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üzr,u Az ELNöKSEG.
Mikor a ,k,arricsony szent ünnepei közelegtek, mikor

az ó-esztendönek utolsó pihegéseit hallottuk s ltittuk
rohamlépésekkel felénk futni az üde friss újesztendőt, az
Elnökség szivét is ünnepi érzések f ogtdk el . . . Maga
eIé képzeltc a cserkész otthonokban fénylő-ragyogó ka-
rácsonyttit, lti:ta körüIötte a parancsnokoltat, a tiszteket,
a |iúkat s lélekben az Elnökség megjelent minden cser-
kész Otthotúan és szerető lélekkel szorította meg min-
den cserkész-testvér kczét .. . a magyar cserkészet, a
szqbb magyar jövő nlinden kls- és nágy munkasangk a
kézét .. , Es erőt kívdnt karokba, tisztasdgot, viddmsd-
got, lendületet, férfias batorsdgot a lelkekbe .. .

Lapjainkba ezen igaz, bensőséges érzelnteinknek kife-
jezést is adtunk.

És hogy ntost újr,a visszatérünk erre, annak az az
oka, hogy úgy egyes csapatok, mint parancsnokok és

fiúk, oly megható, kedves és szinte csoddlatos sorokkal
kerestek,|eI bennünket, hogy nem hagyhatjuk szó nélkül
s vrilaszul azt üzenjük, hogy a jó Isten tovtibbra is
őrizze meg lclkük nemességét és segítse meg mindegyi-
ket arra, hogy a cserltészeten dt tapldlt Isten és Haza
szeretetük, mindegyilt szdmara meghozz,a azt, amit leg-
jobban vdr!

Csak elöre, ti lobogó langlelkű fiúk!

A Magy. Cserk. Szöv. Elnökségének nevében

W|TZ BELA.

CSALOGAT A
Lehet ugyan, hogy mire ezek a sorok a ti kezetekhez

jutnak, akkorra nyoma sem lesz a hónak, jégnek, de vi-
szont épúgy lehet, hogy pompás fehér hótakaró meg
jó keményre fagyott, kíváló jégpálya fogja hirdetni,
hogy benrr vagyunk a tél kellős közepében. Én minden-
esetre azt kívánom, hogy jeges, havas napok következ-
zenek, nemcsak azért, hogy ez az írásom időszerű le-
gyen, hanem főként azért, mert tudom, hogy Ti mind-
nyájan a szép, száraz, hideg telet szeretitek, nem pedig
it csatakos, nyírkos fekete ködöt.

Tehát tegyük fel, hogy esik a hó s már legalább
20-30 centiméteres réteg borul a jól nregfagyott földre.
A jégpálya pedig ragyog, rnint a tükör, nem is szőlva a
1ódli- nreg a sí-terepek csodálatos szép§égéről, jóságá-
ról ,..

Mit is csinálnak ilyenkor az én cserkésztestvéreim?
Szinte hallom kórusban a feleletet: sportolnak, téli spor-
tot űznek, Hiszen ez csak természetes! Nincs valami
magától értőc,lőbb, mint az, hogy most minden cserkész
vágyik ki a szobából, hogy jól kihasználja a kevés igazi
szép téli"napot.

Tudont, hogy szerettek minden téli sportot, épen azért
akarok egy keveset erről beszélgetni veletel<. Félreértés
elkerülése végett sietek kijeletrteni: nagyon okosan te-
szitek, ha korcsolyáztok, róclliztok, síztek, vagy hólab-
dáztok, tnert a télre ép úgy vonatkozik, :mint a nyárra a
mi elviinl<: ,miné1 többet a szabadbr!"

De| ... És r-nost szeretnóm, ha nen] clobnátok félre
bosszankodva írásomat, hanent nagyon korno|yan olvas-
nátok el minden sorát! - Nagyorr sok cserkésztestvé-
remnek az abaia, hogy ilyenkor szinte nem bír magával.
Minden gondolata a korcsolya, ródli vagy sí, Azt sze-
retné, ha soha mást nem kellene csinálnia. Annyira
rabja ezeknek a sportoknak, hogy szinte elveszti a íe-
jét, ha jó a hó, különösen jó a jég. Persze ti azí gon-
doljátok, hogy ennek aligha Iehet valami súlyos követ-

rró, A JÉG...
kezménye? Legfeljebb a namliska izgul egy kicsit töb-
bet, a papa bosszankodik és veszekedik emeltebb han-
gon. Mert az bizonyos, hogy nekik van okuk úgy az
aggodalonrra, mint a bosszúságra, hiszen soha nem jöt-
tök haza idejében. Pedig látjátok fiúk nagyobb dolog is
történik itt. A túlhajtott téli sport egyenesen cserkész-
nivoltotokból forgat ki. Annyira nem tudtok ellentállni
a csábításnak, hogy mincluntalan összeütközésbe kerül-
tök a törvényekkel. (I. törvény - Egy kis füllentés az
elkésés miatt; II. törvény - nern tanuljátok meg jól a
Ieckét, mert elment az egész déIután; III. törvény -tnostanában alig segíttek otthon, mert ,,nincs időtök'"
. . . folytassátok csak!)

Fiúk! Efelett nem lehet napirendre térni. Mert a sok
törvényszegésnek sok súlyos következménye lehet: szü-
}eitek bánata, nrunkátok elhanyagolása, rossz félévi ér-
tesítő, fáradság a műhelyben, unalom a nrunkában s
minderrekfelett a rnagatok értékszínvorlalának leszál-
lása.

Tudom en jóI, hogy nrost tírlságosarr sokat szidnak a
téli sportért berrneteket. Dc azt nreg ti tucljátok, hogy én
nern szoktanl veszekeclni. Ezeket a sorokat ne vegyétek
hát szidásnak, hanenr kérósnek és egy kis indításnak,
rnely azí célozza: goirclcll<ozzatok - 

jól van az, ha
most ninclenetek csak a spoi,t? Én azt hiszem, magatok
is belátjátol., hogy le kell fokozrrotok szenvedélyeteket.
Vigyáznotok kell, lrogy a jégen, a síkos havon el ne
csússzék a ti cserkészlelkete!<, hogy el ne vágódjék ott a
cserkész szinte katasztróiálisarr.

Szeretném, ha nostanában az összejöveteleken szó
esne erről a témáról, ha kontolyan beszélgetnétek rólal
lrogyan is áIltok a hóval, jéggel?

Erre annyival is inkább szükség van, ntert ismerek
egy fajta gyel,ektípust, aki épen az ellenkező hibába
esik: ki nem nenne egy percre a hideg levegőre, ,,ha
nem muszáj ". Ezek- cscrkészek között rrenr sok van
talán még iosszabbak, mint attrazok. Egyenesen öngyil-



22 M.{GYAR CSERKÉSZ 2. szám

kosok. Mert bennt kuksolni egész nap a szobában s ott
görnyedni, talán épen egy Óssz regény felett akkor,
amikor pedig pazar csillogásával csalogat a hő, a jég, a
friss üde téli levegő - biz ez nagy vétek az egészség
ellen. Nem lehet kifogás, hogy ,,tázom, ros§z a cipőm,
nincs korcsolyám, ródlim stb," Ha csak rövid időre is,
de minden nap kinnt kell lenni a szabadban. Ha máshoz
nincs eszközötök, legalább egy keveset szaladgáljatok,
hőlabdázzatok, hóembert csináljatok, de meg ne fosszá-

tok magatokat a pompás egészséges. erősítő téli levg-
gőtől!

Ezért mondom, hogy az örsi órán r,egvétek elij ezt a
kérdést. A trllbuzgókat fékezzétek, a hidegtől félőket
edzétek. Röviden: télen is rnaradjatok cserkészek, akik
szeretik a szabad levegőt, a szabad természetet. de túl-
ságba nem viszik a tél örömeit sem, mert tudják. hogv az
élet nemcsak játék, nemcsak sport. nemcsak szórakozás.
hanem munka is, kötelesség is. kdlmán bricsi.

NAGYApÁrNr< PESTJE ps guoÁla.

1. A Szentlráronlság-tér és a,,Nalayboldogasszony
eglházau Budán 1863-ban.

Négy keppet
akarjrtk bizonyít-
gatni, hogy mi-
lyen nehéz is a
cserkésznek ,,iS-
mernie a környe-
zetét".Mert köny-
nyű azt mtlndani,
hogy ismerd nteg
a hazádat, amikor
ehhez azt kellene,
hogy vég,gjárjam
táborozva, gyalo-
goluc minden ré-
szét. Anit a ma-
gam szemével lá-
klk, azt át is tu-
d<rm érezni és az
igazi htlnismeret
mégis csaI< az,
amely e gy szer-
stnind éImény szá-
munkra. Ha meg-
látom a Bükk
tetejét, azt mon-
donr:

- Az volt a nagyszerű sítábor a Feketesáron! Emlék-
szel, mikor a Király-útján a Tarkőre mentünk, kétújjnyi
zúzmara terhelt meg minden ágacskát, minden alvó rü-
gyet! Tíz lépésnyire se láttunk a ködtől!

Nemcsak láttam, de át is éltenr én azt a Biikktetőt és
nem felejtem el sem a neveket, sem a formákat, §em az
életét. Igy kellene átélnünk a haza minden tájékát. De mit
csináljunk a ,,környék" ismerettel is, amikor ez a kör-
nyék szakadatlanul változik! Az idén még csak három
házat építettek az utcánkban, de jövőre tán egész utca-
sort bontanak ie, hogy vásárcsarnokot építsenek helyébe,
aztán az egész Tabánt fogják ítjjáépíteni. Tegnap még
,,halpiac" volt a Dunaparton, vidékről kofák jöttek sze-
kéren és sorba álltak vásárt csapni, ma úgy hivják ,,Du-
naparti korző" és világszínvonalon álló száilók sora büsz-
kélkedik ott. Tegnap még szamaras kordék vitték szét a
dunavizet a mosáshoz és svábok kínálták ,,Donauvósza"
kiáltással, ma forgatunk egyet a csapon és vezetékből öm-
lik a viz még a hatodik emeleten is.

Bizony a környezetecl folyton vá|tozik és a földrajzi 1e-

írása is hasonlatos a fotografus ,,pillanatképeihez". Ki
tud.ia elképzelni a Szentháromság-teret úgy, ahogyan azt
1. képiink nrutatja? Pedig ez csak 60 évvel ezelőtt ké-
szült, A nagyapáink Budájának volt ékessége a ,,Nagy-
boldogasszony egyháza", ahogy tt,,Nagyboldogasszony-
ról nevezett budavári koronáző íőtemplomot, vagyis Má-
tyás templomot" akkor nevezték. Ma ez a tészlet úgy hat,
mintha valami középkori német város jellemző látképét

mutatnák be. Azóta a templomtlt, Schulek Frigrc,s mú-
egyeterni tanár tervei szerint újreneszánsz stilusban tel-
jesen átépítették és a tét az új pénzügyntiniszteriummal
szépült, nem is emiítve a Halászbástyát és eg;,éb ren-
dezést. (Ki milyen érdekes részleteket tud még megií-
gyelni er képen?)

Menjünk vegig a várrln deli irányban, akkr_lr a nlostani
Dísz-téren nem talátj uk móg a hatvanas évek elején a hon-
védszobrot, hanem az u, n. Hentzi-emléket. Hentzi tábor-
nok, várparancsnok hősiesen halt meg itt a budai r,árban,
de a magyar honvédek ellen, az osztrák császári gondrl-
latért kürzclve. És a ncmzetnek türnie kellett, hog1, a haza
ellenségének a fővárosban emléket állítson az osztrák
császár! Bizony a lelke is tnás volt a nagyapáink Budá-
jának, ntint a mainak,

A királyi paltlta nég a régi, Mária TerézizL korbeli,
több javítással. Hz úi, a mostani, csak e század elején
készült el. Akkor még keresztül mehettünk a ,,Várkapun".
amint azt 2. képünk tnutatja. Ma a várhegy palota felőli
része teljesen elzárt terület és ennek a kapunak a he-
lyén maga az új palota áll, A lejárat a mai Szebeny-

2, Kilátás a várkertbő1 Brrttán 1863-ban a Gellérthegy felé.
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A Városháza Pesten 186{-ben. Jobbról a belvárosi plébánia-templom.

térre nyilott. Látjuk a ráctemplom é§ a tabáni kai. temp-
lom tornyát; nressze balról a Dunát, jobb felől pedig a
Gellérthegyet, az akkor még teljes épségben meglevő ,,fel-
legvárral" (citadella). A Gellérthegyen akkoriban még
mindenfelől szőlők voltak és a budaiak szerették jó bo-
rát. Az ördögárok a mai Döbrentei-téren még nyíltan
tolyt, az Attila-utcából jövet hídon kellett átmenni rajta.
A várkaput este becsukták és reggelig nem lehetett át-
járni rajta!

Arnint ezen a várkapun kilépünk és Pestre nézünk, egy
maga§ torony tűnik fel. Nenr templomtorony, nem is mi-
naret, inkább tűzoltótoronynak látszik. Az is! De a régi
pesti városházábő| enrelkedik ki! Mi ezt már nem láttuk.
A mai nagy városháza akkor még Károly-kaszárnya, hisz
annak is épült! Ma azt mondanánk:

- Sétáljunk át a városházához, pár perc alatt elérjük
a hidon át!

- Az ám - felel a földrajz -, csak az a bökkenő,
hogy akkoriban nem volt még Erzsébet-híd. Ez csak
l905-ben készült el. Csak a Lánchídnak lehetett kerülni.
Ez volt az akkori Pest és Buda egyetlen hídja és büsz-
kesége.

A mai belvárosi plébánia templom még azon a mély
szinten van, amelyiken a városháza állott. De a Duna
partja akkor vásártér, rendezetlen, hídnak nyoma sincs.
A mai Klotild paloták és az ú1 piarista tendház vidékén
állott ez a városhá.za, amelyet 3. képünk tnutat. Hason-
lítsuk össze azt az életet, amelyet ez a kép mutat, a mai
váci utcai élettel!

üljünk a gőzhalóra 1863-ban és menjünk felfelé óbu-
dára. 4. képünkön megkereshetjük a Dunán azt a gőz-
hajót, amilyennel akkoriban közlekedtek. Bárkaíormáiű az

Személyteir,ds jtiték. Az örs egyik tagja az otthon egyik sar-
kába húzódik, háttal a többi felé. Az örsvezető adott jelére min-
denki írásba kezd, leírja mindazt, amit az illető örsi testvérének
személyéről tud. Elsősorban az arcát: homlokát, szemét, nézé-
sét, az arc alakját, az orr alakját, hajlását, száját, állát, fülét,
haját. Testtartását, járását, hangját, beszédmodorát, ruházatát.
Akinek ez a személyleírás a legjobban sikerült, jó pontot kap.
Fontos, hogy a kapott személyleírásokat hangosan íelolvassuk
és nyilvánosan ellenőrízzük a megfigyelések l1elyességét.

Ki ismerí legjobban a csapat parancsnokat2 lrás nélkül is
gyakorolható, A lényege az, hogy a csapat parancsnokáról
mindent elmondjunk, amit róla megíigyeltiink, Különösen ki-
emelendők azok a jellegzetes tulajdonságok, melyek a paíancs-
nok személyében megfigyelhetők (hanghordozás, esetleg racs-
csol, monoklit hord, stb.), akinek személyleírása a parancs-
nokra leginkább ráillik, jó pontot szerzett. összeirandók min-

és künn kell állni a fedélzeten. Hosszú kéményű, nagy-
füstü, iassú alkotmány,, mégis olyan büszkék rá eleink,
hogy dehogy is hagyták volna el csak egy képről is!
Elérünk óbudára, a Duna és a Margitszigetközére. A part
itt is földes, természetes. A part mentén útjuk van a lovak-
nak, anrelyek az úszá|yokat vontatják. Látjuk egy úszály
magas árbócát, amint négy 1ó a kötelének rugaszkodik.
A vizen egész sereg ,,hajómalom" álí, Ezeken őröltettek a
budaiak. A víz hajtja a nagy lapátos kereket és így legol-
csóbb nrunkaerőthasznál. Milyen más a képe ma a Duná-
nak ott! A parton öt-hat emeletes gőzmalmok emelked-
nek és a vizen vizitelepek bóbiskolnak, fegatta egyesüle-
tek sporthelyei. A partot vagy kő boritja vagy ,,stfand"
lett.

Ha a cserkész a ,,környékisnreret" tekintetében mindig
biztos tudásra törekszik, akkor figyelje a folyton változó
képet és lássa meg az áíalakitó tényezőket is. Ha pedig
Magyarország íöldrajzát olyannak akarja tudni, amilyen
ma, akkor ne tartsa véglegesnek azt a földrajzi képet,
amelyet tegnap rajzo|tak, hanem gondoljon arra, hogy az
ember és a föld folytonos kölcsönhatásban vannak. A
föld gyúrja, alakítja az embert, pusztitja vagy szaporítja,
ahogy az ereje bírja, de az enrber is hatalrnas változáso-
kat okoz. Minden földrajzi tájról elmondhatunk olyasva-
lamit, tnint a Gellérthegyről 60 évre érvényesen; tegnap-
eiőtt szőlőhegy, tegnap várhegy fellegvárral, ma parko-
zott sétány és ,ki tudja, mit hoz a holnap? Talán alagút
fúrja át és villamos drótkötélpálya visz fel rá. Száz év
előtt csillagvizsgáló volt a tetején, holnap talán megépül
ralta a ,,Magyar Hősök Panteonja" vagy ,,Magyar Skan-
sen" lesz belőle. Temesi Guózó,

Óbuda a hajómalmokkal. (A{elyik tész ez? Ki tudia?)

denesetre az így kialakrrlt megfigyelések, melyeket alkalomadtán
a parancsnokkal közölni kell.

Serlok Holmes. Két-három fiú egy elképzelt esetet talál ki és

az eset helyszinét mesterségesen előáltítja. Pl. Betörés a cseí-
készotthonba, utcai szerencsétlenség, stb. A helyszínt úgy jel-
képezi, hogy az esetnél szerepelt tárgyakat állít megíelelő hely-
zetbe, lábnyomokat imitál az eset rövid meséjének megfelelően.
A{iután a helilszínt előállította, az örs nyomozásíloz lát és a
helyszínen jelenlevő tárgyakból és nyomokból a képzelt esetet
reprodukálja. Ezen játék közben vigyázni kell, hogy a tárgyak-
hoz ne nyúljunk 1lozzá, csak vegyük őket alaposan szemügyre,
vagy ha hozzá is nyúlunk, ugyanabban a helyzetben hagyjuk,
ahol találtuk a nyomokat. Figyeljük meg, rajzoljuk le, de ne
töröljük el. A végén következik a megbeszelés az eset szerzői
és az örs között.
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Karácsony szombatján néIna, kihalt az Otthon. Ezen a
napon senki és semmi sem pótolja a családi kör meghitt
melegét, fenyőillatos, várakozással teljes varázsát. epen
azért kétszeresen éreztem árvaságom súlyát, mikor már

kora délutáni órákban a ,,mi
utcánk" íelé bandukoltam.
Akkor épenséggel semmi haj-
landósgom nem volt, hogy a
szent estét hideg hónaposszo-
bámban töltsem. Az otthon
jól ismert falai közt akartam
legalább gondolatban elre-
pülni Édesanyámékhoz, a Ti-
sza-melléki tanyára. Bár-
mennyire szerettem volna
ugyanis hazauíazni, beláttam,
hogy okosabban cselekszem,
ha összekuporgatott pengői-
met elküldöm a hugomnak.
Hadd vegye le edesanyánk
vál|airól az únnep gondját,
hadd váltsa valóra kis testvé-
reink szerény álmait a kis Jé-
zus nevében .. .

A sclk locs-pocs után teg-
napelőtt hidegre íordu|t az

Halinacsizmás,_szuronyos- idő. ejszaka havazottis. Reg-
Puskág Őr"' gelre 

"hóieherne 
öltözött min-

den. Puha hósüveg díszelgett a kerítések 1écein, a kiszá-
radt, gémberedett bojtorján-kórókon, az út árkát szegé-
lyező kerékhárítókon. Havasan meredtek a fakószürke
égboltra a lombjavesztett, dermedt faágak s a telefon-
drótokról halk huppanással hullott le egy,egy hópamacs,
amint valami borzolt tollú, éhes veréb reászállott.

