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A jamboree alkalmából bemutatjuk a ,,Magyar Cserkész"-t, a mi lapunkat az egész világ ifjúságának, Sze-
retnénk, ha minden cserkésztesvérünk élvezné azt, épen azért olyan nyelven adjuk közre, amelyet a legtöbb
cserkész ért: angolul.

A mi kedves olvasóinknak is megktildjtik ezt, mint a M. Cs. 1929. évi 14, számát, Szeressétek, tegyétek el
emlektl. De, hogy ti is, angolul nem tudó magyar testvérek tudlatok, mit tártunk mi az egész világ elé, sorjában itt
közöliük a cikkek eredeti magyar szövegét. - Fogtok úgy a kepek, mint a szöveg közt ismerősre találni, mert
most nem nektek, hanem elsősorban a ktilfOldi testvéreknek írtuk a M. Cs.-t, akiknek természetesen minden kép
és minden sor új és eredeti. Raduángi Kálmán novellájának (,,Danny Field's father") az eredetijét megtaláljátok
a,,Magyar Cserkész" 1927. ápr. 15, számában a,,Teleíonpályázat" (,,A new competition") eredetijét pedig a
,,Magyar Cserkész" 1928. l5-|b. számában.

TESTvpnpx l

Testvérek, cserkészei a nagy világrrak, a kis Magyar_
ország fiai meghatva köszöntenek benneteket ! l

Köszöntünk, ti angolok, akiknek annyit köszönhetünk,
Ti adtatok nekünk Robinsont és Mowglit ; ti adtátok
Shakespearet, aki nálunk magyar fordításban nemzeti
klasszikussá lett és ti adtátok B. P._t, aki mikor meg-
tanított bennünket a cserkészetre, a XX. századi magyar
történelem legszebb lapjára futa rá a nevét, Köszöntünk
benneteket, mert mi ismerünk, bámulunk és szeretünk
attól a perctől kezdve, amikor Szt. István királyunk 900
évvel ezelőtt udvarába fogadta a menekülő angol királyi
hercegeket, egész mostanáig, amikor százával jöttünk el,
hogy magunkba szívjuk lelketeket.

Köszöntünk, kedves íiai az ifiú és szabad Amerikának,
megteremtői a cserkészet romantikájának és a tábori élet
egészséges szellemének, AttOl a Pyrker nevú magyar
firitOl, aki a noímann hajósokkal íélezer évvel Columbus
előtt először járt Amerikában, addig a Kossuth Lajosig,
akit mint az eltiprott, de meg nem ölhető szabadság szim-
bolumát tisztelt meg l849-ben a washingtoni parlament,
és addig a kis farkaskOlyokig, aki ma álmodozik odahaza
az indián főnökök és a prémvadászok kalandjairól : hány
magyar íla lelke sóvárgott már felétek bámulattal és
szeretetteI !

Köszöntünk, nemes Franciaország íiai ! A ti hazátok
neve a kultúrát és a szabadságot jelentette anrrak a Beth-
len-diáknak is, aki l175-ben tanult a párisi egyetemen,
és akinek halálakor a magyar király egy marék hazai í,ől-
det ktldött a halott í.eje alá és egy karaván kincset a
párisi egyetem építésére 

- és annak a Petőfi Sándornak
is, akinek dalain nőttünk fel, es akinek költői lángelméjét
és szabadságharci vértanuhalálát oIyan felejthetetlen
szavakban zengetí.e a ti FranEois Coppétok.

Köszöntünk olasz és lengyel testvérek ! Akikkel ev-
századokon át küzdöttünk ugyanazokért a szent esz-
mékért, ugyanazokon a csatamezőkön; akik nekünk és

akiknek mi királyokat és szabadsághősöket adtunk. Az
Anjouk, a }agellók és a Báthori Istvánok, a Montiak,
Bem apók és Ti_irr Istvá.nok neve nem engedi, hogy ki-
vonjuk egyrnásból baráti kezünket.

Köszöntünk német és osztrák bajtársak, akik nekünk
keresztvizet hoztatok ezer évvel ezelőttés tudományt ezer
éven át, és akiket mi húsunkkal és vérünkkel védtünk
ezet éven át Kelet barbársága ellen.

Köszöntünk mindnyájan benneteket flrik, eszt, bolgár
és török testvérek, skandináv jóbarátok, spanyolok és
,3örögök, svájciak és ausztráliaiak, minden nyelvú és min-
den színű testvérek, akikrOl könyvek lapiai fölött és tá_
bortüzek mellett annyit ábrándoztunk, Cs akikkel minddel
egy nyelvet akarunk beszélni : a testvériség és szeretet
nyelvét.

Egyet kérünk tőletek: fogadlátok ti is testvéri szefe-
tettel a szíveket, amelyet hozunk nektek.

I(is nemzet fiai vagyunk, amely ezer éven át élete
fenntartásáért volt kénytelen harcolni, és amelyet száza-
dunk legnagyobb gondolkodója vértanu_népnek nevezett,
mert ezeí éven át mindig másokért vérzett. És tragikus
neínzeté, arnely most akar fölkelni egy történelmi sír
gyilkos fenekéről.

Mi, magyar cserkészek, azokkal a fegyverekkel aka-
runk küzdeni a mi népünkért, amelyeket B. P.-tOl tanul_
tunk. A mi címerünk a cserkészliliom, hadijelvényünk a
jő polgárság, a mi kardunk a cserkésztörvény, a mi
ágyúink a napi jótettek. Es mi tudjuk, hogy mikor ezek-
kel a fegyverekkel harcolunk, akkor egyszerre harcolunk
ezeréves, de most megroncsolt hazánkért, és az egész
emberiségért, értetek is, mindnyá|atokért, akiket mind-
rryájatokat 

- 
a mi Urunk }ézus Krisztus és szivünk 

"gy-aránt parancsolja ezt - úgy szeretünk, mint saját ma-
gunkat,

Nyujtsátok baráti balotokat, cserkésztesvérek.
sílc sándor.
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MAGYAR CSER,IKÉS,Z ÉS UaCYAR, FÖLD.
|rta: dr. Fodor Ferenc, egyetemi tanár, cserkésztiszt.

A táborozó magyar cserkésznek legszebb ékessége a cserkész-
kalapot diszííő árvalánghaj. Erről ismerik már szerte a külföldön is.
E: a szép dísz azonban eggúttal szimbolum is, a maggat fald szim-
boltlma. S nencsalc az igazi maggaf föIdet szimbolí;áIja, hanem
a maggar történelemnek is mataduánga. Az árvalányhajról, a ma-
gl,ar pusztáknak eme kedves, költői ékességéről a magyar népnek
sok szép dala szól.

