az örsi sátor 
berendezését tökéletesebbé. A fölszerelés célszerű elhelye
zésére, szerszámok, ruhanemüek felakasztására többféle 
ügyes megoldást találunk. Akasztók, keresztkészítés, kép

keret, összegöngyölhető asztalka, poroló stb. részletes le
írása a Magyar Cserkész könyvei 81—82. számában „Az 
Erdők ezermesteréiben található. A mellékelt rajzon né
hány újabb gondolatot és megoldási módot közlünk az 
örsi lámpatartókra, evőeszköztartó és ruhaszárítóra vonat
kozóan.

Tábortűz vendégnapon.
A tábort látogató szülőknek igen maradandó, kellemes 

emlékként marad lelkűkben egy jól megrendezett tábortűz 
végigélvezése. Sokféleképen lehet tábortüzet rendezni. El
mondom, hogy rendezném én azt meg, ha az én őrsömre 
hárulna a rendezés feladata:

1. A csapat (raj) a tábortűz körül négyszögben feláll. A cser
készinduló első versszaka.

2. A fiúk körbe táncolják a tüzet, miközben kalapjukat len
getik és dúdolnak. (Esetleg halk zene.)

3. Sorba ülnek és egyik egy irredenta verset szaval. (Rad- 
ványi, Sajó.)

4. Víg énekek. Egyveleg.
5. Árnyképek. (Két cserkészbot között vásznat (lepedőt) fe

szítünk ki, amelyet hátulról karbidlámpával világítunk.)
6. Zeneszám.
7. Vicces monológ.
8. Hallgató nóták.
8. Négyszögbe felállás. A cserkészinduló második versszaka.
10. A fiúk kalaplengetéssel üdvözlik a stzülőket, miközben kö

rüljárják a tüzet és elvonulnak. (B. 314.)

Tábori ruházkodás. (Részletek a tábor hygiene váz
latából.)

A táborban öltözködjünk könnyen és kényelmesen. Ing 
vagy cserkész-trikó, alsónadrág, nadrág (lehetőleg mosó
vászon), harisnya, félcipő vagy tornacipő. Ha megázunk, 
a vizes ruhadarabokat haladéktalanul váltsuk át szárazra.

A „tábori sapka" teljesen felesleges, sőt káros viselet. 
Eső, szél, általában az időjárás viszontagságai ellen a ka
lap jobban véd bennünket, jó időben pedig járjunk hajon- 
fővel, így erősödik, edződik fejbőrünk és sok betegségnek, 
korai kopaszodásnak vehetjük elejét.

Étkezés előtti és utáni imádság.
Az őrs ebéd előtt és után, úgyszintén vacsora előtt és 

után imádkozik. Igen elterjedt az alábbi két imádság:
Imádság étkezés előtt. A Te nevedben ülünk evéshez, 

Uram, áldd meg a mi ételünket és italunkat, hiszen Tető
led kaptuk. Add, hogy az evésnél is úgy viselkedjünk, mint 
a Te fiaidhoz illik. Ámen.

Imádság étkezés után. Te táplálsz minket, mennyei 
Atyám, hála Neked jóságodért. Add, hogy soha el ne fe
ledkezzünk ajándékaidról, melyekben méltatlanul részesü
lünk és soha el ne feledkezzünk ama felebarátainkról, akik
nek alig jut mindennapi kenyérre. Ámen.

Az étlapon tejberizs szerepel. Nagy várakozással tekint 
a pompás vacsora elé az egész fáradt tábor, mikor a szellő 
a konyha felől kétes eredetű illatot hajt a várakozók felé. 
A szag kozma és a mosogatás az oka. Sárgacsőrűeknek 
néhány tanács.

1. A vízzel ne takarékoskodjál, mert olcsóbb, mint a 
tejberizs.

2. Fagyos zsírt hidegvízzel nem olvasztod le.
3. Kezedet ne féltsd, a szappan lemossa.
4. Zsíros edényt belül ronggyal, kormos edényt kívül 

homokkal és ronggyal, fatárgyat szappannal, kefével mos
hatod tisztára.

5. Mosogatás után hidegvízzel öblíts.
6. Törlőruhát naponta válts és mindent tisztán adj át 

a következő Örsnek.

A praktikus csavarhúzó.

Ha csavarhúzónk nyelének végébe 
-nagyobbfejű szöget verünk vagy csa

vart erősítünk, nagyszerű szolgálato
kat fog tenni, mikor kisebb szögeket 
kell fába verni, vagy pedig becsava
rás előtt a csavarokra kell néhány 
ütést mérni.

Ha pedig alsó 
harmada táján 
lyukat fúrunk be
le, szöggel vagy 
vasrudacskával 
nagy csavaróerőt 
fejthetünk ki.

A tűzgyújtás főszabályai.

Gondold csak meg, hogy az óriási anyagi káron kívül 
mit árthat a cserkészmozgalom nehezen kivívott hírnevé
nek, ha a te gondatlanságodból erdőtűz keletkezik!

Ezért:
1. Vizsgáld meg a tűztől szélirányban fekvő terület tűzve

szélyes voltát.
2. Vágj gyeptéglát a tűz leendő helye körül.
3. Tarts mindig kéznél egy veder vizet.
4. Ne hagyd ott a tüzet, míg csak egy szikra is izzik benne.
5. Rakd vissza a gyeptéglákat.
6. Tégy két száraz ágat a kioltott tűz helyére keresztbe, 

mielőtt végleg elmégy; ez bizonyítékul szolgálhat, hogy eset
leges erdőtűz nem a te füzedtől származik.

7. Igen száraz időben különösen légy óvatos.
8. Zivatar közeledésénél oltsd ki azonnal a tüzet, mert a 

kavargó szél szétviszi a zsarátnokot s ez olyan nagy tüzet 
okozhat, amit a zápor már nem olt el.

9. A tulajdonos beleegyezése nélkül sohase gyújts tüzet.
10. Egyebekben is mindig tartsd meg a tűzrakás szabályait.

.Angol módszer elhasadt sátorponyva gyors összeerősí-
tésére.

Ha a sátorponyva behasad, a hasadást 
áthidalva szögeket, vagy meghegyezett 
ágacskákat tűzdelünk a ponyván át, azután 
madzaggal összehúzzuk a ponyvát. Mindez 
a sátor belsejében történhetik, nagy zápor
ban nem kell kimennünk.

Előnye gyorsasága, hátránya a ponyva 
igen nagy mértékben való rongálásában áll, 
ezért csak igen fontos esetben alkalmaz
zuk.
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Fogápolás a táborban.

A cserkész tábor előtt rendbehozatja fogait; így azután 
nem kell a legjobb táborozási időt tönkretéve hazautazni, 
hogy lyukas fogát már elmérgesedett körülmények között 
húzássá ki. Azonban a tábort fel kell használni, hogy ott 
a helyes fogápolás szabályait fokozottan megtartsuk s így 
a táborban — ahol rendet tartani sokkal könnyebb, mint 
otthon — menjen át vérünkbe a helyes eljárás.

A legfontosabbak a következők:
1. Reggel és este keféld fogaidat. Ezt sohase mulaszd 

el, de különösen este ne.
2. Fogaidat kemény tárggyal (bicska, tű) sohase pisz

káld.
3. Hideg vagy túlságosan meleg ételt ne végy szádba 

s különösen meleg ételre ne igyál hideg vizet.

Derékszögmérő mérővesszőből.

Mesteremberek sokszor használ
ják a derékszögmérőt. Mérővessző
ből (collstok) is készíthetünk ap
róbb munkákhoz teljesen megfelelő 
derékszögmérőt, ha pl. a hat részes 
mérővesszőnél az első szár elejét 
a 39. cm jelzésre beállítjuk. Aján
latos, hogy ide kis lyukat fúrva 
(lombfűrész-pergőfúró), ilyirányúi , i , , , ' r V"1 &Diui u y, nyíre

nasznalatanal kis faág keresztüldugásával rögzítsük.

Hogyan készül az őrs a sátorszemlére?

Tájékozódás „hely-érzék“ után. örsi játék.

Egy-egy őrs játssza. Kötéllel 3 m átmérőjű kört jelölünk 
ki, ennek kerületén egymástól legalább 50 cm-nyire ka
lapot, cipőt, dobozt, ásót, stb. helyezünk el. A résztvevők 
egy percig nézhetik a tárgyakat, aztán egyenként beköt
jük a szemüket, bevezetjük a körbe, néhányszor össze
vissza forgatjuk őket és aztán fél percig körültapogathat- 
jak a tárgyakat. Ezután felszólítjuk, hogy mutassák meg, 
a konyhaörsi sátor, zászlórúd vagy más nagyobb tárgy 
mely irányban van. Ezt a körön fekvő tárgyak helyzete 
szerint kell kitalálniok.

Amint a leírásból látható, ez a játék jól fejleszti az 
irány érzékét. A résztvevőnek legalább két tárgyat kell 
megtapogatnia, hogy a kívánt irányt kijelölhesse. Meg kell 
jegyezniük a környék helyzetét a körönfekvőkhöz képest.

Baden-Powell tábori ágya.

Ahol nagyon sok 
dorongfa van, meg 
lehet próbálni sátor
lapok vagy szalma
zsák segítségével 
ágyat készíteni. A 
mellékelt rajz arról 
nevezetes, hogy Ba
den-Powell több alkalommal épített magának ilyent. Fö
léje ponyvát lehet kifeszíteni s így rögtön kész a sátor is.

1. Fekvőhelyeket elkészíti.
2. Sátor belsejét kitakarítja.
3. Egyéni holmikat rendbehozza.
4. Örsi felszerelést rendberakja.
5. Lámpát kitisztítja.
6. Köteleket és cövekeket megigazítja.
7. Lebernyeget felcsavarja, ajtót, ablakot kinyitja.
8. Satorarkot kitisztítja.
9. Sátor környékét is rendbeszedi.,
10. Ruházatát rendbehozza és felsorakozik.
Mindezeknél ügyel arra, hogy
1. Ne csak látszatra dolgozzék.
2. Ne csak a sátorvizsgálatkor, hanem egész nap rendes

gyen a sátor. (Bartalits Endre. 1

Pontos mélységre-fújt lyuk.

Gyakran kell akár csavarnak, 
akár pedig más célból egyforma 
mély lyukakat fúrni. A fúrót foly
ton kiszedni s a lyuk mélységét 
megmérni fölösleges, ha az alábbi 
módszer szerint járunk el.

Ruhaszárító- vagy film-csipíetőt 
úgy rősítünk a fúróra, hogy alsó 
széle oyan távol legyen a fúró he
gyétől, mint amilyen mélyre fúrni 
akarunk. Ha a csiptető elérte a 
deszka felszínét, a lyuk készen van.

Hogyan verjük be jól a sátorcöveket?

\  Olyan egyszerűnek látszik
N #  'N i  " N a  mégis annyian hibásan verik be.----- ------ cövek akkor tart legjob5anj ha

: Er ES rajta keresztbevetett kötél húz;
irányává! 90 fokos szöget képez. — Ebből következi 
hogy lehet ugyanaz a beverés egyszer helyes, egyszer p 
dig helytelen. y

Gyertyatartó

ferdén szúrjuk be, hogy a 
érje a földet, mert csak így á

gombostűkből.

Négy gombostűt szúrunk 
be a gyertya alsó felébe. 
Ha cérnagugára helyez
zük, állása teljesen biztos. 
Ha lapos helyre kell ten
nünk, a gombostűket kissé 
fej a gyertyával egyszerre 

szilárdan gyertyánk.

Szalonnapirítás papirosban.

A szalonnát szeletre vágva bevagdaljuk és fehér író
papirosba vagy zsírpapirosba szorosan becsomagoljuk. 
Forró hamuba, parázs közé helyezzük, hol a meleg meg
süti a szalonnát, de a levegőhiány nem engedi lángralob- 
banni a papirost.

Mintegy tíz perc múlva tálalhatjuk a szalonnát, mikor is 
a félig megszenesedett papirosréteget eltávolítjuk.

Testi tisztálkodás. (Részletek a tábor hygiene vázlatából.)

Táborhelyünket úgy válasszuk, hogy közelében legyen 
fürdésre alkalmas hely. Naponként fürödjünk és mossuk 
le szappannal testünket, különösen azon testrészeket, me
lyek izzadnak. Ne fürödjünk közvetlenül étkezés, után és 
ne maradjunk 15—20 percnél tovább a vízben, ha pedig 
a víz hőfoka kisebb 17 fok C-nál, még 15 percig sem aján
latos bent maradni. Hideg vízben élénken kell mozogni, 
hogy meg ne fázzunk és hűvös időben gyorsan leszárítva 
magunkat, rögtön a fürdés után öltözzünk fel s egy-két 
percet tornázzunk. A parton mindig legyen valaki, aki az 
úszókat figyeli.

A latrináról jövet mindig moss kezet. (Dr. Sz. E.)
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Helytelen és helyes fagallyazás.
A ledöntött fát gallyazásnál mindig úgy kell a balta 

élével eltalálni, hogy a fa szálait ne érje derékszögben 
s mindig a növési irányból érje. Tehát alsó részétől kezd
jük a legallyazást.

Azonban igen ügyeljünk, hogy a baltával lábunkba ne 
vágjunk. Ezért sohasem állunk úgy, mint az első rajzon 
látható.

Ha a második ábrán mutatott módon dolgozunk, az 
esetleg kicsúszó balta bennünk nem tehet kárt, mert közte 
és lábaink között ott van a fa törzse.

Zsiványpecsenyesütés.

Disznóhúst vékonyra 
vágunk vagy „patyo- 
lunk“ s ebből 2><2 cm 
nagy négyszögeket vá
gunk. Most nyársra 
húzzuk, azonban egy 
szeletke hús után 
ugyanolyan nagy szelet 
szalonnát, ezután pedig 
egy karika hagymát 
szúrunk. így váltogatva 
folytatjuk, amíg csak 
10—15 cm hosszú tüz- 
delés nem lesz a nyár
son. Parázsló tűznél ál
landó forgatás mellett 
szép pirosra sütjük. A 
lecsöpögő zsírt kenyér
rel fogjuk fel.

Vizikiáltás.
Hosszan elnyújtva az elejét kitűnő vizi csatakiáltás:
„Tóid — el a farát!"