A csillogó, szikrázó, szűztiszta lepel befedte az utcák
fagyott sarát és a nagy Isterr végtelen szépségének ezer-
nyi csodájával hintette tele a, várost és vidékét. Néhány
óra alatt eltűntette a különbséget palota és viskó között.
Ezzel a nagyszerű egyformasággal talán a szegényeket
akafta vigasztalni az Ur, hogy ne engedjék lelkükön úrrá
lenni a keserűséget, a gyűlölködést, az irígységet, hiszen
íme: a betlehemi Kisded egyformán szeret mindenkit s
nem ismer különbséget ember és ember között . . . És bi-
zonyosan intőjel ez az egyeniőség a jobbmódúak számára
is, hogy anrikor a csikorgó hideg és a kereset hiánya még
mélyebbre szakítja a társadalmi rétegek között tátongó
szakadékot: azzal iparkodjanak méltóképen megünnepelni
a Megváltó születését, hogy örömet szereznek a szegény-
nek. őszinte emberséggel és tág szívvel kell adakozniok
legalább ezen a napon, hiszen vagyonuk feleslegét úgyis
csak elszámolásra kapták onnan felülről.
, Nem is volt még annak igazi karácsonya, aki mindig
csak kapott és nem adott soha, Minél többet, minél mele-
gebb szívvel adunk, annál jobban eltölti lelkünket annak
a békének a tiszta boldogsága, amelyet a jóakaratű em-
bereknek hirdetett az angyalsereg az első, csillagfényes

karácsonyi éjszakában, Már pedig ez többet ér es trlr,ábil
is tart minden ajándéknál.

Ilyen gondolatok között értem az Otthon ele. Sötete-
dett, odabenn égett a |ámpa, Ugylátszik, nem }eszek egl,e-
dül. Amint benyitottam, Marci íiam csodálkozr a fr_lrdult
hátra. ott babrált valamivel a szerszámos szekrénv eiótt:

- Laci bátya! hát te mit keressz itt ilyenkor?

- Azt én is kérdezhetném! De hát szervusz! Lát,rm.
te is idemenekültélI

- Szeretettel jelentem, hogy néhány szerszámra van
szükségem. Karácsonyfa-állványt akarok késziteni.

- Hát a fa hol van hozzá?

- A íogházban!

- A togházban? Hát az mit vétett?

- Semmit, semmit - de tudod, az egylk kedves nőr,ér
ma reggel rhegkért, hogy segítsek neki a rabok karácso-
nyát elrendezni. Olyan jók hozzám ott a zárdában, az a
kis ministráció igazán nem ár a mindennapi ebédért - hát
persze elvállaltarn,

- Jó1 tetted! Aztán meg érdekes is lehet a liarácson1
ott belül a rácson!

- G},ere el te is, Lacó bá'. Jobb, ha többen vagl,unk,
mert a fa nagy és nehéz. Aztán te tudsz orgonálni is.
Tyüh, de szép lesz! Ugy-e éljössz?

Nem kellett sokat nógatnia. összeszedtük a szükséges
cókmókot, íűrészt, fejszét, kalapácsot, vésőt, szeget, Marci
még némi villany-vezetéket is felmarkolt, hogy zseblám-
pása segítségével kivilágítsa a betlehemet.

Az ajtőban Pétör ütközött belénk. Hóna alatt a hegedűje.
Rövid magyarázkodás után beállt harmadiknak. De most
aztán szedtük is lábunkat, hogy el ne késsünk.

Tétován kopogtunk a törvényszéki Iogház kilincstelen
kapuján. Irhasubás, halinacsizmás, szuronyos-puskás őr
nyitott aitőt. Az őrmesterhez utasított. Kákonyi őrmester

t,épések kopogása hallik a folyosórt.
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öles termetű, hatalmas bajszú bácsi vcllt. Szürke szeme
nézése olyan különös volt. Ugylátszik, kevés őszinte be-
szédben volt része életében. Míg Marci beszélt, "horgas

tekintetévél szinte a vesénkbe nézett, de aztán gyönge
nosoly suhant,át kenrény vonásán, íeivett az asztalról egy
ktrlcs-csomót és szótlanul megindult előttünk.

Elsőbben a korácsonyfáért mentünk. Volt jó négyméte-
res. Azután kulcsaival kinyitott egy nehéz faajtót: aszta-
los-műhelybe 1éptünk. A gyalupadokná1 darócruhás rabok
dolgoztak. Az őrn-rester láttára kemény,,vigyázz"-ál|ásba
merevcd tek.

- A körösztöt! - szólt Kákonyi bácsi mély hangon,

- lhol van, őrmester úr| Még éket is gyaluitunk hozzá.
Aztánlesz a fiatal uraknál szerszám a felállításhoz? Mert...

- ölég! -* dörögte vezetőnk, s a fogoly elnémult. Át-
adta a szükségeseket s máris továbbmentünk. Az első eme-
leten vasrács állta az utunkat.

: Első! - zúgott végig a folvosón az őrmester hangja.
Kulcs-csörgés és szapora lé-
pések. Egy íogházőr sietve
ajtót nyitott, tisztelgett és mi
beléptünk. Mögöttünk csat-
tanva záru|t a rács, csikorgott
a zár, az őr visszament a
helyére. Vaiósággal fellélek-
zettűnk, mikor végre a kápol-
nába értünk.

A kedves nővér megörürlt
a váratlanul n-legszapoío-
dott segítségnek. El is készül-
tünk hamar. A fa szegényes
volt, de szép. A helyhez illő.
Fehér gyertyákon és némi
,,angyalhaj"-o,t kívül nem
volt rajta egyéb, mint alma,
szentj ánoskenyér és mézeska-
lács. De 'az volt jócskán, hi-
szen százhírsz ember számáta
készült.

IstenemI Százhúsz ember!
Százhúsz családnak §z0-
morú karácsony. Míg a fiúk
a világítást szerelték, meg 

_

néztem a harmóniumot, a
hangjegyeket. A kedvei nővér
az ajándékokat r:endezte: egy-
egy meleg ing és egy pár
meleg harisnya. Piros pamuttal

C-sak állt, állt a kivilágított kis jászol előtt. ,

-Hat óra. Minden kész. Meggyujtjuk a gyertyákat az o1-
táron. Odakünn kürtszó harsan. Hároinszor ,,Yigyázz|," és
a ,,Sorakozó". Egy-két perc mulva lépések kopogása, cso-
szogás hallik a folyosón. Az ajtó kitárul. Két fegyveres
őr között szikár, őszes tiszt-féle iép be és oldalt megáll.

- Az igazgató úr! - súgja a kcdves nővér. Zavartan
forgatonr a 1apokat. A regisztereket huzogatom, tologa-
tom, Pétör a hegedűjét hangolja. Marci a páternek segít
az öitözködésnél. A kedves nővér letérde| az oltár mellett.
A szőnyeg mellé, a hideg kőre.

Lassan jönnek a foglyok. ügyetlenül keresztet vetnek,
lr térdüket is megbiccentik. Látszik, hogy nem kenyerük
a templonozás. Jönnek, egyre jönnek. Telnek a padok.
Valami csörgésre felfigyelünk,

- Te, valakit megláncolva hoznak! - dörmögi Pétör.
lgaza volí, Az ajtóban fésületlen, forradásos arcű rab

jeIent meg. Jobb kezén és ballábán vas-pefec, azokon pe,
tlig sútlyos, szögletes lánc. Nehezen lép vele. A hátam bor-

sódzik: Micsoda karácsonya
1ehet ennek?! De mi ez? Az.
igazgaíő néhány kurta szót
intéz az emberünkhöz. csak
annyit hallunk: ,,... hátra-
levő tíz napot elengedem, A
Jézus nevében! Vegyétek le
azt a vasat|"

A kedves nővér a kezébe
temeli az arcát. A páter felnéz
az életnagyságú feszületre.. .

Utolsónak Kákonyi őrmes-
ter óriás alakja tötti be az aj-
tó-keretet. Az igazgató kato-
nás léptekkel eiőre jön és le-
térdel az odakészített tér-
deplőre ,

A szentbeszéd és áldás után
két fogoly meggyujtotta a
karácsonyfa-gyertyákat. Ké-
sőbb tudtam meg, hogy mind
a kettő gyujtogatásért ü1 öt-
öt esztendőt,

Halkan szőlalt meg a har-
mónium. Az emberekre ráne-

V3.
-- hezedett a hazavágyő hangu-

lat. Egyik a másik után haj-
totta le a fejét. Intettenr Pé-
törnek s a hegedű hangja be-

tűzött nrelléje. Szép, magyaío§
len a fűtetlen zárkákban.

Megérkezett a tisztelendő páter is. Szegényes, fakult a
köpönyege, derekán kötés-őv, Ezüstös haja koszorúban
símult a homlokára, nlelyen mély barázdáiat szántott az
élet" Csak a kék szeme mosolygott folytonosan, Csontos
kezével megveregetett bennünket, aztán hátrament, leült
eg,rz karosszékbe. Egy őr nyolc-tiz rabot kísért be. Ezek
karácsonyra könnyíteni akartak a lelkükön, hogy másnap
valósággal szíviikbe fogaclhassák a Megváltót.

Nenrsokára végeztek. A páter lassan odajött hozzánk.
összehajtotta a violaszín stóláját és nagyon , csöndesen
csal<'annyit mondott: ,,Szegény, jó emberek ezek. Sokkal
nagyobb gázenrberek futkosnak szabadon !"

Az ősz lelkiatya szavaí megnyugtattak. Valahogy úgy
képzelterrr eddig, hogy a togházban csupa ugrásra kész
ienevadat tartanak. Peclig hányan vannak köztük, akit a
ny,omorúság, a jó szó és a nevelés hiánya, a keserűség
hozoti ide! Ezek bizony szegény, sajnálatra méltó em-
berek.

.,Mennyből az angyal
Lejött hozzátok
Pásztorok, pásztorok. . ."

tsátortalanul belekapott egy-két hang, majcl egyre töb-
ben, végül már az őrök is fújták:

.Hogy Betlehembe
sietve menvén
Lássátok, lássátok. , .''

Már a harmadik éneknél tartottunk, Rég elfelejtettem,
lirlgy kiknek muzsikálok. Pétör sohse játszott ilyen szépen:

§ ; í;.I,ü?i'3 
bfi!,li,|3fl,u j 

""u,
Hisz ő minket úgy szeret,
Hisz ö minket úgy szeret...''

Ekkor váratlan dolog történt. A hátsó padok egyikébőt
zokogás hallatszott. Azt a keserű, felcsukló férfi-sírást -_amíg élek - nem fogom elfelejteni. Sokan odanéztek,
egyik őr előretépett, Ce az igazgató űr mát ott állt padnál,

átkötötte, kis fenyőgallyat lesírnLtl1
ajándek, megbecsülhetet-

a kíséretbe. ,.Vlarci rákezdte:
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kezét a fogoly vál|ára téve. Az nem tudta magát türtőZ-
tetni és hangosan felhördült:

- Szegény. . . apró . .. gyerekeim. . .

A fortissimo-regisztereket kihúztam, teljes erőmből meg-
nyomtam a pedálokat és vidámabb dallamba kezdtünk.
Hogyisne, hiszen még Kakonyi őrmester is elővette a
nagy, lilakockás zsebkendőjét és igen szaporán íújta az
orrát. Pétör egész betyárosan táncoltatta a vonóját:

,,É,des Jézus,
Aki minket
Oly nagyon szerettél,
Hogy bennünket üdvözíthess,
Betlehemi istállóban
Szent Szűztől születtél..."

Eközben az igazgaló előre jött azzal az emberrel. Már
erőt vett magán, de a könnyei egyre peregtek le vöröses
bajuszába. Az volt, akiről levették a vasat. Csak álllállt
a kivilágított kis jászol előtt, nrelyben mosolygós arcú kis
Jézus feküdt igazi szalmán. Biztosan a saját gyermekeire

gondolt. É,szre sem vette, mikor a kedves nővir a kezébe
adta az ajándékot. Csak arra rezzent fel, mikor figyel-
nleztette:

- Nézze, Bicsók, levél
gének meg küldtünk egy
ruhát, játékot. . .

A fogoly értelmetlenül nézett egy pár percig, valamit
motyogott, aztán leiJlt egy padra, ahol világos vclt s a
Ievelét olvasgatta, símogatta.

tsefejezésiil az igazgatő úr szólt néhány katonás mon-
datot arról, hogy az a szeretet, amelyet Krisztus
Urunk hozott a világra, kétezer év múlva is oly erős,
hogy áthatol a börtönajtókon, sőt még a_kérges szive-
kcn is.

Távozása előtt hozzánk jött, kezet adott:

- Jó munka volt, fiúk| Köszönöm az én nagy családom
nevében! Velósg E|eh.

(E megható történet a karácsonyi számból maradt ki. Talán elkésve
is szivesert olvassátok ?)

is van benne hazulról. A felesé-
kis pénzt, a gyerekeknek meleg

REGI MAGYAR, APRÓDSZEMLE.*
lrta: Csaba Jenő dr,'

Akikről sikerült leíujni a magyar közömbösség saIakját, ;r

feledés porát: álljanak itt. Meleg lélekkel időzzetek körükben.

Garai Miklós
családja hatalmának megalapítója. Fiaival, r.rnokáival együtt
mirrt apród kezdte a szolgálatot. Nádora lett az országnak. Csa-
ládjából íiai: Miklós és János, rokonai: Pál, János, Gergely
szolgált csapatában.

Diakovárnál (1386. lX. 4.) Nagy Lajos özvegyét és Mária
királynét hősiesen védte rokonaival a lesből rájuk rohanó Hor-
váti János macsói bán és Palizsnai János, várnai perjel bandé-
riuma ellen. Hátával a királynők hintajánal< támaszkodva verte
vissza a támadókat. Kard, lándzsa, nyíl nem lért hozzá, de va-
laki hátulról ,a kocsi alól elrántotta a lábát, Ekkor elbukott
és a tömeg leíejezte. ósz fejét a királynők hintójába dobták.
Hűséges, eszes ember volt, kinek meggyőződése fedte a íajtája
és hazája érdekeit. Meggyőződésének áldozata lett. Fia

ifj. Garai Miklós
1387-ben macsói, majd hovái, szlavon, dalmát bán; l400-ban
a bosnyák s török háború íővezére, majd nádor s Zsigmond
sógora, diplomatája,

Miktós apród.

lV. v. Kun-László király apródja. Győr várát ostromolta a
király, amikor kitünt. A kirohanó németekből többet lenyilazott,
néhány csehet lárrdzsájával elejteit. Nagyszombat visszalogla-
lásakor előreugratott, három németet kivetett a nyeregből és
egy magyart kiszabadított a logságból."Detre vára ostromakor
egy nagy bálvány németet lovastól elíogott. A király bőven ki-
tiintette a íővezér és tisztjei álta| magasztalt fiatal vitézt.

Még előbb, V. István alatt harcolt Ottokár cseh király ellen.
Egy kémszemle alkalmával a csehek sűrű tömegéből szakított ki
egy páncélos vitézt. A Mosoni-kapunál pedig meglepte és el-
íízte a lappangó etlenséget, miközben több csehet átvert a lánti-
zsájáva|.

Laczkfy István. t i354.

Az egykorú krónika így tiszteli : ,,kemény vitéz", ,,oroszlán-
bátorságú hős", ,,olyan vagy, mint egy második Laczkfy Isl,-
ván."

Még ifjan megnyerte Anjou Károly kiráIy biza|mát, iőlovász-
mestere lett. Mikor Károly a németek betöréseit megtorlandri
Ausztria és Stiria ellen indult, Laczkíy számos német katonát
és előkelő urat elfogott s a kitály táborába lrurcolta. Azután
oroszláni vakmerőséggel megvír,ta Stillíried várát és a vár urát
foglyul a királynak adta át, Később a rácok ellen vitézkedett.
A király egyedül őt küldte elleniilr ós ő a földjüket egész az
Obona vizéig feldítlta. A havasalföldi szerencsétlen háborúban
Árgyas vára köriil szerzett érdemeket s a halálos veszedelembijl
sebesületleniil kihozta a |<irályt, ámbár a lovát alóla is kilőtték.
A cseh határszélen 9 óvig működött, gyakran életveszéllyel, de
végre is visszaállította Szent László határait. Azután a Nándor-
fehérvárat megszállott rácokra vetette magái. Eródítésüket fel-
dúlta, csapataikat véres tusában szétverte. lnnen az osztrák hti-

táron tülekedett Szent lstván katonáiért, eredménnyel. Elfog-
lalta a Lajta-hegyet, Szarvkő várát felépítette, Lékát vissza-
vívta. Egy osztrák guerilla vezetőt, gazdag főurat, foglyul ej-
tett bandájával. 30.000 márka értékű zsákmányt szerzett és adott
át a kírálynak a magyar alattvalók és kereskedőknek okozott
károk pótlására.

ó vezeti a hadat Nápoly városába 134B. szeptemberben. -1349. Vl. Gán teljesen letöri az ellenfelet. Az 1350-i Aversa
ostromát ő'irányitja. 135l-ben Horvát- és Tótország bánja.

Az egyéni érdem, hű szolgálat, tettrekész hazaszeretet az
osztrák, rác, irredenta eszményképe.

(l341-i adománylevél adatai.)
Ákos Ernye ispán.

IV. Béla udvari katonája. A mohi ütközetben, mint 'az Ákos-
had vitéze, a menel<ülő királynak elgyengült lova helyett áten-
gedte a saját vezetéklor,át. A többi testőrrel feltartóztatta a ta-
tárokat addig, míg a király lovat cserelt, miközben több sebet
kapott, de még így is kivágta magát az öldöklésből.

1246-ban ő a íővezére annak a hadnak, melyet az alávaló
Babenbergi Harcias Frigyes elíen vezetett lV. Béla. A csata
kezdetén a király előtt a lándzsájával kivetett egy híres német
lovagot a nyeregből. Az ütközetet megnyerte.

1250-ben ismét Arrsztriában hadakozik magyar és kun sereg-
gel. A himpergi kerület kapitányát, Preussel Wernhadt-ot sze-
mél5,gsgn Iegyőzte, s.lregót meglutamította s nagyrészben le-
kaszabolta. A királyharcokban lstván ifjabb király fogságába
került, s sebesiilten bár, de mégis ellenállott minden átpárto-
lásra serkentő szónak.' (Wenzel : Árpádkori okm. IX, l5, VII. 321, Xll|. 342.)

A lllohi-puszta vitézei.
A mohi i.itközet alatt és után a királyi apródok önfeláldozása

egyenrangú Szécsi Dénesével.
Ákos Ernye

lovának kidőlése után
lvánka András

a saját lovát adta a királynak s testvérével,
Ivánka Tamás-

sal gyalog próbált meneklilni, de Tamást a tatárok megölték.
l(özben a tatárok a klrály elé kerültek, Az egyik |ándzsáját már
rászögezte, mikor az ifjú

Pók Móric
kelevézzel átütötte. A másik tatárt

Mahalt?a Detre
terítette le. A további menekülésben

Aba §ándor
saját testével vódte és végkép kivágta a fáradt királyt a vesze-
clelemből' 

Golyt. köv,)
* Ez alatt a cínr alatt kitünő történész-munkatársunk tollából érdekes

tijrténeti aoattlkat közlúnk olyan nagy magyarokról, akik nrint királ]ok-
lIal(, vezórel{llek apródiai nagy es neniés szolgálatol tétiek. M]rrdnregannyi
ídcália lehet mindelt magyar cserkésznek, cserlreszapróclnak.
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IIAJSZA r,ÜlyÜl,ő pazÉx utÁN.
A lütyütö fazék legendáia. - Hogyan szólalt meg először? - Mit szólt hozzá a dániai közvétemény? - Afit-
tyüló lazék munkája végeztével eltünik. - Nyomásom a lütyülő lazék úán. - A fütyüló lazék ismét megielenik.

A nyáron a Cserkészszövetség Vizitelepe mellett egy bo- clerengeni kezdett agyamban a helsingőri versenyen részt-
korban-kuksoltam, mikor két rejtelmes szó ütötte meg íü- vett vizicserkészel< emlékplakettjének ügye.

27

lemet:

- A fütyülő íazék...

- Hm - mondtanr maganrban -, ffii lehet ez a fü-
tyülő fazék?

A kíváncsiság annyira fúrta oldalamat, hogy feláldoz-
tam kitünő napfürdőző helyemet s az indiániskola sza-
bályai szerint a beszélgetők felé lopódzkodtam.

Hát a bokor mögött egy csomó 'cserkész gubbasztott,
s feszült érdeklődéssel iestók két nagyobb fiú elbeszélé-
sét. epen a hosszabbik beszélt.

- Hát pedig tényleg írgy történt, ahogyan mondom. A
fazék megszólalt.

- Hihetetlen! tsámulatos! - hümmögtek a hallgatók.

- Magam is csodálkoztam. Mert tLrdjátok, egészen ad-
dig a pillanatig, míg a tazék átható sípja meg nem szó-
lalt, nekünk voltak a legjobb kilátásaink a győzelentre.
Ugy-q Szveti? - fordult társához.