Milyen kapcsolata van azonban az árvalányhajnak a magyar
történelemmel ? Nagyon szomorú eseményekre és történelmi multra
ernlékeztetnek minket, magyar cserkészeket, az árvalányhajas
puszták. A magyar földön ugyanis, amikor 896-ban a magyar nép
más népektől, bessenyőktől, szorítva itt hazát foglalt, Közép-
Európában, a Duna és a Tisza völgyében, nem volt még ott árva-
lányhajas puszta. Inkább kövér legelők, nagy erdóségek ékesítet-
ték ezt a gazdag földet. Az erdőkből azután sokat kiirtott a magyar
nép, hogy termékeny szántóföldekre tegyen szert. Amíg a lete-
lepült és Szent István által királysággá megszervezett magyar nép
békésen fejlődhetett, földjét is rendben tudta tartani, s nem hagyott
helyet a száíaz, áívalányhajas puszták elterjedésének. De azután
a XIII. században rettenetes csapás érte a magyar népet és ma-
gyar földet is, mert a mongolok csaknem kiirtották a magyar fajt.
Magyaroszágon tört meg hatalmuk, Nyugat-Európába már nem
juthattak el. De annyira megritkult a magyar Alföld népe, !:cgy
már nem volt elég erejük a föld rendben tartására, s a magyar
föld vad bozóttá (dsungel) változott. De csakhamar ismét erőre
kapotta magyar nemzet és a XVI. századía már ismét paradi-
csommá lett a magyar föld. Ekkor azonban még a mongol betö-
résnél is nagyobb csapás érte a magyar nemzetet és a magyar
földet. A Nyugat-Európa meghódítására induló török hadak ret-
tentő ereje alatt megint Magyarország vérzett el, mert szembeszállt
a törökökkel, védve Nyugat-Európa keresztény népeit. Megint csak
a Duna és Tisza mellékének nagy síksága pusztult el először, az
ország szélein lakó nem magyar nép és a hegyvidék íoldle nem
szenvedett olyan sokat. A magyar síkság annyira elpusztult, hogy
amikor a török a XVII. század végén innen visszavonult, olyan
volt a magyar föld, mint most Kis-Ázsia elpusztult, homokos, íátlan
pusztái. Nem maradt nyoma se az egykori szép magyar kultúrának.
Elhatalmasodtak a puszták, amelyeken az árvalányhaj tengerét rin-
gatta a szél, de ezen az elpusztult földön alig lehetett megélni még
annak a kevés népnek is, amely keresztül szenvedte a török ural-
mat. Csak állattenyésztéssel foglalkozhattak, mert a magyar síksá-
gokon csak futóhomok, árvalányhajas száraz mez6k, végtelen mo-
csarak voltak. Megint nagyon sokat kellett dolgoznia a magyar
népnek, arnig foldlét rendbehozta. Annyi mocsarat kellett lecsapolni,
mint Hollandia egész területe, s annyi gátat kellett eme7ni az ár-
vizek ellen, hogy velük az egész Atlanti óceánt keresztül lehet érni,
s nagyon sok pusztán kellett megkötni a futóhomokot, ahol elóbb
csak árvalányhajat lengetett a szél.

Ezeknek a szomorú időknek emléke a maggu cserkészek kalapjá-
nak árualánghaj dísze.

A magyar cserkészek szívesen táboroznak azokon a tájakon, ahol
még ma is árvalányhajas mezóket lenget a szél. Hazájuknak jelenleg
Trianon óta legnagyobb része alfoldi siksag. Itt bizony nincsene]<
olyan üde ligetek, íorrások, folyómellékek, mint a magyar föld egy-
kori hegyvidékein, Erdélyben és a íelvidékeken voltak. Ezeknek
már csak emléke él a magyar cserkészek táborozásaiban, mert bár
ezeken születtek meg az első magyar táborok, most nem mehetnek
oda táborozni. Azonban a magyar alföldnek is vannak olyan ter-
mészeti szépségei, amelyeket sehol másutt Európában nem lehet
élv3zni.,A lusy síkságok ringó arany kalászos mezői szinte vége-
láthatatlanok. Semmi sem fogja el a kilátást, csak itt-ott akad a
szem elé néhány liget, erdőcake. Ezekról minden magyar cserkész
tudja, hogy óseinek szorgalma varázsolta a török hódoltság ideje
alatt majdnem sivataggá vált magyar Íöldre. Csodálatosak -a 

má-
gyar sikságok gyönyörú naplementei, borzalmas erejú viharai. Itt-ott
még az ősi pásztoréletet is megfigyelhetik a táborozó magyar cser-
készek, pl. a Hortobágyon. Festői várromokat, történelmi emlékeket

alig találunk a magyar AlÍöldön, mert mindent elpusztitott a török.
Mégis történelmi levegőjét érzik a magyar földnek a magyar sik-
ságokon is, rnert történelmi emlékek helyett maga a föld állapota
beszél a kiállott sok történelmi szenvedésról.

A ntagyar föId síkságaiban benne él a magyar nemzet multja és
ezt keresik a'táborozók a maggar nép megfiggelésekor is. Mert a
magyar táborok nemcsak az üdülésre, vidámságra és cserkész-tudo-
rnááyok elsajátitására valók, hanem egyúttal a fiaggff fold tanul,
má-tyozását ls programmba vették a maggat cserkészek.'fáborozá,
saik alkalnráva] kötelesek megíigyelni a magyar föld természeti je-
lenségeit, éghajlatát, növényzetét, népét, népének életmódját, gaz-
dasági életét, ialvait. Különösen az öregcserkészek gyüjtenek na-
gyon becses anyagot mozgótáboraikban. Mindenütt keresik és meg-
tigyelik a magyar íöld és a magyaí nép lelkét.

Az AlföIdön kíuüI naggon keués jó táborhelge oan most a ma,
ggar cscrkészeknek. Legnagyobb hiányuk, hogy kevés viz mellett
lehet táborozniok. Az Alíöldön fOleg a hatalmas Duna és a kis,-bb
7'is:a folyók mellett vannak gyakran cserkésztáborok. Ezeken , a
magyar íöld néhány megmaradt folyóvizén vizi életet is élnek a
cserkészek, közben térképeket korrigálnak.

A legkíuáIobb uizítáborckat mégis a ggöngörű Balaton mellett
rendezik. ,4 Balaton Közép-Európa legnagyobb faua. Környéke cso-
dálatosan szép. Északi partján gyönyörú és gazdag hegyvidék te-
rül el. Ezekben a lregyekben nagyon szép, kúpalagú, de már kialudt
vulkáni hegyek ékesítik a tájat. E hegységen maradt Magyaror-
szágnak egy kevés erdeje is a világháború !tán, azért szivesen
keresnek ezek árnya alatt menedéket a magyar cserkésztáborok.
A Balaton szépségeit alig lehet leírní, ezt csak látni és éIvezni lehet,
Különösen csodálatosak ennek a szép tónak a színjátékai, vihara s
afölött mosolygó gazdag szőlővidék, amelyet csak a Riviérához le-
lret igazárr hasorrlítani.

bzen hegguídéken kívül naggon keués heggi táboruk uan most
a maggu csetkészeknek Hiszen az egész Csonka-Magyarország
is olyan kicsi (csak egyharmaCrésze Angliának), hogy ebbe a kis
országba kevés hegyvidék fér bele. De ami varl az nagyon szép.
Az AlfOldtc;l északra terül el a Mátra, Csonka-Magyarországnak
ma legmagasabb lregysége (1010 m). Ennek gyönyörú erdei vannak,
amelgek ngáron tele uannak cserkésztáboroklcal, Csak az összes
megmaradt magyar hegységeknek az a nagy bajuk van, hogy
alig uan folgouizük.

A hegyuidékek táboraiban is nemzeti feladatokat hajtanak végte
a maggil cserkészek. Itt is természeti és néprajzi megfigyeléseket
kell végezniök. Mindenütt a magyar föld lelkét kell keresniök és
megérezniök. Még azt is számbaveszik, hogy a nagyon gazdag
maggil irodalom és népköltészeí hogyan érezte meg és írta le
egyik-másik magyar táj szépségeit.

A haza faldje lelkenek, szépségeinek, gazdasági éilékeinek és né-
pének megfiggelése naggon szép cserkészies feladat és cél. Olyan
magas kultúrájú földön, mint Magyarország, már nem lehet a cser-
készeknek 'azt a vad romantikát megtalálniok, mint az angoi fiúk-
nak a gyarmatokban, vagy aminőt Winnetou élt a Wild Westen.
Nem lehet vad állatok, vad népeket kilesniök, megfigyelniök. De ott
van a haza földjének élete, természeti szépségei és kultúrája, azt
kell megfigylésük tárgyává tenniök. Ez nagyon szép, nagyon hasz-
nos nemzeti feladat.