Az örsi hájk táborban.
Az angol „hike“ szó nálunk nem egyszerű kirándulást 

jelent, hanem oly kirándulást, mely bizonyos feladatok 
megoldásával függ össze. Az ilyen hájkok, mégpedig őr
sönként, táborban különös érdekességgel és fontossággal 
bírnak. Nyári táborunk csapatunk székhelyétől rendesen 
távolabb, csonka hazánk egy-egy számunkra ismeretlen 
vidékén épül. Az Örs a hosszú téli és tavaszi együttmun- 
kálkodás után a nagytáborban forr. valóban azzá az 
ideális egységgé, azzá a kis családdá, mely cserkész- 
mozgalfnunk rendszerének alapjai képezi. Itt együtt él az 
őrs a csapat többi Örseivel, parancsnoka és vezetői védő
szárnyai alatt. Az örsi hájk ideje alatt viszont saját ere
jére, leleményességére van utalva, teljesen önálló. Isme
retien vidéken ügyelnie kell a térképre, útirányra, maga 
választja meg éjszakai táborhelyét, s maga szerzi meg 
élelmét. Minden más feladattól eltekintve, már ebben is az 
örsi élet kialakulásának igazi iskolája a tábori hájk. 
Mennyi kedves emléket, romantikus epizódot, milyen össze

tartó kapcsot teremt hat-nyolc egyébként is derék cser
kész között ez a két-három hájkon töltött nap.

Az őrs már indulás előtt jóelőre elkészíti menettervét, 
esetleg a kapott utasítások értelmében, előkészíti a meg
felelő szükséges felszerelését. A főcél ne a kilométerfalás 
legyen. Táborverés, főzés, esti tábortűzi örsi beszélge
tések — inkább ilyenekben nyilvánuljon a cserkészszerű 
programm . . .  És a megfigyelésben! Még táborban sem 
lesz jobb alkalmunk a nép megismerésére, a népszokások, 
népművészet megfigyelésére . . .  De szerepelhet más fel
adat is programmunkban: a vidék növény- és állatvilága, 
geológiája, általában természetismeret.

Adatainkat azután feljegyezve, hazaérkezés után, vala
melyik csapattábortüzünknél elmesélhetjük a sok kalan
dos, derűs epizóddal egyetemben, melyben bizonyára 
nem lesz hiány.

Ne mulasszuk el tehát táborunk ezernyi kis mozaikból 
összetevődő életét még egy színes élménnyel gazdagítani.
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n Lassan
U— ---- — T___ "

<TN /CS /r>

(t )  y / i

H e

-0—«-------------

írom szdbó
-------- é -----
le-gé-nyék

rr\

M----

mek.mÉ.
/T\

k.rmik

j y  = =  

„ i é £ - i n - cfí f l  ff j — r-

toltak szegiínyek mek.mek.mek

El - ment
-Q—«----------------- -—

ek Bic
mr

5 Uene
i

Hamvon u/h’k

4 4 4 — 0 * ±zr'

egy kecskepe mek,mek,mek, mek,mek,mek
Három szabó legények, mek-mek-mek,
Elindultak szegények, mek-mek-mek,
Elmentek Bicskére,
Hárman ültek egy kecskére, mek-mek-mek.
Amint Bicskére értek, mek-mek-mek,
Egy kocsmába betértek, mek-mek-mek,
Ittak két deci bort,
Hogy lemossák az úti port, mek-mek-mek.
(Ism.: Ittak . . .)
Hárman két decit ittak, mek-mek-mek,
De fizetni nem tudtak, mek-mek-mek,
Két krajcár volt szegénynek, mek-mek-mek.
(Ism.: A három . . .)
Mikor a számlát megkapták, mek-mek-mek, 
Szorult rajtuk a nadrág, mek-mek-mek,
Az ablakhoz álltak,
Mint a kecskék kiugráltak, mek-mek-mek.
(Ism.: Az ablakhoz . . .)

Amerikai taps.
Vezényszóra egyszerre tapsoljuk a kotta szerint. Utána 

valami pattogó nótát is lehet énekelni. Jól begyakorolva 
nagyon^hatásos.
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M utatvány a készülő D aloskönyv új kötetéből.
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Pattogva
ínszurgens induló.

(285. Z rinyi-csapat közlése.)

A hegyalján . . .
(M utatvány a D aloskönyv készülő új kötetéből.)

H Hegyalján a szél zászlót lenget

Qsepkésznótö veri fel ő csendet

Tábortűznél vígan szálló nóta

(Így megy a cserkész éji nyugovóra

Lepihent az egész tábor
(205. Z rinyi-csapat közlése.)

Le-pi-hent az egész té-boe é j- sza- Udpo.

r&-rad- t&n jdpfel és a - l é  az ist- r>a- zsa

Kuruc riadó.

Az alábbi négyhangú ének én ekkarra  és négy egvalaphaneú  k ü rtre  is 
fe lhasználható . (M utatvány a készü lő  m ásodik k ö te t Daloskönyvből.)

Pajta kurucok hddd tét te- f ' *>hét
------------

ö
 ̂ . . .

<?/. Fet te ■
f i ---------- r n  n

hét, rajta hét, üssük

~V 2 M. M ----  ~

ne hagyjuk eI

szét á ld boncok ha dót 
szétd ' hd dat

Kánon.
(Dr. M athia K. közlésed

N é  -/is, né-ha széjjel. - néz. hegyből az e l -len. he j

tlaazta -Ián  néz, nincsen senki a ko- ze! - ben

Csend az. erdőn, csillagok a tiszta égen,
A jó Isten átsétál a csendességen. 
Virágszóró angyalsereg jár nyomában, hej 
S rózsákat hint a cserkészek táborára.

otthon hagyjuk otthon haqu/ul.
® jeleknél kezdik o 2. i/1.3. csoport tápjai. "
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Rejtvény.

Mit jelenthet vájjon ez a 
rejtvény ?

Mivel „igen nehéz*1, köny- 
nyítésül közöljük, hogy ugyan- .- 
annyian mennek és ugyan- I 
annyian jönnek vissza belőle.
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Ha felmegyek . . .
M utatvány a D aloskönyv új kötetébő l (B árdos—M attba).

Valami bűzlik . . .

Négyszólamú karének. A 2., 3., 4. c sapat ak k o r kezd bele , m ikor az
1. szólam  a m ásodik, harm adik és negyedik so rb a  kezd.

--------------------------------------- 1—r " — r i-------- s ------ d—
u 0 <0 , « . . .  A  V '  „ ...Vő-la- mi bűzlik , Va-b-mi bűzlik
y i ~=| | i— 1
C? rs /  . / " I I

Dóm - a - bán . Dö -ni - a - bán

f) i t - f t ,  •,-----------— ,— r — t -  - f = } — ----------r= f- --------------

v Véli ej a lem a! 
f l . j .  g  .  ——  r  |

bő-fi
f------- 1~0

virdedzsiham alt 
____

w

iz-zu-ze markja m
p „  ft r  no. I

jram leli -  .

ram Csokjasa dev/efe- le csolyasa de v/ete-

r ------------------ 1— #  '  — ■ ...................
le Véli ej alem a l ba h

n u. f t ____________________________ _

¥ — •— r  [ r  j  j '----------------------d---- d— d 1 J, .

v irdedzsiham , ölem izzuze mankja murám

Ott, hol a Mátra ölén . .
Közli : Hell D orics Gyula, 3. Regnum  Marianum. 

Elmélózvo fi
ív=

Ott, hol ő Mátra ó - lén epe - dón szót

J J> j
gyök nana pásztori s/p. Ott, hol a Maira o-

j ; ;  j , m
lén epedén szól gyakran a pásztori s/'p,

0 rnt 1 j. . pp

vig csörgéssel csörgedezve folydogál egy
könnyedén.

m
kis patak, kis- pataknak parija melleit

J-í J- i

r~~ •'"* - f  1
^ X  n t

frissen m t
E Ö

sottogóon
3=£

Ott haliamé szót elé - szo p -. .Édes, kedves

Gyermekem'"
Üres a fészek . . .

K ö zli: Hell Dorics Gyula, 3. Regnum Marianum.

Őanötosan

lő-le a bű-vös hangú dalos kis ma -

dór Az árnyas lombok dalos csacska

o-re  k i tud jő  merne mely határba já r>

Amíg a fészkét nézem elme -

rengve, az en szó- vem is mintha üres
I . t I n r h i / i H s l  *

lenne. Vad,ego kínnal felsőjog vő

_ d----
fa j u-res a fészek, nincs la kó ja  m á r

C serk észszö v eg e  :
Ü res a táb o r, m ost búcsúzik tő le  a dalos ajkú sok  cserkészd iák . 
öröm ben tö ltö tt szép  napok em léke lelkem be zsong  még, mint tündér világ. 
-Amint a táb o rt nézem  elm erengve az én szem em  is m intha könnyesjlenne. 
A kedves táb o r v issza-v issza  vár, ü res a táb o r nincs lakója  már.
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A cserkész Budapesten.
Sokan lesznek, kik csapattal vagy egyedül az ország fő

városában töltenek egy-két napot vagy legalább is á t
utaznak rajta. Kár volna elmulasztani az alkalmat, amikor 
a magyar cserkészet három bástyáját megnézheti, és pedig: 

a Cserkészházat,
Cserkészparkot és 
Vizitelepet.
A Cserkészház V., Hajnal-u. 6. szám alatt van. Itt van

nak a központi hivatalok, tanácstermek, a földszinten pe
dig a Cserkészboltot érdemes megnézni, hol szintén szí
vesen kalauzolnak végig minden érdeklődőt.

még nem Hárshegy!) A Budán lévő Retek-utcai huroknál 
kell átszállni a 81. jelzésű zugligeti villamosra. Leszállás 
a „Szarvas" megállónál. Az utat a mellékelt vázlat mu
tatja!

A Vizitelepre az újpesti villamossal kell kimenni; habár 
ez még Budapesthez tartozik. A Berlini-tértől 3., 11. kocsi 
visz ki. Leszállani a Meder-utcánál. A Meder-utcán az új
pesti öbölig haladva „H“ és „M“ betű sípolásra csónak 
jön át, mely 10 fillérért átszállít.

A cserkészjáték szabályai.

Sok csapat legnagyobb élvezetei közé tartozik a „cser- 
készjaték" melynek egyik sikerült formáját alább közöljük.

1. Legfontosabb szabály a cserkészszerüség, különösen az 
első és negyedik törvény pontos, lelkiismeretes megtartása a 
játék minden fázisában.

2. A szám az egész játékidő folyamán szabályszerűen a ka
lapon viselendő. Előrenyomulni tehát csak a kalap karimáját 
Vízszintesen tartva, arccal az előrenyomulás irányába nézve le
het. (Tilos tehát: égimádás, földimádás, oldalfutás, rákmenet, 
autózás, fej rázás. Tilos továbbá takarást, fedezéket magunk 
előtt tolni, vagy a szám elé ágat, füvet tartani.) Akinek szá
mát helyesen lekiabálják, a játékból azonnal kiállni köteles. 
Egyhelyben, egymásután háromszori hibás találgatás után a 
találgató játékjogát elveszíti. Minden játékos csakis egy szám 
viselésére jogosult.

3. Minden játékos felszereli magát 5—6 cm átmérőjű rongy
ból vagy újságpapírból készült, zsineggel összefűzött rongylab
dákkal tetszésszerinti számmal. E labdákat magunk készíthet
jük, a belsejébe azonban fát, követ stb. nehezebb tárgyat el
helyezni szigorúan tilos. Akit labda talál, az a játékból azonnal 
félreáll. A játékjogát elvesztett játékos labdáit elszórhatja, vagy 
magával viheti, azonban közvetlenül senkinek sem ad
hatja át.

4. Azon játékos, aki az ellenfél játékosát bárminő módon 
megérinti, játékjogát elveszti.

5. Látcsövek, periszkópok használhatók, játékjog elvesztése 
esetén azonban át nem adhatók senkinek sem.

6. A játékos játékjogát elveszti a következő esetben:
a) ha számát helyesen lekiabálják,
b) ha labdatalálat éri,
c) ha számot egyhelyből háromszor egymásután hibásan kiált,
d) ha az ellenfél játékosát megérinti,
e) ha a játékterületet elhagyja,
f) ha bírói ítélet a további játéktól eltiltja.
7. A játékjogát elvesztett játékos számát kalapjáról leveszi 

s az előre meghatározott gyülekezőhelyre viszi.
8. A játékban kémek közreműködhetnek. Játékjoguk nincsen 

és számukat a bal kabát- vagy ingzsebben viselik és felszólításra 
átadni kötelesek.

Ú J  P Á L Y Á Z A T .
Olvassátok el az utóbbi történetet. De vigyázzatok! Szektor 

bácsi meg akart tréfálni benneteket.* Csaknem minden szava 
mögött van valami huncutság. Keressétek meg a hibákat s ír
játok meg Szektor bácsinak (A szerkesztőség címére).

A legtöbb hibát találók közt három díjat osztunk ki. I. díj 
6 P, II. díj 4 P, III. díj 2 P.

Beküldési határidő: július hó 7.
Ferkó különös'kalandja.

Ragyogó szép májusi estén Ferkó, a cserkész ott heveré- 
szett az árok partján a virágzó kökényfa alatt és elgondol
kozva, hosszan nézett bele a felkelő napba. Az úton vígan 
dalolva aratók siettek haza a szőlőből, kezükben pengett a 
kasza és rámás csizmájuk csikorgása mint lágy muzsika, kí
sérte az ütemesen, búsan zengő szép magyar dalokat.

Ferkó búsan nézett utánuk: „Isenem, de boldogok! Dalolva 
mennek a munkára és semmi bajuk, gondjuk! Hej, ha én még 
egyszer ez életben dalolni tudnék! Az a bizonyítvány, az a 
bizonyítvány! . . . “

Hát bizony itt nagy baj volt! Ma kapták ki a félévi bizo
nyítványt és az övébe három kövér szbkunda csúszott bele: 
latinból, ábrázolásból, meg beszéd- és értelemgyakorlatból. . .  
Ha a papa ezt meglátja, első gondolata a nádpálca lesz, utána 
pedig már nem gondol semmit, hanem cselekszik, és pedig a 
pálcával cselekszik elszomorító dolgokat. Haj, haj!..

Csendesen majszolgatva azt a szép piros almát, amely ép 
e pillanatban pottyant ölébe a föléje hajló faágról, Ferkó át
fordult a másik oldalára és lenézett a szikláról. A mélyben a 
Duna hullámai harsogva mosták a partot; messze bent a víz 
közepén négy evezővel hajtott motoros csónak gördült tova, 
elriasztva a játszadozó delfin- és vizipók hadakat. Fölötte 
gyorsszárnyú pintyőke menekült a nádas felé, vérszomjas 
sirálytól üldöztetve. Jaj, csak elérje fészkét, mielőtt a rabló 
karmait belé vághatja! ! ... Eléri. . .  Nem, a kis madár ügye
sen kikerülte a halálos döfést. . .  Jaj, most. . .  mindjárt meg
fogja . . .  E pillanatban hangos kelepeléssel gólya szállt fel a

folyómenti fáról, és a sirály ijedt károgással repült tova. A 
pintyőke megmenekült. . .