- Le is pipáltuk volna a néneteket, ha az a fazék meg
nenr szólal - szólalt meg a kérdezett - s annyit mond-
hatclk, hogy Pali szaktársam túlzott szerénységből nem
ecsetelte eléggé azokat az érdemeket, melyeket mi messze
idegen,tengerekerr szereztünk volna, ha az átkozott lazék
le nem kozmásitja legszebLr reményeinket.

Kedúes olvosóim el sem gondolhatják, milyen ijedten
lestem a bokor mögül a beszélgetés folytatását, Idő előtt
nem akartam beavatkozni. Azonban
hiába lestem, az a téma nem került
elő s most egészen másról beszélget- ']-
tek.

Elhatároztam, hugy a tettek meze-
jere lépek s elhagytam a bokor hűs
rejtekét. Az ismerkedésre vonatkozó-
lag kitűnő ötíetem támadt:

- Jó munkát, fiúk! - köszöntöttem
őket.

- Jó, munkát, Pelikán bácsi! -hangzott a válasz.

- Hm! Köszönöm a szíves üdvöz-
letet, de - s ekkor kellemes bariton
hangclm rádió légköri zavarokna!<
megfelelő recsegéssel lecsapott a két
elbeszélőre - milyen szabálytalan jel-
vényt viseltek ti ingzsebetek fölött?

A két fiú, a Pali meg a Szveti első
pillanatban meglepetten tekintettek
bal ingzsebikre, aztán felvidámodott
arccal válaszolták:

- De hiszen ez szabályos, kedves
pelikán bácsi!

-- Már hogyan lenne szabályos az
a vitorlás bronzplakett? - hördültem
fel. - Hiszen, ha szabályos öltözék-
hez tartoznék, írgy én is hordanám,

- Igen, de Pelikán bácsi nem volt
kint Dániában !

- Már hogyne lcttem volna! Hiszen
1924-ben a kopenhágai Jamboreen..,

- Ja, de nem erre gondolunk, ha-
nem l926-ra, mikor Dániában voltak
a nemzetközi vizicserkész-versenyek.

- Ja vagy úgy! - mondottam s Akik látták
a fütyülő íazekat.

- lgen, kérem, mi mind a ketten résztvettünk a ver-
senyen. A íiúk mindtanui, hiszen épen az előbb meséI-
tünk ottani kalandjainkról.

Hirtelen pompás gondolatom támadt. Bszrevétlenül fo-
gom nlegtudni a titkotl. Ezzel a hosszúnövésű Palihoz
íordultam:

- Rendben van, de most én is teszek egy ellenőrző
kérdést, melybő.l azután megtudom, hogy nem valamilyen
álcserkésszel van-e dolgom.

- Tessék parancsolni! - vá|aszolta Pali.'- Hát mond meg nekem röviden - s közben arcom
közömbösen tekintett a Vizitelep nyüzsgő életére - a
iütyülőfazék esetet,

- Az egyszerű! - Válaszolt Pali. - A német vizicser-
készeknek a helsingőri viziversenyen olyan fazékuk volt,
melynek sípja, abban a pillanatban, hogy az étel elké-
szült, szólni kezdett.

- Helyesen válaszoltál - mondtatn nagy kegyesen,
s úrgy tettenl, mintha ez a közlemény a ,,fazék-rejtély-
ről" egészen hidegen hagyott volna,

- Kérem még annak iaelen részletesen leírtuk a Ma-
gyar Cserkészben - szólt közbe, Szveti.

Azt hiszem elvörösödtem, mert mégis csak botrány,
hogy egy cserkész nem olvas el minden számot lelkiis-
m eretcsen.

Sietve elbúcsúztam s hazaérve első dolgom volt, hogy
a jelzett cikket átolvasva tisztába jöttem a fütyülő fazék
problémájával.

Tényleg vcilt a nénieteknek fütyülő fázékuk, mellyel a
dán döntőbírák osztatlan bámulatát kivívták s így elsők
lettek, megelőzve a magyarokat. Amint e cikk fölött el-
mélkecltem, lelkemben új Széchenyinek éreztem magamat,
ki a külföld nagy vívmányait átülteti a magyar talajba.
A ,,fütyi-itlő íazékat" annyira nélkülőző magyaí cserké-
szetnek lesz ezentúl fütyülő íazéka| Mert én fel fogom
íedezni.

Ez volt a terv, de a valóság sokkal nehezebbnek bizr,r-
nyult, mint ahogyan csak gondolni is mertem.

Elsősorban is elnrentem a cserkészházba s a cserltész-
br;lt új helyiségébe érve, kértem egy darab jókivitelű, dup-
laerős, kiváló, íütyülő íazékat.

- Milyen fütyülőt tetszik parancsolni? : kérdezte egy
r_leli fiatalember.

- Kérem, én nenr fütyülőt, hanem fütyülő íazékat sze-
retnék'i

A cleli fiatalember szánakozva nézett rám:

- Kerem, mi a cserkészet minden szükségletét ki tud-
juk elégiteni, de játékszereket, olyan fütyülős dolgokat
nenr tartunk.

Szonrorút szívvel indultam el másfelé, keresni a fütyülő
tazékat. Két edénykereskedésből szánakózó mosollyal ki-
tessékeltek, a harmadil<ban pedig a mentőkért akartak
teleionálni,

Venni nem tudtam. Kerestem a lexikonban, de hiába,
Megszereztem a már megszünt Aller képes hetilap szá-
mait. Hátha ott szerepel! De ez sem járt eredménnyel.
Igy hát egyedüli reményem az volt, hogy talán a ,,Jé-
zuska" hoz nekem, ha nagyon jól viselkedem, egy fütyülő
tazékat. A legszomorúbb pedig az volt, hogy már-már
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kezdtenr kételkedni a cserkészigemondásba vetett törhe-
tetlen hitben.

Azonban a karácsonyfa alatt nem volt semmi. De mi-
,kor másnap családi körben vártuk az ünnepi ebédet, egy_
szerre valamennyien felfigyeltünk, A konyha felől ugya.nis
egy éles visító hang hallatszott, melynek hangjára furcsa
bizsergés járta át tagjaimat.

- Mt az? -- kérdeztem nagynénémtől.

- Ah, setnmi, csupán a fütyülő iazék.

- A fütyülő íazék? Tréfálni tetszik?

- Ha nem hiszed, menj és nézd meg a krlnyil3§3n. 4
Malcsi nénédnek hozta a ,,Jézuska".

Rohantam ki s tényleg fazék íütyült. Csak úgy dűlt a
fütyülőn a gőz.

Megvolt a ielfedezés, láttanr a fütyülő fazékat. Meg-

tudtam kezelésének titkait
és használatának előnyeit.
Eszembe véstem, hogy fele
idő alatt készülnek az ételek
s egyharmad tüzelőt fogyaszt,
A felfedezésemen kívül azon-
ban a legnagyobb örömet
az okozta, hogy szétfoszlott
a rejtélyes legenda, s azóta,
ha a konyha felől a fütyiilő
fazék sípja megszólal, min-
dig arra gondolok, hogy a

cserkészeknek bármilyen hi-
hetetlen dolgclt is el kell hinni.

peliktin pal. A fütilülő fazék

BEszÁMoLó A II. l<özpoNTI sí-rÁgoRRÓL.

. Gyula bácsi sitúíára indul táborrival.

A Magyar Cserkészszövetség ezen a télen is nlegrendezte
a központi sítábort, amely létszánrban is, műl<ödésben is
felülntúlta a tavalyi1.

A második tábor parancsnoka, Zsembery Gyula dr.,
orsz. társelnök úr, a mi keclves ,,Gyula bácsink'' volt, A
helyettes táborparancsnoki szerepet Zsembai Ferenc
915-ös parnok, siketnémainézeti tanár töltötte be. A G. H.-t
az idén is Guszmann Frici 30-as cs.-tiszt, sí-oktató vezette
a tábor tagjainak legnagyobb megelégedésére,

A tábor minden szempontból kíválóan sikerült. Nagy,
fegyelem, baleset nem történt s vidárnság aranyozta be
ottlétünk napjait.

Naponta 6 óráig sielés. Gyula bácsi több szep turát ke-
szített eLő. Első utunk Lillafiiredre vitt. sokkal hosszabb
és szebb volt Répáshután át a Tarkőre (930 m) vivíi
utunk. Sokáig gyönyörködtünk itt az alattunk hullámzó
ködtengerben. Miután elv volt ,,minden kis időt jól ki-
használni", hazafelé Tapolcán keresztül mentünk, ahol a
meleg forrásokat néztük meg. A megtett km-ek száma 70.

.A'szilveszter éjjelt cserkészszokás szerint szabadban töl-
töttük. Máglya és röppentyűk tették világosabbá a meg-
emlékezéstől amúgy is kipirosult arcokat. Másnap a falu
népének rendeztünk tinnepélyt. Az érdeklődés nagy vtllt,
hisz ezermesterek hírében állottunk s a betegek tömege-
sen keresték fel tábori orvosunkat.

A tábornak magas vendége is volt. Eljött közénk pi-
henni Felicides Román dr. őméltósága. örömmel láttuk,
hogy szívesen volt
nálunk s megelé-
gedéssel szenléli
munkánkat.

Meglátogatta
táborunkat páí
napra . Gerritsen
Vilmos, a ,,Ve-
zérfarkas" is két
kis iarkaskölyök-
kel. szeretetünkei
egy gyönyörű elő-
adá§sal jutalmaz-
ta a ,,térképről".

A sclk tréfa, dal
mellett nagyon
sok komoly elő-
adás hangzott el.
Volt fuió-, sőt cél-
lövőverseny is. A
lövészetet is szor-
gaimasan gyako-
rrlltuk.

Mindnyájuknak,
akik kint voltunk
az a kívánsága,
hogy jövőre ne
esy, hanem öt
ilyen tábor adja
a magyar csel-
készfiúk és tisz-
tek si-kiképzését.

Oberngih Ede.
l 97 ,,Baross" s -tiszt. Dr. Felicides Román rfehérszveterbelt) a sítáborbatt,
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AIiloGYAN A Pt r,r LÁTJA. j
Leleplezi: Szektor.

Hát gyerekek, ezzel a Pufival borzasztó nagy baj tör-
tént, Azaz nem is a Pufival, hanem a leveleivel és a baj
nem is a levelekkel történt, hanem a Nyafi kis gazdájávai,
a s2öszke lluskával, Nem illik, hogy egy 1ovag egy kis-
leányról pletykáljon és én tudom, hogy a cserkésznek lo-
vagnak kellene lennie, de ezt az esetet muszá1 elpletykál-
nom, mert másképen ti még azt hinnétek, hogy én voltam
lusta és azért vártalok már két hónapja hiába a Pufi le-
velének a folytatására. Pedig nem is én, hanem az I1uska
volt lusta

Tudjátok, az úgy volt, hogy,Iluskái beiratták a leány-
gimnázittm első osztályába. es a leánygimnáziumban is
megvan még az a középkori rossz szokás, hogy időnként
a tanárok konferenciákat tartanak és árulkodó leveleket
küldenek a szülőknek. Iluska mamála is kapott ilyen árul-
kodó levelet, amelyben az volt megírva, hogy Ciceróék meg
haragudnak azérí, ha Ciceró jobban tud latinul, mint az
Iluska és hogy ezért a tanárok megróják őt. Mamuska
ezért nagyon megharagudott, mert a mamuskák rendesen
haragudnak azért, ha Ciceró jobban tud latinul, mint az
ő gimnazista kisleányuk, és kimondta az ítéleíet, hogy míg
a latin szekundát ki nem javítja, Iluska semmiíéle leány-
pajtását vendégül nem iogadhatja; és hogy még a Nyafi-
val se játszha§son, hát a Nyafit két hónapra falura szám-
űzték egy nagy bajuszú rokon bácsihoz. Mivel pedig a Pu-
litól kapott leveleket Nyafi egyenként szokta nekem olva-
sásra kölcsön adni, ez alatt a két hónap alatt egyetlert le-
velet sem kaptam meg tőle s nem is leplezhettetn le őket
a Magyar Cserkészben. Igy hát ne engem szidjatok a leve-
lek elmaradása miatt, hanem a tanár urat, aki Iluskát nreg-
rótta latinból, mert hiszen úgy is minden rossznak mindig
a tanár urak az okai.

lluska azóta nem tanult ugyan meg latinul, de viszclnt
a nagybajuszú bácsi karácsonykor visszaküldte a Nyafit,
mondván, högy ilyen pákosztos kutyát nem hajlandó to-
vább tartani; s Nyafi első dolga volt, hogy három levelet
elküdjön nekem Csivik ilr'ral, a fecskével. A levelek az ed,-
dig közlöttek frllytatásai s Pufiék táborának további fej-
ieményeit mesélik el. Igaz, hogy azóta lehullott a hó és
nehéz magunkat táboroztató íorró nyárba képzelni; de
ezen könnyű segíteni: üljetek a kályha mellé, hunyjátok
be a szemeteket, hogy semmi télit ne lássatok s Pufi le-
veleit úgy olvassátok.

:t

Kedves Nyafi kutyipajtásom l

Hát a iáborépilés azza| kezdődik, hogy megáll a vonat

egy állomáson, amely nem is állonrás, hanem csak egy
kis őrház és egyetlen szái vasutas bácsi lődörög rajta
és a gépész leszáll a vasparipáról és leül a fűbe szalon-
názni, a kalauzok melléje ülnek és vicceket mondanak, meg
nagyon furcsa kis rudacskákat sodornak papírból és a
szájukba teszik és akkor a szájuk füstölni kezd, épen úgy,
mint a vasparipa kalapja, amelyik oit az elején ágaskodik,
Es a kocsikbő| az utasok is leszállnak és kétfélét csinál-
nak: akik sietni szeretnének, azok toporzékolnak és ha-
donásznak és szidják a vasutat még a cserkészeket a
htlsszú ácsorgás miatt, akik pedig ráérnek, azok leterítik
a fűre a kabátjukat és ráhasalnak és nevetik azokat, akik
mérgelődnek. A kis gyerekek pedig virágot szednek a

'töltés oldalában és a fiúk lepkét fognak, aztán összevesz-
nek rajta és megpoíozzák egynrást.

Közben pedig a cserkészek koc-sijában parancsnok úr
nyugodt utasitásai szcrint nqgy lnunka folyik. A fiúk
sorba állnak a kocsitól egészen az országűt széléig és
minden háíizsákot, meg rudat, meg csomagot, meg kis
ládát, kézről-kézre adnak és az tltolsók lerakják szépen
a földre. Gyuszi, a csapat legerősebb legénye, aki eg1,
zsák lisztet elvisz a vállán és a szafaládét egyetlen hara-
pásra le tudja nyelni, úgy dolgozik, mint három más fiír
és homlokán szép kis vízgyöngyök sorakoznak. Mindenki
nagy buzgalomnral dolgozik, mert liz perc alatt készen
kell lennie a rakodásnak, csak a kövérke kornél tűnt el
mindjárt a legelső percben, A többiek nem látták, hova
tűnt, de én láttam, hogy a töltés másik oldalán iemászott
és elővette a noteszét és abba bele akarta rajzolni a vo-
natnak a kerekét, de csak valami olyan krumpli féléket
raizo|t. Aztán egyszerre észrevett engemet, felállt és el-
kezdett hivogatni: ,,Cyere ide, kis kutyóka, te vagy az én
barátom !"

Odalnentem hozzá, mert tudonr, hogy kövér emberekkel
jó barátkozni, mert azok szeretik a gyomrukat és mellet-.
tük a baráljuknak is 1ut mindig csontocska; és akkor a
Kornél ielvett a karjára és a vasúti kocsi mellé állt velem
és ott vártunk. A íiúk nem láttak minket, mert a kocsi
eltakart.

Parancsnok úrr együtt emelte a nagy ládákat a liúkkai
és az ő homlokán is kis gyöngyöcskék so.rakoztak. Egy-
szerre elővette az óráiát, ránézett és azt mondta:

- Fiúk, kilenc perc elmult. Még egy perciink van!

- Készerr vagyunk, parancsnok úr! - 
jelentette ebben

a pillanatban az órsvezető.
Parancsnok úr intett, a fiúk hirtelen hosszti sorba áll-

tak a vonat mellett és Jancsi, akinek leggyorsabb lába
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van valamennyi fiú között, előre íutott a masinisztához,
jelenteni, hogy mehet a vonat. Ekkor lépett elő a kocsi
mögül Kornél és a karján hozott engem. Oda ment a pa-
rancsnok írr elé és nagyon nyugodtan azt kérdezte:

- Parancsnok úr kérem, hová tegyem a Pufitt?

- Tedd le a földre, hadd szaladjon; - felelte a pa-
íancsnok úr, aki épen valanti kocsisféle bácsival tárgyalt
és nem is nagyon figyelt a Kornélra, de a fiúk észrevették
a feketelelkűséget és veszedelmesen csillogott a szemük,
amint Kornél felé mutogatták az ökleiket. Kornél azon-
ban igen nyugodtan beállt a sorba és közben csendesen
azt mondta:

- Mit akartok? A kutyára is kellett valakinek vigyáznia,
hogy el ne bódorogjon.

A fiúk nent szólhattak semmit, mert Bandi. ,,Yigyázzt"
vezényelt, de én láttam a szemükbő1, hogy Kornéltól még
meg fogják kérdezni, hogy miért tartott engem, míg a
többiek a z.sákokat emelgették.

A vonat elment és Jancsi hosszan trombitált utána, de
én azt nem hallgattam, hanem a kocsisféle bácsival le-
mentem az országútra, ahol két hatalmas szekér várako-
zott. Illemtudóan köszöntem a lovaknak, de nem mentem
közel hozzájuk, mert a lőnak is,négy lába van és az em-
ber, vagyis a kis kutyus soha nem tudja előre, hogy leg-
közelebb melyik lábával fog rugni. Az egyik öreg 1ó azon-
ban nagyon barátságos volt és kérdezősködésemre, hogy
mit gondol, hová fogunk menni, egy kis dombot mutatott
és azt mondta, hogy onnan megláthatorn a Bakonyt és
hogy ott lesz a fiúk tábora. Elindultam a domb felé épen
akkor, amikor a íiúk az első zsákokat cipelve közeledtek
a kocsikhoz és még hallottanr Kornél kérdését, amint a
nagybajuszír kocsis bácsi lovai mellett megállt: - Bácsi
kérem, szabad tartani a gyeplőt? - A kocsis bácsi bólin-
toti és Kornél a kocsi mellett állva, kezébe vette a gyeplő
végét, amely lelógott a kocsiról.

Felsétáltam a dombra, de netn láttam Bakonyt (azt sem
tudtam, mi az), hanem csak egy csomó hegyet, n-leg a
hegyeken sok fát, és azért megint visszasétáltam a ko-
csihoz. A visszasétálás kissé sokáig tartott, mert közben
kénytelen voltam megkergetni néhány szemtelen verebet,
akik mindig csúfoltak, hbgy csiripcsirip; - és így mire
visszaértem, a kocsik már meg voltak rakva és egy pár
fiú a Pityu vezetésével épen a Kornélt akarta megrakni,
mert megint nem segített nekik semmit, hanem csak állt
és a gyeplőt tartotta,. Kornél kapálódzott és óbégatott,
hogy ,,Jaj, pafancsnok úr, segítség!" és amikor a parancs-
nok úr odajött, akkor nagyon konrolyan magyarázta,
hogy milyen nehéz és fáradságos dolog féken tartani ilyen
vad lovakat, hogy el ne ragadják a kocsit, míg a cser-
késztestvérek rakodnak rá; és a parancsnok úr nevetett
és azt mondta, hogy Kornélt ezentúl a Pityura bízza: vi-
gyázzon rá, mint a szeme fényére. A kocsik elindultak
és Pityu esküdözött, hogy úgy megdolgoztatja a Kornélt
Íegközelebb, mint egy zLrlukaffer zsákhordót.

Nem tudom, hogy dolgoznak a zuluka{fer zsákhordók,
de azt már látom, hogy Kornéltól én még nagyon sok
okosat fogok tanulni. Kornél az én barátom és ha a Pityu
bántani akarja őt, akkor én a Pityut megttgatom.

A kocsik megindultak az országűton és négy fiú ve-
lük ment kísérőnek és a kövér Náci ráiilt egyik kocsira,
de akkor a lovak nagyot nyögtek és nem tudtak megin-
dulni, úgy, hogy megint csak le kellett róla szállnia és
gyalog baktatnia utána. Mi többi cserkészek a parancs-
nok úrral egy kis kanyargós itton a szántóföldek között
mentünk és a parancsnok úr valami nagyon szépet mesélt
a fiúknak arról, hogy a íöldben mennyi élet és eíő van
és hogy hogyan lesz kenyér a kis búzamagból, de én azt
nem értettem,

Aztán erdőbe értünk és egyre felíelé kellett másznunk,
úgy, hogy már a nyelvem is kilógott a nagy igyekezettől
és akkor a paíancsnok úr a Bakonyról mesélt, meg erdő-
ről, meg betyárokról és innen tudtam meg, hogy az erdőt
meg a hegyet hívják Bakonynak és hogy itt régen na-
gyon sok betyár élt. Kornél itt közbeszólt és azt. mondta,
hogy nost megint van betyár a Bakonyban, mert a Pityu
megérkezett, de azíán már futott is, és ha Pityu egy nagy
gyöl<érben meg nem botlik és fel nem reped a nadrágja
meg a bőre, azt hiszem, úgy járt volna, mint a Sanyi, ami-
kor leejtette a papa aranyóráiáí és a papa elővette a
nádpálcát, De míg a parancsnok úr a Pityut összefoltozta,
addig Kornél eltűnt és estig elő sen került többé.