És a maggar cserkészek mélgségesen étzik, hogg mi a haza és sze-
rcttk hazájuk földjét, mert ismedk. Igyekeznek táborozásaikban fel,
szívni magukban annak minden szépségét, A napégette árvalány-
lrajas síkságokon épenúgy, mint a Balaton hüs habjaiban mindig
azt keresik, hogy hogyan kapcsolódik bele a haza földje a nemzet
életébe. Talán nem minden nemzet cserkészete tilzte ki maga elé
olyan erósen a haza földje megismerését céiul, mint a magyar. De
a magyar nagyon kicsi, nagyon szerencsétlen, nagyon rokontalan,
de minden viharral szemben keményen megállni akaró nép, s így
nagyon nagy szüksége van arra, hogy íiai közül a legjobbak, a
cserkészek, nagyon ismerjék és nagyon szeressék kis hazájuk
földjét.

A MAGYAR, csERKÉszTÁgon.
A cserkész a táborban százpercentes cserkészéletet él. A fölnőttek

társadalmában a fiú passziv szerepet tölt be: Kénytelen a nagyok
igényeihez, életrendléhez alkalmazkodni. S a fölnőttektől rendesen
ezt hallja: Légy jó fiú s ne tedd ezt vagy azt. Pedig a gyermek
szeret cselekedni.

A cserkésztáborban a fiúk cselekesznek, végigélik a tiz törvényt
a a cserkészet elmélete valóság 7esz, az ,,ige testet ölt".

Amilyen egy-egy nemzet cserkészete, olyan a tábora. A magyar
tábornak szükségképen vannak olyan specialításai, amelyek minden
más nemzet cserkésztáboraitól megkülönböztetik,

E rövid cikkben szeretném idegen cserkésztestvéreim figyelmét föl-
hívni a magyar tábor sajátságaira.

A magyar cserkésztábor miniatür állam, vagyis Magyarország
kicsiben. A magyar államalkotó faj, legósibb ösztöne egységbe tö-
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möríteni a szétesó elemeket: konkréten kiÍejezve, államot alkotni
a különböző nemzetiségű és különböző nyelvú népelemekből, Ez az
ősi ösztön benne van a fiúkban is.

A magyar cserkésztábor előkésztítése, a terep fölkutatása, a tá-
borverés, a berendezkedés, a környék lakosainak az életébe való
bekapcsolódása lényegben hasonlít az ezer évvel ezelőtt lefolyt hon-
íoglaláshoz és honalapításhoz.

A magyar fiúk számára nem rendeznek be táborokat: maguk a
fiúrlt mennek fölkutatni a táborverésre alkalmas helyet. Mialatt az
előörsök megkeresik a szükséges heiyet, íölveszik a kapcsolatot
mindazokkal, akiktől a tábori élet sikere függ, a fiúk odahaza nagy
munkát végeznek. A legkülönbözőbb helyekről sok munkával meg-
szerzik a szükséges pénzt, élelmiszert, sátrakat, a konyha föls:erelé-
sét s készülnek a tábor megszervezéséie. Elindulnak. Mond;uk, dél-
tájban megérkeznek a terepre.

A birtokba vett terepen kimérik a sátrak helyét, megépítik a
korlyhát, az élelriiszerraktárt, fölállitják a nagyárbocot s fölvon.ják
rá a nemzeti lobogót.

Nelrany óra alatt készen van a tábor minden lényeges alkotórésze.
Középen áll az állam szimboluma i a nemzet zászlaja, a haza o7tára,
körülötte csportosulnak a sátrak és raktárak. Az első este már friss
vacsorát Íőznek, tábortüzet gyujtanak s biztos fekvőhelyen alsza-
nak az elsó éjjel.

Honnét ez a gyorsaság ? A parancsnok legfontosabb föladata,
hogy a tábor ,,néprétegeit" okosan és célszerúen rendezze el s
hogy mindenkit képességei szerint foglalkoztasson. Minden íiúnak
megvan a saját jól kölvonalozott szerepe a kis állam életében. Van
a tábornak kereskedelmi, iparügyi minisztere, van művészete, köz-
tisztasági hivatala, van egészségügye, vallásügye; van törvényke-
zése : egyszóval megvan itt az állam minden organuma, A ktilon-
böző képességek egy célra való egyesítése jellemzi a magyar tábort,
amelynek van történelmi háttere.

A magyar tábor nem nyaralás és üdülés színtere, hanem a társa.
dalmi élet kemény iskolája. Ezzel összeí.igg a magyar cserkész-
tábor másik specialitása : a robinsoni jelleg. Hogyan boldogul a
magárahagyott ember, hogyan rendezi maga körül az etdőt, a mezőt,
hogyan hódítja meg az emberi kultúra száínáía a természetet: -ezek a mi táboraink tanulságai.

A magyar nemzet ezel esztendős élete robinzoni élet. Egyik köl-
tőnk énekelte: ,,Kicsiny sziget vagyunk tenger közepében." A népek
hullámzó óceánjában a testvértelen magyar nemzet csakugyan zárt
sziget. S államunk hajója nagyon sokszor szenvedett hajótórést.

Jól tudjátok, mit csinált Robinson a hajótörés után. Legelső dolga
volt, hogy megmentette a hajóroncsról a munlta eszközeit s a mu-
niciót.

A magyar cserkészek sem visznek magukkal mást, csak a munka
cszkózeit s élelmiszert, A munka eszközeivel s a robinzoni erények-
kel talalt teremtenek saját maguk számára. Ilyen robinzoni jelsza-
vak: Nem szabad kétségbeesni; - amit kivihetónek tartunk, azt
nern szabad abbahagyni, mindent jól átgondolni s csak azután cse-
lekedni ; türelemmel és végtelen munkával mindent rreg lehet csi-
nálni.

A magyar cserkésztábor lényegében Robinzon szigete, amelyen
reggeltől estig kemény munka Íolyik és pedig sub specie aeternitatis.
Olyan komolyan és lelkiismeretesen dolgoznak a fiúk a tábor meg-
sziláídításán s a kényelem eszközein, mintha a tábor állandó lakó-
}:elyük lenne.

Ezzel összeíigg a magyar cserkésztábor viharálló jellege, ami
milr a koppenhágai ]arrrboreen is föltúnt.

A rnagyar sátorlakó nép volt: ilyenné nevclték az őshaza geo-
gráÍiai tényezói, az ős-foglalkozás (állattenyésztés) s az örökös
háborúk, amelyeket Kelet és Nyugat ütközőpontján át keilett har-
colnia. De a magyar sátrak ponyvái magasfokú kultúrát takartak.
E sátrak alatt több ezer évvel ezelőtt már csillagászok és folyó-
szabályozó mérnökök laktak. Legnagyobb költőink harc közben, sá-
torban és várakban írták múveiket.

Ime, a magyar fiúk őseiktől örökségképen a vérükben kapták a
táborban való élet ösztönét. Épen azért a tábortíz esti hangulatá-
ban nagyon sok a komolyság és a történelmi multba való elmélye-
dés. Ezt meg&zi minden idegen, aki meglátogatja a magyar
tábort.

A magyar táborban nem Iáttok totemet. Minden ma§}ar cser-
késztáborban van ehelyett oltár és mellette kereszt. Itt íolynak az
istentisztetletek s itt modják el reggeli és esti imájukat a fiúk. A
magyar cserkészek nagyon szeretik a másokért szenvedő Krisztus
keresztjét. Táborbontás után a keresztet ott hagyják annak emlékéül,
hogy azon a helyen magyar cserkészek táboroztak. S a környék
lakósai .qyakran kimennek ehhez a kereszthez.

A n-ragyar cserkésztábor is tele van vidámsággal, hiszen ott is
egészséges íiúk vannak. Mégis sok ott a komolyság, a lelkiélet mély.