Ferkó megkönnyebbülten sóhajtott és a körte csutakjával 
megcélozott egy kis szúnyogot, amely tőle kb. 40 méternyire 
szállt hatalmas szárnycsapásokkal a Duna közepe felé. A szú
nyog leesett, de ugyanekkor a vízből hatalmas homoki vipera 
emelkedett ki és méregfogait vicsorgatva közeledett a fiú felé, 
mire Ferkó óriási ugrással pillanat alatt az országúton termett 
és lélekszakadva menekült. Egyik emeletes tanyai ház mellett 
hatalmas fekete komondor szegődött a nyomába és mérges 
kahicsolással kapkodott a lába után; bizony csúnyán meg
szabdalta volna, ha e pillanatban utol nem éri egy gyönyörű 
Minerva autó, amely a csendesen baktató szénás szekereket 
kerülgetve 160 kilométeres sebességgel száguldott a város felé, 
s amelyre sikerült észrevétlen felkapaszkodnia.

Ezt az autózást Ferkó, ha száz évig él is, el nem fogja felej
teni. Görcsösen kapaszkodott a gyorsaságtól ide-oda lengő, 
imbolygó, sokszor valósággal a levegőben repülő kocsi rézrúd- 
jába; füle zúgott, szeme káprázott a rettentő légnyomástól, 
pulzusa 120-at vert másodpercenként és lábában már érezte 
a fehér arcú ájulást. A kocsi nem csökkenő sebességgel rohant 
végig a városon; a rendőrök tisztelettel félreálltak útjából, a 
járókelők kikerülték, a gimnázium előtt álló pedellus bácsi 
pedig feszes tisztelgéssel várta őket, s amint elsuhantak mel
lette, mély meghajlással nyújtott át az autó utasának valami 
kis könyvet, amelyben Ferkó égnek meredő hajjal ismerte fel 
a tanári osztályozó noteszt.

Az autó utasa a latin tanár úr volt.
Ferkó kezéből kicsúszott az autó és ő óriási ívben repülni 

kezdett a világűrben . . . Repült, repült, majdnem lefelé zuhant 
hihetetlen gyorsasággal. Úgy érezte, hogy fekete sötétségbe 
zuhan bele; majd a sötétség szürkülni kezdett, minden kavar
góit körülötte, s egyszerre hatalmas zuhanással földet é rt... 
Kinyitotta a szemét: ott feküdt megszokott, kedves kis diák
szobájában, az ágya mellett a földön és az ablakon beneve
tett a reggeli napsugár.

Ferkó nagyot sóhajtott. „Hála Istennek, hogy csak álom 
volt az egész!" — mondta. Aztán feltápászkodott, visszamászott 
az ágyába és a szeme lecsukódott. Elaludt. Szektor.
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XV. László.
Tábortüzünknél adhatjuk elő az alábbi „költeményt" is. 

Az előadáshoz 2 fiú szükséges: egy felelő és egy súgó.
A felelő (nagy lendülettel kezd neki): XV. László. Irta: 

Arany Sándor (hirtelen kijavítja) . . . Arany László. Irta: 
Petőfi Sándor, izé . . .

A súgó (bőszen súg): V. László, irta: Arany János. 
Felelő (megértéssel): Arany János. Irta: XV. László. 

(Hadonászni kezd.)
Sűrű sötét az . . . sűrű sötét a lég . . .

(Újra kezdi, még gyorsabban.) 
— Petőfi László, irta: Arany 
Sűrű sötét az éj, sűrű setét . . .

sűrű setét . . . (Súgj!) 
Sűrű sötét a szél, (A súgó súg.)
Dühöng a déli éj . . . azaz szél,
Jó Budavár magas 
Tornyán a légkakas
Csikorog édesen . . . (Súgjál te csirkefogó.) 

(Kis szünet után.)
Ki az? mi az? — ja vagy úgy,
Fordulj fel és aludj!
Uram Zápor király,
A László majd megáll . . .
Az veri ablakod. (Na mi lesz? Súgj.)

(Nagy zavarral.)
Ablakod az veri . , . izé . . . (nagy nyögések.) 
Az veri ablakod.
Megzörren a kilincs,
Lehull, mert srófja nincs.
Buda falán a rab . . .

(Tanár úr kérem, én készültem, de hiányzik ez a lap a 
könyvemből.)

Buda . . . Buda falán egy rab 
S egy-két kötéldarab
Ereszkedik alá. (Nagy sóhaj.) (Súgj!!)

(Tanár úr kérem, a Schwarc mindig súg, úgy hogy bele
zavarodtam.)

(Elölről kezdi az egészet rettenetesen hadarva.) 
Ereszkedik alá . . .
Mélyen a vár alatt •
Vonul egy cserkészcsapat.

(Súgjatok!)
. . . Egy cserkészcsapat!!
Miért zúg a tömeg?
Kívánja eskümet?
A nép, uram, király,
Kedves, mint a kanál,
Csupán csak menydörög . . .

(Tanár úr kérem, én jól tudtam a verset 10 percben; de 
most meg vagyok ijedve.)

. . .  Ha zörren egy levél,
Levélhordót jönni vél 
Nagykanizsa, Rozgonyi.

Messze még a határ?
(Tanár úr kérem, csöngettek.) 

Minden perc egy halál,
Csupán a menny dörög.

Alii meg bosszú! (Kiabálva.)
Megállj bosszú!
Cseh földben a király,
Itt a kehely, igyál!
Mindég is ottmarad,
De . . . de . . . visszajő a király!

(Közli a 15. Bethlen-csapat.)

Egyszer egy királyfi . . .*
(B artók  B éla : A M agyar Népdal. 172.

A 25. Sz. Imre csapat közlése.

M - * - * --------—  —  1 ---------- " 1 rxt r  i r  r  r  m M- ifiC\ ~ . 1 1  l  m 1____ LJ_ L _ J ___ ____ r ___M-
----------a _ k = - l— !— J— 1 4 ------_ l

Egyszeriig k irá ly fi Mit gondolt magéba'
V a ------ 1— --------AT 1 . I.___1__________ ____________

-W --------- *— *— •>—1 —m— m—

ha-ha- ha. ha-ha- ha Mit gondolt maga - ba ‘
2. Föl kéne öltözni [: kocsis ruhájába, Ha-ha-ha.**
3. El kéne most menni [: Buda városába, Ha-ha-ha.
4. Meg kéne kéretni [: szolgabíró lányát, Ha-ha-ha.
5. Jó estét, jó estét [: szolgabíró lánya, Ha-ha-ha.
6. Jó estét, jó estét [: szegény kocsislegény, Ha-ha-ha.
7. üljön le minálunk [: festett kanapéra, Ha-ha-ha.
8. De nem azért jöttem [: hogy én itt leüljek, Ha-ha-ha.
9. Hanem azért jöttem [: jössz-e hozzám vagy nem,

Ha-ha-ha.
10. Nem megyek^nem megyek [: szegény kocsislegény,

Ha-ha-ha. ■"
11. Vagyon a szomszédban [: kosárkötő lánya, Ha-

ha-ha.
12. Jó estét, jó estét [: kosárkötő lánya, Ha-ha-ha.
13. Jó estét, 'jó estét [ szegény kocsislegény, Ha-ha-ha.
14. üljön le minálunk [: hófehér padkára, Ha-ha-ha.
15—16. =  8—9. ~
17. Elmegyek, elmegyek [: szegény kocsislegény, Ha-

ha-ha.
18. =  1.
19. Föl kéne öltözni [: királyi ruhába, Ha-ha-ha.
20, 21, 22 =  3, 4, 5.
23. Jó estét, jó estét {: király őfelsége, Ha-ha-ha.
24. üljön le minálúnk \ : zöld selyem dívánra, Ha-ha-ha.
25. 26 =  8, 9.
27. Elmegyek, elmegyek [: király őfelsége, Ha-ha-ha.
28. Kellesz a fenének [: annak is a vénnek, Ha-ha-ha.
29. Van már nékem egy más [: kosárkötő lánya, Ha-

ha-ha.
30. == 12, 31 =  23, 32 =  7, 33 34 =  8 —9.
35. Nem megyek, nem megyek [: király őfelsége, Ha-

ha-ha.
36. Van már nékem egy más [: szegény kocsislegény,

Ha-ha-ha.
37. Én vagyok az a más [: csókoljuk meg egymást, Ha-

ha-ha.
* E kedves népdal előéneklővel és karra l énekelve igen alkalmas, 

hogy a csapat érzékenyebben lejátssza. Az árnyképjáték  m ódját a „Játé
koskönyv" ism erteti, itt csupán a z t jegvezzük  m eg, hogy a k ar a „Ha- 
ha-ha“-nál v ág  bele és ism étel.

** Minden versszaknál ism ételünk a jeltől a _Ha-ha-ha“ kezdetéig . Az 
azonos szövegű  stró fák a t úgy jelezzük, hogy a v ersszak  eredeti szám át 
egyen lőség i jel közbeik ta tásával közöljük.
I l i i  i m a  u n  • i i i i s i i i i s i i i l B i i i l s i t l i a i i i i s t i i i s i n i a i i i i a i I l l s i m *  I l i t  • H U *

Hipnotizálás.
JK tábortűznél, vagy az ismert „cirkusz" egyik számaként 

az’egyik fiú bekonferálja, hogy nagyon jól tud hipnotizálni. 
Elmondja, hogy akit meghipnotizál, az kutyának érzi ma
gát, és úgy viselkedik, mint egy kutya. — Erre megfelelő 
gesztusokkal elkezdi hipnotizálni az egyik beavatott fiút, 
aki jól tudja utánozni a kutya hangját. A meg-„hipnotizált“ 
fiú négykézlábon elkezd ugatni és a kutyanyelv összes 
hangjain különböző érzelmeket fejez ki. A hipnotizőr halá
los komolyan folytatja a „hipnotizálást". Befejezésül a 
„kutyus" csaholva elszaladhat a közeli erdőbe.

Lehet más állatot is választani esetleg kettőt is egyszerre, 
pl.: kutyát és macskát. Ilyenkor „kutya-macska" duettet 
is lehet rendezni. (P. G. 254.)
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Mikor „virtus" vidámnak lenni. Táborozási számunk munkatársai.
1. Ha a rántotta leégett.
2. Ha az ivóvíz meleg.
3. Ha „nagyszerű" vicced fogadtatása langyos.
4. Ha a mosdóvized hideg.
5. Ha egy szép reményed befagyott.

Hogyan fejezi be az igazi cserkész a táborozást.

Gazdag táborozási számunk elkészítésében állandó mun
katársainkon kívül még számosán segédkeztek. A gyakor
lati rész szerkesztésében nagy részt vállalt az Országos 
Vezetőtiszti Testület Sztrilich Pál h. vezetőtiszttel az élen. 
A szerkesztésben külön kiemelendőnek tartjuk: Orbán Fe
renc, Kolozsváry Béla és Dallós László neveit.

Elmenni nem kunszt, mert oda visznek. Szabályszerűen 
sem nagy vicc, mert másképen úgysem visznek. f)e a tá
bort cserkészszerűen befejezni? Azt már csak az igazi 
cserkész tudja.

Tábor végeztével:
1. Elbúcsúzik őrsétől.
2. Elköszön parancsnokától.
3. De a felszerelés otthonba szállításánál teljes erővel dol

gozik.
4. Megmosakodva érkezik haza, mert nem hadifogságból me

nekült rab, hanem a tábori életet jól megállt fiú csókolja meg 
édesanyját.

5. Felszerelését ugyanolyan rendbe rakja otthon, mintha 
„sátorszemlét" várna.

6. Szüjeinek megköszöni, hogy táborba elmehetett.
7. A jó Istennek hálát ad, hogy a táborozását szerencsésen 

befejezte.
, 8. Lelki ismeretvizsgálatot tart: „Hogyan sikerült táborozási 

célkitűzését elérni?" „Mennyivel jobb és derekabb cserkész ér
kezett haza."

9. Táborozási tapasztalatait jegyzőkönyvébe beírja.
10. Készüljön föl, hogy a nyarat a cserkésztábor szellemében 

élje tovább.

Számunk, tábori munkatársainak névsora:
Bárdos Lajos. 
Bartalits Endre.
Batiz Dénes dr. 
Borsiczky Sándor dr. 
Dillenberg László.
Éri Emil.
Faragó Ede.
Fitos Vilmos.
Fromm Béla.
Gundrum Kázmér. 
Halpern Róbert. 
Hermann János dr. 
Jachan Géza.
Kordos László.
Krenisz Vilmos.
Kriesz Ferenc.

Kulcsár Győző.
Lévay Alajos.
Major Dezső dr.
Mathia Károly dr. 
Molnár Frigyes dr. 
Nagy Istók.
Péterffy Gedeon. 
Petrilta György. 
Ranschburg Géza. 
Schrank Endre. 
Schuhmacher Gusztáv. 
Spielenberg György dr. 
Szabó Gyula dr.
Szóld Endre dr.
Szőke. Imre.
Tóth Kálmán.

Zsembery Gyula dr.

C SER K ÉSZFIÚ K  ÍR Á SA I.
H ÍV  A T Á B O R /

Hív a tábor remek százezer csodája, 
Szent esti tüzének jellobbanó lángja, 
Hív a hüs Balaton, hív a Mátra alja, 
Duna-Tisza tája, szőke Maros partja.

Hív a tábor remek százezer csodája, 
Violaszín hegyek erdös-völgyes tája,
Hív a rét, a mező finom, puha selyme, 
Zöldsátoros erdők zúgó rengetegje.

Hív a tábor remek százezer csodája, 
Krisztus-szellemének fénylő glóriája,
Hív a magyar falu száz krs fehér háza, 
Imádságos lelkek Anyaszentegyháza.

Hív a tábor reniek százezer csodája,
Fák, füvek, virágok balzsam-illatárja, 
Hív a nagy természet csodás meselelke, 
Benne a jó Isten képe van elrejtve.

Sárgacsőrü.

Hív a tábor remek százezer csodája,
Acélizmú fiúk tiszta szemepárja,
Hív a kicsi patak, hívnak a nagy hegyek,
Nem állhatok ellent, megyek, megyek, megyek! Gáncsov Károly 

„C sajághy“ 555. Szeged.

Pünkösdkor történt. A szomszéd köz
ség cserkészcsapata átjött hozzánk próba
táborba. Én mint újdonsült cserkész, itt
hon vakációztam és elhatároztam, hogy 
ősi cserkészszokás szerint meglepem éjjel 
az idegen tábort.

A hold enyhén világított, kísérteties
hosszúra nyújtva a le- s fölsétáló őr ár
nyékát. De rosszkor érkeztem. Az őrvál
tás ideje közeleghetett, mert az őr izga
tottan nézegette óráját és vágyó pillan
tásokat vetett az egyik sátor felé. Jól szá
mítottam, mert az őr csakhamar eltűnt a 
sátor mélyében, s kis idő múlva úgy hul
lámzott a sátorlap, mintha a tenger csen
des tükrét paskolná fel a vad szél, majd 
két hang izgatott vitába kezdett az időt 
illetőleg. Végre megjelent az új őr. Én- 
mindezt elég kényelmetlen helyzetből él
veztem végig, ugyanis függőlegesen lóg
tam le a meredek partról, egy fa volt 
egyetlen támaszom, melynek gyökerébe 
kapaszkodtam.