Legközelebbi levelemben megírom, hogy miért nem ke-
rült elő estig a Kornél. Addig szeretettel hármat vak-
kantva feléd, ölel barátod

Pu|i, cserkészkutya.

§_ót[ue forndwudókdm*

omor, sötétzöld Ienyveserdó tttélyétt

E gy patalcocska f olyik csör gedezve,

Könnyedén sztjkken |tiszalra, kövekrc
es eltüttik egy sziktás titvesztö végén.

A titkos zúgás a szivetnbe sztir
AtnerrőI j()n én köpetem habozvtt
S a uizmoraj tigy szól felétt zokogva
Mint egy kesergő, rezgő har|ahtir.

*

Fekete sziklabarlang az a hriz
Kopcír sz,irtjein f enyőlc níncsenek

Ahol a Létlle |orrás6 21,91l - -
- És küsztibén a HaLáL citerciz,

Varazskörén belüL a feledésnek
Pengeti lantjat fehér lepedőbe,
De haltga! ... hallga a habok beszélnek! ...

,.Rojtam visz Hozzád cl Béke hajöja
Oh, örök É,Iet, örök Aíkotója!"

Tuskó Matyi.

=--..-=_ = § z(<<<-,*Z.*-)rZ'-==-
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Volt egyszer, hol nem volt, túl az operenciákon, leves-
tengeren és minden egyeben túl - volt egyszer egy
egérke. És ez az egérke szörnyen könnyelmű volt - egy-
szerűen elmondhatatlanul könnyelmű! Sonkán táncolt, ha
egérfogót látott, fütyülni kezdett, a szalonnát közönséges
ételnek tartotta, krumplival kuglizott, levesben mosako-
dott s még a körmeit is vajjal fehérítette. Ugy-e ször-
nyen könnyelmű volt?

Nénikéje, aki született mezei egér volt s egész életén
át hideg gabonakonyhából tengette szűkös, de tisztessé-
ges életét, gyakran figyelmeztette,. miközben bánatosan
tette össze mancsait:

- Gyermekem - mondta -, te hallatlanul könnyelmű
vagy! Táplálékon táncolsz, fütyütlsz a veszélyre, közönsé-
gesnek tartod azt, anri jó, kuglizol a szokásos étellel, a
családi élet alapjában tnosakodsz és csemegével fehéríted
a körmeidet! Egészen erkölcstelen egér lett belőled! Vi-
gyázz, én nrondom, vigyázz| Csúszós a vajjal megkent
kenyér, sí.ma a szalonnával bedörzsölt út! Hidd el nekem,
aki született mezei egér vagyok, hogy jobb néhány búza-
szemmel élni, mint pecsényelében mqghalni!

Elhallgatott és könnyet törült ki mellső jobblábával
szeméből. Nagynénikönny volt. Egerek is sírnak olykor
nagylrénikönnyeket.

A könnyelnű egérke azonban rá sem hederített. Ele-
gánsan mellső \ábába emelte farkincáját és úgy vá-
laszolt:

- Kedves nagynéni, született mezei egér, fütyülök
minderre és még ennél kiilönbet is fogok csinálni! Ma
éjszaka bársonyban alszom! Ugy bizony!

Amint ezt a szörnyű könnyelműséget a nénike hallotta,
ijedtében egy erős retekre ü|t és elrejtette arcát mancsai-
ban. Milyen rettentő, ha az enrbernek szófogadatlan uno-
kahtrgai vannak és az ember maga született mezei egér!

Az egérke jelentőségteljesen fütyörészett.

- Nénike - mondta -, hallottad, hogy mi a legújabb
divat az éléskanrában?

A nénike orrán heves fölháborodási-ránc képződött:
-- Honnan tudjam? Én szerényen, a pincében élek, ré-

pával és krunrplival táplálkozom, ahogy már boldogult
szüleim csinálták. Az éléskamra - bűntanya. Minden, ami
veszélyes, bűn. Ez,az erkölcs! De a fiatal nemzedék vajat
akar és nem erkölcsöt!! Jaj, jai, jaj!

- A vaj jobb 
- szólt a könnyelmú egérke szemtelenül

- de az éléskamrában valami egészen különös újdonság
van. Tegnap vacsoráztanr - úgy hívják, hogy aszpik.
Ez az utolsó divat, ahogy az
unokatestvérem mohdja. Az
unokatestvérem olyan s,l<attt-

lyában született, amelyekrc
Páris volt írva! Bizony! hi-
szen tudod?

- Tudom- felelte a nagy-
néni, született mezei egér -,büntetnivaló könnyelnrűség
már a bölcsőben.

- Az aszpil< jó - ttrvi,-
|ázta a kis egér -, azt kéne
enned, nagynénike.

Aszpik biztos valami
csúnya dolog!

- Aszpik az, ami mozog!
Látodi mondta a

nagynéni, született mezei egér.

- Milyen romlott a világ!

A KöNNyELMŰ pcÉnxn.
A könnyelmű egér nem figyelt rá, hanem fölkiáltott:

- Most pedig megyek, lefekszem a bársonyba, ott fo-
gok aludni!

Azzal íöltáncolt a pincelépcsőn.

t

A könnyelmű egérke betáncolt a szobába s egyenesen
beleugrott a bársonyba, úgy hogy nyakig belemerült.
Csodálatosan puha bársony volt! A bársony ugyanis sok-
féle lehet - de ez á legisleglágyabb volt.

- Most pedig aludni togok. És pedig bársonyban! -mondta a kis egér, ráfeküdt apró, rózsás füleire és na-
gyot sóhajtott. Igy csak bársonyban sóhajt az ember,
Közberr édeskésen mosolygott a kis egér s a nagynéni-
kére, a született mezi egérre gondolt, aki most az erős
retken iilt lent a pincében és krumplit fogyasztott erkölcsi
tanításokkal együtt. Az egérke könnyelmü volt - és
ezen nem lehetett változtatni! .Sajnos!!

Hirtelen azonban éles karmok ragadták meg és fogva
tartották. .

Az egérke megijedt:

- Hát ez mi? - kérdezie, - Hiszen a bársonynak
nincs karma !

Szegényke még nagyon fiatal és tapasztalatlan volt.
Különben tudhatta volna, hogy a bársonynak bizony
gyakran kartna van.

A karnrok nem engedtek, egyre erősebben fogták, úgy
hogy fájt. Ugyanakkor két ízzó szem jelent meg a sötét-
ben, kerek nagy szemek, szörnyű látvány volt és a kis
egér megborzongott.

- Biztos autólámpák - gondolta, mert sokszor rág-
csált sportlapokat. Meg nem is vott babonás és minden-
nek a tudományban kereste magyarázatát. Persze nem
tudta, hogy vannak dolgok, amelyeket semmiféle tudo-
mány nenr magyarázhat meg!

- Hallia, bársony úr! - mondta az egérke szemtelenül

- semmiféle tudományos joga nincs arra, hogy mozogjon
és hogy karma legyen. Megértette? A legutóbbi kutatá-
sok ezt teljesen igazolták. Igazodjék a természetrajzhozl.

A szemek fénye zöld és sárga között változott. Csöppet
se vo|tak nyugtató és barátságos színek; a könnyelmű
egérke egyre jobban félt.

A bársonynak most hangja támadt, Hangosan és ért-
hetően beszélt, nyávogó kiejtéssel:

- Antennyire én emlékszem, a természet sohasem iga-
zodott a természetralzhoz. Ha valamit lenyelek, egészen

mindegy, hogy tudományosan
csinálom-e, vagy sem. Az
a fontos, hogy jó íze legyen.
De magának biztos nincs jí-r

ize,
A szempár közeledett, ha-

talmas bajusz sepert végig
tapogatva a megrémült egér-
ke testén.

Most látta csak, htlgy ez
életveszélyes, Ebben a bár-
sonyban valami szörnyű, sosc
sejtett veszedelem rejlett --hiszen elnyelésről beszélt,
ami annyit jelentett, hogy az
egérke annyi a számára, ami
az egérke számára az aszpik,
Ha valaki számára aszpik az
einber, sohase tart sokáig

- egy-kettő vége van, Ez azfütyülök mindenre és még ennél is külötlbet fogok csinálni . ,
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igazi természetraiz, de csöppet sem kellemes! A könnyelmű
kis egér összete.tte mancsait és keserves könnyeket sírt -nem nénikekönnyeket, hanem a félelem és a megbánás
könnyeit. Fogadalmat tett: ha a nyávogó borzalom karmai
közül kikerül, egérkelelke melyéig meg fog javulni!

- Oh, nagynénikém, született niezei egér, milyen elve-
temült voltam én és az unokatestvérem, aki olyan skatu-
lyában született, amelyiken Páris volt!

- Nem, magának nincs jó íze - folytatta a bársclny.

- Hiszen agyonharaphatnám - folytatta udvarias ma-
gyarázattal . , d€ ez gyerekjáték, ep eléggé ösmerem az
egereket. Valriságos titkos egértanácsos vagyok, kégyel-
tnes ítr - ilyen gyerekségekkel nem foglalkozom. Ha még
épen most született volna, akkor, szükségből, lenyelném,
de akkor is csak a reggeli tej mellé. De így - nem. Men-
jen, térjen magába!

Az egérke'olyan gy'orsan szaladt, ahogy tudrltt s köz-
ben nrellső lábát kis dtlbogó szívére szoritotta. A kony-
hában már magába tért, a pincelépcsőn még jobban és
az erős reteknél, amellyel a nénike élt, már egészen ma-
gába tért.

-- Oh nénike,.született rnezei egér| - kiáltotta zo-
krlgva - rettentő dolog történt velem. Bársonyban fe-
küdtenr, amelynek szeme és karina volt és nyávogva be-
szélt. A bársony lenyelhetett volna, de nem tette, mert
kegyelntes úr volt és ezért nragamba tértem és most én
is jti leszek!

A nagynéni, szi,iletet mezei egér, mindebből egy kukkot
sern értett, de ép ezért nagyon nreg volt hatva. Fölemelke-
dett az erős retekről s átölelte megbánó hugát, Meg volt

hatva. Nagynénimeghatottság volt. Egerek is meg lehet-
nek így hatva. A könnyelmű egérke és unokatestvére a
skatulyából, amelyen Páris állott, fölvették a pókhál<l-
íátylat és letették a krumplifogadalmat.

Mindenki a bársonyt dícsérte, amely visszavonult a vi-
lágtól.

Ez azonban súlyos tévedés volt. A valóságos belső tit-
kos egértanácsos ggyan is csöppet sem vonult vissza a
világtól. A kegyelmes úr csakhamar halkan beosont az
éléskamrába, gyakorlott manccsal félretolt néhány tá-
nyért s mély megértéssel egész tál gyenge és finom rákclt
fogyasztott el.

A kis egérke ntitsern tudhatott crről. Sőt, Más se ttrdott
róla.

Csak jóval később derült ki. , .

A kegyelmes úr és a seprű
De ezt tán nem is illik elmondani. öreg Medve.

rr:özmLrlDll{ A vÉGLEGEsIJELENTKE zÉst IDő.
Elérkezett a végleges jelentkezési ívek kiküldésének

icteje. Január második felében nrinden csapatnak, amelyik
jelentkezett, annyi jelentkezési lapot küldünk, ahány cser-
késszel jelentkezett. Ezenkívül minden vezetőnek és min-
clen egyénileg jelentkezett cserkésznek külön végleges je-
lentkezési lapot küldünk a nregadott címre. (Aki az elő-
zetes jelentkezésnel nem adta meg pontos címét, magára
ve§sen, ha nenr kap.) Rendkívül fontos ennek a végleges
jelentkezési lapnak pontos és lelkiismeretes kitöltése. En-
nek az alapján állapítjuk meg az egész tavaszi program-
mot, valamint a beosztást is.

Külön akarjuk azonban felhívn1 a figyelmet arra, hogy
a Jamboree-csoport egynémelyik mutatványához szólis-
ták is kellenek. Azok, akik az alább felsorciit számokbart
sikeres szereplésre számithatnak, már most, tehát január
hóban jelentkezzenek személyesen, vagy levél útján a
Jamboree-irodában. Általánosságban arról van szó, hogy
nrűvészi, lehetőleg tökéletes' előadásban tudjuk bemlt-
tatni táncainkat, zenéinket, nótáinkat. A hangsúly itt azon
van, hogy a szereplő |egelsőrendű, határozottan művészi
legyen. llyen szólók a következők:

1. A táncszólók:

lr) nragyar szóló,
b) körmagyar előtánctlsa,
c) csürdöngölő,
d) egyéb régi táncok.

2. Zeneszőlőkz

a) cimbalom,

b) tárogató,
c) kürt (ezüst).

Ugyanitt jegyezzük meg, hogy szükségünk van kíváló
nagybőgősre is. Ilyenek jelentkezését is szivesen vesszük,

3. enekszólók (tenor, bariton, basszus). Ttrdjon ma-
gyar dalokat önállóan előadni.

Ide tartclznak az egyes csapatok önálló produkciói is.
Pl. ha a csapat megtanulja a kö,rmagyart csoportban és
van szólístája, akkor a csapat jelentse be, hogy erre a
számra ilyen önálló formában keszül.

Valanrennyire vonatkozólag érvényes, hogy abban a se-
gítségben, amelyben a rendelkezésre álló fedezet szerint
a Jamboree-csapat tagjait részesíteni tudjuk, elsősorban
őket részesítjük, Természetes, hogy ez egyenként, illetve
csoportonként külön-külön megbeszélés tárgya.

A Jamboree-kiállítás ügyében is kérünk ajánlkozást a
kiállitandó tárgyak lehető pontos megjelölésével. Figye-
lembeveendő, .hogy a tárgyak túl nehezek, törékenyek
es terjedelmesek nem lehetnek a szállítás miatt, (Errevo-
natkozólag tervezetet lásd Vezetők Lapja január l,)

Végül nregemlítjük, hogy Vezetők Lapja január 1-i szá-
mában -'mely külön Jamboree-szám - összefoglaltuk
az előkészitő bizottság megbeszélésein leszűrődött ered-
ményeket. Szükség van rá, hogy most a végleges jelent-
kezés előtt, minden jelentkező rnaga előtt lássa a Jam-
boreeval kapcsolatos célkitüzéseket és teljesen tisztában
legyen azokkal a kívánalmakkal, melyeket a jelentkezők
elé állítunk.

Angliai latnboree-irodtt.



2, szám MAGYAR CSERKÉSZ 33

ÉigÉsiÉr"Éi : lRTA velósy ELEK
lI.

Hihetetlen lirssúsággal telt el a ciélelőtt az irod,ában.
Minden erőnet rneg kellett feszítenem, hogy odafigyeljek
a munkánrra. Nenr emlékszem tá, hogy valaha ilyen szóra-
kozotí lettem volna. A rideg számoszlopok, a hivatalos
stilusba merevedett akták közúl mindegyre előbukkant jó
fiaimnak keménykeclő, sugárző arca. A tervek elemi erő-
vel kavarogtak az agyamban s csak természetes, ha a
megszokott munkát, a sok éVi gyakorlat közben százszor
is leírt szólanrokat háttérbe szorították. Hogyisrre, mikoi
arról volt szó, hogy kenyérhez juttathatom kedves ,,öíeg-
jeimet", sőt amellett. . . Hopp! igaz, a többi még titok!

A ta|álkozót ugyan csak hat órára tűztem ki, de azért
nrár négykor elindultam hazulről. Benéztem az otthonba,
A hárr;m könyr,,kötő már vígan működött. Javában folyt
a fűzés. Első tekintetre megállapítottam, hogy a fiúk elég
ügyeserr összedrllgoztak. Kugli a lepréselt íveket fűré-
szelte be, Stefa az íveket ,középen szétnyitotta s Laci elé
rakta. Az pedig íűzte szaporán a kifeszített trradzagokra:
Ki-be-ki-be . . .

- Jó lenne, ha óránkint lelváltanátok egymást, nrert a
két első munkája sokkal könnyebb, mint a íűzőé!

Ktipogtak. Kis inasgyerek jött mindenféle csomagokkal.
-- Jó estét kívánok! Itt kell kérem leadni ezekei? Le-

genye úr vásárolta nálunk az imént,
Legenye úr? Hát az ki lehet? - Á persze, a Gyuszi.

Hm! A jégenkopogóját! Veszedeimesen megindult a dolog.
A kis inas csak nézett, hogy miért nem felelek. Lódítot-
tam egyet nlagamon:

- Igen! Itt kell leadnod! Persze, hogy itt! Csak tedd
or),a az asztalra, es itt van ez a kis fehér pénz a íáradsá-
godért! - feleltem egyetlen lélekzettel.

- Nagyon szépen köszönöm, de már
ilrtól! - felelt a kis öreg, kciszönt és

Kissó kóválygott a fejem. Hogy ez
a Gyuszi mennyire érti a dolgát! Pe-
dig alig négy éve még rövid nadrá-
gos kis fiú volt. Hát ez még sokra
viheti. Kugli, aki alapos ,,fóíban"
volt a munkálával, odasomfordált a
csrlmagokhoz és látható gyönyörű-
séggel nézegette, forgatta az anya-
9, lt.

kaptam a Legenye
már ott sem virlt.

- A legjobb bőrt vette! Bulek bá'
ilvesmite nem pazarolta a pénzt. Mi-
l1,en síma, scmni repedés nincs rajtal

Kis kakukóránk fél hatot ütött. El-
ilúcsírztan a fiúktól s elindultam a
Szent György-tér felé. Utam a bará-
ii,k temploma előtt vitt el. Betértem.
\agy fába vágjuk a fejszénket, aján-
]atcls lesz a legfőbb, legbölcsebb Ta-
iácsadóhoz fordulni. Letérdeltem egy
sötét padba s tekintetemet az örök-
mecses imbolygó, piros világába
kapcsolva, kiteregettem szándékai-
naí az Ur színe elé,

A nagy Isten ielenléte lehütött. Higgadtan, kérlelhetet-
len tárgyilagossággal vettem stlrra terveimet. A igazaí
nregvallva, egyes dolgok nlrlst úrj megvilágításba kerültek.
Tegnap nég értékesnek tartott, csillogó gtlndolatokról ki-
derült, hogy nem egyebek értéktelen szappanbuboréknál.
A,zérI hát rostáltam, selejteztern könyörtelenül. Néha kissé
nehezenrre esett, a nrutatósabb ierveket elejtenem, de nem
tehettem nráskent, Hiába, az uristen előtt lehetetlen az ön-
ámítás, Itt mindenki és minden annyit nrutat, amennyit ór.
Azt hiszenr nem ártana, ha alkalomadtán a törvényhozók
és államférfiak is az örök Bölcseséghez fordulnának írtba-
igazitásért. Többre mennének bizonycisan.

Mikor a végére jutottam, megkönnyebbülten, iznrosan
és józan-tiszta fejjel álltam fel, Pontosan tudtam, mit fo-
gok tenni. Ezekután Barabás őmeltósága adhat irányítást
és gyakorlati tanácsot, de a kitűzött írtról nenr téríthet le
Sen ki- 

,r

Hálatelt szívvel hajtottam térdet és siettem a találkoző-
helyre, A három fiú ott várt, Már sötétedett, de azért lát-
tam, hogy -- szalónképes valamennyi. Hiába! ha nem is
rttha teszi az embert, a külső megjelenésre gondot kell
fordítanunk, nrert többnyire az első benyomás irányitja
másoknak rólunk alkotott véleményét.

,,Legenye úr" leadta a jelentését, BLrlek bácsi csak mu-
Iatott az aggodalmainkon. ,,Konkurrencia? _ Kán kresz-
szern sadn szol i habnl * Csak csináljátok! De rendes
munka legyen. Engem ne szidjanak miattatok! Szunszt
reisz i enk di háxn ausz!" *

A kenyérirígység ügye tehát rendben volna, A vár-
nlegyeházán is jóakarattal fogadták Gyuszit. Rövidesen
kiadták a munkát. Az előlegre nézve csak azt kérdezte
az igazgató úr, hogy ,,úgy-e nraga is cserkész, fianr?
Akkor hát írjon hirtelen nyugtát 50 pengőről! Ugy niI
ltt a pénz - de pontosak legyenek és - 

jó rrrunkát!

lL
4r

Slajmi kitágult orrcimpákkal szi-
matolt az ötven pengő hallattára:

- No, csak hamar ide azzal a kis
vágott dohánnyal!