Minderr magyar cserkész tudja, hogy a tábor a magyar élet is-
kolaja, amelyben megtanulják a fiúk, mint kell a hazáí íölvirágoz-
tatni.

Hogy a malJyar tábor nem üdülőtelep, arra kitünő példa az
1926-i Nemzeti Nagytábor. A 7000 magyar cserkész közös tábora
egy kietlen homoksivatagon volt, amelyet a nap forrósága még
kietlenebbé tett. De ez a tábcr alkalnras volt a magyar cserkész
nemzeti erényeinek a kiÍejlesztésére.

A magyar nemzet nagyon szereti a magyar cserkészeket és sokat
Var tóluk.

A MAGYAR TÁBOR.
Aki íel akarja keresni a jamboreen a Noisy Cornert, az menien

arrafelé, amerre ennek a táborrajznak a nyíla mutat, a magyar tá-
borba. Az egész Arrowe-parknak a délnyugati sarkában fekszik,
zöld az altábor színe, száma; II., parancsnoka Lord Glantanar.

Aki végigsétál a főúton és kiér az |. sz. tábor gyülekezési he-
|yéig, az rnessziről meglátja azt a táborkaput,'amelynek a rajzát
szintén itt közöliük. A tábor alakja háromszög. Ha a Íőkapun be-
leptnk, mindjárt jobbra egy csupán örsvezetőkbol álló tábort talá-
lunk, amely a magyar cserkészélet magasabb színvonalát kívánja
érzékeltetni. Balra az egyik speciá.lis tevékenységú táborunk, a ma-
gyar vízicserkészek 50 embere kínál érdekes látványt. A három-
szög három oldala mentén húzódik el a 16 magyar tábor, a középső
térség baloldalán pedig még egy 17. tartalék-tábor. Ennek a szabad
térségnek a balkéz,Íelé eső része trég egy nevezetesíégct mutat.

Ez az egész tábor legnagyobb sátrában elhelyezkedő magyar cser-
készkiállítás. Ennek a kincsét minden nemzet ott táborozó cserké,
szének meg kell néznie. A leghangosabb sarkok a főbejárattól jobbra
és balra eső két sarok, mert ott helyezkedik el a két magyar íúvós-
zenekar és énekkar. Aki keresztül ha|ad az egész táboron, az a
háromszög csúcsán, a parancsokság olelő karjaiba fut. A parancs,
nokság a főkapuval és a íontosabb táborokkal telefonon van össze-
kötve. A tábortüzi mező íelé két átjárót építettünk abból a célból,
hogy ha a tábortüzi számaink rosszul sikerülnek, a tettesek hamar
vissza tudjanak menekülni a magyar táborba.

A magyar tábor specialitása még, hogy az ország minden vidé-
kéről gyüjtötte össze fiait és úgy cserkészéletében, mint táncában,
zenéjében és énekében igazi magyar jellegzetességét kívánia a vi-
lág cserkészetével megismertetni.

A MAGYAR CSERI{ESZ MUNKÁJÁNAK SZINTEREI.
A magyar cserkészmozgalom igen élénk életet é1. Sok irányír

munkájának színtereit mutatjuk be az ití következő képeken.
Első képünk a Cserkészházat mutatja be. Ez a ház Budape§ten

van. Innen igazgatják 30.000 nragyar cserkész ügyeit. Itt vannak a
hivatalok, itt szokiak ülésezni a cserkészvezetők. Itt van a nagy-
terem a cserkészek számára, ahol előadásokat, összejöveteleket ren-
deznek. Itt készülnek a magyar cserkészlapok és a mindeníéle cser-
készkönyvek. Itt a mi házunkban lüktet a magyar cserkészmozgalom
szíve, Innen folynak szét és ide folynak össze az egész mozgalmat
tápláló anyagi és szellemi erőcsatornák.

2-3-ik képünk a Cserkészparkot mutatja be. 2-ik képünk a
Cserkészpark öreg kastélyái ábrázolja, amelybe már új levegőt le-
helt a cserkészszellem, Itt lakik a Cserkészpark parancsnoka is és
ebben a romantikus öreg házban folyik különösen télen a kiképző
munka. 3-ik képünkön a Cserkészparknak egy tisztását láthatjuk,
6hol épen előadást tart egyik legkiválóbb cserkészvezetőnk az egybe-

sereglett örsvezető-jelölteknek. Ez a mi parkunk 20 lrold területen
íekszik a budai hegyekben. Nagyon kedves tartózkodási helye külö-
nösen szombaton és vasárnap a fővárosi cserkészeknek. A gyakor-
lati kiképzésnek ideális színtere.

2-4-ik képünk a cserkészek vízitelepéről való. A vizitelep ugyan-
csak Budapesten, a Duna partján van. Tobb száz csónak van iti
minden típusból. Itt gyakorolják a vízicserkészetet, nagy kedvvel
és kitartással cserkészeink. B. P.-nek magyarországi látogatása aI-
kalmával rendkívül tetszett. Ez az a telep, ahol a vízicserkészetnek
nrinden munkája gyakorlására alkalom nyílik.

Végül utolsó képünk a Cserkészboltot mutatia be, amely egész
eredeti székely stílusban épült, Innen latla el minden szükséges hol-
mival magát csaknem minden magyar cserkész. A Boltot nem-cser-
készek is szívesen föikeresik, mert köztudatban van annak szolíd,
sága, jósága és olcsósága.
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B. P. LÁTOGATÁSA
A magyar cserkészéletnek nevezetes, büszke, boldog emlékű napja

1928 május 5, 6, 7 és 8-ika. Ezeken a napokon volt közöttünk a
cserkésznrozgalom megalapítója, a mi nagy szeretettel övezett
B. P.-nk.

Nagy megtiszteltetésként fogadtuk .az ő látogatását, teljes mér-
tékben értékelve a nagy fáradságot, amelyet nem sajnált a mi
csif-ünk, hogy bennünket itthon is megismerjen.

Malus 5-én hajóval érkezett a Dunán az ország íővárosába, Buda-
pestre, ahol bensőséges szeretettel és nagy tisztelettel fogadták.

Május 6-án nagyszabású cserkésznapot rendezett az ő tisztele-
téIe a magyar cserkészifjúság Budapest legnagyobb sportpályájan,
arnelyen 8000 cserkészfiú vett részt. A tribünökön s a nézőtéren
pedig 20.000 ember tolongott, hogy ktíejezze halalat a cserkészet
megalapitója iránt. Baden Powel lelkes beszédeket mondott a cserkész
ifjúsághoz, a vezetőkhöz és a közönséghez, amelyekben hangoztatta
megelégedését és elismerését a magyar mozgalommal szemben. Meg-
ható volt, amikor a 8000 cserkész es 20.000 főnyi közönség tom-
bolva ünnepelte B. P.-t.

MAGYARORSZÁGON.
Másnap a világ főcserkésze meglátogatta a magyar cserkészmoz-

galom munkamezőit, a cserkészházat - amelyet ez alkalommal
adott át rendeltetésének hivatalosan a magyar kultuszminiszter,
gróf Klebelsberg Kunó - 

a cserkészparkot, a magyar cserkészki-
képzés egyik legjelentösebb színterét, ahol megörökítettük B. P.
lábanyolnát, a cserkészboltot, ahonnan minden felszerelését vásá-
rolja 30.000 cserkész, továbbá a vízitelepet, ahol a magyar vizi-
cserkészek tanulnak, dolgoznak,

A világ főcserkésze mindenütt a legteljesebb megelégedésének
adott kifejezést a látottak Íelett, Nekünk ez az elismerés nagyon
értékes és lelkesító erőként hat a kitartó, jó munkára.