Az őr most megkezdte sétáját. No, 
mindjárt lefekszik, gondoltam és ak
kor!.,. Istenem, csak addig segíts! De 
nem úgy történt. Az elháríthatatlan vég

zet egy szúnyog képében közelgett felém, 
s az arcomon mászkált, végre alkalmas 
helyet találva, letelepedett az orrcim- 
pámra. De ezt már nem álltam ki. Hatal
masat prüsszentve elengedtem a fát, s

hanyathomlok zuhantam az alattam bé
késen folydogáló patakba. A békák ijed
ten hallgattak el és ugráltak be a vízbe. 
Én csuronvizesen kecmeregtem ki s haza
felé iramodtam, de még hallottam az őr
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Öröm a  táborban. Rajzolta Álniássy B. 908 az, cs,
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gúnyos kiáltását: „Jó munkát, testvér!'' 
Még meg is ismert! Csak ez kellett ne
kem! De én sem megyek egyhamar éj
szaka lopózkodni, legalább addig nem, 
míg jó gyakorlati cserkész nem lesz be
lőlem.

Bitskey Gyula 
őrsveze tő , ‘214. C inkota.

Keres egy dán cserkész egy magyar 
testvért.

Kaptuk a következő levelet:
Tisztelt Szerkesztő úr!

Nemrég kaptam egy levelet, melyben 
Vagn M. Hansen, dán cserkész megkér,

hogy érdeklődjek egy magyar barátja 
után, akit a Nemzeti Nagytáborban meg
ismert, de. címét elvesztette és szeretne 
vele összeköttetésbe lépni. Csak a követ
kező adatokat tudja róla: A nagy tábor
ban a kórházhoz volt beosztva. Csak ke
veset tudott németül, de azért megértet
ték egymást. Egyszer tett vele ez a Han
sen egy biciklikirándulást Budapest kör
nyékére. Ekkor átadták egymásnak fény
képüket. Hogy mi lett belőle, azt Hansen 
nem tudja, csak a Nagytáborban valami 
hegedűről tett említést.

Ennyi az egész, amit tud róla. Ezért 
gondoltam, hogy a Magyar Cserkész út
ján tehetnék eleget dán cserkészünk ké

résének. Ezért szíveskedjék a Magyar 
Cserkészben ezt a kis közleményt közölni. 
Vagn. M. Hansen címe szeptemberig: 
Vagn. M. Hansen, R. R. 2. Scapa Alta, 
(Canada).

Karácsonytól kezdve pedig:
Vagn. M. Hansen, „Bristol" Strohedinge, 
(Danmark).

Talán elolvassa majd az az illető ma
gyar cserkész ezt a közleményt és ír dán 
testvérének.

Levele végén Hansen üdvözletét küldi 
minden magyar testvérének.

Cserkészüdvözlettel
Kálmán Béla 51. Figyelő.

L e g yen  a h á tiz s á k o d b a n  /

A táborelőkészítő gondok most nagyon 
igénybe veszik idődet, sok mindenre kell 
gondolnod, nehogy a tábor sikerét valami 
kis dolognak elfeledése kockáztassa. Tu- 
dom én, hogy a tábor előkészítésénél 
szem előtt tartod azt, hogy a tábor nem
csak az egyhangú évi munkában egyol
dalúan igénybe vett testnek pihenésére, 
azon felül a mindenféle készségnek meg
felelő ruganyossá tételére szolgál, hanem, 
hogy a szabad természet ölén, az Isten 
magaépítette nagy templomában cserké
szeid lelkét felhangold a Legszebb, a Leg
tökéletesebb megismerésére s a Vele való 
egyesülésre.

Útra készülő cserkészeid hátizsákját 
ha megvizsgálod s azt nézed, hogy min
den szükséges megvan-e a maga helyén 
s a lehető legkisebb s legpraktikusabb 
elhelyezésben, ne vedd rossz néven, ha 
arra figyelmeztetlek, hogy, nézd meg, ka- 
tholikus cserkészeidnél a legkönnyebben 
kéznél levő helyen van-e éltévé a cserkész 
imakönyve. Kétségtelen, hogy a természet 
megkapja az ifjú lelkét, a természet gyö
nyörű harmóniája parancsolóan készteti 
a gondolkodót a legszebb, a legharmoni- 
kusabb, a krisztusi élet élésére, de a 
gyermeki lelket, mely oly mohón szívja 
magába a közvetlen impressziókat, ezek
nek helyes elrendezésére, az élet szolgá
latába állítására még nincs meg a ké
pessége s azért a fiúknak szemét helye
sen be kell állítanunk nemcsak a termé
szet materialiter látására, hanem a ma
téria mögött rejtőző mozgató, teremtő 
helyes megismerésére is.

És ezt hogyan tehetjük máskép, mint 
hogy ha fokozatosan fejlesztjük azokat a 
mélyen gyökerezett lelki értékeket, ame
lyeket a fiúk az édesanya ölén szívtak 
magukba, nfelyeket az egyház keblén fej
lesztettek hitté s amelyből a fiúk leg
szebb értékei, a lélek erényei fakadnak.

Ebben a munkádban nagy segítségedre 
lesznek a jó imakönyvek, melyeket, hogy 
igaz cserkészszeretettel nagy gondjaid 
közepette figyelmedbe ajánlok, érte meg 
ne neheztelj

Téged szeretettel köszöntő parancsnok 
testvéredre:

vitéz Máriaföldy Márton dr.-ra.

MEGJELENT A SZAVALÓ-KÖNYV.

Nagy kinccsel gyarapodott a magyar 
cserkészirodalom. Megjelent Sík Sándor 
szerkesztésében a szavalókönyv. Régi kí
vánság teljesült ezzel. Végre van egy 
könyvünk, amely minden ünneprendezés
nél nagyszerű munkatársunk, mert százá
val vannak benne minden alkalomra illő, 
szavalásra kiválóan jó versek. A könyv 
érdemi ismertetésére még visszatérünk. 
Most csak ennyit: Már a táborban nagy 
haszonnal forgathatjuk ezt a 372 oldalas 
hatalmas kötetet, tábori ünnepeink, tá
bortüzeink programjának összeállításá
nál. Magának szerez sok örömet és köny- 
nyebbséget minden csapat, amelyik ezt 
megveszi. Ára fűzve 6 P., kötve 8 P. Ren
deljétek meg azonnal a Cserkészboltban.

Táborban a szappanok gyakran össze
cserélődnek. Ezért a Cserkészbolt a szap
pangyártóipar legújabb vívmányaképen 
keresztneves szappanokat hoz forgalomba. 
Bármely keresztnévre rendelhető. Ára 40 
fillér.

Farkaskölyöktábor pünkösdkor. Piros 
pünkösd előestéjén a dunaharaszti helyi
érdekű vonat egy egyforma zöld sapkába 
és zöld ujjasba öltözött kis sereget ra
kott le. Vidám nótaszóval jöttek és a 
mozdonynak most már búsan, egyhang- 
gúan kellett tovább pöfékelnie. Á budai 
Maugli farkasfalka kis farkaskölykei ér
keztek meg táborhelyükre. Az állomáson 
már vártak ismerős jóbarátok, ők már 
gondoskodtak mindenről. A sok pici se
rény kéz vidáman engedelmeskedett a kis 
vezetők nagyfontosságú intézkedésének. 
Hamar meg is volt minden. A Duna part
ján fellobogott a tábortűz és felhangzott 
a sok s;zép régi magyar nóta.

A legtöbb munkát mégis a következő 
nap adta. A templomból kiérve a tábor
helyre az egyik az árbócrudat állítgatta, 
mások a konyhát építették, amott meg 
fát szedtek. Valóban megtették ami tő
lük telik.

A legszebb, lelket gyönyörködtető lát
ványt talán mégis a kis sziget adta. Olyan 
fű volt, hogy még a legnagyobb farkaskö
lyöknek is alig látszott ki a feje búbja. 
Virágillat, napsugár mindenütt. Szinte 
csak a csodaszarvas feltűnését kellett 
volna várni.

Fölöttünk a jó Isten szabad ege, körü
löttünk az emberi mesterkedéstől'-mentes 
puszta természet. Valóban Maugli életét 
élte a falka Alkelujuk, a jó öregfarkas 
vezetése alatt. F. F.

A Cserkészbolt új ingjei. A Cserkész
bolt mindjárt megalakulása után egy az 
addig forgalomban volt ingeknél jobb 
ingminőséget hozott forgalomba. A bolt 
létesítésének egyik alapfeltétele volt u. i. 
az az elgondolás, hogy megfelelő árú- és

cserkészismeretek birtokában levő veze
tők fokozatosan javítsák a cserkészfel
szerelések minőségét.

Most ennek új állomásához érkezett el 
a bolt, midőn Angliából hozatott flanell- 
ből készíti a cserkészingeket s a régi ár
nál részben alacsonyabb, részben maga
sabb árban hozza azokat forgalomba. — 
Vaföszínűnek látszik, hogy mindazok a 
kisebb testalkatú fiúk, akik a kisebb szá
mokat viselhetik, örömmel értesülnek ar
ról, hogy olcsóbban még az eddiginél is 
jobbat kaphatnak, viszont a nagyobbak 
nem fogják sajnálni azokat a filléreket, 
melyekkel a jobb, de valamivel drágább 
anyagot fizetik meg.

A régi minőség változatlanul tovább is 
kapható.

A mai árjegyzékben a felmerült igény
nek megfelelően a bolt egy örsi főző
edényt hirdet első ízben. Ez az 5 literes 
edény a legnehezebb aluminiumlemezbő! 
készült és fedelével együtt khaki tokban 
van. A tok szabása azonos azzal, melyet 
első ízben a dániai Jamboree alkalmával 
használt a magyar versenycsapat. Ennek 
segítségével u. i. az egész edényt, az ab
ban esetleg elcsomagolt élelmiszerekkel 
együtt bármely hátizsákra rá lehet szí- 
jazni és ezzel a hordása igen könnyű 
lesz.

Ugyancsak első ízben szerepel most a 
táborozási idény előtt az összerakható tá
bori szék is, mely összerakva igen kis 
helyet foglal el és állótáborban bizonyára 
nagy kényelmet szolgál.

A cserkészbolt kedves vevői részére 
egy jó minőségű szappant vezetett be, 
melyet mindenki, aki egy felszerelést, 
vagy 20 pengő értéket vásárol, ingyen 
kap. Uj vegyi eljárás folytán a szappan 
felirata nem kopik le, és így állandó em
lékeztetője marad mindenkinek hűséges 
barátjára, a Cserkészboltra. Ugyanebben 
a minőségben hozzuk ki most új cser
kész-szappanunkat is, melyen mindenki
nek a neve lesz rajta lemoshatatlanul, ami 
bizonyos szappan elcserélések felett való 
vitatkozásokat lesz hivatva megszüntetni.

A Cserkészbolt kéri vevőit, hogy tábori 
rendeléseinket ne hagyják az utolsó pil
lanatra!
Ismered már a Cserkészbolt takaróit, 

szalmazsákjait?
Az újpesti 169. sz. Magor cs.-cs. jú

nius 3-án tartotta ezidei fogadalomtételi 
ünnepélyét. Két újonc Örs tett fogadalmat, 
illetőleg egy kiscserkész Örs Ígéretet. Ez
után különböző játékbemutató és vívóver
seny volt. A díszteremben kitűnő műsor 
szórakoztatta a szépszámú közönséget. A 
901-es csapat teljes létszámával jelen volt 
az ünnepélyen s a többi környékbeli csa
pat is elküldte a maga képviselőit.

Pünkösdkor a csapat két Örse a „Bör
zsönyiben járt.
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A csapat par.-ság intézkedései alapján 
a csapat ezidei nagytábora Párádon lesz.

A szervezőtestületi tisztséget az „Új
pesti Helyi Bizottságtól" az „Egyetemi 
Szociál Politikai intézet közművelődési 
osztálya" vette át.

Hogyan készül a Tábori Újság? Talán 
mondanunk sem kell, hogy nem nyomdá
ban, hiszen nyomdát táborozásra a csa
patnak magával vinnie nem lehet. A Tá
bori Újság pedig nagyon kellemes, ak
tuális szórakoztató.

A Tábori Újság készítésének igen egy
szerű és célszerű módját mutatta be a 
Szövetségnek a „Mintairoda" cég. A 
GREIF sokszorosítógép, amelyet műkö
désben láttunk, igen könnyen hordozható, 
miért is táborozásra nehézség nélkül ma
gunkkal vihetjük. A sokszorosítandó szö
veget egy viaszlapra írjuk, amit a gépbe 
helyezve, azonnal hozzáfoghatunk a sok
szorosításhoz. Megállapítottuk, hogy a 
gép igen gyorsan működik és nagyon 
szép sokszorosításokat lehet rajta vé
gezni szakértelem nélkül is.

A gépen minden sokszorosítható egyéb
ként, amit ceruzával vagy írógéppel raj
zolni és írni lehet. Készíthetünk rajta 
nyomtatványokat, meghívót, műsort, kot
tát, térképet, rajzokat, stb.

A teljesen felszerelt és hordozható 
bőröndben elhelyezett sokszorosítógép 
ára 24 viaszlappal együtt csak 100 pengő. 
Egyszerűbb és kisebb sokszorosító beren
dezést levelezőlapok (meghívók), sokszo
rosítására már 15—20 pengőért is lehet 
kapni. Közelebbi felvilágosítást szívesen 
ad a Mintairoda (VI. Hajós-u. 26. levél
cím: Budapest, 62. Postafiók 261.)

A Cserkészbolt a táborozási idény alatt, 
tehát július 1-től augusztus 15-ig rend
kívüli tábori szolgálatot állít be a tábor
ban levő csapatok igényeinek kielégíté
sére. A rendelés módja az eddigivel azo
nos marad, csak a pontos tábori cím és 
otthoni cím megadása kötelező. A Cser
készbolt ezen időszak alatt a rendelés 
kézhezvételétől számított 6, azaz hat órán 
belül postázza a csomagot és reméli, hogy 
ezen rendkívüli szolgálat beállításáyal "ki 
fogja elégíthetni a csapatok igényeit.*

Az úgynevezett katonai hátizsák nem 
kapható a Cserkészboltban, mivel az' 
hadseregleszerelési anyag volt és pilla
natnyilag teljesen kifogyott a piacon.