,,Legenye úr" azonban fölényesen
leintette a csapat telhetetlen bugyel-
lárisát:

-- Már attói aligha vásil,, a fogad.
testvér! Azt a kis dolrányt már sike-
resen elherd;rlt rrtl Szépen ..rtu,áltozott
kecskebőrré, kartr.rnná, sőt l észberr
csirizzé. Abból ha rnrracl - 

jó
:ztvvel szcllgálhatok.

- Azí megsütheted, ktrmám! [,te ha
így csináiod, akkor az álmainkat rég
elf|ityülte a tavalyi rigó.

- Sőt épen így válna,k valóra az
álmok. Nem a iiókban levő pénz h<lz-
za a hasznot, hanem a munka!

Imrác közbeszólása vetett végett a
a közgazdasági vitának:

,* Csak nagyobb kárc,m ne legyen !...
Mert kiilönben ki,tépem a lábatok szárát.

/l'/,

Letérdeltem egy sijtét padban
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-- Dudálnak a tsarabás-gyárban! Hat óraI Ott, a mél-
tóságos úr előtt mutassátok nreg, hogy mit tudtok, ne itt
csépeljetek a szalmát!

Magam is szükségesnek tartottam egy-két utasítást.
Lelkükre kötöttem a fiúknak, hogy ne felejtkezzenek meg
a fegyelmezett katonás magatartásról, cle arról sem. hogy
látogatóban vagyunk s nen a gyakorlótéren.

- Slajmi, te szeretsz mindenfélével barálni, papírt haj-
togatni, ceruzát rágni, az újjaiddal dobolni ...

- De parancsnok úr! . ..

- No, nol csak úgy mondom. Es ne légy kotnyeles, kér-
lek szépen. lgérd meg, hogy csal< akkor szólalsz meg; ha
kérdeznek.

- De pa,. .

-- Ne mosakodj, Slajmi! Ha minclig szépítgetjül< a hi-
báinkat, mint a világ s a föld, nem mászunk ki belőltik
Hát csak vigyázz a csőrödre szépen,

A gyár kapui épen akkor nyiltak meg, amikor a széles
utcába befordultunk. A gyalogjáró hamarosan megtelt
entberekkel. Egyesek megálltak a tr<apu előtt a kocsiúton,
niások magánosan, vagy csopoítosan jöttek felénk, kezük-
ben pirosra pácolt, sárgarézveretű,,csúszpáiz|ádikát" ló-
bálva, egy-egy gyalult lécdarabbal, tr,rsl<óval vagy frir-
gácskötcggel a hónuk alatt.

- A mintaaszta'losok! - 
jegyezte meg Imrác. - Az

osztályuk rögtön a kapu nrellett van. Azért jönnek ki leg-
hamarább. - A gyár pedig egyre ontotta magából a sötét
tömeget, Amint elhaladtutrl< a munkások l<özt, a fiúk a
ruhájuk szagáról, a beszédül<ről rendre megmondták, ki
hol dolgozik: vasesztergályosok, l<ovácsok, szerszám-laka-
tosok, öntők. ..

Egyik tagbaszakadt, kél<zubbt;nyos fiatalember nreglib-
bctttctte kis-sapl<áját, anrint mellénk ker|ilt:

, Jó nrunkát! parancsnrlk tir! A jó Isten segít5e!
Vasfcrke vclt - - s m:eiiitt vlriaszlllhirtttili< l,rlinl, <-,lv-,.

gyiilt a tömegben.
,- Szegény Feri! - sajnálktrzott ,,Legenye úr". De iáj-

hat nrost a szíve, hogy nem jöhet veliink Barabás úr ele!

- Hiszen csak ne vt_ilna olyan nrackó, kistaííroztuk
volna szívesen! - 

jegyezte meg Imrác.
Az emberek 1assankint eltogytak. Az épület sötét volt,

csak a földszinti irodákból vetődött ki a zöld ernyőkkel
letonpított lámpafény,
' A kapuban néhány szót váltottam az aranyos-sipkás

portással. Bejelentett bennünkei a házi telefonon és kö-
zölte, hogy őnéltósága az irodájában vár bennünket. Első
emelet, a lépcsőtől balra, második ajtó.

A fiúkon némi lámpaláz vett erőt. Egyet rántottak a ru-
hájukon, nyal<kendőjükön, hátrasímították a hajukat.
,,Most válik el a tüdő a májtól!" - gondoltam magam is,
mikor a zöld posztóvá1 kárpítozott ajtóti bekopogtunk.

- netyzetiik nehéz, O. n.* kilátástalan! vette fel a
szót a gyárig,azgaió, miután rövidesen előadtam, mi a

szándékLrnk és milyen eszközök állanak rendelkezésünkre.
Mintegy 20-25 különböző szakmájú munkaerő foglalkoz-
tatásáról van ugyebár szó? Tőkéjük pedig nincs!

Hatalmas bőr-karosszékeink ugyan az írőasztalí lámpa
fénykörén kívül estek, de arról láttam, hogy Slojmi ajkai
hangtalanul mozognak. Bízonyára vagyoni helyzetünk
pontos adatai kivánkoztak ki belőle. Barabás úr elhallga-
tott, hátradőlt rúgóra járó székén és kitekintett az abla-
kon a sötéttre. Mi sem tudtLrnk mit szólni. Igy, szakember
szájából hallva, gyerekesen siralmasnak találtam vállál-
l<ozásu kat.

-- Ugy van, méltóságos urarnI nrondtam kiszáradt to-
rokkal, csakhogy megtörjenr a csendet.

- A dolcg menni fog! - folytotia a nagy úr és ceruzá-
iával halkan dobolni kezdett az asztalon. Menni fog, mer1
a szakmabeli különbséget át lehet hidalni szakszerű r,e-
zetéssel és ügyes beállítással, A tőke - nos, a tőke majd
csak előkeriil valanriképpen, ha megfogadják a szavamat,

.- A termeléshez ugyanis elsősorban nem pénz kell,
hanem értelmes munka. Lehet, hogy ez kissé furcsán hang-
zik, de igy van. Saját bőrönlön tapasztaltam, hogy maga
a pénz, főképpen a kívülről kölcsönzött pénz nem nyuit
senlnriféle varázslatos segítséget. . .

rVlind a hárman önkéntelenütl Slajmira néztünk, aki meg-
semmis|ilten süppedt a karosszékbe, No de ilyet! Hogy a
pénz nent fontos!

őméltósága pápaszenre megcsillant, amint a lámpa
rnellett ránktekintett;

- önök kételkednek, látonrI Pedig az ipar - ezt hang-
súlyozom - nem tőkéből, hanem gPndolatokból, munká-
ból, vezetésből tevődik össze. A pénzt a vevőktől kell
nregszerezni, neln a bankból. Aki csak azért fog a terme-
léshez, hogy haszonra tegyen szert, az hátul fogja be lcl-
vát a kocsiba s úgy akar hajtani. S talán még csodálko-
zik, ha nem jut nresszire.

Lássák, ezt mind azért bocsátom előre, mert tudom,
hogy új vállalkrlzásnál a célkitüzés a legfontosabb.

(Folyt. köv.1

,A
4
-]

1/j\

\

A gyalogjáró hamarosan nregtelt emberekkel.

hátradőlt rugóra iáíó székén.
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CsER,I{Bsz-sÍvERSENY.
Január 27-én lesz.
Reggel 9-re van kiírva a gyülekezés. Fél 10 órakor in-

dulnak a l8 éven felüliek. Háromnegyed 10 órakor indul
a következő, 10 után a harmadik és fél 11 körül a negye-
dik korosztály a futóversenyben. Délután 2-kor kezdődik
különböző lrelyeken mind a négy korosztály műversenye.

Mire e sorok rTapvilágot látnak, már megvolt az első
megbeszélés is 11-én, pénteken, sőt a vetítettképes elő-
adás is l2-én, szombaton. Ezentűl a versenyig minden
pénteken este 7 órakor van a szövetség helyiségében mcg-
beszélés és rendezői gyűlés. Rendezőre sokra lesz szükség.

Általában a tavalyi szabályok érvényesek az idén is.
Uj dolog, hogy a két örökös vándordíj (szövetségi pont-
számos és honvédelmi miniszteri futó) mellett még egy
harmadik eidőleges vtindordij is lész a legöregebb kor-
osztály műversenyének nyertese részére, továbbá egy díj
a legjobb uidéki (tehát nem I. kerületi) járőr részére, vé-
gül, hogy az idén ismét van verseny a tisztek és öre-
gek részére is.

Csak 4-es járőröket lehet nevezni. De viszclnt egy-egy
nevezés azután minden versenyre érvényes. A részletek a
Magyar Cserkész mult számában jelentek meg - és ha
valami kérdéses, a pénteki megbeszéléseken lehet a hite-
les válaszokat megszerezni, ezért jó, ha niinden résztvenni
szándékoző csapat ezekre elküldi egy va{{y több niegbí-
zottját.

A kanderstegi nemzetközi versenyeken azért sikerült a
l 1-es Bocskay-csapatnak oly szép eredményt elérnie és a
25-ösök tavaly megnyert vándordíját az idén is nagy íö-
lénnyel meghoznia, mert versenyeinken megszerezték a
szükséges tapasztalatot. Általában, aki nyitott szemmel
nézi a versenyeket, nagyon sokat tanulhat ralluk, ezért
minden síelőnek jó, ha mint versenyző, vagy mint rendező
résztvesz bennök. Jók a versenyek arra is, hogy ott talál-

kozzanak és megismerjék egymást a síeléssel loglalkozó
csapatok és cserkészek, kialakuljon azoknak a cserkészek-
nek a testvérisége, akik télen sem félnek kimenni a sza-
badba , . .

Természetesen az idén is közöljük majd annak a kimu-
tzttását, hogy melyil< csapat hány cserkészt tudott mint
versenyzőt és mint rendezőt síre állitani. Mert nem az a
főérdem, ha valamelyik csapat néhány jó futót tud ver-
senybe küldeni, hanem ennél többet ér az, ha a csapat
létszániának mennél nagyobb százalékát képes sível ki-
llozni a szabadba.

Ha tartósak lesznek a hóviszonyol<, a jó síelő csapatok
l<edvéért februárban az idén is sikerül talán valamiíéle téli
hikét megrendezni, - azok még a versenyeknél is érdeke-
sebbek szoktak lenni. Csak az a hátrányuk, hogy több
időbe és pénzbe kerülnek, mert lehetőleg ismeretlen tere-
pen, tehát Brrdapesttől távol kell őket elvégezni, hogy ne
ismert teriileteken folytatott séta, hanem igazán hike le-
gyen belőlük. Akinek van valami jó terve vagy javaslatá,
szívesen vesszük. Ha ez tényleg megrendezésre kerül, a
február elseji számban közöljük majd a feltételeit,

Néhány apróbb változás készül a verseny rendezésének
módjában is. Akik résztvettek az idei írjhutai tiszti tábor-
ban, azok ott kipróbálták ezeket, a többiek pedig majd
idejében meghallják a pénteki összejöveteleken. A sorso-
lás a versenyt megelőző pénteken lesz. A pályát a ver-
seny előtt, 9-kor ismertetjük, mikor a versenyszabályok
leglényegesebb pontjait is kihirdetjük, ámbár ezeket min-
den érdeklődő előre kellene, hogy megtanulja, úgysem sok
az egész,

Egyelőre a legsürgősebb a nevezési lapokat megírni és
a síelést magát gyakorolni, a futást is, meg a műverseny
számait is, szóval menni /ci a szabadba!

Zsembery ayuh.

BIHARI CSERKESZEK."
Bihari cserkŐ§zek ttteggyujtják a fdktyát,
ha magasra tartjdk, Vdradot megldtjtik.

Vdr,adon sriserdö verte fel oz utcat,
iszonyú sdserdő, küszöbön se jutsz dt.
Átkozott mogva, hegyes sris, gonosz sris,
acélból való scís, hideg és vérrozsdtis.
Szuronyok, szuronyok nőttek a földbőI,
az ablakcserépből, meg a kerti zöldbőL,
szuronyok, szuronyok, sok szurony, milliom!
É,s halcílra hervad köztük a liliom.

Bihari cserkészek meggyujtjdk a ftiklyat,
ha magasra tartjttk, Varadot megldtjdk.

Vdradialt arca ltönnyes és kesergő,
mi itten, ők ottan, közbiil a sdserdő.
Reszket a saserdő, reszk,et gyökerestül,
mert piros f étty süt ra uz éjen keresztiil.
Testuéreink ott ttil a csodtit lessétek,
a csoddt : éjf éli hajnalvörösséget!
Nagy, bozontos langgal a sötét mezőben
sok, sok ezer fdklya van gyülekezőben.

Bihari cserkészek lengetik a fdklyát,
ha előre viszik, Var,adot megvdltjak!

Nadclnyi Zoltdn.

. ,1 bihari cserkés:eb űnnppén-elóadta BuchúaId Béla herfiíéU tithár.

A szú cserfa gerendába esett, nehezen ment a sorsa.
A cserfa fiatal voit és kemény. Szegény féreg sóhajtozott,
nyögött, mint az acélfúró a merev öntött vasban. Nehéz
az élet. Az enyém küiönösen nehéz. Másnak puha, erdei
fenyő jut, vagy legalább korhatag bükk. Nekem ezt a
csontketnénységű cserfát kell össze-vissza fúrnom. Bele-
pusztulok idő nap előtt. Halálraszántan újra, meg újra
nekivetette magát az életfogytig tartó munkának. Szitált
a finom por a keserű munka nyomán, lassanként csinos
i:armada gyűlt össze belőle a gerenda alatt.

- Nézd az átkozott sz[t - szólott a gazda szolgájá-
nak, milror a barnás porcsomót észrevette -. Nézd az
átkozott szű, a vadonatúj cserfa gerendába már befész-
kelte magát s úgy clolgozik, mintha napszámba csinálná,

A szolga, aki mellékesen bölcs ember is volt, megcsó-
válta a íejét. - Vannak emberek is, akik a rombolás
nrunI<áját époly élethivatásnak tekintik, mint mások azt,
h,lgy építgessenek.

De ez a megjegyzés semmit sem változtatott a szú ter-
mészetrajzán Egyet káromkodott s azután mérgesen neki-
lendült megint a munkának; fúrt-fúrt tovább.

Nihodemusz Kdrotg.
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panuLzAT-MEGFEJTE§.
,,Hogyan tölti eL a cserkész a kardcsonyi szünet egy napjat."
Mi tagadás : ez a pá|yázat nem sikerült. Az után az élén|<

nrunkálkodás után, amely a pályázatokat megfejtő cserkószek
bttzgalmát olyan íényesen igazolta, szinte érthetet|en az a kö-
zÖmbÖsség, amelli,el ezt fogadták. Pedig igazán cserkészeknek
való feladat lett volna. Vagy azért nem jött a válasz, a megol-
dás, mert most sokkal többet kellett volna íáradozni, mint más
trlályázaI megfejtésénél? Szomorú voln'a, ha igy lenne.

A szomorú tény az, hogy alig l0 dolgozat jött be s ezek sem
érnek annyit, mint amennyi feltétleniil kitelne a M. Cs. olvasóitól.

A legjobb dolgozatot megint Bagyinka Jdnos I84. Csaba írta.
()vé az első díj. A második díj nyertese Csermdk Béla 44 Rtikóczi
GödöUő, a harmadik díj pedig Szdntó Istvdné,760 Pyrker, Eger.

ügyes dolgozatot irtak még: 1lIeszlényi Zoltdn 2O2 ()rvénykő,
Miskolc, Szántó Ktiroly 172 Damjanich, Baja. A többi igen
gyenge volt. - Máskor több igyekezetet szeretnénk látni. Ebben
a számban nagyok számára nem is hozttnk rejtvényt, sem
jeladatot nem tííziink elébetek.

B ETÜ R,EJTVENY-M E GF,EJTE s.
A.december 15-i számban között betíirejtvény meglejtése'a

kijvetkező:
|, Betlehemben született.
2. Karácsony a keresztényck ünnepe.

Helvesen feitették meg a következők: ifj. Boda Andor 5. B.
K. G,l Bartal Ferenc 254. cs. cs, Bpest; Dumtroff Bandi Bpest;
294 Eszterházy Károly cs. cs. Turul örse; Gráf Sándor 179 Rá-
kóczi Borryhád; Grósz Lajos 921, Venetianer; Hajszekker Láylt)
3. sz. R. M.; Hellmann ALrról 82 Szeged; Kiss Józseí 452 Szt.
Bernát;_Klár Gábor 44 ílákóczi; iíj. Molnár Ferenc 85 Zrinyi;
Molnár László 118 Turáni ; Nagy Ferenc 85 Zrinyi; Németir
Imre 314 Czttczor Gergely; Papucsek József 198 Ilákospalota;
Prodán Döme 41 Berzsent,i ; Posevjtz Albert l79 Rákóczi; 44
Rákóczi Dalu örs; Szecsk-ay Dezső 7l Zrinyi; Szántó Károly
157 Damjanich; Tulliusz József 550 Baross; Orbán Oéza 359
Vaida ödön: 7l Zrinvi Fecske örs,

Öilat nl,ert.k: Szec§ka.v Dezső 71 Zrinyt, Zalaegerszeg. Klál
Gáhor ]4 Rákóczi.

rJl pnttlnrJTvÉNy.

S.o.S Sz

Kisebb cserkészek fejtsék meg; a heyes megfejtést beküldől<
közt két könyvet sorsolunk ki. Beküldési határidő íebruár 5.

ec

C§ER,I{ÉSZFIÚI{ ÍnÁsar

ALI<O NY.
A!kott1,... Erdóhen jdrok
uttalan utakon.
A ftik lombja se rezdüI,
Semmi hang, semmi nyom.

Hallgat köröttent minden,
Csendesen van, pihefi.
És nekem a nagy csendben
Dalolni kezd szivem, Gdsz Istvón

MAGYAR NOTA.
Féttyes bdlban, kis csdrddhan,-
Szerte-széjjel e hazdbatt
Egy a nóta lelke, hangja,
Vígzené je, 'htis haragja.

Mennyi örönl, ntennyi llanat
Érte a mi szép hazdnkat,
Benne uan az núnd a fábatt,
Magyar cigdny tíz ujjdban.

Heje! Huja! . . . Sikit mrir a
Vékotty négy hur keskeny hdta,
S ropog a húr, mint a csdrdds,
öreg cigtitty: magyar dldás.

Cseng a pohar, zeng a zene
Ez a szokds erre fele,
Hogy a könny hull nyakra, före,
Gyönlyözö Itor iiriíöhe.

Magyar zene, kuruc nóta,
Siratja e hazdt újra,
S az ösz cigdnykeze renrcg,
Két bt|ts szeme btiban mereng.

S húzza, tonia ,neddig tudja,
Mig csak birja siró húria . . .

öre2 nótas! . . . Hej.' Kraszna vcir. ,

- Húzzad, sirjatl örc§ cigdny;

Búsan, fdjón, ril,a !onjad!
Soha, soha el ne hagyjad
Síró |ddotl ezí a ttótát:
Nagy lesz újia Magyarorszdg!

1928. v. 17 if j. Takáts Cyula.

Eddig cserkész voltam, engedelmesked-
tem íeljebbvalóimnak. Van örsöm, s azok
a gyönyörű órák, miket így örsi órákon,
ósszejör,eteleken eltöltöttiink, soha nem
térnek vissza a magrik bensőségükkel. *
Félév után, mint a többi n},olcadikos, sza-
badságra vonulok; azután tiszt leszek. Le-
het, hogy ezután is íogok örsöt vezetni,
lehet, hogy a cserkésztiszti pálya rám
nézve még szebb hivatás: cie azok az els(i
örsi órák mindig emlékezetemben maraci-
nak, soha nem fognak többé visszatérni.
Isten veletek, boldog cserkészéveim. Nek-
tek köszönhetem a legtöbb szépet, a leg-
több jót, a legtöbb nemeset . . . De mind-
azt, amit Ti nylrjtottatok, nekem vissza
kell majd adnom. S ki tudja, vissza ttr-
dom-e adni, úgy, sőt hatványozottan, mint
ahogy én kaptam?.