Az itt bemutatott képek a magyar cserkészmozgalomnak e neve-
zetes napjairól valók. Büszkén őrizz;ik ezeket a képeket s a csií
lábanyomát, amelyet azóta ércbe öntöttek ki a vasmunkás cserké-
szek. Ott van B. P. lábanyoma a magyar cserkészek parkjában.
A cserkészek szeretettel bámulgatják, a park kis madarai pedig inni
járnak a lábnyomhoz, amelybe minden reggel íriss vizet öntenek a
cserkészek, hogy még a szomjas kis madarak is áldják Baden Powel
lábanyomát,

IRoDALOM.
A magyar cserkészet kezdettől fogva valami érdekes gazdag

önállósággal fejlódik. Minden téren külön ösvényt tapos magának,
azon jáí; és sajátos kincseit bőkezűen osztogatja a nemzet s a tár-
sada]om számára.

A magyar irodalom, múvészet sokat kapott eddig is a cserké-
szettől : új szint, gondolatokat, irányokat; pedig tulajdonképen
most vagyunk csak a fellódésnek olyan stádiumában, hogy adni
tudlunk.

A magyar cserkészpedagógia a nevelésben máris irányt jelöl. Isko-
lai és iskolánkívüli nevelés tanulni ,jár hozzánk. A mi pedagógiai
lapunk, a Vezetők Lapja, ma már egyik legkomolyabb pedagógiai
szaklapja a magyar irodalomnak ; minden száma rengeteg olyan
komoly értéket hoz, amelyre felfigyelnek a cserkészettól egészen
távol álló neveló körök is és országos hírú pedagógusok tanulnak
bel<;le. A fejlődés útja itt azt mutatja, hogy a cserkészpedagógia
hamarosan irányítani Íogja az egész magyar nevelést s hogy a
Vezetők Lapja a legelső szakorganuma lesz a nevelőknek.

A tudomángos irodalom különösen a természetrajz, Íöldrajz, nép-
íqz teíén kap sokat a cserkészettől. Intelligens vezetőink : tanárok,
köztúk szép számmal egyetemi professzorok is, a cserkészet révh,,
egészen közel kerültek ahhoz a világhoz, amelyet a katedráról is-
mertetnek: természethez, foldhöz, egyszerű néphez, és nem is szé-
gyenlik bevallani, hogy sok olyan újat talaltak és találnak egyre,
amit eddig a szakirodalom fel nem dolgozott.

A szépitodalomban a cserkészet úi hangot és új irányt hozott.
A modern irodalom fáradt és enervált; benne vergódik a felfoko-
zott sexuálitás kátyujában s az unalomig egy helyben tapos egyre,
rég elkopott, százszoí megírt témákat nyúzva újra meg újra. A
cserkészet az ő irodalmában egészen új világot mutat és dolgoz fel:
az Ember világát, a terrnészet világát, férÍierők világát, gyerekek
gyönyörú világát. Uj problémákat, küzdelmeket, új témák mérhetet-
len özönét nyuitja; új a hangja, a szempontjai, amelyek szerint ítél,
az elvei, amelyek alapján leméri az embert és annak tetteit. A cser-
készetben kidolgozott új fiútipus most már férfivá érett és helyet
kér az irodalomban nemcsak maga, thanem az ő egész cserkész-
világa számára i s az irodalom újjáéled ennek a betolakodó új vi-
lágnak a írisseségétől. Novella, elbes2élés, regény terén egészen új
figyelemre méltó kísérletek történtek; a cserkésznovella, cserkész-
elbeszélés, cserkészregény az irodalomban külön múfajjá fog fei-
lődni csakhamar. S ez az új műÍaj a többit is magával sodorja
s meggazdagít.ja.

A csetkészszínpad egészen újat hoz azzal, bogy a íiú világát
dolgozza ki, az ő problémáit viszi színpadra. A közönség csak bá-
mul sokszor, hogy mennyi mélység és mennyi nagy kérdés van a

gyerek életében, amit eddig nem is sejtett senki, A tiszta hang,
nemes férfias felfogás, egészséges humor és valami nagyon egy-
szerű, de nagyon mély emberiesség jellemzi ezeket a színdarabo-
kat. Ma még csak diák- és cserkészszínpadokon gyerekek játsszák
őket ; nincs messze azonban az idő, amikor a mi darablaink már a
nagy szinpadokra is feltörnek s az renaissanceja lesz a szinmú-
irodalomnak. - 

Emellett a cserkészszínpad a közönség nagy tö-
rnegeit új ízlésre neveli, s ezt az izlést a cserkészszellem_ diktálja.
Az-elmuli évben a csapatok 3913 ünnepélyt tartottak, amelyen min-
denütt szerepelt cserkészszindarab is. A közönség milliói szívja
rnagába azt, amit a színpadról a gyerekszínészek ezrei nem öntuda-
tos színiátszással, hanem valami egészen sajátos természetességgel
hirdetnek.

A köItés:et nagyon sokat nyert a cserkészettel. Tartalmilag, esz-
meileg is, mert épen úgy új forrását kapta témáknak, érzelmeknek,
mint a többi irodalmi múfaj, nemes felfogásában, hangjában is,
emberi mélységében is a cserkészköltészet sok újat hoz és már ma
is egy mélyebb, emberibb, nemzetibb irányt jelent a magyar költé-
szet számára.

A műuészet témában, színben gazdagodik. Emellett a harminc-
ezer gyerek között, akikkel a cserkészet komolyan foglalkozik, sok
ertékeJ tehetseg tűnik fel és dolgozódik ki, akik anélkül elmerültek
volna és soha meg nem kapják az elindulás lendületét. Sajátos mú-
vészetünk is van már és sajátos művészeink. Márton tajzait ma az
egész világ ismeri és Mártonnak ma nálunk iskolála van a fiatal
generáció körében,

A nemzeti és népies művészet Íelfedezése és ismertté tevés terén
a cserkészetnek nálunk igen nagy érdemei vannak. A táborok ki-
vétel nélkül komoly népmúvészeti programmal is indulnak ; a
folklor a magyar cserkészettől már eddig is többet kapott, mint ön-
maga egész irodalmától évek óta. A cserkész-népies művészetnek
egéizen különleges értékes terméke a budapesti Cserkészbolt szé-
kely kidolgozású üzlethelyisége, amelynek magyarok és idegenek
egyaránt csodájára járnak.

A magyar cserkészet jelszava: emberebb ember és magyarabb
magyar. Ezt a 1elszót az egész vonalon bámulatos következetesség-
gel keresztül is viszi: felfokozottan, nemesebben és teijesebben
ómberi és felfokozottabban nemzeti mindenben. s az irodalom és
nűvészet épen ezér| kapott és kap nagyon sokat a cserkészettől
nálunk, mert emberi és nemzeti vonásaiban esett vissza legerőseb-
ben. Ma a cserkészirodalom és művészet még csak oroszlánkörmeit
mutogatja ; tiz év alatt azonban vezet és tempót diktál majd az
egész vonalon.

csE RKE szAPRÓDoI{, önpccsERI{É szEI{.
Az elsó a láb, amelyen járni tanul a cserkészet, - 

a második
a fej, mellyel tiszta látással jár új életutakon, az öregcserkész és
kezében liliomtövet visz és elülteti a cserkészkerten kívül abba
a talajba, melyet társadalomnak nevezünk. A szorgalmas öregcser-
kész, munkája alatt egyre nagyobb kihasználatlan területeket hódit
el a liliomerdő.

Mi magyarok is átvettük a farkaskölyök-mozgalmat és ma is
vannak ilyen csapataink, de már kezdetben kutattunk a magyar

gyermeki léleknek megfelelóbb után és megalakítottuk a cserkész-
ápród szervezetet, amely rövidesen elterjedt egész mozgalmunkban
és hamarosan túlnőtte a másikat. A farkaskölyök magyar testvére
dalol, mesél, játszik és így készü1 az ígazi cserkészetre. Nem cser,
készet, de a lélek talalát a cserkészetre elókészítő munka. Nemze-
tünk történetében is sok száz éves gyökere, multja van, amelyen
most, mint friss hajtás zöldel.