Táborba menő csapatok kérjenek le
velezőlapot bizományba a Cserkészbolt
ból. Négy fajta lap van forgalomban^

Nagytábori sorozat 10 darab á 8 fillér. 
Nemzetközi sorozat 8 darab á 12 fillér 
Budapesti sorozat 20 darab á 10 fillér. 
Baden-Powell sorozat á 10 fillér.

Bizományos csapatok legalább 100 drb 
vételénél 30 százalék engedményt kap
nak.
Táborban jól akarsz aludni? Végy véd
jegyes cserkésztakarót a Cserkészboltban.

Vízbőlmentési tanfolyam a Cserkész- 
vizitelepen. 1928 július 1-én kezdődik a 
Vizitelepen az önkéntes Mentőegyesülef 
rendezésében a „Vízbőlmentési tanfo
lyam". Kívánatos volna, hogy arra mentői 
többen jelentkezzenek. Főleg tisztek, 
öregcserkészek és nagyobb cserkészek.

A tanfolyam, illetőleg oktatás négy 
egymást követő vasárnap délelőtt 9 órai 
kezdettel lesz, az eredményesen résztve
vők oklevelet kapnak. Bővebbet a Vizi- 
telep igazgatójánál (Bp„ V., Hajnal-u. 6.
II. em.) és a Vizitelepen lehet megtudni.

A legkorábbi mise. A pesti katholikus 
csapatok sokszor csak késői vonatokkal 
indulhattak vasárnapi kirándulásaikra, 
mert a legkorábbi misék is 6—7 órakor 
kezdődtek. Bizonyára érdekelni fogja őket

tehát, hogy a budai szentferencrendi 
zárda margitkörúti templomában már reg
gel öt órakor is van mise. T. Á.

Helyreigazítás. Múlt számunkban a 
Harmsworth úr cserkészparki látogatásá
ról szóló cikkünkbe hiba csúszott be, az 
ott megjelent előkelőségek foglalkozásá
nak megjelölésénél. Köpesdy Elemér min. 
tarfácsos nem máv. igazgató, hanem az 
állami vasgyárak vezérigazgatója, Ulbrick 
Hugó pedig szintén nem máv. igazgató, 
hanem mint oki. gépészmérnök az1 állami 
gépgyár felügyelője és osztályfőnöke s 
ugyanezen gyár tanonciskolájának igaz
gatója.

Vidéki cserkészek és cserkészszülők 
figyelmébe. Sopronban folyó évi szep
temberében nyílik meg a Szent Imre 
Kollégium, amelynek igazgatója lapunk 
hűséges munkatársa, a kiváló ifjúsági író 
Koszter Atya (Dr. Koszterszitz József), a 
mi kedves cserkésztestvérünk lett. A kol
légiumba felvesznek 20 elsőéves gimna
zistát is, akik a kitűnő soproni bencés 
gimnázium tanulói lesznek (évi tartásdíj 
1200 pengő). A kollégium teljesen mo
dern, minden igénynek megfelelő, kitűnő 
pedagógiai vezetését pedig a Koszter 
Atya egyénisége biztosítja. Felhívjuk ki
váltképen a cserkíszszülők figyelmét a 
soproni Szent Imre Kollégiumra. Érdek
lődök forduljanak a „Soproni Szent Imre 
Kollégium Igazgatóságához, Sopron." 
Mozgótáborba mész? Főzz a Cserkész

bolt örsi lábasában.
Finn és észt vendégeink. A finn-ugor 

kongresszus alkalmával Budapesten időző 
finn és észt testvéreink cserkésztagjai, 
Molnár Frigyes dr. külügyi megbízott ve
zetésével megtekintették a Cserkészpar
kot és a Vizitelepet. Különösen a Vizitelep 
nyerte meg rendkívüli módon tetszésüket, 
elragadtatással nyilatkoztak a csónakok
ról. Közöttük volt egy észt olimpiai jelölt 
úszóbajnok, aki mindjárt tréninget is 
tartott a Duna vizében.

A pünkösdi Ichthysz táborba Sziget- 
szentmiklós közelében ez évben kilenced- 
szer gyűltek össze a bibliás cserkészcsa
patok. 14 csapat 260 cserkésze dicsérte 
az Istent e két napon imádságában, csön
des áhítatban, daloló jókedvében, tudá
sukat megpróbáló cserkész jó munkában, 
vidám játékban, örvendező, boldog, test
véri közösségben. A táborban őrsönként 
jelentkező fiúk 3—3 örsös olyan rajba 
kerültek, melynek mindhárom őrse más
más csapatból való volt s amelyet egy 
negyedik csapatból való vezető vezetett. 
De igyekezett is ám minden őrs a lehető 
legjobb munkával képviselni csapatát! 
Közben pedig a megismerkedésre, össze- 
barátkozásra is a legjobb alkalom adó
dott.

A protestáns cserkészek istentisztelete
ken és úrvacsora osztáson, a katholiku- 
spk misén vettek részt. Az örsvezetőgyü- 
lé_s az őrsvezetők és csapatvezetők mun
kájának kellő eredményessége érdekében 
úgy az őrsvezetők, mint a csapatvezetők 
számára az osztatlan és teljes felelősséget 
tartotta kívánatosnak. A tiszti gyűlés az 
együtt munkálkodás körülményeiről, majd 
a Szentléleknek személyesen megtapasz
talt munkájáról tárgyalt.

A tábort, melyben résztvett Faragó 
Ede o. v. t., Karácsony Sándor társelnök 
és Vidovszky Kálmán, a M. Cs. szerkesz
tője is,_ örsi verseny zárta ie. A közvágó- 
hidi Hév. állomástól dalolva vonultak be 
a csapatok a Nemzeti Múzeum mögé. Itt 
vették át a 9-es Őre és a 223-as P. L. Sz. 
cs.-csapatok, mint sorszám szerint követ
kező jó munkát végzett cs.-csapatok fél
féléves őrzésre a jövő évi táborig az
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Ichthysz zászlót. Ugyancsak itt nyertek a 
9-es Őre és a 304-es Körösi Csorna cs.- 
csapatok a jövő évi tábor megrendezé
sére megbízatást. Hálát adva Istennek 
bőséges áldásaiért, a Himnusz hangjai 
után váltak el egymástól a csapatok a 
viszontlátásig.
Cserkészbolt a Cserkészházban, V., Haj- 
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I. KERÜLET.
A 86. sz. „Báthori" cs.-cs. a magyar 

királyi állami gyakorló fiú polgári csa
pata, 1928 június 10-én tartotta sport- és 
cserkészünnepély keretén belül fogada- 
lomtételi ünnepélyét. A fogadalomtételen 
a szövetség részéről megjelent dr. Már
kus Miklós szövetségi ellenőr. Az I. ke
rület részéről Borbély Károly kerületi 
ellenőrző. Részt vettek az ünnepségen a 
szervezőtestület tagjai, élükön, dr. Gyulai 
Ágost lőiskolai igazgató, szervező testü
leti elnökkel. Az újoncok felavatását dr. 
Márkus Miklós végezte, ki meleghangú 
beszéddel üdvözölte a jelölteket s figyel
meztette a fogadalom szentségére. 18 je
lölt tett fogadalmat, 20 régi cserkész pe
dig megújította fogadalmát.

„Kerületi kicsik napját" rendezett az I. 
kerület pünkösd második napján a Cser
készparkban, mintegy 200 kisfiú részvé
telével.

Kér. örsv. tábor lesz június 22—27. Je
lentkezés június 22-én reggel 8 órakor 
Lónyay-u. 4/c.

II. KERÜLET.
Csapatigazolás. Sajóvárkonyban 762. 

Szt. Miklós; Sárospatakon 763. Sztáray 
Mihály apródcsapat.

Tiszti igazolás. Baán Emil (750), Bódy 
Kálmán (783), dr. Evetovics Kunó (213), 
dr. Graffjody László (36), Hajdú István 
(750), Hoffmann Albert (755), Katona 
Sándor 1,36), vitéz Kovács Sándor (757), 
dr. Pataky Vidor (213), dr. Urbán Gusz
táv (761), vitéz Tomary Nándor (194), 
Vilinszky Béla (756).

Cserkészpróba és fogadalomtétel a 
34. sz. Turul cserkészcsapatnál. Június 
6-án délután a 34. sz. Turul cserkészcsa
pat III. o. próbát tartott. A vizsga után 
Zsupán László kér. ügyv. elnök intézett 
lélekemelő beszédet az újoncokhoz, majd 
kivette tőlük a fogadalmat.

A 751. sz. IV. Béla cs.-cs. Arló és Jár- 
dánháza között hatalmas erdőtüzet ol
tott el.

III. KERÜLET.
Kér. közgyűlés. Május 16-án tartotta a 

kerület ezévi közgyűlését, amelyen az 
orsz. központot Temesi Gy. dr. társelnök 
és Zsembery Gyula dr. képviselte. A ke
rület új vezetősége; elnök vitéz Veder Mi
hály, társelnökök: Erőssy Oszkár, Szy
Géza, Náray-Szabó László dr., Hisch 
József, Pető Ernő dr. Ügyv. elnökség: 
Schelken Oszkár, Brenner Tóbiás, Kiss 
Emil dr. Főtitkár: m. Nagy János. Vezető
tiszt: Matauschek Béla, ellenőrző: Ma- 
theovits Ferenc dr., sajtóügyi előadó: 
Tóth Péter dr., zeneügyi: Oyulay, gazda
sági: Klein Artúr. — A vasvármegyei 
szervezet: Díszelnök Tarányi Ferenc dr., 
elnök: Szy Géza, főtitkár: Eőry Vilmos, 
vezetőtiszt: Schramek Gyula.

Tisztipróbát tettek: Tóth Péter dr.
(50), Simon László (50), P. Tóth Móric.

A szombathelyi 52. sz. Attila cs.-cs.
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július 23—28-ig 6 napos mozgótábort ren
dez. Útirány: Szombathely—Esztergom— 
Budapest—Balatonfüred —Tihany—Szom
bathely.

Gyász. Két halottja is volt a 48. sz. 
Rákóczi-csapatnak rövid időn belül. TylI 
Ernő gimn. I. o. t. kiscserkész rendkívül 
súlyos szenvedés után hagyta itt kis paj
tásait.

Haragos Imre gimn. II. o. t. cserkész 
is egy esztendei betegség után követte 
szüleit az örökkévalóságba. A teljesen árva 
kis cserkészt hűséges cserkésztestvérei 
kísérték el utolsó útjára.

A 48. sz. Rákóczi-csapat a szajki erdők 
mellett a „tavak hazájában" készíti elő 
mintegy két hétre tervezett táborozását, 
amelynek létszámát 100 főre tervezik. 
A csapatban megalakult a fiatal tisztek 
és segédtisztek Örse, melynek célja a csa
patmunka egyöntetű és tökéletes elvég
zése és a tiszti továbbképzés. Pünkösd
kor a vasvári 75. sz. Vass cs.-cs. zászló- 
szentelési ünnepélyén vett részt a csapat.

Zalamegyei cserkésznap. Nagy napjuk 
volt a zalai cserkészeknek az idei pün
kösd. Ekkor gyűltek össze a balaton- 
menti szép Keszthelyen, hogy egymást 
megismerve, egymástól tanulva, még job
ban megszeretve indítást nyerjenek a to
vábbi jó munkára.

Szombaton, május 26-án érkeztek a ka
nizsai, zalaegerszegi, sümegi, balatonfü
redi csapatok és Sopronból a 66. sz. Bá- 
thory-csapat, akiket a helybeli 79. Feste- 
tich és a 379. Feltámadás csapatok fogad
tak. A Magyar Cserkészszövetséget Mol
nár Frigyes dr. külügyi főtitkár, az I. ke
rületet Révész Erich dr. főtitkár, a III. ke
rületet Nagy János főtitkár és Tóth Péter 
dr. sajtóelőadó képviselték.

Pünkösdvasárnap délelőtt közös szent- 
misehallgatas és istentisztelet után a csa
patok tisztelgő felvonulást rendeztek a 
községi képviselőtestület előtt. Pásztor 
Imre várni, elnök köszönte meg a cserké
szek nevében Keszhely vendégszeretetét. 
Délután, a tiszti megbeszélés után a 
Bocskay-szálló nagytermében, zsúfolásig 
telt ház előtt nagyszerű előadásban mu
tatták be ügyességüket, leleményességü
ket a csapatok. Nagy sikere volt a kani
zsai 374. sz. öregcserkészcsapat mando
lin zenekarának. A 71. Zrínyi cs.-cs. lassó- 
és krinolinmutatványokat, a 76. és 75. 
csapatok tornagyakorlatokat adtak elő. 
A sümegi reálgimn. csapata nagyszerű 
énekkarával szórakoztatta a közönséget. 
A kanizsai 74. sz. csapat zenekara pedig 
fáradhatatlanul szolgáltatta a zenét. Este 
lampionos felvonulást tartottak a csapa
tok. Másnap délelőtt megkezdődtek a ver
senyek. Az örsi akadályversenyben nyolc 
versenyörs indult. Az akadályok örsi sá
torveres, szabályos szolgálati-jegy készí
tés, becslés és kődobás voltak. Itt a 71. 
Zrínyi, 368. Balaton és a 79. Festetich 
csapat mutatott szép formát. Az egyéni 
versenyszámokban a 74. Törekvés csapat, 
az elméleti versenyekben pedig a 75. Ár
pád veresenyzői értek el jó eredményt.

Délután vidám fürdés, csónakázás, séta 
tette sokáig emlékezetessé e szép napo
kat a háromszáz zalai cserkész számára, 
kik hálás szeretettel búcsúztak el Pásztor 
Imre megyei elnöktől, Bődy Zoltán cspar- 
nok, főrendezőtől és azoktól a vezetők
től, kiknek e szép napot köszönhették.

IV. KERÜLET.
A kér. intézőbizottság június hó 6-án 

tartott ülésén Pinkert Ferenc üv. elnök 
beszámolt a kér. hivatal nagy arányokban 
növekvő adminisztrációjáról, amely im
már indokolttá tenné egy állandó munka
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erő alkalmazását. — Kegyeletes szavak
kal emlékezett meg az i. b. egyik leglel
kesebb tagjainak, Müller Henrik, máv. 
fűtőházfőnöknek haláláról. — Jelenti, 
hogy Klebelsberg Kunó gróf vkm. úr ál
tal adományozott kalapokból a kerület 
csapatai közt 66 darab kerül szétosztásra. 
— Ezekután igazolási ügyekkel, táboro
zási segélyekkel és az új vagyonkezelési 
szabályzattal foglalkozott az i. b.

Csapatszervezés. Újabban a győri ke
reskedelmi iskola és a tatabányai r. kath. 
ifj. egyesület szervezett cserkészcsapatot. 
Igazolásuk folyamatban.