Ma már közele§, állok az élet zúg,'r
tengerénel< partiához; mint ma egy éve.
Akkor még csak a hullámok zúgását ha1-
lottam; ma máí a part közelében állok,
s a távol ködén át Jézus keresztjének és a
cserkészliliomnak halvány körvonalát lá-
tom. Tudom, hogy nekem ezek felé kell
majd eveznem, s nem szabad szemelól té-
vesztenem egyiket sem, mert esetleg el-
veszítem őket örökre. Nem ttrdom, milyen
szeleket ad az ég; |ehet, hogy csak nagy
keriilő úrton, lehet, hogy csak az egyiket,
lehet, hogy a másikat íogom elérni. De
minden erőmmel azon leszek, hogy a két
szimbolum alatt elteriilő révben ki is k(js-
sek.

Isten veled, 1928. Isten veled, gyermek-

Egy nyolcadikos naplóiábol.
1928. december 31,
Isten t,eled, l928. Tégect már cltemet-

tiink. lsten veled bajtárs, ki annyi örömöt,
de egyúttal bánatot is nyujtottál nekem.
Meglratva veszek brlcsút tőled, mert tu,
ciom, hogy soha nem fogsz Te többó visz,,
szatérni. veled bezártrl életem elsií ktlr-
szaka: a gyermek, az érettségi, s aztttán
itt hagyom a szülöi házat; ki tudja, az or-
szág melyik tája felt sodor az élet.

Diák voltam eddig nyolc esztendeig,
már csak pár hónap van hátra és
azután beteszem az iskola kapuját. Tanu-
lok tovább is, ,lehet, hogy ki fogom még
rryitni sokszor azt a kapr_rt, de te boldog
kegyetlen év. . . Gondtalanul éltem eddig
a szülői ház menedéke alatt. Te voítáI az
utolsó, ki még láttad ezt. A következő év
már számtalan gondot hoz; jön majd a
pályaváIasztás nehéz problémája..

korom.
Békéscsaba

Bagyinka János
l84 ,,Csaba".

A Mattltct,t Cse,rltésasaöuetség1
{)§§pí?.§ ltöaponti, hi,ua,ta,l ai nrl It

h,iuaűa,los órtíi :
rraporrkint d, e, 9-1-ig és d. u. 4-7-ig.

Pénztár-órák: naponkint 11-1-ig, d. tr,

4-6-ig, kivéve a szombat délutánt.
Az .órszágos elnök és az otszágos íö-

tisztviselők fogadó idcje:
Witz Béla országos elnök fogad: hétiőn

d. u. 6-/28-ig, pénteken 5-7-ig.
Temesi Gyöző dr. országos társelnök

(ellenőrzö) szerdán és pénteken d. tt.
5-7-ig.

Faragó Ede országos vezetőtiszt szer-
dán és cstitörtökön d. e. 9-1-ig és d. u.
4-6-ig.

Major Dezső dr, országos ügyvezető lő-
titkár nrindennap 9-1-ig és szerda és
szombat kivételével d. u. 4-7-ig.

Borsiczky Sdttdor dr. országos ügyész
szerdán, csütörtökön és szombaton d. u.
5 órakor.

Kosch Béla gazdasági főtitkár minden-

nap, szerda és szombat kil ételével c1. tl.
4-6-ig.

Molnár Frigyes dr. külföldi ügyek fő-
titkára kedd, csütörtök G-8-ig.

Vidovszky Kdlmdn a Magyar Cserkész
szerkesztője kedd, csütörtök d. e. 11-1-ig
és szerda d. u. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

eri Emil országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5-7:ig,

Sztrilich Pál országos vezetőtiszt,he-
lyettes héttő, csütörtök, péntek 4-7-ig
(Cserkószház), szomhat, r,asárnap Cser-
készpa t,k.
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Kill,földí króni,ka.
Ujabb ujévi kívánságok érkeztek a Szö-

vetséghez a következőktől: Sten Thiel
svéd külügyi megbízott a saját, valamint
a svéd csekészszövetség nevében, a lu-
xemburgi katolikus cserkés4szövetségtől,
Der Deutsche Spáherbund, St. Sedlaczek,
a iengyel cserkészszövetség Iőtitkára, gr.
Marty Henri a saját, valamint az ,,Ec-
laireurs de France" nevében, a bremeni
vizicserkészek (akik nyáron Tihanyban
voltak), a spanyol cserkészszövetség el-
nöke, főtitkára, valamint Julio Castro del
Ilosario ügyvezető-főtitkár, a chilei cser-
készszövetség, N. Kann eszt lőcserkész
és Rautsmann ügyvezető-elnök, James E.
West, amerikai főcserkész a saját, vala-
mint az Egyesült-Államok cserkészei ne-
vében,'J. Zarrins a saját és a lett cserkósz
qzövetség nevében, Trayanoíf bolgár íő-
cserkész, stb.

Csehszlovákiai Magyar Cserkész címen
a ,,Mi Lapunk" mellékleteként jelenik meg
január 1. óta a szlovákiai magyar cser-
készek hivatalos lapja magyar nyelven.
Szerkeszti Krendl Gusztáv magyar titkár.
t)römmel és szeretettel iidvözöljük.

Az osztíák Cserkészszövetség alpesi
clubja alakult meg a napokban. Tagjai
ugyanazokban az utazási és egy{| 196-
vezményekben részesülhetnek, mint a
töbhi osztrák turista egyesület tagjai. Be-
lépési díj 2 schilling, évi tagdij 5 schilling.
Felvilágosítással szolgál : österreichischer
Píadfinderbund,Wien I. Wipplingerstrasse
8. II|.

Sven V. Knudsen, a dániai Jamboree
közkedvelt tábortűzvezetője, e hó folya-
mán néhány etőadást ígért a magyar cser-
készeknek Budapesten. Most táviratilag
közli, hogy ezúttal akadá,yozva van és
küldi üdvözleteit.

I(R Ó N II{A
tttlttttllttttttltltllttltllltttttlltltltll*Filltttltltttlttlltlllttllllllt

szobor az i§meretlen cserké§znek.
l909-ben Wm. D. Boyce, csikágói pol-

gármester London egylt<' ttitvaiosában
nem találta a keresett címet, Már-már két-
ségbeesve állt egy utcasarkon, amikor
megszólította egy cow_boy-félén öltözött
fiú:'

- Bocsánatot, uram! Nem lehetnék ta-
lán valamiben segítségére?

iír. Boyce megmondta, hogy hová akar
nenni. A fiú megköszönte az adott címet
és azt válaszolta:

- Tessék velem jönni, uram. El fogom
-",ezetni.

_{ fiú elvezette a keresett cimhez. Az
:,.rnerikai úr zsebébe nyúlt és egy schillin-
get akart neki adni. A fiú azonban eluta-
>.ll l ( td.

- Köszitnöm, [tram, de nem fogadhatom
=]. _\ cserkész semmit sem fogadhat el
_::i jótettéért.

- Tessék? mormogta csodál-
. ,tva az amerikai.

_{ cserkész elismételte, amit az előbb
- _,ndlrtr és hozzátette:

- \em tetszett még semmitsem hallani: :serkészetről?

- .\londj el egiret_mást róluk! - sür-
-:::c }1r. Bo|ce.

.{ ::ú megtéte a kír,ánságot. Azt is el-
-_:ii;a. hogf a. Központ a közelben van- ;. nag\'on szír-esen elvezeti.

KÜLÜGYI rrIREI{
Mr. Boyce elintézte dolgát. A liú várt

rá addig az utcán, majd elkísérte Sir Ro-
bert Baden-Powwellnek, a Britt C]serkész-
szövetség alapítójának irodájába, ahol a
cserkészmozgalomról a legszívesebb Jelvi-
lágosításokat kapta. .{ legjobb útbaiga-
zításokkal' és egy csomó cserkészkönyv-
vel tért vissza hazájáha,

Néhány hét mulva megindult az ameri-
kai cserkészet: Mr, Boyce és lelkes bará-
tai megalapították az U. S. A. cserkész-
szövetségét.

Entrek az ismeretlen cserkészfiúnak kö-
szönhetii, hogy a cserkészet Amerikában
oly hamar eljutott. Azóta ez a mozgalom
az amerikai tiúk százezreit nevelte jó hon-
polgárokká. 

*

Nemrégiben Oillwell-Parkban az ame-
rikai cserkészszövetség Nagytanácsa egy
hatalmas szobrot emelt az ismeretlen cser-
kész emlékének ezzel az egyszeíű, de éke--
sen szóló felírással:

,,Az Ismeretlen Cserkésznek, akinek a
napi jótett véghezvitelében való becsüle-
tessége hozta az U. S. A. -ba a cserkész-
nrozga lmat."

Ez a jótett az oka, hogy ma annyi cser-
kész gyakorol Amerikában napi jótettet.

(,,Handbook for Boys"-bó' 
ái.!.}rrro,
Bonyhád.

Minden csapatvezető ligyelmébe! Fel-
hivjuk a csapatvezetők (parancsnok, csa-
pat-titkár, raivezető stb.) figyelmél arra,
hogy az évi jelentések beküldésének ha-
tárideje már elmult. flájdalom, még min-
dig van több csapat, amelyik e kötelezett-
ségének nem tett eleget. Bizonyosan az
éveleji sok munka vagy a vakációi han-
gulat volt ennek az oka. De már vége van
a vakációnak is, a munkatorlódásnak is.
É,pen ezért szeretettel kérjük e helyről is
vezető testvéreinket, ltogy évi jelentésü-
ket haladéktalanul küldjék be. A késedel-
mezők rendkíviil megnehezitik a központ
munkájának zav ar talanságát.

A budapesti ,,Boc§kai" csapat Kander-
stegben. A kanderstegi nemzetközi cser-
készotthon előtti nagy zászlórúdra ismét
felreppent a magyar lobogó. Árvalányha-
jas kalapok látszanak a nágy havas he-
gyek aljában. Közeledik a nemzetközi si-
versenyek időpontja és az idén a 25. sz.
Szt. lmre csapat által tavaly megnyert
vándorserleget a budai Bocskaiak akar-ják megvédeni. Mikor ezek a sorok a
nyomdába mennek, még nem tudunk
eredményt, csak reméljük, hogy a magyar
akarat és kitartás isrnét győzelmeskedik.
Épen ezért a részletes beszámoló a csapat
visszatérte utálr a következő számban fog
megjelenni. Ma csak annyit, hogy a csa-
pat, melyhez még három 100/ö. csapat-
beli és egy 3O/ö. csal,atbeli is csatlako-
zott, dr. k. Molnár Frigyes, a kütföldi
ügyeket intéző országos főtítkár paíancs-
noksága alatt utazott ki, kinek helyettese
Szabó Zo|tán cserkésztiszt volt. A csapat
egyúttal vállalta a kanderstegi házban be-
rendezendő ,,magyaí szoba" díszítését is,
amihez az anyagot Pestről vitték maguk-
kal. Ez elsősorban is egy Nagy István ál-
tal tervezett színes faldíszítésből áll, mely-
ben magyaros motivumok közepette is-
métlődik a magyaf cserkészjelvény, -Ezenkívül még néhány magyar népvise-
letet ábrázoló aquarell, néhány színe.s dia-
pozitív az ablakokra, néhány kézfestésíí
bélapátfalvai mázos tányér és kancsó és
iőérdekességnek egy ú. n, ,,bendőlámpa",
melynek eredetije a Hajnal-utcai Cserkész-
boltban látható - egésziti ki azt a diszí-
tést, mellyel iparkodtak a szobát magya-
ros jeIIegűvó tenni, Ez láthatóan sikéiült

is, mert a Cserkészek Nemzdtközi Alpesi
Clubjának jelenlevő képviselői és tagjai
nagy tetszéssel fogadták a szoba átadá-
sát, mely január l-én ment végbe. Az a
terv, hogy minden a jövőben kiutazó csa-
pat valamilyerr csekélysógge| hozzájárul
még folylatólagosan a szoba díszítéséht,z,
Lapunk zártakor mar ntegérkeztek u
Bocskay-ak Kanderstegbőí és pedig a leg-
teljesebb dicsőséggel. Nemcsak meguétl-
ték a serleget, trcmcsak a.főversenybett
lettek újra elsők a magyarok, hanem még
ez,enkiuüI is sok dijat hoztak haza. ]öt,ő
számunkban többet!

A KIADóHIVATAL HIREI. 1. Ezuton
órtesiljük kedves elö|izetöinket, hogy a
Cserkésznaptarakat igyckcztünk a janudri
szdmmal egyült mindenkinek expediúlni.
Azonban az elöíizetések oly nagy mérték-
ben érkeznek hozzánk, hogy egyesek ké-
rt'sai késedelmeí szenvcdnek, s igy a ja-
nudri szdmot és a naptdral csuptin a he-
érkezés sorrendjében tudjuk expedidlni.
Részünkről biztositunk mindenkit, hogy a
leggyorsabb és Iegetözékenyebb módon
nyer elintézést.

2. Szükségesnek taldljuk megjegyezni,
hogy a Cserkésznaptarat csak azon elő-
fizetőink kapják ajandékba, akik uagy
december végén, uagy most fizeínek
elö; s így mindazok, akiknek az előfize-
tése korábban jtir le, mint június hó, csak
meghosszabbitás esetén kapnak naptárt.

3. A Magyar Cserkész bekötlsi tdblak
ttlhátty napott beIüI elkószülnek, omikor is
az előjegyzett- címekie kiküldjük. - Elő-
jegyzéseke,t továbbra is e|,!o gadunk.

A Cserkészbolt két pályadiiat irt ki. -Az elsíjt az a cserkész vagy cserkészles-
tület (örstől akár egy egész kerületig)
nyerheti el, aki vagy akik május l-re a
legmagasabb összeget jelentií,vásárlási
nyugtacsomagot tudnak a Cserkészboltból
bemutatni. (Nyugtának számít minden fi-
zetési blokk, postautalány, trtánvétlevél
stb.) Minthogy nem vizsgálják, ki vette az
árú| ennek a díjnak elnyerése tisztán
cserkészi,igyességen, illetrle szervezési ké-
pességen múlik.

A második diiat az a csapat nyeri, mel1,
ugyanezen idő alatt létszámához viszo-
nyítva a saját részére történt legmagasabb
összegű vásárlást tudja kimutatni. Ennél
a díjnál a vásárlások alkalmával a nyug-
tát az illető csapat javára igazoltatni kell.

srvényesek azok a vásáilások, melyek
január l5-e és május l-e között eszköiöl-
tettek és ugyanezen időpontig kiegyenlí_
tést nyertek. A beérkező pá|yázatókat a
zsüri 1929 május l5-ig felülvizsgálja ós
a júnitIs l-i Magyar Cserkószben az ered-
mónyt közhirré teszi.

Pályadíj: 1-1 darab teljesen felszerelt
1929-es típusú örsi sátor, vagy ezzel
egyenértékű egyéb lelszerelés. Cserkész-
bolt (a Cserkészszövetség székházában).
Budapest, V., Hajnal-u. 6. A Cserkészbolt-
nak Btrdapesten semmiféle más elárúsíió-
helye nincs.

Helyreigazitás. Az l92r], évben igazolt
csapatok kimutatásába hiba csúszoit be,
amennl,jbgn ott a 34l. sz. csapat ,,NagV
Sándoi" néven szerepeI, holott a m. r,]i.
Testnevelósi Főiskolának mult évben iga-
zolt csapata ezidőszerint még nem vi.sel
külön nevet., Rothermere-induló. Igen érdekes és ér-
tékes zeneművel lett gazdagabb a napok-
ban a magyar dal-irodalom. Radó József,
az ismert és kiváIó zeneszerző mindén vo-
natkozásban pompás,magyar lelkíí indulót
irt Sass Irón szövegére, áinely indult'l Ma-
gyarország nagy barátjának, Rothermere
lordnak hódol. Az induló célia az, hogy
visszatükröztesse azt a tiszteletet és szÉ
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Ietetet, amelyet a magyaí nép érez a ne-
mes lord iránt. A Rothermere-indulót,
amely menetelő dalnak is nagyszerűen be
iog válni, szeretettel ajánljuk Cserkésztest-
véreink figyelmébe,

Mióta ismerik a sit? Mostanában olyan
örvendetes elterjedettségnek örvend már
a sielés, hogy sokan egészen elfelejtik,
hogy alig nehány éve ismerik csak igazán
annak minden csinját-binját. Helyénvalri
talán egy krs történelmi vrsszapiliantás.

A görog Procopius és Jordanes 550-ben
megemlékeznek ugyarr gerendákról, me-
lyex a havon való t<özleredést megköny-
nyitik, azonban nenr áilaprtható tneg ezet<-
nek a gerendáknak a mineműsege. Áili-
tóiag a Yll, században az Alpeset< délke-
leti tejtőin ismerték már, Bizonyos, hogy
a skandináv hadseregek régerr ismerik és
használják. Svájcban lB83-ban egy né-
met orvos használ először sít, melyet
Norvégiából kapott, azonban használatát
nem ismervén, Arosában köznevettség tár-
gya lett. Körülbelül ugyanabban az idő-
ben paulcke vilmos dtákot örvendeztetik
meg egy pár sível. Később a síelés nagy
apostota lett. 1893 janr,rárjában sikerül az ,

elsó hegymászás sivel, amennyiben négy
glaris-i turista eléri a Pragel-t (l554 m),
ami abban az időben hallatlan rekord volt.
Az általános íigyelem csak Nansen iB91-
ben megjelent konyve alapján terelődött
a síelésre. Ebben a könyvben részletesen
számol be grónlandi expedíciójáról ós an-
nak a véleményének ad kifejezést, hogy
az út ,,lécek" nélkiil nem lett volna meg-
odhatö.

É,rdekes, nogy néhány éve Svájcban egy
küIön alapítvány működik, mely a forga-
lomtól távol eső vidékek gyermekeit látja
el lécekkel a célból, hogy igy könnyebben
járhassanak iskolába, Évenktnt több, mint
l000 pár lécet osztanak ki ingyen,

A Magyar Turista Egyesület havonta
kétszer, este 7 órai kezdettel a ,,Budapest
Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárrum"
előadótermében (VIIL, Mária Terézia-tér
B. III.) vetítettképes előadásokat tart, Az
1929, évi lelolvasások sorrendje a követ-
kezö: 1929 ian. 12. Dr. Zsembery Gyula:
A téli turistaság és síelés. 1929. jan, 19.
Maderschpach Viktor: A Retyezát. 1929.
ian. 26. Dr. Szabó Zoltán egyetemi nyilv.
i. tanár:. az erdő és a mező növényvilága.
1929. iebr. 9. Dr. Dobiecki Sándor: l u-
rista-táborozás és íelszerelés, l929. febr.
23. Lévay István: Megszállott hegyeink.
1929, márc. 9, Dr. Zsembery Oyula: Tu-
ristaság a honvédelenr szotgálatában. l929.
márc. 23. Schmidtkunz Walter (München) :

T.uristen Jugenderinnerungen. (Turista if-
júsági emlékek.) 1929. ápr. 6. Déry József:
Salzkamergut. 1929. ápr. 20. Dr. Hore-
schowskyAlfréd (Wien): Bergturen in den
CordilIern. (Hegymászások a Cordillerák-
ban.) Felhívjuk a csetkészek íigyelmét az
érdekes előadásokat.

A rádióban előadást tart január hó
26-án 16 órakor dr. Kaposi Molnár Fri-
gyes ,,Cserkészet a nagyvilágon" címen.
Eddig a rádió előre nem tudta megmon-
<lani a cserkészelőadások időpontját, azért
előre nem közölhettiik,

Cserkész-táncmulatságok hírét hozl,a
nleglehetősen gyakran a posta. Szeretnénk
most a íarsangban minden cserkésztest-
vérünknek a íigyelmét felhivni arra, hogy
mi nemcsak a Bakonyban, hanem a par-
ketten is cserkészek vagyunk. Tánc köz-
ben is. É,pen ezért a cserkész sohasem
táncol magához méltatlan táncot s mind-
egyiket cserkészmagatartással járja. A
mulatságban pedig mértékletes. Nem fe-
lejti el, hogy neki komoly kötelességei

vannak, amelyek nem szorulhatnak hát-
térbe a tánc miatt. A mult esztendőben
errői a témáról sokszor írt a vezetők
Lapja. Jó volna, ha íelserdült cserkésztest-
véreink ezeket a cikkeket most elolvas-
gatnák s azoknak szellemében beszélget-
nének e kérdésről.