A cserkészapród arra készül, hogy 12 éves korában már cserkész
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lehessen, de most még csak apródja, elvont értelemben tehát lelkl
fegyverhordozója kis lovagjának, a cserkésznek. A munka külön
folyik, de a 72 éves kor elérése előtt ismerkedik a cserkészettel.
A magyar cserkészetnek ez a megfelelőbb előkészító munka.

öregbatyluk, az öregcserkész nálunk arra törekszik, hogy meg-
őrizze sértetlenül a nem-cserkész társadalomban is a cserkészlelkü-
letet. - Nehéz megőrizni, de még nehezebb hódítani vele, azért
a magyar öregcserkészet csak igen kis százalékban vesz íel olya-
nokat, akik nern voltak cserkészek. E helyett inkább arra törekszik,
hogy cserkészseregét minél tömörebb és lehetóleg meg nem fogyat-
kozó sorokkal tovább vezethesse az életben, hogy ott győzelemre
vigye a nemes, úi cserkészszeilemet.

A magyar öregcserkész élet a kultúrában és a terepen élő em-

ber harmonikus, új élete: nem tanít csomókötéseket, de mégis gya-
korolja a próbapontokat is, főleg mozgótáborok, viziutak és tanul-
mányi utak alkalmával. Különös és fő törekvése a falu íelé irányul,
ahol a faji megújhodás tiszta erőit tudja. Leiki kapcsolatot teremt a
falu és a város között, hogy újjá szülessen a nemzeti lélek, cser-
készszellemú nevelés alatt. A magyar öregcserkész felfogás szerint
a cserkészlélekkel beoltott új íaja a nemzeti gondolatnak, de egy-
úttal az emberiségnek is hasznosabb szolgálata lehet.

A cserkészapródok munkáját és szertartásait egy 130 oldalas
könyvecske dolgozza fel, míg az öregkönyv rendes nagyságú és
350 oldal terjedelmú könyv. (Irta és szervezte a M. Cs. vezető-
tisztje ?) aité: Faragó Ede

o, v. t.

CSER,I{ESZFIÚI{ ÍnÁsar
-_-<<t+

Naplóm.
A társaság tán a mai nap fárasztó volta

miatt, tán mert belefáradt a ternrészeti szép-
ségek élvezetébe: csodálatosan néma. Nem
hangzik ének.

De imnrár, meg is érkeztünk. Vasútunk
megáll egy salakhányásos bemélyedésnél s
lerakodunk. A vonat elmegy s magunk ma-
radunk az esti húvösségben s csendben, me-
lyei csak a patak egyhangú csobogása tör
meg. Munkára : még ma aludnunk is kell.
Mindent, kivéve pár nehezebb tárgyat, íel-
hordunk egy íensíkra, csúszós s meredek
úton, A szalma is még lenn maradt.

Amint fölértünk, vizsgálódni kezdtünk. FeI
kellett másznuni< egy nrég síkosabb hegyol-
dalorr egy tisztásra. Már sötét volt. A tisz-
tást környezö fak csak sötét tömegnek Iát,
szottak s az ég egymást kergető viharÍelhők-
kel volt tele. A fák sejtelmesen susogtak s
hűvösséget lehelt a táj. Oly sötét volt már,
hogy lámpára volt szükségünk.

Az egyik nagysátrat rnég a félhomályban
vertük fel. Nagy nehézség volt a helyének
kiválasztása. A fóld a nemrégi esőtől nedves
volt s lábairrk alatt cuppogott a föld, mintha
sárban járnánk.

Az idő már későre jár. Hagyjuk hát a
rnunkát. Csak még a körsátrat hevenyében
felütjük, rnialatt a kisebbek szalmazsákjaink
tömik s hordlák fel. A nedvesség ellen meg
védenciő ponyvára rakjuk. Már teljesen be-
sötétedett. Vacsorához látunk. A hideg egyrc
jobban érezhető. Lehelletünk látszik s pok-
rócba csonragolva ülünk a szalmazsákokon.
Mily pompás lenne ilyenkor egy csésze :tre-
leg ital ! De a hldeg tej csak íokozza a di-
dergő érzést. Még egy ideig fennvagyunk:
csak lassan rendezkedünk.

Végre elhelyeződink s a körsátorban -trol én aludtam - mély csend honol. Elvé-
;ezzük imáinkat s felcsendül az éjben a
cserkész hangja: elrejtve erdő közepében:
,,Oh, Nagyasszony, neílzetünk leménye".
Azután ismét csendes lesz minden, csak a
szomszéd sátorból hallatszik néha egy-egy
vicc s az azt követő nevetés. De ez sem tart
sokáig, mert elnyom a fárad:ág s a csendes
álom mindenkit elvitt csendes birodalmába.

i921 július 7. Arra ébredtem, lrogy szo-
katlanul világít a nap. A sátorponyva lika-
csán keresztül órdekes fénvesséq ömlött. i\
nap már lnagasan állott 

's bevilágitott u
völgybe. Kint friss volt minden, mint eső
után szokott lenrri. A tisztás jobboldalán el-
vezctő országút fénylett a tava:zi napsugár-
ban. Mintha újra éledt volna az egész ter-
mészet s mintha a tegnap esti gondolataink
szertefoszlottak volrra. Eletre, új életre kel-
tünk s vígan üdítettük íel rnagunk a patak
h:deg vizében. A patak vize hideg, de leg-
hidegebb itt 

- ugyanis itt egy hideg forrás
torkollik belé. Itt mosdottunk s itt mostuk
el csajkáinkat is. Majd felérve, munkánkhoz
]átunk.

Felállitjuk a sátrakat, ezúttal rendes he-
lyükre. Sőt kitervezzik mindennek helyét.
A fellarOtOl balra lesz a két nagy sátor, szo-
rosan egymás mellett. Mögöttük a konyha
s az ebédlő. Szembe lesz a körsátor, melyet
raktárnak lrasználunk. Középen a trikolor,
azaz az árboc, jobbra pedig az oltár.

LegelObb is reggelihez ültünk, rliután el-
végeztük reggeli imánkat. Azután a sátrakat
állítottlik Íel. Közben a sátor mögött forrást
fedeztünk íel s ezt kipucoltuk s levezető
csatoínát ástunk neki. Egypáran a tűzhe-
lyet, a szabadalmazott Rigó-konyhát asták
meg. Ez abbOl all, hogy kőből s agyagból
összetapostunk egy olyan alakú építményt,
melyre túzhelylapot lehet tenni. Kéményt is
vittünk magunkkal. Gyorsan haladt a munka.

Délben már ebédet, nreleg ebédet ettünk.
Azután sziesztát tartoitunk. A délután is
mindeníéle, többnyire apró munkával telt el.
Meleg volt, Lenge magyarba öltözködve,dol-
goztunk, sőt íürdöttünk is a patakban. Majd
a tábortűzhöz fát kezdtünk gyüiteni.

Sok fa van a környéken, rengeteget lehet
tüzelni. A Lábcrtűz ma az első e táborban.
ott gyűltünk össze s énekeltük nótáinkat.
A tüz meI]ett, melynek ragyogása vissza-
tükröződik az egész réten, kellemes ,a tar-
tózkodás. A tűz, amint lassan gyúlni kezd,
mindig melegebb lesz s csap fel mindig ma-
gasabbra, valóban bárnLrlatos. Hosszú láng-
nyelvei sziporkázva nyúlnak az ég felé s
valóságos tűzesőt hullajtanak. Egyre nő.
Meleget árasztva maga körül, felmelegíti a
lelkeket is.