Cserkészavatás. Pünkösd hétfőn tettek 
fogadalmat a székesfehérvári ipariskolai 
125. sz. Szent István cserkészcsapat újon
cai. Az avatási szertartást Mátrai Rudolf 
kér. elnök végezte, a tőle megszokott 
ékesszólással buzdítván a jelölteket, főleg 
a munka szeretetére. — Ugyancsak pün
kösd hétfőn rendezte cserkészavató ün
nepségét az ercsi Eötvös József cserkész- 
csapat. A Szövetség képviseletében Gund- 
rum Kázmér jelent meg, az ő kezébe tet
ték le a jelöltek a fogadalmat.

V. KERÜLET.
Szentes. A szentesi 275. sz. Pusztaszeri 

csapat Űrnapján a helybeli sporttelepen 
csapatünnepélyt tartott, melyen három 
színdarabot is bemutattak nagy siker kí
séretében.

Fogadalomtétel. Az 550. sz. Baross 
cserkészcsapat május 13-án tartotta meg 
fogadalomtételét az újszegedi parkban. A 
park egyik tisztására sorakozott fel a 
zenekar, a II. és III. raj s ott vette fel a 
fogadalmat Kapossy Gyula parancsnok 
40 cserkészétől. Ugyanakkor újított foga
dalmat a csapat további 70 cserkésze és 
öregcserkésze. Az ünnepi beszédet dr. 
Glattfelder Gyula Csanádi megyéspüspök 
úr mondotta, míg a csapatszervező Ba- 
ross-Szövetség nevében Czigler Arnold 
ny. őrnagy szólt a fiúkhoz.

Kerületi cserkésznap. Az V. kerület 
elnöksége a III. kerületi jamboreet pün
kösd első napján Szegeden tartotta meg. 
A központot dr. Zsembery Gyula o. üv. 
elnök és Vidovszky Kálmán o. ellen
őrző képviselték; a kerületből mintegy 
600 cserkész volt jelen a következő csa
patokból: 82. Zrínyi, 92. Csanád, 112.
Hunok, 175. Bocskay, 183. Kinizsi, 229. 
Pálffy, 291. Zsolnay, 292. Turul, 550. Ba
ross, 552. Petneházy, 555. Csajáthy, 556. 
Szathmári Pál, 557. Botond, 559. Fad- 
rusz, 562. Szalézi Sz. Ferenc, 563. Dam
janich, 565. Orlai-Petrics, 566. Simonyi. 
A kerületi nap reggel 6 órakor az V. kér. 
(550) zenekar zenés ébresztőjével vette 
kezdetét. 8 órakor a csapatok szentmisét 
és istentiszteletet hallgattak. A d. e. pró
bákkal telt el s a város főútvonalain 
rendezett propaganda felvonulással, 
melynek keretében a csapatok díszme
netben volnultak el a Kossuth-szobor 
előtt. D. u. 4 órakor a huszárlaktanya ud
varán többszáz főnyi előkelő.' közönség, 
dr. Szukováthy Imre O. T. T. főtitkár, a 
Magyar Cserkészszövetség társelnöke, 
Schwöder Ervin államtitkár úr s a hely
őrség tisztikara előtt propaganda tábort 
vertek s a tábor életét mutatták t be. 
Zászlójelzés, mentés, főzés, kenyérsütés, 
torna, játékok, szabadgyakorlat, tréfák, 
kerékpáros mutatványok, hatosfogat- 
verseny, lasszózás stb. követték egymást 
s végül a csapatok egy irredenta élőképet 
mutattak be. Félhat órakor érkezett meg 
Albrecht kir. herceg őfensége, kit dr. 
Győrffy István kér. elnök fogadott a 82. 
sz. cs. díszcsapata s az 550. sz. cs.-cs. ze
nekarával. Este 8 órakor a kerület hatal
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más tábortüzet gyújtott, melynél megjer 
lent Albrecht kir. herceg .őfensége, Lo
binger ezredes, a vegyesdandár képvisele
tében, dr. Aigner Károly főispán, dr. So
mogyi Szilveszter polgármester, az V. 
kerület díszelnökei. A tábortüzet Vi
dovszky Kálmán o. ellenőrző vezette; 
nóták, csatakiáltások, víg jelenetek s ko
moly szavalat töltötték ki az estét, mely
nek végeztével a megjelent előkelőségek 
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök úr
hoz hajtattak, hol vacsorán vettek rész.. 
A vidéki csapatok pünkösd másodnapján 
Szeged városát tekintették meg.

Cserkészünnep Békéscsabán. A békés
csabai cserkészcsapatok június hó 2, és 
3-án nagyszabású cserkésznapot rendez
tek. Másodikán este tábortűz volt, amely
nek kezdetén Vidovszky Kálmán központi 
kiküldött kivette a fogadalmat az összes 
újoncoktól. Az ünnepi beszédet dr. Kor- 
niss Géza kultúr-tanácsos, a békéscsabai 
helyi bizottság elnöke mondotta nagy ha
tással. A tábortűz színes, eleven volt. 
Másnap Wenckheim Jenő gróf gerlari er
dejében pompásan sikerült majális volt, 
melyre-az egész városból rengetegen ki
mentek, hogy együtt örüljenek a népszerű 
cserkészekkel.

VI—VII. KERÜLET.
A bonyhádi reálgimnázium 179. sz. 

Rákócsi cs.-cs. a június hó 8-án 
mele'g- ünnepség keretében avatta fel a 
csapat tizenhárom új tagját, vitéz Ze- 
rinváry János parnok. Az avatással kap
csolatban megismertettük a közönséggel 
a próbapontokat és próbákat. Este tábor
tüzet tartottunk a reálgimn. játszóterén. 
Június 9-én bemutattuk, hogy milyen a 
cserkésztábor. Sátrat vertünk, főztünk a 
tábori konyhán, bemutattuk a cserkész
játékokat, jeladást, elsősegélyt nyújtot
tunk stb.

A pécsi ev. egyházközség 668. sz. 
Gyóni Géza cs.-csapata május 20-án tette 
első fogadalmát a szervezőtestületi tagok 
nagy számának jelenlétében. Az ünnepi 
beszédet Számpl Pál mondotta.

A siklósi polgári fiúiskola 294. sz. Gara 
cs.-csapata június 3-án tett fogadalmat a
VI. kerület képviseletében megjelent 
Számpl Pál cs.-tiszt kezébe.

A pécs-szigeti külvárosi egyházközség 
Assisi szt. Ferenc cs.-csapata június 7-én 
tette első fogadalmát.

A somogybányatelepi 207. sz. cs.-csa- 
pat június 10-én szentelte fel zászlaját, 
mely ünnepségen a Cserkész-Szövetséget 
Major Dezső képviselte, aki gyönyörű be
szédben méltatta á zászló jelentőségét és 
a liliom követésére buzdította a fiúkat.

A pécsi 661. sz. Gosztonyi csapat má
jus 28-án, a 660. sz. Szt. József csapat 
pedig június 10-én tartott anyagilag is 
jól sikerült cserkészünnepélyt a város leg
szebb kirándulóhelyén, a Tettye fensík- 
ján.

A pécsi cserkésztisztek június 9-én tar
tották az évzáró tisztigyülést, melyen a 
vezetőtiszt a táborozás pedagógiáját fog
lalta össze a tapasztalatból leszűrt rövid 
elvekben.

A kaposvári 37. sz. Berzsenyi cserkész- 
csapat 15 éves jubileuma. Június 10-ike 
nagy napja volt Kaposvárnak. Ekkor 
rendezte a 37. sz. Berzsenyi cserkészcsa
pat 15 éves fennállásának ünnepségét. 
A zászlóavatással egybekötött cserkész
napon a Központ részéről megjelent Alb
recht kir. herceg, a Nagytanács elnöke, 
Zsembery Gyula orsz. ügyvezető elnök, 
Kiss József kér. ellenőrző megbízott, Rusa 
Ernő kér. társelnök és a helybeli intelli
gencia színe-java, élén a főispánnal és
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dr. Vétek György polgármesterrel. —
Az ünnepély 1! órakor kezdődött a 

Kossuth-téren. A jubiláló csapaton kívül 
részvett az ünnepségen a 150. sz. So
mogy és a 280. sz. Szent Imre cserkész- 
csapat is. A Himnusz elhangzása után 
Tallián Andor alispán mondott megnyitó 
beszédet és üdvözölte a megjelent elő
kelőségeket, azután előhozták a zászlót, 
melyet a kir. herceg és a zászlóanyák 
megkoszorúztak. Utána Albrecht kir. her
ceg mondott nagyhatású beszédet. „Ti 
cserkészek, legyetek olyanok, mint az 
ácsok — mondotta többek között —. 
Amikor már az épület készen áll és a fa
lak felhúzva várják a tetőt, jön az ács 
munkája, aki tetőt formálva, lakhatóvá 
teszi az épületet. Ti is, akik a saját ma
tériátokat gyúrjátok össze egy szép épü
letté, az életideálok magasságában tetőt 
raktok a haza épületére."

A zászlószegek beverése után, Gálos 
Ferenc polgári isk. igazgató átvette a 
zászlót. Dr. Zsembery Gyula beszéd kí
séretében vette ki a fogadalmat a cser
készektől, majd az induló hangjaival vé
get ért a pompásan sikerült ünnepély.

VIII. KERÜLET.
A 108-as számú kúnszentmiklósi cser

készcsapat áldozócsütörtökön mozgó
fénykép előadást rendezett a tábori alap 
javára.

A kecskeméti piarista gimnázium csa
pata május 19. és 20-án a városi színház
ban bensőséges ünnepséget rendezett. 
Kitűnő előadásban színrehozták Koszter 
atya: ,,Mese-erdő“ és Pelle L. sárvári 
polg. isk. tanár „Garaboncok" című ze
nésbohózatát. Az első előadáson meleg 
ünneplésben részesítették a megjelentek 
Koszter atyát. A város részéröl Zimay 
Károly polgármester, Vili. kér. elnöke és 
dr. Nyúl-Tóth Pál kultúr-tanácsos vettek 
részt. Második este Révész István tábori 
püspök tapsolt a cserkészeknek. A köz
zenét Herédi Szabó Imre zenetanár veze
tésével az intézet zenekara szolgáltatta. 
Ez alkalommal a cserkészifjúság egyik 
magát megnevezni nem akaró jótevője 
látva a kiscserkészek nagy buzgalmát, 
200 pengőt adott táborozási céljaikra.

A kunszentmártoni 850. számú Kunok 
cserkészcsapata sportünnepélyt, rendezett 
június 7-én. Az ünnepély keretében foga
dalmat tettek az újoncok. Az ünnepségen 
a szentesi cserkészcsapat is résztvett. A 
tiszta jövedelmet teljes egészében a csa
patnak ajánlották fel.

A kecskeméti iparos és keresk. tanonc
iskola cserkészcsapata a helybeli Mansz 
támogatásával június 10-én kerti ünne
pélyt rendezett. Ez alkalommal a fiúk 
színrehozták „Marciék három kívánsága" 
és „Erdő mellett nem jó lakni" című víg
játékokat.

Csapatalakulás. Az utóbbi időben ör
vendetesen fejlődésnek indult VIII. kerü
let, újból egy csapattal szaporodott. La- 
josmizsén a kerület felkérésére és a fiúk 
óhajára a Move, vitéz Makiári Ede tanító 
vezetése alatt csapatot alakított, amely 
diákokból, leventékből és tanoncfiúkból 
áll. A csapatot Mihálkó Béla kér. főtitkár 
már meglátogatta.

IX. KERÜLET.
A 164. sz. Bocskay csapat (Berettyó

újfalu) május 28-án zsázlóavatási és foga
dalmi ünnepélyt tartott. Alkalmi beszédet 
mondott dr. Hajdú Gyula ref. lelkész, 
szervezőtest. elnök. A zászlót megáldotta 
Nemes Ferenc s. lelkész. A zászlót átadta 
dr. Hajdú Gyuláné zászlóanya. A foga

dalmat Debreczeni Ferenc kér. üv. elnök 
vette ki az újoncoktól.

951. sz. Bocskay csapat (Hajdúböször
mény) június hó 3-án zászlóavatással és 
fogadalomtétellel egybekötött cserkész
napot tartott. A Bocskay-téri ref. templom
ban Szolnoky Gerzson lelkész mondott 
szívekbe markoló beszédet. Istentisztelet 
után a város főterén volt a zászlóavatási 
ünnepély, ahol Köblös Sarnú gimn. igaz
gató, a szervezőtestület elnöke tartotta 
az ünnepi bqszédet, s adta át a zászlót 
Almássy Márton parancsnoknak. Délben 
közebéd, délután 3 órakor kocsikorzó, 
délután 5 órakor pedig fogadalomtételi 
ünnepély volt. A fogadalmat Mezey Béla 
kér. vezetőtiszt vette ki.

A cserkésznap Hajdúböszörmény la
kosságának impozáns részvételével folyt 
le. A zászlót a helybeli Mansz. adomá
nyozta a csapatnak és a zászlóanya Köb
lös Samúné, a Mansz. helyi elnöke volt. 
aki fáradságot nem ismerő lelkesedéssel 
juttatta a csapatot a zászlóhoz és a város 
közönségét egy ilyen felejthetetlen szép 
naphoz.

232. Kölcsey és 964. Bercsényi csapa
tok (Mátészalka) június 3-án fogadalom
tételi ünnepséget rendeztek. A két csapat
ból összesen 48 újonc tett fogadalmat, 
amelyet a Szabolcs vármegyei elnökség 
megbízottja vett ki.

957. Wesselényi és 958. Hunyadi László 
csapatok (Törökszentmiklós) cserkész
napot rendeztek. Délelőtt istentiszteletek 
voltak, délután pedig fogadalomtételi ün
nepély volt. A kerületet dr. Bessenyei La
jos kér. ellenőrző képviselte. Dr. Gulyás 
Flórián szervező testületi elnök mondott 
lelkes ünnepi beszédet. Külön érdekes
sége volt az ünnepélynek, hogy a fiúk 
rendkívüli ügyeséggel és szakértelemmel 
végrehajtott tűzoltó gyakorlatokat mu
tattak be.

Csónakavató ünnepély Debrecenben.
Furcsán hangzik ez a cím. A víznélküli 
Debrecenben azonban június 3-án mégis 
csónakot avattak. És pedig cserkészcsó
nakot. A 167. sz. Törekvés (Ref. tanító

képző) 2. „vizi" Örse maga készítette a 
téli hónapokban, Somorjai László parnok 
és Marossy Gyula cserkész irányítása 
mellett. 6 m hosszú, 1 m széles regatt- 
csónakot önműködő szivattyúval. Vitor

A „H ortobágy" v ízrebocsátása.

lát is szereltek fel reá. Szóval pompás kis 
alkotmány. A felavatás ünnepélyes for
mában történt a „Csónakázó tó“-nak 
nevezett vizen. A tó melletti pázsiton jöt
tek össze a debreceni csapatok. Dr. Rácz 
Lajos kér. elnök nagyhatású beszéde után 
felavatta a csónakot, elhelyezve rajta 
a csillogó rézliliomot. A kabcsú csónak a 
keresztségben „Hortobágy" nevet nyerte. 
Egetverő „üsd vágd, nem apád" kísérte 
az első evezőcsapásokat. A két vizi Örs 
zászlót is kapott ez alkalommal, Vitéz 
Huszár Endréné és Kovács Irma úrhöl
gyek adományából. A „Hortobágy" ott 
lesz Tihanyban is a nyáron!