Éjféti cserkészdiszörség Szilveszter éj-
szakáián. Nagyon szép, nagyon meghati)
szolgálatot teljesített egy csomó öreg-
cserkész Szilveszter ójszakáján. Arnikor az
egész főváros szinte fejétvesztve tombott,
mulatott, pezsgőzö';t, ainikor a kávéházak
és a mulatók zsuíolva voitak s az utcá-
kon ezerszámra hullámzott a léhásl<odó
embetek sokasága, akkor vagy negyven
öregcserkósz g5,önyörű szjntlrolikus s:rll-
gálatot tartott. A cserkészirázban íitöttók
fel tanyájukat s otinan riiánl<int ment az
őrseg (felváltás) az ortlzág zászlójához a
Szabadság-térre, ahol kandellábert gyuj-
tottak s a felvont zászlr1 mellett diszörsé-
get álltak. Egyetemi hallgatók, iparos és
kereskedősegédek voltak itt együtt, s mi-
alatt sok fiatal társuk átadta magát a
mámoí és léhaság tobzódásának, ők néma
őrségállásukkal azt jelképezték, hogy a
magyar ifjúság korr:olyabb része résen áll
és akkor is fájó szivvel, vas akarattal, ki-
tartó huséggcl gondol a csonka-hazával
szemben íennálló kötelességére (hiszen
erről beszél az országzászlóí, amikor álta-
lában mindenről meg akarnak feledkezni
az emberek, amikor mindenkinek csak a
mulatás a célja, Nem volt ez hivalkodás,
csak nóma tüntetés amellett, hogy a
cserkósz akkor is tridja, hogy komoly kö-
telességei vannak, amikor a vigságnak és
szórakozásnal< van az ideje.

Kik küldték be az évi jelentést? A pos-
táról január 1O-ig beérkezett évi jelenté-
sek között sok érciekes, f igyelemreméltó
és szép volt. A beküldő csapatok a követ-
kezők:2B2 Tóth Kálmán,205 Zrinyi Mik-
lós, 337 Rigó, 79 Festetics, 555 Csajághy
Sándor, 159 Korvin Mátyás, 175 Bocskay,
968 Kunsági, 237 l4átyás király, 297 Br.
Eötvös, 293 Szt, Kapisztrán, 665 Turán,
67l Kinizsi Pá|, 25O Hangya, 454 Szent
László, 264 Hunya.li János, 55l Baross
()ábor, 9.5B Htlnyadi Lászlú. l7B P, V. P.
Mecsekalji, 763 Sztáray Mjhálv, 2l6 Aran5,
János, 957 Wesselényi Miklós, 65lt Som-
sich, 88 Szabolcs, l55 N. A, P.,462 Bis-
singer József,317 Yirrasztó,306 Szt. Adal-
bert cserkészcsapatok. Ezúton is íeihívjuk
a többi csapatok figyelmót az évijelenté_
,sek beküldésére.

Ami a ,,B. P."-ből kimaradt. ,,A hegy-
mászás a legigazibb cserkészsport. A kis-
gyermek mászkálása, a íiú fáramászása is
nevel, hát még a hegymászás. Milyen jó
hatású a testre és lélekre, különösen, ha
csoportosan űzík| Kandersteg a hegyi
cserkészet egyeteme."

,,Miért állnak fel az angol cserkészek
félkörben arcvonal helvett? Mert minden
egyén résztvesz a párádéban, nemcsak
egyik csavarja a gépnek és módja van
Iátni, mi történik előtte."

,,Nehéz az öreg ktrtyát új triikkökre ta-
nítani, de reményünk a jövő nemzedék.
A jellenr, az egészség, az ügyesség nem-
zedél<ének íényes a jovője!"

,,Sajnálattal látom, mennyire kinrent a
a divatból a cserkészek botja, A rvind-
sori lally-n a 30,000 cserkész mind bottal
jelent meg. A jó cserkészbot végén nincs
hegyes vas és így a 60.000 szemből egyet
sem szúrtak ki . . ,

A bot felderítő-koromra nyúlik vissza,
amil<or sötétben írtmutató, patakon átal-
ugró, kutyák, viperák ellen védő, hegy-
másző szerszámom volt. Azóta csaknem
elmaradhatatlanná vált kezemben a bot,

amelynek különösen másíélméteres, íelül
villásan kétágú, faragott példányát sze-
retem viselni. A hegyesvégű botról egy-
szer Franciaországban megkérdeztem: -Ugyan miért játszanak a írancia cserké-
szck veszélyes fegyverekkel? - és rámu-
tattam a hosszri lándzsabot csúcsára."

l. KERüLE,f.
Az 5. sz. KEG. cserkészcsapat a kaíá-

csonyi szünetben tartotta harmadik hat
napos sítáborát a hevesmegyei Hasznos-
felsőhután 20 résztvevővel. A csapat ezút-
tal ismét szülőktől, cserkészbarátoktól ösz.
szegyüjtött ajándékokkal megrakodva vo-
nult táborba, hogy a szegény tótajkú la-
kósság nagy nlomorán néntileg enyhítsen.
Két évvel ezelőtt 120 darab tankönyv és
mesekönvv gyült össze; tavaly összesen
65 darab különíéle ruhanemú, ezidén ösz-
szesen 114 ruhadarab és 20 darab könyv
került kiosztásra. A kiosztás szilveszter
délulánján, az iskolásgyerekekkel közösen
rendezctt karácsonyfa-unnepség keretóben
íolyt le. Az isko]a tanítójánaI< segítségé-
vel előre elkészített csomagokat a csapat
két legkisebb cserkésze adta át. - lgen
cserkészszerű volna, ha idővel minden sí-
táborozó csapat valami hasonló módon
próbálna sok falu nyomorán enyhíteni.
Nenr sok fáradsággal nagy jót tehetüik
és szilárd kapcsokkal fűzhetünk össze vá-
rost és falut.

li. xERuler.
kerületi tiszti értekezlet volt ózdon de-

cember 9-én. Megjetent mintegy 50 ve-
zető s több I. B., illetve szervezőtestületi
tag. A szövetsl§et dr, Temesi 6yőző
szüv. társelnök, ái ózdi V" I. B.-t Faragó
uyula kormá nyf ötanácsos,t Jgy árigazgaió,
ker. társelnök képviselte. Sáirán Ferenc
elnök,nregnyitója után a részletekre is ki-
terjedű magyarázatot tartott a 9. iörvény-
ről Chura Jozsef, a 22. sz. csapat parancs-
noka; Benedek Béla vezetőtiszt pedig ,,A
cserkész helye és szefepe a magyar élet-
ben" címen taított előadást. Zsupán
László ügyv. elnök a ker. legközelebbi
programmjáról s teendőiről számolt be rö-
viden; a délutáni értekezleten pedig
Szabó Lajos, a 763. sz. ,,Sztáray Mihályn
cserkészapród-cs. parancsnoka s2ólt arról,
hogyan lehetne a II. kerületben meghono-
sitani a vizicserkészetet? lVíindnyájan meg-
gazdagodva távoztunk az értekezletről. A
magyaros cserkész vendéglátásért pedig
az ózdí csapatoknal<, de mindenekelőtt
ljaragó Gyula V. I. B. elnöknek mondunk
köszönetet.

Az ózdi V. lb. a táborozott csapatai ré-
szére pályázatot hirdetett. Leirandó a tá-
borozás története naplószerűen, vagy eI-
beszúlés formájában. Terjedelme 3 ii, pa-
pír. Határidő január 3l,

III. KERüLET.
A I!I. kerület 1928. évi örsvezetőképző

tábora. 1928 december hó 27-3l-én ren-
dezte meg a lII. kerület örsvezetőképző
táborát Keszthelyen, a Rákos István fiú-
intcrnátus helyiségeiben. A tábornak t6
bentlakó és ugyarlannyi bejáró hetybeIi
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cserkésze volt. Koszterszitsz József dr., a
cserkészszellemről, az eretművészetröl és
íiliszterről, továbbá az örs és vezetője vi-
szonyáról tartott cIőadásokat. Borsiczk1,
Sándor dr. orsz. ügyész a Hike-t ismertette
úgy elméletileg, mint gyakorlatilag s a
megfigyelésről és következtetésről beszélt.

öregcserkész-probléma megvitatásával
foglalkoznak.

Az 55r. sz. Baro§s csapat cserkészei de-
cember 24-én d. u. a szegedi Szegényház
előtt felállitott karácsonylánál teljesitett
szolgálatot; ugyanott a csapat zenekara
karácsonyl énekeket játszott.

A csapat öregcserkészei a kórházban
fekvő súlyosan sebesült társuknak kará-
csonyfát állítottak betegágya mellé és
ajándékokkal kedveskedtek neki.

A csapat összes rajai december 25-én
d. u. lél 6 órai kezdettel karácsonyía-ün-
nepélyt rendeztek, amelyen megjelentek
Clattfelder Gyula dr, csanádi püspök"
Cziegler Arnold, a csapatszeívező-testület
elnöke és a cserkészszülők nagy számban.
Műsor után a csapat betlehemes játékot
adott elő, amit tea és tombola követett.

A csapat IIl. rajának cserkészei feldí-
szítettek egy karácsonyfát, összegyüjtöt-
tek nóhány kg lisztet, cukrot, zsírt és meg-
ajánoékoztak vele egy nagy nyomorban
élő özvegyasszonyt.

Csapatalakulás. Kiskúnhalasott és Szen-
tesen új csapatok vannak alakulóban.

A '184. sz. Csaba cserkészcsapat dec.
22-én kedves karácsonyi ünnepet rende-
zett. Az otthonban felállított Í<arácsony-
fára mindenki hozott valamit, úgy, hogy
az gazdagon ragyogott le a boldog fiúkra,
akik áhítatos ünnepi hangulatban vették
azt körül. A karácsonyfa mellett tartott
ünnepségnek íénypontja Kirner Gusztáv
parancsnok megkapó beszéde volt. Ugyan-
ekkor hirdette ki a parancsnok a békés-
csabai helyibizottság pályázatának (le kel-
lett írni a nyári táborozást) eredményét,
amely szerint úgy az első, mint a második
dijat is a 184. sz. Csaba csapat egy-egy
cserkésze nyerte meg. A kedves ünnepsé-
gen megjelent dr. Rell Lajos igazgató, a
szervczőtestület elnöke is. A karácsonvi
ünnepet régi szokás szerint a fiúk készi-
tette pompás mákosgubó jókedvű elfo-
gyasztásával fejezték be.

VI-VII. KERüLET.
Meghivó. A Magyar Cserkészszövetség

VI-VII. kerülete 1929. évi február hó
24-én Kaposvárott a vármegyeház nagy-
termóben tartja évi rendes közgyülését,
melyre a közgyűlés rendes tagjait tiszte-
lettel meghívja. Tárgysorozat: l. Elnöki
megnyitó. 2. Főljtkári jelentés 3, Vezető-
tiszti jelentés. 4. Pénztárnoki jelentés. 5.
SzámvizsgáIó-bizottság jelentése. 6. Kerü-
leti ellenőrző ós hell,ettesének megválasz-
tása. 7, Indítvánvok', Cserkószüdv'dzlettel:
Dr. lgaz Béla s.-k, elnök. Dr. Baumgart-
ner Alán s. k. íőtitkár.

VIIl. KERüLET.
A mezőtúri 218. sz. Szittya cserkész-

csapat dec. 23-án karácsonyfa-ünnepélyt
rendezett, melynek keretében szép sza-
valatok és trélás jelenetek hangzottak el.
A csapat tagjai pedig kedves ajándékok-
kal leptók meg egymást. December 26-án
pedig fáklyás estélyt rendczett a csapat,
melynek bensijséges motívumai minden
fiú lelkóben iirök enlléket hagvtak.

X, KERüLET.
A bajnai 942. sz.,,Ottokár Püspök" cs.

cs. l92iJ, dec. 30-án tartotta első tagavatti
ünnepélyót. A jól sikeriilt ünnepségen a
kerületet Haraszti Sánclor főtitkár képvi-
selte. Az ar,atáson Soltósz Istr,án plébá-
nos, szerv. test. elnök ntondolt szívhez-
szóló beszédet. Nagi,ban emelte az ünne-
pély sikerét kót testvercsapat tagjainak
megjelenése, A budapesti 254. -számú
,,Minta" cs. egy, a tatabányai 463. ,,Sze-
rencse fel" cs, két örssel képviseltette ma-
cát.

Az őrsvezetói tabor.

Elöadásokat tartottak még a következők:
Matauschek Béla ker. vezetőtiszt, László
István vasmegyei vezetötiszt, Bődy Zol-
tán dr., zalamégyei megbízott, aki a tá-
bor parancsnoká- volt, Kucsera István s.-
tiszt és Szekeres György dr. orvos.

lV. KERüLET.
A győri evang. ifjú§ági egye§ület 459.

sz. ,,Győry Vilmos" cserkészcsapata l928
év őszén megalakította az apród-csopor-
tot a győri evang, elemi iskola növendé-
kei kórótt. lgen'buzgó, önzetlen vezetőíe
talált Zacher Lajos ev. tanító személyében,
1928. decembcr hó 23-án karácsonyi ün-
nepéllyel egybekötve avatta fel ai első
apródcsoportot lttzés Mihály parancsnok
az evang. Szeretetház dísztermében. A
nagvszámú közönségben ott láttuk Kapi
BéIá püspököt családjával, Miklás Mihály
egyházi felügyelót, Pálmai Lajos esperest,
Turóczy Zoltán lelkészt, B_encsik Gergelyt,
a győri cserkószmegye f6titkárát, a test-
nevelési vezetőség képviseletét és több
egyházi és iskolai előkelősóget, a szerve-
zőiestület tagjait, de a |egmegkapóbb volt
a szülőknek örömkönnyektől csillogó te-
kintete.

Az avatási ünnepély műsora a követ-
kezó volt: l. Karácsonyi gyermekkar Fo-
dor Kálmán egyházi karnagy vezetósével.
2. Pósa Lajos: Szállj le angyal: Szavalta:
_\1acehr Zolíán. - Jókai-Csite: Melyiket
: kllenc közül, karácsonyi jelenet. 

- 4.
C,.,ermekkar. 5. Szabolcska: Karácsony.
Sj:r,aIta: Petöcz Miklós. 6. Gyermekkar.
S:,::-lt:. - 7, Felvonulás az avatáshoz
::.ksz,jval. 8. Cserkészavatás. Szavalta:
F::.<as László. 9. Az apródok felavatása.
" .l_: :,r,atást kérte Mogyoróssy István ap-
i"_;-i,:zi,r. Avatási beszéd. Igérettétel, A
ri::i;szek üdr,özletét Szabó Károly mon-
i -:::: c!. Imádkozott Turóczy Pál.) 10.
i.::'.:;:zalród-játékok. Nótázás,,,Cser-
{-: _=:. i Lacika." Szavalta: Nits Lajos.
.:]>_=.:...sz esti imádsága,' Szavalta:
i-:_::_>.]::_,,s. 11. Weltler János ev. isk.

T-,:-, :*, -:: ínekEIte a közönség és a
::::-..:__:::::. .\z erkölcsi siker "mellett

, ^ - --^r_: -_:_(.l \LllL.
1,: :,,:::s .],:: és után igen nír-ós szii-

"_ .-. -.._-.:i '.!. ,;,.: az apródok szüleivel.:j -:.:] i :]:]:irivcncú3sé3gel kapcso-
:-.::: ::::_:::i ::-;i. relYen az apródok
* -i,;*,:*:_':::_::ir a cserkéSzek kö-
_!_

Ide tlézz öregerrr,
az igazi cserkész csak ilyen cipóben iár,

Elsőrendű anyagból késziti
maEa§ szárral, bőrbéléssel, vizmente§
nyÖlvvel és burokkal, végig dupla- talppal és bolravédő csattal eza

TERN()CZI<V JÁN()S
,rBaro§s clpőúzelll"
Brrdape§í, vltl.,:Fe§íetlc§-rríca 4-,
ahol kedvezményes fizetési feltételek

mellett is megveheted.
(Beszerezheted a "Cserkészbolt"-ban 

is.)

A 85. sz. Zrinyi cserké§zc§apat (Szé-
kesfehérvár, ciszt. r. reálgimnázium) de-
cember 19-én délután az intézet diszter-
méoen meleghangulatú karácsonyi estet
rendezett. keserű sándor lélekbemarkoló
szavalata után Molnár 'Iibor gépészmér-
nök, a csapatalapítók egyike, keresetlen
szavakkal buzdíiotta a fiúkat a testvéri
szeíetetre. Majd egy kedves pásztorjele-
netet mutattak be kárnik Tibor rv. ren-
dezésében, Ezután a parancsnok intézett
néhány szót a fiúkhoz. t\lajd kigyulladtak
a hatálmas karácsonyfa gyertyái és meg-
kezdődött az ajándékok szétosztása. Min-
denki kapott valami csekélységet. Az ün-
nepségen, mely teljesen zártkörű volt,
megjelentek a tanári kar tagjai és a ke-
rület vezetősége is.

Szilveszter-estéjén pedig a csapat há-
rom örse (a Solymok, Kakasok és Vad-
macskák) rendezett tor,tbolával egybekö-
tött, feledhetetlen teaestét a csapatotthon-
ban,

Az idei iskolaévben megalakult a csa-
pat cigányzenekara is, mely a karácsonyi
ünnepély befejezése után lépett elsőízberr
a ,,nyilvánosság" elé, és első íellépésével
általános tetszést aratott.

V. KERüLET.
Tisztigyülés. A ker. ezévi első vándor-

gyűlését jan. 20-án Gyulán tartja meg.
Programm: 9-1O-ig istentiszteletek, l0-1
óráig tisztigyűlés, 1 órakor ebéd, utána
tisztivizsgák.

A bajai cisztercita reálgimn. l57. sz.
Damja.nich csapata december 21-én jól-
sikerült karácsonyfa-ünnepélyt rendezett.
A műsor végeztével - amelyen ének- és
zeneszámokon kívül szavalatok is szere-
peltek - Sántha Olivér dr. cserkésztiszt
lelkes beszédben szólott a fiúkhoz. Ez után
tea és tombola következett.

A 277/ö. sz. §zeri (szegedi Egyetem)
csapatban az egyetemi íakultásoknak meg-
felelő rajokban folyik a munka. lgy van
a csapatnak: orvos-, jogász- és bölcsész-
raja. A rajok a cserkészmttnkán kivül az
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R. G. 85. sz. Mégis csak úgy lehet az,
hogy a Kakuk-ok elkéstek, inegt minden.
kinek a nevót közöltük, akiről idejében
megtudtuk, hogy helyesen fejtette meg
páIyázatunkat, Máskor igyekezzetek ko-
rábban beküldeni a megfejtést. - A. L.
921. Venetiáner. Remélem, hogy ezentúl
már jóismerősök leszünk, mert ái első be-
mutatkozásod rokonszenves, bár versed
nem üti meg azt a színvonalat, amelyet
a Te kedvenc lapod követel kis barátaitól.
A hangulat azonban szép és kedves, me-
leg cserkész-lélekről beszél, csak épen azt
nem értem (akárcsak a kis hugod), hogy
miért kell egy cserkésznek siíni akkor, ha
az aranyos, vidám táborra gondol. Mi
cserkészek csak legyünk kacagók és de-
rüItek, leginkább pedig akkor. hogy ha
a mi gyönyörű, hangulatos táborainkra
gondolunk. 

- F. L. V. 550. sz. Leírásod
h;atározottan ügyes, de valahogy túlságo-
san érzelgős, Sokkal keményebben és ha-
tározottabban kell élnie egy cserkésztiszt-
nek. -, Z. E. V|, B" O. Jb. 27. Különbözeti
érettségit kell tenni és írgy lehet folya-
rnodni a Ludovika Akadémiára. Egyéb-
ként a legjoboan teszed, ha egyeiésen
oda íordulsz kérdéseddel. - Pápaszem.
Az irásod megkapó, eleven, érdekes leírás,
de annyi benne a cscitkmény durvasága,
söt izlósttIensége (ez nem a Te hibád,
hanem a bikaviadalé), hogy így nem igen
tartomalkalnrasnak a Magyar Cserkészben
való megjelenésre. De szeretnék Veled er-
ről a témáról, meg általában a munkatársi
teendűkröl beszóIni. ezért örülnók, ha egy-
szer d. u. 4 óra körül felkeresncl a laká-
somon (üllői-út 21.). Hiszen közel lakunk
egymáshoz. - Gyinka. Köszönöm ked-
ves leveledet. Az ajánlatod felett gondol-
kozunl<, bár azt olvan mértékben, ahogv
Te gondolod, teljésíteni nem igen le"sá
módunkban. Mindenesetre megfontolás
tárgyává tesszük. A naplótöredéket fogom
közölni. - G. I. 184. sz. Csaba. örömmel
Ólvastam tudósításodat, de azt így még-
sem közölhetem. Túlságosan terjengős,
meg a leírottakban is van egy kis hiba,
Ha majd egyszeí találkozunk, meg fogom
mondani, hogy micsoda. De jól teszed,
hogy felcsapsz a csapat krónikásának,
mert látom, hogy értenél hozzá. Csak rő-
videbben írj. - Bonyhádi Pista. Meleg-

hangú szép leveled jólesett. Okosak, cser-
késziesek a benne megnyilatkozó gondo-
latok. Igazad van, nagyon nagy mérték-
ben múlik rajtunk, hogy miIyen legyen
az új esztendő. A verset és angol fordi-
tást köszönöm. Mind a kettő megfelel. Az
angol,,könyvek vagy füzetek küldését ki-
látásba helyezte Polcsi bá'. A kórt M.
Cs. számokat is küldöm. A kérdéses cik-

MAGYAR
C.9ERKESZ

előfizetési eíra:
Negtrged,éure 2 pen,gő,

féléur"e 3.6O pen,gő,
egél§ éure 6.1O pengő.