Itt, a tűz mellett, egészen más, mint a
tegnapi éjszakában, a lridegben. Minden por-
cikánr átjárja a túz melege s erőt ad fáradt
tag.jaimnak. Nem álmosodom el. Az újak
nem tudják még a tábori élet rendszabályait
s szokásait: ők azt hiszik, hogy a tűzné|
pihenni kell s ezért néha el is szundikálnak.
Pedig az csak a testi pihenés ideje, mert a
léleknek sohasem szabad aludni.

A ttiznél a lélek nem pihen, hanem ellen,
kezőleg ott sziv be magába új s új értéke,
ket. Ezért nem értem, hogy miért álmosod,
rrak el a tűz mellett. Hisz minden oly gyö-
nyörű. Az ég kékje szépen mosolyog alá
megszámlálhatatlan csillagaival s a mi éne-
künkön s a túz sistergésén kívül egyéb ne:z
nern hallatszik.

Belebámulok a tűzbe s ilyenkor tudom
ruegér'.eni azt, miért irládták azt. Valóban a
1egellerr'tetesebb tulajdon:ágokat egyesíti ma-
gában: rombol, plisutít, neln épít soha s
nrégis a mi legdrágább kincsünk, mely nél-
ktil e fOldi életben nern tudnánk boldogulni.

Már halványodilt a tíiz vérvörös lángja :

alábbhagy a túz, Lassan visszahúzza láng-
nyelveit s az ének szal-ába belerikolt a pa-
rancsnoki síp. Imához mcgyünk. Az e;ti meg,
beszélés más szenpontoltból mutatja be a
tizet. Je|képtzi a családot, atrnak összetar-
tozását, közösséget. Együvé tartozunk mi is
s a tábortúz ennek a jelképe. Tehat felel.1tlnk
meg annak, rnit a tábortúz tnond : legyünk
testvérek, testvériesek egymáshoz, egy-
mással.

I{RoNII{A
A cserkészetről szóló első cilckek 1909-ben

jelentek meg a magyar újságokban.
1912-ben megalakulnak az első angol mln-

táta szervezett magyar csapatok.
1912, dec. 28-án jön létre a Magyar Cset-

készszöuetség s ugyanakkor keletkezik a 10
magyar csetkésztöruéng,

Az első maggal uízi mozgótábor 1913. iti.
1-1,7.ig tartott, a felvidéki Vág Íolyón, tu-
tajon úszott le 105 cserkészfiú.

A Uilágháboú alatt 1914-18. a ,,Háborús
Bizottság" vette át a cserkészügyek vezeté-
sét, a vezetők bevonultak, a cserkészek se-
gédszol gálatokat végeztek,

A tanácskotmáng l979-ben feloszlatta a
magyaf cserkészcsapatokat.

A töruénges rcnd helgreáIltáuaí 1919.
szept. 27-én alaktri úlra a Magyar Cserkész-
szövetség, amely 1920-ban tagul lép be a
londoni,,International Bureau"-ba.

A ,,Maggar Cserkész" újságnak, a magyar
cserkészek hivatalos ifjúsági lapjának 1.

száma 1920. jún. 15-én jelent meg. Azóta ha-
vonként kétszer megielenó díszes külsejú
közkedvelt lappá íeilodött.

Az első maggar keúIeti jamboree-í 1920.
szeptemberben tartották Szombathelyen,

Maggar csetkészek csapatközi összeuont
naggtáboft |921,. aug. 4-16-ig rendeztek
először a világhírú Balaton-tó partján, a
vadregényes várromokkal ékesített páratla-
nul érdekes vulkáni eredetú hegylánc allá,
ban. A Balaton Közép-Európa iegnagyobb
tava, kedvelt üdülő- és gyógyfürdőkkel.

1922. ngarán a magyar cserkészet bekap-
csolódik auilágcserkészefbe. 3 kiküldött részt,
vesz a II. nemzetközi cserkészkonferencián,
Párisban, 1 csapat Angliába megy, 1 Finn-
országba, a magyarral rokon finn nép közé,
1 pedig Németországba.

Ugganekkot vo7t az első országos cser-
készkíáIlítás Budapesten, Magyarország szé,
kesfővárosában, s az első országos cser-
kész-hadijáték a budai hegyekben. Ez év.
ben jelent meg a magyar cserkészmozgalom
kiv:rló pedagógiai értékú alapvetése : a Ma-
gyar CserÉészuezetők Köngue, Sík Sán-
dortól.

|ún. 21-én dr. Teleki PáI grófot Főcser,
késszé nevezi ki Horthy Miklós, Magyaror-
szág Kormányzója. Teleki az első magyar
főcserkész, volt m. kir. miniszterelnök, híres
íödrajztudós, egyetemi tanár. 1923. okt. 14.
óta tiszteletbeli főcserkész, utóda Khuen-
Hédetuárg Károlg gróf, a jelenlegi főcser,
kész lett.

1923-ban ünnepelte a magyar cserkészet
fennállásának 10 éves jubileumát.

Az első tisztképző tábort 7924-ben, Héder-
várott tartottuk. Azóta Hédervár a cser,
késztiszti táborok állandó színhelye. Ez év-
ben alakult a cserkészmozgalom társadalmi
támogatására a Cserkész Naggtanács, A7b-
recht kir. herceg elnöklete alatt, a magyaí
társadalom elókelőségeiből.

1924, júnlus I-én jelenik meg elő§zör a
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Vezetők Lapja, a Magyar Cserkészszövet-
ség hivatalos sajtóorganuma vezetők szá-
mára.

1924, aug. 5-28, 54 főnyi magyar ver-
senycsapat és 64 főnyi kísérócsapat vesz
részt a kopenhágai jamboreen, ahol a ma-
gyar cserkészek 3. helyezést nyertek 166
ponttal, U. S. A. (181 pont) és Anglia
(l72 pont) után.

1926-ban volt a kéthetes Magyar Nemzeti
Naggtábor 7500 résztvevóvel, a megyeri
dombokon, Budapest mellett, a rákosi mezőn,
ahol a rnagyarok évszázadokon át tartották
országgyűlóseiket. Magyarország ugyanis
több, mint 1000 éve él alkotmányos életet a
Kárpátok medencé jében. A Nemzeti
Nagytáboron nyolc külföldi nemzetnek kb"
300 cserkésze is megjelent.

1927-ben a magyar cserkészet kétemeletes
s:ékházat l,esz Budapesten, ugyanekkor Vj-
:itelepet is alapit s létrehozza a magyar
Gillwell,Parkot: a Hársheggi Cserkész-
parkot a budai hegyekben. - Júliusban a
tengerétől megfosztott magyar nemzet cser-
készei a legjobb helyezést érték ál a dániai
tengeri jamboreen, tanuságot téve rátermett-
ségükról akként, hogy megelőzték az összes
tengeri nernzetet.

1928. januátban lV. kanderstegi nemzet-
közi síuersengen a magyar csapat megsze-
rezte a nemzetközi vándordíjat, amelyet ad-
dig mindig az angolok nyertek.

|úlius 26-tól aug. 5-ig volt a III. nemzet-
kő:i tlizicserkész iamboree a Magyar cser-
készszö,,,etség rendezésében a Balaton-tavat
kettéosztó tihangi Íélszigeten. A táborban
800 magyar cserkészen kivül 100 külfoldi is
szerepelt.

192B. május. A magyar cserkészek látoga-
tására Magyarországra érkezett Sir Roóerl
Baden-Powellí 8000 rnagyar cserkész üdvö-
zölte Budapesten.

Uggancsak 1928 ngatán a rigai lett nem-
zeti nagytáborban elsőhelyet nl,ertek a rna-
gyar versenyzők.