Életmentő kitüntetés. A 190. sz. Egyet
értés (Debrecen, Máv. műhely) két cser
készének, Hegedűs Imrének és Kovács 
Antalnak a csónakavató ünnepély alkal
mával tűzte fel dr. Rácz Lajos kér. elnök 
életmentő kitüntéseiket. Egy életuntnak 
ki ütőereit vágta fel — adták vissza ezek 
a derék fiúk az életet. Lelkes szavakkal 
szólt hozzájuk a szervezőtestület elnöke, 
dr. Benedek Sándor Máv. főmérnök s át
adta nekik az egész Máv. kolónia jókíván
ságait.

Vizi versenyek Debrecenben. Csak ne 
tessék nevetni! Ez tetőzte be a június 
3-iki ünnepélyt. Résztvetett minden deb
receni csapat. Eredmény: 100 m szando- 
lin-verseny. Első Bencsik Árpád (167. 
cs.), második Koós György (172. cs.), 
100 m ladik-verseny (két evezős, egy 
kormányos). Első 954. cs., második a 
167. cs. Csónak-kötélhúzás. Első a 167. 
csapat.

A kerület a Lett Nemzeti Nagytáborban.
Együtt van a kerület válogatott csa

pata, mely a Magy. Cserkészszövetséget 
képviseli július 20—29. között Rigában. 
Másfél hónapi válogatás után a jún. 6. I. 
B. ülés jóváhagyta az összeállítást. A csa
pat 30 fiúból áll. A 172. Erő: 18, 167. 
Törekvés: 4, 139. Fazekas M.: 2, 203. 
Bocskay: 2, 171. Erdősi: 1, 962. Szt.
Vince': 1, cserkészt küld. Parancsnok 
Debreczeni Ferenc kér. üv. elnök. Helyet
tese Somorjay László I. B. tag. Gazda
sági ügyek intézője dr. Jausz Béla vm. 
ellenőrző. Orvos Gargya Gyula cs.-tiszt, 
szigorló orvos. Részvételi díj: 350 P. — 
Debrecen sz. kir. város 3000 P.-t, a Szö
vetség 600 P.-t adott a szegénysorsú jó 
cserkészek segélyezésére. 17 fiú részesül 
benne. Teljes útirány: Debrecen—Buda
pest. Vág völgye—Krakov—Varszava—• 
Riga— Tartu—Tallinn — Helsinki—Vii- 
puri—Imatra — Saima-tó —Tampere — 
Helsinki—Stettin —Berlin — Leipzig — 
Regensburg — Passau— Linz — Wien. 
Budapest—Debrecen. Indulás július 14. 
Érkezés aug. 20.

A IX. kerület vezetősége beadvánnyal 
fordult a városi tanácshoz, kérve, hogy a 
tanács jelölje meg azoknak a fáknak a he
lyét, melyeket a cserkészek fogadalom
tételkor elültetnek. A tanács a hely kivá
lasztásával az erdőigazgatóságot bízta 
meg,

„A 182. sz. Uhu cserkészcsapat június 
7-én a tokaji 752. sz. cserkészcsapattal 
együtt hadijátékot rendezett Tokaj mel
lett a régi Rákóczi-vár helyén. A régi idők 
emlékeitől megszentelt területen elcsatáz
tunk d. u. 1 óráig, arra megjött a gulyás. 
Ebéd után — alföldi fiúk módjára kissé 
nehézkesen — megmásztuk a Kopaszt, 
honnan Tárcái vezér először látta meg a 
termékeny Alföld síkját. A hajnali 3 óra
kor kezdődött kirándulás este 9 órakor 
ért véget. Köszönet érte a kedves tokaji 
cserkésztestvéreknek! “
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S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
Hogyan szállhatunk meg a Cserkész- 

parkban? 1. Szállás a Cserkészpark fe
dett helyiségeiben szalmazsákon, illetve 
emeletes ágyakban történik. Ágyneműt és 
takarót csak kisebb mennyiségben s ak
kor is a mosási díj megtérítése fejében 
tudunk rendelkezésre bocsátani. Az ilyen 
szállásdíj, melyben világítás, vízvezeték 
stb. bennefoglaltatik, fejenként és éjsza
kánként 40 fillérbe kerül. 2. A villamos 
átszállójegy ára 48 fillér. (Oda-vissza). 
Félárujegyet nem adnak. 3. Étkezésre 
ajánljuk az Alkoholmentes éttermet, me
lyet a Magyar Cserkész is szokott hir
detni. (IV., Királyi Pál-utca 20.) vagy 
pedig a kerületenként elhelyezett s a nép
jóléti minisztérium által fentartott polgári 
étkezdéket. Egyszerű ebéd 50—60 fillér
ből kihozható. Reggelizni a Cserkész- 
parkban lehet. Ezt ajánljuk a vacsorára 
vonatkozóan is. A szállás igényünket 
ajánlatos levelezőlapon előre jelen
teni a parkparancsnokságnál: I. Hárs- 
hegyi-út 5. Cserkészpark címre. — Sz. J. 
A cikket megrövidítve voltunk kénytelenek 
közölni! Kicsit hosszú is volt s a tábori 
számba rengeteget kellett nyomdafesték 
alá bocsátani. — B. N. 25. Remek cikke
det a maga teljességében helyszűke miatt 
nem hozhattuk, de két zseniális ötelete- 
det, a foglalat és a kapcsolótábla készí
tését közre adjuk lehetőségig eredeti fo
galmazásodban. A rajzokat újra csináltat
tuk. Üdv! — Ezermester. Cikkedet nem 
csupán helyszűke miatt nem közöljük, ha
nem azért sem, mert ugyanezzel a kér
déssel Bi Pi nyomán már foglalkozott a 
M. Cs. tavaly, amikor is azt a bizonyos 
kiásott gödröt Bi Pi völgynek neveztük 
el s így most nem volna értelme ezzel 
hosszab cikkben foglalkozni. — „Ká- 
my". Intézkedtem. Remélem, már rendben 
van a dolog? Angol cserkészfiú címet kérj 
Molnár Frici bácsitól. Várom az „igen 
sok többi mondanivalót". — G. S. 179. 
Nagyon örülök, hogy láthatlak. Azt azon
ban pontosan nem tudom megmondani, 
hogy mikor utazom el egy-egy napra. 
Aug. 5-ig nagyrészt itthon leszek. Talál
ható vagyok reggel 11-ig, délután 4 órá
tól. Várlak! — T. A. 758. Méliusz. Lelkes 
magyar versed, mint amilyen a szíved le
het, de ezerszer hallottuk már ezt jobb 
formában is. Talán van eredetibb versed 
is? — Sch. M. 365. Sopron. Ha az őrsöd 
is csak olyan eredménnyel vezeted, mint 
a tollat, akkor baj van. Azt hiszem jobb 
lesz, ha a múzsától visszatérsz a tábori 
munkákhoz. Mert poéta aligha leszel, de 
jó cserkész válhatik belőled. — W F. 4 
B. I., K., öreg cserkész. Nagyon megfon
tolandó, amit írsz. De így egy szerkesz
tői üzenetben nem lehet elintézni. Jöjjetek 
el egyszer hozzám, de előzőén telefonon 
beszéljük meg a találkát. Addig tárgya
lom a problémát illetékesekkel. — B. Gy. 
214. „Zrínyi". Isten hozott a munkatársak 
közé. Ez a kis írás ugyan még nem va
lami nagy érték, de azért talán közlöm, 
mert van benne ígéret. Én azt hiszem, tő
led még fogok sok kedves dolgot kapni. 
— T. F. S. Akarat". Hogy képzeled, 
hogy címről tudok ítéletet mondani. Ha 
jó a színdarab, szívesen támogatunk, de 
azt a szereplők neveiből megtudni nem 
lehet. Lássuk a medvét! — Sz. B. „Kese
lyű". Nem egészen értem, mit akarsz. 
Legközelebb világosabban írj! — V. Gy. 
135. Kedves vagy Gyuszi. Ilyennek kell 
lennie a cserkésznek: szívesen kell fo
gadni az intésem, mert az csak javadat 
akarja. Ez a leveled rendes, szép, de bi

zony van még ebben is sok magyartalan
ság. Csakhogy arra nincs helyem, hogy 
mindent leírjak. Gyere el egyszer írásod
dal a szerkesztőségbe, akkor majd cse
vegünk. — M. M. 28. Szt. István. Köszö
nöm a „mellékelt fényképet" — de én 
csak a levelet kaptam meg fénykép nél
kül. — Devecseri 461. Szép, jól sikerült a 
kép, de csapatképeket nem közlünk. Nem 
volna se vége, se hossza. — J. J. 118. 
Köszönöm a szép képeket. Minden jót a 
táborra! — G. K. Szeged. Szeretnék most 
egy nagy barackot nyomni a fejedre, az
tán megölelném az én dobogó szívű 
munkatársamat. Hát olyan mumus va
gyok én, hogy nem mertél megszólítani?! 
Pedig én úgy szeretnélek személyesen is 
ismerni benneteket, akiket írásaikból már 
jól ismerek. Legközelebb el ne kerülj. 
Egyébként köszönöm meleg leveledet, 
meg a hangulatos verset. Közlöm. — 
Sz. B. Méliusz. Miskolc. Gondolataid cser
készleiket árulnak el, megkapóak — de 
a vers nem állja ki a kritikát. Olvass sok 
jó magyar könyvet, hogy stílusod jobb 
legyen. — T. Ö. Békéscsaba. Gratulálok 
a vizsgához! Remélem a betegséget már 
el is felejtetted? Köszönöm a verset. Üdv! 
— N. F. 550. Rendben van! Ne is add be 
könnyen a derekad! De viszont én is a
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MAGYAR CSERKÉSZ re!

sarkamra állok. Ha azonban legyőzöl, én 
leszek a legboldogabb. Egyelőre még ve
reséget szenvedtél. Ez a versed és leírá
sod is csak kis nyilacska. Ezzel nem lehet 
még bevenni a M. Cs. várát. Várom a 
nagy ágyukat: a harmincésfeleseket. — 
M. S. 956. Nyírbátor. Verseid igen biz
tatók, különösen, ha meggondolom, hogy 
csak hat elemit jártál. • De azért mind
egyiknek van még fogyatékossága. Sze- 
retnem, ha máskor is küldenél be. Bizto
san lesz olyan, amelyiket közölni tudom. 
— Cs. I. H. 208. Szt. László. Várj még a 
Múzsával öcskös. Kedves, szép, helyes 
dolog, ha próbálgatsz, de még nem vagy 
költő. Versed még nagyon kezdetleges s 
más írók gondolatainak gyenge másolata 
Majd ha jobb lesz, jelentkezz! — Sz. S. 
178. „Mecsekaljai". A M. Cs. nyáron is 
megjelenik. Kívánságodra utánad küldi a 
kiadóhivatal. Tudom én, hogy mindnyá- 
jatokat érdekel a motorbicikli, de alapos 
ismertetést a szaklapok hozhatnak csak 
mert erre nekünk, sajnos, nincs helyünk 
A motor egyszerű kezelését pedig szíve
sen megmutatja valamelyik motortulaj- 
donos ismerősöd. Jobban is megérted, ha 
látod, mintha leírnók a szabályokat és 
tudnivalókat. — D. L. Krems a/D. Kö
szönöm okos, világos leveledet. Fel is 
használom cserkésztestvéreid javára. 
Gondolom, hogy nehezen várod a haza- 
indulás idejét. Gyere csak! Szeretettel 
var a magyar föld. Aztán lesz egészen 
biztosan a sok német étel után lebbencs 
is, gulyás is. Jó vakációt! — S. L. Sze
ged. Az tagadhatatlan, hogy igen termé
n y  vagy, de itt is igaz: a túlbő termés 
a minőség rovására megy. Bizony nem 
elsőrangú a minőség. Pedig sok mindent 
meglátsz. De az írással még nem sok ba
bért arathatsz. — F. Gy. 194. Széchenyi. 
Nagy örömmel fogadlak levelező táborom 
újoncai közé. Csak rajta! Minden leveled
nek örülni fogok. A verseidről nem merek 
így, nyilatkozni. Az első nem nagyon biz
tató. De hát egy versből nem lehet meg
ítélni a költőt. Küldj többet is. Köszönés
iek szép, csak a tartalma is legyen ko
moly. — K. Gy. 921. Lásd, ez cserkészes! 
Nem haragszol a kritikáért, hanem meg
szívleled. Ember leszel! Mert a kritikát 
állni nagy dolog. A barátod versében sok 
erdekes van. Nagyon erős ugyan az ide
gen hatás, de azért szeretném, ha megis
merném írásait. Küldess vele néhány ver
set. De lehetőleg olyanokat, amelyeket 
nem külső hatásra írt, hanem amelyek 
belülről jöttek. Mindkettőtöknek meleg 
kézszorítás! — Mókus. A „forgó színpad" 
közlése rengeteg helyet venne el. Még 
könyvben sem jelent meg. De ez a szám 
sokat mond el abból az anyagból. Segéd
tisztitábor VI/25—VII. 6-ig lesz. Mindenki 
jöhet, akit csapata ajánl.
Ha sürgős rendelésed van a táborból, 
vedd igénybe a Cserkészbolt rendkívüli tá
bori szolgálatát és leveledre írd kívül rá:

Tábori szolgálat!
Táborban használd a Cserkészbolt tábori 

lámpáját. Ára 2 P.
•im •mi •un •mi•mi•un •uif •unóim  •mi •itti«tfft«mt

A sz e rk e sz té sé rt fe le lő s :
V1DOVSZKY KÁLMÁN.

A k iadásért felelős :
Dr. ZSEMBERY GYULA.

Kiadja a M agyar C serkészszövetség .
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

B udapest, V., H ajnal utca 6. szám .
(C serkészház).

M egjelenik minden hó 1-én és 15-én.
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Az egész világon ismerik és elismerik a

Rem ington P ortab le
író g é p  fö lé n y é t.

*>
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 biilentyűzetű 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 Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a Cserkészboliban van
V., Hajnal-Utca 6. sz., Cserkészház.

Kézügyességek, kézimunkák, térítők, dí
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek 
stb. feltűnően olcsó áron kaphatók.