Elófizetni lehet a |,l!aggar Cserhészszöoet-
ség Gazdasrigi Hiuatalóban: V., Hainal-
uíca 6., hészpénzzel, oag!/ postautaludng
útirin, aagy a Magllar Cserkész 3l"42B sz.

oo statah a rehi cs eh k s z timldj tin.
.?.

A Maggar CserhészszöDetség
hiuato"os íaoia a

kel nem azonositom magamat, de termé-
szetesen mindenkinek joga van a maga vé-
leményét megirni. Egyizer majd 6eszé-
lünk erről is. Az új esztendőben csak arra
kérlek, hogy maradj továbbra is úgy a
M. Cs.-nek, ntint a M. Cs, szerkesztőjé-
nek a régi, kedves, munkás, törekvő, hű-
séges Pistája. - B. l. 37. sz. Berzsenyi.
Kaposvár. Versedben sok meleg, kedves
fiúi érzés van, ezért mcgérdemli, hogy íi-
gyelemre móiiassuk. Valószinűleg soi ke-
rül rá, de szeretném, ha egyéb verseddel
is'megismertetnél. Várom azokat. - S. G.
750. sz.,,Nagy Lajos" Győr. Derék dolog
törekvésed. de az igyekezettel nincs egy
színvonalban az eredmény. Biz ezek a
versek még nem ütik meg a mértéket. A
benne levő érzés és gondolat méltó egy
magyar cserkész tiszta lelkéhez, de ezekrőI
a témákról már mások szebb verseket is
írtak. Mindenesetre jól teszed, ha a ma-
gad mulatságára és csapatod gyönyörköd--
tetésére irogatsz, de a nagy nl,ilvános-
ságra még nc vágyj. Az néin Uaj, ha a
csapatrtak nincs nagy hire. Sokkal fonto-
sabb az, hogy jó csapa1 leg5,en. amelyben
az igazi cserkészlélek él. Hiszem. hogy így
van! - §z. I. Pyrker cserkész. Kedves
hangulat, de már sokszoí, joooan megíró-
dott. Mindamellett köszönöm, hogy iánk
gondoítál; 

- B. A. ,5. Keg. A rejtvényed
elég jó, lehet, hogy közlöm. - Karósi!
örülöI< az i-igyes tervnek és reméIem, hogy
sikeriil a Cserkószbolt pályadíját meg-
n5,erned, Persze, hogy készsógget kap-
hatsz a sátor hclyett egy komplett kerók-
párt es m4g annyi lelszerelést, hogy
egyenórtókű legl,crr a legjohh örsi sátoi
ral. -. Hervadás. Leveled s verseid már'
lapzárta rrlán érkeztek. Itt is kevés a he-
lyem, azért nem is válaszolhatok kedveni
szerint. ,\tajd a legközelebb. Addig talán
még egy levelet kapok? - G. S. 958.
Nagyon örülök, hogy úgy a szívedh€z
nőtiiink. Szívesen foglalkozunk mi a ki-
csikkel is. Persze nem lehet egészen gye;
reklappá tenni a M. Cs.-t. Sajnos, a Te
yersed ezt a célt nem szolgálhatja. Jobbat
várok,

A

Szerhes zíi DR. KOSZ TE R S Z i TZ J OZ S E F
szerlzesztóseg:

Sopron, Szent Imre-Kollégium.
Kiat-lóhiuatal ,.

Budapesí, V., Hainal-utca 6. sz.
(Cserhészhtiz)

- Llollz?'esl üro :

tr'éléure 2 P. - Egésa éure 4 P.
Elófizelní uglc,núgu lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ"re!

Felelős szerkeszttl : VIDOVSZKY I(ÁLMÁN'
Felelűs kiadó : KOSCH BELA.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. 
.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Bűdapest, v,, Hainal-utca 6. sz. (Cserk§szház.}.
Mesielenik minden hó l-én és 15-én.
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/- l , f.,lvserKeszlruke a loao,
de ne feledd, hogg a jelen is
a cserkészehé. Hasznríld jól
t'el a ielent és készüli a nagu
feladatofua, melgeket a jöuó
|rírhat eléd. A "MAGYARCSERKESZo nemcsah szóra-
haztat, cle segít is e készülés-
ben és mint tgazi jó bardt
Dezet azon az úton, melgen
minden igaz cserhészneh és

A uonal mentén oágd ki és leu.-lapra ragasztDa küld be a hiadóhíuatalnah

,,Maggar Cserhész" t. Kiadóhiuatalcinah
Budapest, V.,

Hainal-utca 6. Cserhészház.

Ezennel elófizeteh a Maggar Cserhészru ",f!ji:,i":," 1929. éuí

díjat o, "t,ó,,dííí:!"i!!;Étt 
beí. lappat küldóm. Kérem a féléui előfizetés-

neh megfelelően az 1929. éui Cserhésznaptrirat is.

Néu:
* Meg nem feleló m<ídozat törlendó.

Laktis:
.1

maggar fiúnah jdrnia hell,

,,ÉIet" írodalmi és Nyomda Rt, Budapest, l,, Hoíthy Miktós-út 15. .: Igazgató: Laiszky Jenő.
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§zörreílsezeí (Cserlsészháry* Bpesű, V-, Iilaf;rna[*ur- 6-}
Telerort: 9P,o-9a é§ 975-05. po§ú€!íatailreft]pénzíári e§el.§k§zárnla 54"3a5"A Ma,g§lar cserls€szszö\reí§€g xnd"aroraglo§ lrivatalcrs §zótlf,tótre"

_ _ +í Ití]3:i9t llörö§-Ilereszú elárrlsító tretJre.

ARJ§G WruEE{:
Alilminiultí csajka, 1 !íteí€§ 2"§0, íéldlt€re§ 1.70

,, ét§ldoboz nekeszekke!, !-iagy§. §zeíint g"80, 6,90, n.zÓ
,, g1,orsfóző, l edénnye! 6.--, ? edénnvel : -: O.gÓívópoháf" |apos -,8G, csötns. ',lgovaj t,,, kavóskaqál sina vagy mi-tás - - 

:- 
- 

_"t6
,! kanál sima vagy mimtás 

- - -,2O,, kulae§. íúllitenes ?.80, u. ts. patent7árrai __ 
- 3.60

karabinerrei íéiliteres 3.30, ! triteres 3.9ü
úgyanaz {ilchilZattál lé1 1" 5,-. 1 l, 

- 
* §.*

, iapóstányér, 2l0 mm 
-.80, 

mélytányéf, 2tr0 mm -"90§o_ es í]áprlika§zóró : _-: .:.§4
,, teatojás 

----.30,, l6jtartó, esaváImeíe1€: iiVegt}etéttt!, nágy§, sZ,

,, vi'la, sirna - _ 3:_-' 
':n0_3'9 l:?3

Árvelányhaj 
- 

.* 
-.l{tBi]t, c§erkés?, inétcfbeosztá§§al : -- l.ta

.- tiszlí !égclLieesa! .- - 
'2.'ía, 2, , r.s0B. P, öregc§erké§z bot 

- - -.- 2.Bl:merang :-:§"5ü 2"§üelpö szögezclt duplatalpü turaripö böfbéió§s§el 
- - - 

43.-gicinö i.ülhnl-gesség- -- 
- -- - 

43.--
, , magasszánu, e §attó§, ú]uplatalpú ii5-3§-ig W.:,
.. tlai€ri-rnin_tájú íéiciird, barna boxbör 3ú.-, bagaria 36"-=-., iüzö hőrböl x"-, iethalbörbol -: 

- 
:: _* 1,50, ,qzö8 0,0"1, 0.02, 0.0l, szögelds gaínltura l,{0 dafab 4,?0J4lpbelet p^rla oaplí -.2o, íi,c -"80" sl§a - "80

e§ajka, khak! zománcorsti, ío8ó\,al ?.30q§akáfiy,baltÉ r.50llÉrekrzij ang&! mintá!u, öntött hrOnz, liniome§ e§;tti! --- s.to
,, íaík^stiölykok, 4!r§1'ldük rÉsuérÉ 

- z.4§
,, c§att liliomü§ 2"-

Evő€§z§öz összerakható kan.=r il]á 
-.ö,Ou 

hln"_vitla-kés ?,öü, l .5t}
Far&a8Aolyök ujja§, bárna, dck 1" r'öld nagts, s?" t0.--.tai

,, rálls?alagok, ininJr,: szinbcll 
- - - -.büFlalrell, íríima, ?8 cln §:é] !n-kónt tr.80, a!]go! 9l] cm s7é]. 3.40lr anlot gyapju 

- s,-*
iogkef9tok, ,ee|!üloid 1,2i!J alumiFiuin 1.6Í}Gylljtófóígács lí,ti táLlorbá 

-.toHáti?§ák, norvdg !I. t}öí§zegé!}"ek. réze§att0k 3 z§eh
55x55gm 

- 
* 

- 
"ÁE.-

,, rlo;vég [. ugyan.z ]}risebb 5üX5t) emt -- -_ ., 2?.-_. norvég 0 magyár gyáft!&áí!y .: _._ pű.-
,u Lomnicz, íerit! kivitel 2 Z§et} 50X5t} anr 

- - 
!iJ.ó0

,. Hargitn, ladászvászcn, t u§elr, :i8x38€m _ 
- 

5,-
,, sérp_át Ila ,{8X§5 em 2 ?§eht}el t{l.:, Kárpát
,, rx!.50X50, ?:§e!rbetr trZ.:, Káípát ÍV.6dx6ü

cm2zsebbel-_14"*-
,. katonai, kéi r5ei]i]en 6.4t}lgazolvanytok 

-.60, 
lémk€íeilel r,50

|n€ khrki ílanrlbd| ?t{ .34 5.60, 35-10 6"-. ,lt_-45 _ : o.B0
,, [rrima angot tlanellböl 28 sz. 5.20 + §?ámonkcnt :- *"g0
,, tt§zti, ang0l gyapjujianeuböx *- -- - - - 

_,-. !§,-
lránytűl ré? 25 mm 

-.80,30 
mm t"--, §§ p6 

- 
: 

- 
r"{0

,. lbroína, eXzárható 30 mln 3.b0, 35 lnm 3.:
,, nik&elezett. _etzá_rharö. radjrrmos 80 lnn 3,80" j5 mrn 4.?ú
,, rádiumos. elzárható 4,Eü
,. Bézard-rendszerű .-, -- iü"80

Jelvérry eserikész, tise§crk., aplúd, iarkaskólyölt 
-,?0, oreg_cser!t. -"{0, !-ll. o§Zt" 

-.24, 
!!" oszt" : ] : _ -.1aíialip, ,CseíkÉs7, angol forma. viharstljjan s.40

", örs:,eletöi, i!l öregcser\é5; a tPní" x;1.;l. lb.n. i"a
lrálysue,.!, !,lim/ oör§.ii!áí _ 6_10

,, ti§zti, 3 lenti liiv!t€lbefi,-s.abálv9?erü" í]fim8 [rör-szijjal 6.3ű, ang(!i] ti§zt! szürke 
- 

: 
- - 1?"--

&elap§zfi! tis?ti, pflffia, vBrrott 
-.80, öíÉvt,zctíji, oíug§§€í-

í.ész _,o4o f§p.kcsz, sO.bil _ "64. csei&"*szl tir.
szosvászrn asbttal 20,--, }(l§L!eIké§r, .{ék"§?ál" 

--"g4K§fÉHp,ií rrAutotnoto'r {táskaval) - - 2s|}"--latnpa iall,,, p,lffip.l. csel|(o 21. -

fré*<k: lugós fintöi !.3ü,'algt! níjiutáiti §serké§zké§ a.:
mindentadó 2.4üu n. a. sfieJ;lá; lnintJIú §.50. u, á_ €§er-
késztej védjeggye1 ,l"20, u. á. §!Jiei minráiú 4.so, u. a,agáilesnJ*éllei6.?0,viziustrké5lké52"60"eÖi*al,gg 5.-
Sv*d !*ések" Da§y§ág szerlnt i{.4ún 3.60, = 

j_ 
- 3.80

l{rinolin 8 ilm:es 4.-, Lá§§ó 8 mm-es l0 rn 
- 

8.-
KefH;rliéí,92 efri 34"*-,,tüü em §E,-, lü8 effi 4?"-, ]!ii em

46, -. l2r em -: - 
!í9.:-

l{Öt§zer, e§i,y§?ef i, :ragy -"tl8, fr l gy e sDmág 3.z{,)
Köpenyeg (uj.jas kűrgallérJ f,ilhatlá]x iréió§§ei §2,-:, 6b.- -,

Kiirtz§inór, Birú§ vagy zöxd s.?0, n]irú§-íehéi-?öld .: -.: 3"8&

' 
1tlas, drsi, 5 lit. legnehezebb aiu!ninium lemc:bötr, íedóV€tr

es i"haki huzattal - fl?.
Lábúzárvédó, kötött, hkakí, t,iszta gyapjúbó! S"50, 2.i0

,, tejes félcipös 6,- és 
- - 

4.80
'-.mi}raezá§zló, miilden §zínt}en, rrlddal 1 Ei X 1 !:x s,-_
N8drág, c§erkész, két otttai két ledeles, leg0mbólható, t]át§ó
.:- és órazset}t}el

lihaki lóden ollv öidogtlór khaki 7sávoly dadlászvá§lon
40 em ü.80 E.20 6.80 5.§0
45 cm 9.40 8"8ü 7.30 á.B0
50 cm 10"- 9."t0 7,80 6"-
55 em tt1,60 10.- 8.30 §.2ú
60 cm 11,.20 10.60 8,8il 6.40

,Nrrdrág, khaki lódenlrőt, hreecile§ 5zat]ás [. !3"50, ![" 1.4,70
!tl. 15"90, IV, l7"l0, v. 

- - - 
n§.§ti

,. feLcte kloth ?.B0
-:1,rákri§n.,lö, eserkész, herna, zöld és kétr< 

- - -- - 
:.5ü

,. apród" }ték 
- - 

*"§áJ
,, fiégyszögletes, zölrl vagy trarna delainbó! t.§0
" hosszli !].§0

Fj?akkgndögyűrű 
-.t]ü 

*- : 
- -,ltüör§i 7ás7ló !a §stinbón ?.-, zá§z!óra á!!at 1,?0, zásztróra

csápat- é5 örsi szám lqülön 
- 

1"E0
_Fs§zomány afany, vagy sirga métene l"ttO, pirú5 v. }<ék :.6ü
Rüha teli€s sacco és breeehes mérték s?erint. Árák nagy§ág §Terint
Rühagomt, (sima) nlgy díb" 

-.12, 
klesii :"06Rühagomt, (sima) nlgy díb" 

-.12, 
klesii :"D6

-Eíroeó kabát khaki, 1ódenbö! í" 27.2a, !í, ?8.40, ]!!. ;9.eü,
lv, 30.sG, v. 33.-

],'5aí}ka,)ka, pákász, i!l. víziesenkész, előírásos, tród€nhőjt --
"" íarkaskölyök, elöirás szerint

viZl!5erKe5z, €lU}rd§U§, luuellryú[ -- 
-, Pld,rás qzel iíl

i fiöopPrbői,. 1áh(,i', \haki fiöppPrbői
." cserkészanród_ khaki melíe.,t!ó]

4.Eü
t "60
1 "4$

4.80
6,50
d,-

:-,40
1"?{N
z.t0

-.901.4ü
!.30:.10

i5"::

í,
l

iL
i

ia
j|

l

;i
i-':
l;:
l}i::

[,

Külon§róháie!v éí,yeL
Kiift! lF' hangu

,, cserkészapród, [ehalti meltoilbó1
Boesiiay tüllál re:ldelé§ie : 

- 
=-,:

)tt ol hotanyérrat 1t2. j 2

,§isapka, norr:ég.lr,,1;n a._, i.r,mtr : -_ - : _ 
-§liavilnsze.szrm

i ;! i"l:1Tó alumitliillr.l,,rl
§lví:rszo Sohn:qip" rnÉo] xi:;",.

," nagy l.-, kic§i" oxydált
, Morse, vjltoztalhJ!ó, n hanggdi
t, (l!egcseikesz, kétIlangu, !apos -§ípz§iJ:ór, zóid, bsrna, szür$(e, felléí vagy kék

§w€aterek: kháíii 23"-! szüfke 11l. ]l2.-i lV" l3.§ü v. -:
§?álmaz§ák 19l Xll2 cnl 6,-1 4.50,- ,*
§zapí]eq, keresztnel.e}ine szóló, lenrosllatattrán i€i:rritaá1 é,

képpel : 
-.40szcrszdffitáf t,őrtokIran . . ?,ö *, t4.:

§zöYetek, !óden, khaki, nréter€nkint -- : =-. 1!.8{}
,, ördögbőr, olív va6y lrarmá, 6i] em §-éie§ 

- 
.-- §.,l0

,, ii§zíi íull6 anyág 
- 

]§,-:
,, körgallérartyag 

- 
: !s. -íakaró, tlrappszinü és cserkésziej brszövéssel n9üXldü er. 21.-

aeá 1gL}X!35, í{ernád 7"§§o Kőíö6 l0,:, Táí!íó X4.:
olt 

- - 
]8"-

Tálrr,ri táffipa, §yertya é§ olaj !:asenéiatre 3,*:
! t'ltíoddíót (50U ur,iteres tekdí§§} l.=..
icrkepmérri,'egyszerü 1.9?, kerét{kcl" óraalpkil 4,E0
"}"érképsziigméró §;iray-íélc kontrlnált ?"60r'ferképvédó, ko€kázOtt, §zegélly8l, fedövei é§ zsinónra! ?,§6

j, ilgyanez lrőrszegóilye! :,{,5ü
íh€i,rn{}§ enedeti l !'t. 8,-} háromnegye d 1!t, §"70 íé!![t. 3,óú

." iéilitere§ gutllmigyürüvel :- -- - 
4.-

.. sziláritr üvÉgiretétte! 1 l!t" 9,50, itárol,nnegyerX lit. B"S§,
iél titer --- --- 

- 
--- - 4.§&

.. pníma betétüveg iéiitcre§ - ?,{tt
Tt]rnácipő szegé!yes gummitálpí]áI ,i{_t_ig F.?0,40,1öi 

- - 5,8e'itient felrór torna 2,60, cVeZős íeilar vagy klraki szirt'b..rl- 't.5l)
v:idáJzvá§z0n,'!40 cm széles, métenje 

- 
--§,6i

'v'áí!Fáfi! öte§eserkisz tangjelzéssel, vag]i i!*lkü'Ll 
- - 

1.--
,, itle!3lenes, tr,iszti" vm. ker. 5zöv. fan§ieizé§r€! ]"5ü

slálnolt 
-.ü8, 

kerületi róalaí _ * *.ffi
vlhaikabát iinpfegflált 2?.- cs : 1E,-
vihar§Zíi :.= -- : -:"34
§'iii6flylámpalúk, b0ihiively iiBg-.y xene§éVeí x.$@

,. íelso piío§-íei!éí-uöld lene§é§ 
- -- 

_ x,§6
, to| na§} leflfsés hüvely __ 1,g8
.. s:eliróny hüvely 2",--

", láhúri hüvel}, g,30, kockaszekrény - ó,40ilíllárly.:em --,7?, Falalra §nlal elem :"90, t]oteleffr * "_ --"&6
{lllanylárnpaizzó ---,7ü, -,5§, -.4ü, 

*.§§, *.,3ü _... _ .:.u4
Zász!á: r:sapat, nern;etiszlnü lilioű]mal _ _ X2,_

", Iij, nemzctiszínii lit!ófimal dupla - 18.- -
. csona]rra nerrrzeliszlni1 lillomn]á] - - 
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Ezenkívüí kaphatók még; valamÉnnyi kjnrj\,ány, köl,ryv: nyorntstvány" ürlap, térkép, Xevelezőlaxl" stb.
Lrdítő eukorkák, irágógumnrí !- Árainlt h-etyt tliÚ*lapest íorgairri odóv:i! égyíitt éntendől*.

19:9, I. 15, Ez. raz árlegr3rzétc r.m3raderl- l§{rrábteüí érrréEr:rteteníí !
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B"LrBAPE§§ V., FtA;prAL-tJTCé 6. §,Z.
C§[üR}§lÉ,gzruAz.
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,,Élet" Iíodatmi és Nyomda Rt, [", l"lllrtlry &tltrló§-tit !5. _'.EqaEgÁtó, gát152tr,y lem6.

!4cssZ

o? tb6Ot l t4