Csearsl M E N T Ő T Á S K A  nyújtáshoz
tö k é le te sen  fe lszere lve , Ízléses, p rak tikus kivitelben, b eo sz táso s 
bádogdobozban, v ízhatlan vászonhuzatta l, vállszíjjal b eszerezhető

„TURUL” KÖTSZERGYÁRBAN
B u d a p e s t ,  I I . ,  E r ő d - u t c a  1— 3 .  s z á m .

T elefon : 526 -  42. Á ra la  fe lszere lésse l 11.50 P T elefon : 256—42.
„ Ila fe lszere lésse l 10.^0 P

H iányos m en tőszek rények  k ie g é sz íté sé t vállaljuk. -  P osta i m eg
ren d e lé se k e t leggy o rsab b an  elin tézünk.

Első magyar 
hangszergyár!

STOWASSER
cserkészek szállítója 

BUDAPEST
II. KÉR., LÁNCHÍD-UTCA 5. SZ.
Hangszerek elismert legjobb gyártmá
nyok. — Húrok legjobb minőségben.
f a  v i t á s o k ,  továbbá bárm ely  h an g sze rn ek  

sz a ssz e rü  e lk ész íté se  1

Uj beszerzési forrás!

Sportfelszereles es 
Cserkészfelszerelés l

BÁRD, Kossuth Laj os-u.4.

Rágógummi Wrigley-féle 
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 se r k é sz b o i tb a n "  is.

M agyaro rszág i fö le ra k a t:

PIJLJER J. Budapest, V., Garam-utca 25.

í r ó g é p e k ,
számológépek szakszerű javítása és jókarbantartása. 
Uj és használt írógépek. — Kel lékek az összes 

rendszerű gépekhez.
B ressá n  T estv érek

Budapest, IV. kér., Királyi Pál-utca 9. sz.
C serkészeknek  5°/o engedm ény. T elefon: József 384—94.

„É let" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató: Laiszky Jenő.
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A Magyar Cserkészszövelség kizárólagos h ivatalos  szállilóla.
A a i I f j ú s á g i  V ö r ü s - K e r c s z J  e l ó r ú s f f ó  H e l y e .

Alumínium b ég re  — — —  __ __ __ __ __
csa jka ,  1 li te res  2.30, fé lli teres —  —  _  _*  
éte ldoboz rekeszekkel , nagys.  szerin t 0.80. 6.90, 
gyorsfűző ,  1 edénnyel 6.— , 2 edénnyel —  — 
ivópohár ,  lapos  — .80, csőrös,  fogóval egy

negyed  liter 1.— , össze to lha tó  —  —  —  
,, kávéskanál  s im a vagy min tás  —  —  —  —
„  kanál  s im a vagy  min tás  —  —  —  —  —
,, kulacs,  fé lli teres  2.80, u. a. p a ten tzá r r a l  —  —  

lapostányér ,  210 mm — .80, mélytányér ,  210 mm 
*» °a g y  kés és villa domború  nyéllel —  —  —
,, nagy kés és villa mintás kisebb —  —  —  —
»» s ó" p a p r ik a ta r tó  — .50. só- és paprikaszóró
,, t e a to já s  —  —  —  —  —  — ______  __
„  villa, s im a —  —  —  —  —  —  — —  —

Á rvalányhaj  — — —  —  —  —  —  —  __ __ __
Bot, cserkész,  m é terbeosz tássa l  —  —  —  —  —  —

tiszti jégcsúccsal —  —  —  —  —  —  2.70, 2.— ,
B. P. öregcserkész  bot —  —  —  —  —  — —  ___
B um eráng  —  —  —  —  —  __ __ __ __ 3 _5q
Cipő szögezet t,  dupla ta lpú  tu rac ipö  börbélésssel —  —  —  

m agasszá rú ,  c sa t tós ,  dupla ta lpú  35— 39-ig 27.— ,
40— 43-ig 29.— , 44— 46-ig —  —    —   

.. Hafe rl -m intá jú  félcipő, ba rna  boxbör —  —  —  —
,, to rna ,  41-ig, ba rna  v. fekete, gummita lp  és szegély
,, fűző bőrből — .30, cet lm lbörböl —  —  —  —  —
»* szög 0.04, 0.02 —  —  —  —  —  —  —
,, szögelés g a rn i tú ra  140 da rab  —  —  —  —  —
„  ta lpbe tét  pá r ja  pap ír  — .20, filc — .80, soMa

Csaba já ték  — — —  —  — . —  —  —  __ __ __
Csa jka,  khaki zom áncozo t t ,  fogóval —  —  —  —  —
Deréksz íj  angol min tá jú ,  ön tö t t  bronz,  liliomos c sa t ta l  — 

>, fa rkaskölykök,  ap ródok  részére  —  —  —  —
,, csatt  liliomos — —1 —  —  —  —  —  —

Evőeszköz  ö ssze rakható  kanál-v il la  — .60, kanál-v il la -kés
Farkaskölyök u j jas ,  ba rna ,  kék v. zöld nagys.  sz. 10.---- töl

,, vá ll sza lagok,  minden színben —  —  —  —  —
Flanelt, p r ím a.  78 cm szél. m-ként —  —  —  —  —  __

angol gyapjú  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Fogkefe tok,  celluloid —  —  —  —  —  —  —  —  —
Hátizsák,  norvég II. börszegélyek,  rézcsa t tok  3 zseb

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

cin 2 zsebbel —  —  —  —  —  —  —  —
Huj-huj-haj rá  ! Cserkészjá ték  —  —  —  —  —  —  —
Igazolványtok — .60, fémkere tte l —  —  -—  —  —  —
Ijj, príma szarúvégekkel ,  nagvság  szerin t 12.— , 21.— ,
Ing, khaki oxfordból 6.20, 6.60, 7.40, khaki  flanelből , 28— 34 

5.60, 35— 40 6 .— , 41— 45 —  —  —  —
,, príma angol flanellböl 28 sz. 5.20 - f  s zám onként  —  
tt tiszti, angol  gyapju flane llböl —  —  —  —  —  —

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, kíscserk .,  apród,  fa rkaskölyök — .20. öreg-
cserk. — .40, 1— 11. oszt . — .24, II. oszt . —  —  —  

Kalap,  cserkész,  angol  fo rm a,  viharszi j ja l  —  —  —  —
,, őrsvezető i,  ill. öregcserkész,  a fenti kiv ite lben, s za 

bályszerű , pr ím a bőrsz íj ja l —  —  —  —  —
,, tiszti, a fenti kiv ite lben, szabá lysze rű ,  p r im a  b ő r 

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

kész — .64, cserkész,  bőrből — -64, cserkész^ v ia 
szosvászon csa t ta l  20.— , kiscserkész ,  kék szál. 

Kések: rugós  fémből 1.30, angol min tá jú  cserkészkés  .2.— 
m indentudó 2.40, u. a. am er ika i  m intá jú  3.50, u. a . ’c ser-  
ké sz fe j  v é d je g g y e l  4.20, u. a  svájc i  mintá jú  4.50, u. a 

agancsnyél lel 6.20, viz icserkészkés 2.60, csigaliga —  
S v é d  n a g y s á g  sz.  3.40, 3.(30, — — — — — — —

KrinoI inS nim-es —  —  —  —  —  —  4 .—
Körgallé r 92 cm 34.— , 100 cin 38.— , 108 cm 42.— , 116 cm 

46.— , 120 cm —  —  —  —  —  -— —  —
K ets/é r ,  egyszeri, nagy — .48, nagy csomag —  — — —
Köpönyeg (u j jas  körga l lé r)  v ízha tlan  béléssel 62.— , 65. — ,

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

—.80
1.70
5.20 
6,90

—  .80 
—  .16 
— .20 

3.60
— .90

1.30 
1 . —

—  .64
— .30— .20 — 10

1.10
1.30 
2.—
2.50 

43.—

30.—
32.—

5.20
1.20 
0.01 
4.20—.80
8.—
2.30 
3.80 
2.40 
2.—
1.50

—  .50 
1.80 
5.— 
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.—
3.80

49.—
3.20

71.—
— .24 
18.— 

3.80

Labas,  őrsi. 5 bt. legnehezebb alumínium lemezből, fedővel
es khaki huzat ta l  —  —  —  —  —      __ \2 .  

Labda,  s tukk — — —  - i-  —     _______  __ ___ j '  
Levente c ímer ingre —  —  ______ ____ ____ ____  __ — .50

zászló, e lö irásos  JOOyiöO cm. rúd nélkül —  —  24.—  
Laoszá rvédö ,  kötö tt ,  hkaki,  tiszta  gyapjúból 3.50, -  2.60

fejes félcipőbe —  —  —  —  —  —  __ 6.__
La&só 8 mm, 10 m —  —  —  —  —  —  __  __ __ $ __
M arsola j —  —  —  _  __ __  __  __ __ __ __
M o rs e z á s z ló ,  minden színben ,  rúdda l  1 m ,< l m — — — 3.—
N adrág ,  cserkész,  két oldal két fedeles, legombolható ,  hátsó 

és órazsebbel
khaki Kiden *-■ olív ördögbör khaki zsávoly vadászv ászon

cm 8.80^- 8.20 6.80 5.60cm 9.40 8.20 7.30 5.80cm 10— 9.40 7.80 6—
cm 10.60 10— 8.30 6.20cm 11.20 10.60 8.80 6.40

Madrag, khaki lodenböl,  breeches  s zabás  I. 13.50, II. 14.70
Hl. 15 .̂90, IV 17.10, V. —  —  — —  —  —  18.30
fek e te  k lo th  2,30

, fekete tricot úszó —  —  —  —  —  —  2.40-  2.60 
fekete tricot evezős  —  —  —  —  3.10— 3.30

Nyakkendő,  cserkész,  "barna, zöld és kék —  —  —  —  — .50
,, ap ród ,  kék —  —  —  —  —  —  —  _ _  — .60 

hí , n<?, gyszőgl et es ,  zöld  v ag y  ba rna  dela inbó l  . — 1.80
N yakkendogyuru  —  —  —  —  —           j g
Nyílvessző, p r ím a  55 cm 1.20, 60 cm 1.70 75 cm K90
ö rs i  zász ló la satinból  2.— , zászló  á l la tta l 3.50, zászló ra  

a l la t 1.20, zászló ra  c sapa t-  és örsi szám külön 1.20 
Paszom ány  arany ,  vagy s árga  métere  1.60, p iros  v. kék — .80
Rajzászló  — — —  —  —  —  —  —  _      ig .  
Ruha te ljes  sacco  és breeches  mérték  szerint . Árak nagyság  szerint . 
Ruhagom b (s im a )  nagy drb. — .12, kicsi — .06
Saccó k a b á t  khaki lodenböl  I. 27.20, II. 28.40, 111 29.60,

IV 30.80, V. 32.—
bapka ,  pakasz ,  ill. víz icserkész,  e lő írásos,  lodenböl —  —  4.80

,, fa rkaskölyök,  e lő írá s  szerin t —  —  —  —  —  1.60
tábori,  khaki köpperböl —  —  —  —  —  —  —  1.40

,, c se rkészapród ,  khaki meltonbó! —  —  —  —  —  2.—
• . Bocskay tollal rendelésre  —  —  —  4.80

Síp, angol tiszti —  —  —  —  —  —  —  —  —    2.10
,, nagy 1.— , kicsi, oxydált  —  —  —  —  —  — .90

,, Morse,  v á l toz ta tha tó ,  3 hanggal  —  —  —  —  —  1.40
y  ö regcse rké sz ,  ké thangú ,  lapos  —  —  —  —  —  _ 1.30

- Sipzsinór,  zöld,  b a rna ,  szürke,  fehér vagy kék —  —  —  __ 10
Szalm azsák  191X112 cm 4.— , 4.50, —  __ __  __  6.  
S z a p p a n ,  k e r e s z tn e v e k r e  s zó ló  — — — — _ ' . 4o
Szövetek, lódén, khaki,  méte renkin t —  —  —  —  —  —  11.80

ö rdögbör ,  oliv vagy b a rna ,  66 cm széles —  —  5.40
tiszti ruha  anyag  —  —  —  —  —  —  —  15.—

körga l lé ranyag  —  —  —  —  —  —  —  —  1 6 .—
. T a k a r ó ,  d rappszínü  és cserkészfej  beszövéssel 190X140 cm 27.’—  

,, eredet i angol,  205X160 cm —  —  —  —  —  —  52.80
** cca 190X135,  Hernád 7.50, Körös 10.— , Tápió  14.—

Olt - J  ------------------------P -----------18—
T ábor i  ásó  — — —  —  —  —             54
T áb o r i  lám pa,  gye r tya  és olaj haszná la t ra  —  —  —  —  2.—
T áboriszék ,  öszeha jha tó  —  —  —  —  —  —  —  __ 6.__
T e le fondró t  (500 m éte res  tekercs)  —  —  —1 —  —  —  1.—
T érképm érő ,  egyszerű  1.92, kerékkel , ó raa lakú  —  —  —  4.80

- Terképvédö .  kockázott ,  szegéllyel , fedővel és zsinórra l —  2.80
ugyanez bőrszegéllyel —  —  —  —  —  —  3.50

T herm os  eredet i 1 üt.  8 .— , há rom negyed  Iit. 5.70 féllit. —  3.50
., félliteres guniniigyürüvel  —  —  —  —  —- —  4.—

szi lárd üvegbetét te l  1 lit. 9.50, három negyed  Iit. 8.50, 
fél liter —  —  —  —  _  _  _  _
prím a be té tüveg  féütér.es —  —  —  —  —  __

Tricot fehér torna  —  —  —  —  —  —  —  __ __
fehér evezős

ddaszvászon,  140 cm széles, méte rje'tt 'jlmoflt .... ~  ̂ 1 , 1

4.50
2.40 
2.60
3.50 
5.60

v á l lp á n t  öregcserkész rangje lzéssel —  —  —  —  —  —  1.—
1.50 

— .20 
20 . —  

—  .24
1.30
1.30 
1.90 
2—
3.40

•ideig lenes, tiszti, vm. kér. szöv. rangjelzéssel —
„ szám ok -.08 , kerületi római — — — — —

V iharkabát im pregnált — — — — — _ _ _

Villanyfámpatok, bothüvely nagy lencsével —  —  —  —
. felső piros-fehér-zöld lencsés —  —  —

elöl nagy lencsés hüvely •— 
szekrény hüvely — —  — — — —

* tábori hüvely 2 .2 0 , kockaszekrény — — ___
Villanyelem — .72, Palaba Gold elem — .90, botelem —  — — .56 
Villanylámpaizzó — —  —  — . — — — —  —  — .24

Ezenkívül kaphatók még: valamennyi kiadvány, könyv, nyomtatvány, űrlap, térkép, levelezőlap, stb. 
1 Üdítő cukorkák, rágógummi! — Áraink helyt Budapest forgalmi adóval együtt értendők.
| Ez az  árjegyzék  m inden korábbit érvén ytelen ít!