1929. januárban a kandcrstegl -sít,er_scn9-
Ócn a }ró híján szárazon gl,akorló magyar
csapat isrnét elnyelte a tal,al_r,i r,ándordíjat.

szER,x{EsZTőL ÜzpNpr

Az egész világ cserkészeinek. Nagy sze-
rctcttel ajánljuk fel czt a rni ünncpi szá-
tnunkat, minden cserkésztestvéfeinknek. Na-
gyon szeretnénk, ha nelncsak átlapozgatná-
tok, hanem figyelmesen eloivasnátok azokat
a cikkeket, arlrelyek a benneteket mindnyája-
tokat lragyon szerető magyar cserkészeknek
életóről szólnak. Az volna a mi legnagyobb
jutalmunk, ha majd hazulról e91. levelező la-
pon negírnátok a Magyar Cserkésznek (Bu-
dapest, Hajnal,u. 6.), hogy elolvastátok ezt
a mi szerény kis tájékoztatásunkat. 

- 
Szarka

örs, Szeged. Igazatok van, ha magatok tá-
borával megelégesztek. Elr,égre nem .|öhet
mindenki a jamboreera. T i azért ép oly de-
rék módon betölthetitek a magatok hivatá-
sát, ha olyan tábort csináltok, amelyet
méltán megbámulhatna akár a janboree kö-
zönsége is. - E. W., Berlin, Nagyon ked-
ves vagy, hogy olyan szépen ernlékezel meg
magyarországi tapasztalataidról. Igazad van,
a tnaqyar cserkészek minden cserkészt test-
vérükrrek iekintenek s örülnek, hogy ha az ő
hazájukból egy kis darabot bemutathatnak
külföldi testvéreiknek. Hidd el, ép oly meleg
szívvel fogadtak volna a bakonl,i táborbarr,
ép oly szeretetet tapasztaltál volna minde-
nütt másutt is. - Bakonyi tábor. Köszönöm
kedves leveleteket. valóban azt l,isszük el
és azt hozzuk rnagunkkal. Magl,ar erdóknek

lelkét. Benneteket akarunk képviselni az
egész világ iflusága előtt. Ha olvassátok ezt
a lapot, jtrsson eszetekbe, hogy minden ál-
dott nap gondolunk reátok, itthon rnaracit
drága testvércinkre . Hisszük, hogy Ti is
szeretettel gondoltok reánk. 

- 
Dán test-

véreknek. ]ó munltát, testvérek. Boldogok
vagyunk, hogy itt köszönthetürrk Titeket.
Nagyon soll kedvcs közös emlékünk varr
már, reméljük, hogy rnost még egy új cso-
kcrra valót szerezhetünl<. - Aggódó Mama.
Hát bizony nagy út az, de semnriféle vesze-
delenrben nincs a Fia. Hiszen idekünn ío-
kozott felelósségitldatban vigyázunk trrind a
800 cserkészre. Az pedig nagyon is termé-
szetes, hogy az angol tc:tr,érek t,endezé.se
az elképzelhetó legkörültekintőbb. Legyerr
hálás és boldog, hogy Fianak ilyen nagy_
szerú élménye lesz. - Cserkész Papa. Ter-
mészetes, hogy nekünk is ez a fó célunk, még
különb legényekké akarjuk edzeni a fiúkat,
mint amilyenek eddig voltak. Egészen bizo-
nyos, hogy sikerülni is fog, hisz a Fiúkbarr
határtalan az ambíció. - Egy utánunk só-
vátgó. Megértjük bánkódásodat, de abban
nincs igazad, ha ennyire neki keseredel. El-
végre mindenki csak nem jöhet a jarnboreera.
Lásd, nekern nrár rna-holnap őszbe csavaro-
dlk a felem és csak most lépek először an-
gol földre. Mire Te idáig öregszel , akár az
egész világot is beutazhatod. De egyébként
a jó cserkész mindig bölcsen belenyugszik
abba, atnit lehetőségéhez képest tehet vagy
tenie kell.

Felelós §zerkesztó: VIDoVSZKY I{ÁLMÁN
Felelős kiadó : I(OSCH BELA.

I(iadia a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztóség és kiadóhivatal :

Budape§t, v., Hainal-utc8 6. sz. (cserkészház,'
Megielenik minden hó l-én és l5-étt.

Ba lato nföldv ár HeaIth - resort
llffiT"olH?: 1'i'"*'d",jl: B a I a t o n (H u n g a r y).

l

Excellent direct railway-connections, from and to all important capitals of Europe.

§ Post, telegraph-office. Long distance telephon.

§alld-" aíT-GInd
Srrl},-Io a.Íh-

Drinking-cures.
Excursions by boat and cars,

§
For Infornlation app|y to the ,,Central Bu-
reaus of the Health-Pesort Balatonföldvár" :

Budapest, lV., KapIony-u. 9.
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THE ACTIVITY OF THE ROYAL HUNGARIAN
TOBACCO MONOPOLY.

After the waí-end and under the pressure of the peace Treaty of Triarlon which almost ruirred Hung-
ary, the work of Reorganisation of ihe Hungarian Tobacco Monopoly begarr under the hardest conditions.

Considering the rules of economy, the Managers desired before all, 1o íec\]nstruct the almost fully
damaged tobacco production,

To start with, they tried to receive favourable loans to increase and improve productíon. This pro-

cedure píoved rather successful and the total area of tobacco plarrtation was increased from 35.000 acres in
19l9, to 60.000 acres during 1926. The considerable irnprovement can be easily explained by the fact,

that redemption prices for raw tobacco were fixed higher, than gold parity and tobacco production became

more lucrative.

Beside the increase of production, the Direction endeavoured to obtain better quality for domestic

tobacco. The monopoly-bureau started a propaganda to refine the quality of Hungarian tobacco. This pro-

paganda proved very successíul in each part of the country. The tobacco analysis station at Pallag and
the Central Botanical Institute of Maggaróutir have tal<en their share in this tobacco refining process.

The Direction's work was further very often hampered on the íield of the indrrstrial activity. The
Hungarian tobacco factories were unable, to supply customers proportionally with the different soris of the

made articles. Especially the quality and the assortment of the cigarettes did nut suit the demand. To
abolish this trouble, the monopoly established in 1921 a cigarette factory in Kóbcinga. A further help for

the tobacco production was the re-building of the tobacco-factory in Pécs in 1923.

To secure the sufficient quantity for the steadily increasing demand of cigarettes, the cigare-factory
of Szeged was reorganized for cigarette production in 1926.

After the completion of this big reconstructlon-work, the Direc-tíon of the Monopoly began with
greatest care to enter new types of cigares and cigarettes, suited to ttre taste of lhe world market. 7 dlí-
ferent kinds of cigares (Rogales, Heros, Palatinus, Cabinet, Joaiales, Nouitas, Turul), and two new ciga-
reltes (Leuente and Nouara) increased the number of the Hungarian tobacco-proclucts in 1928, These neu,

articles became very popular wlthin a short time.

The export of .tobacco commenced in 1920-21, in rather snrall dimensions at first, of course. Pre-
viously Czechoslouahia, France and Getmang purchased smaller quantitises of Hungarian tobacco, During
the period 1922-24, the Austrian monopoly further Holland and Poland joined lhe buyers of the Hungarian
tobacco, and a new importer, Belgium, is supplying her demand from the Hungarian market since 1926-27.
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TIIE rIUNGARIAN

SCOUT SHOP
COOPERATIVE SOCIETY

V., IIAJNAL-U. 6.
BU DAPESTO HUNGARY.

Proaúcles besú qual,í,úi,es

of Seout Bquúp?Tlent,
Camping ,materóal,,

the world-renown
coIoured postcard

and Albums.

coME FoR 3 DAYS To sEE BUDAPEsT!

Coupon-booklet at moderate price.

considerable reduction from the visa fees
and railway steamer and aeroplane fares.

Full accomodation (board and lodging)
f or three days in first cIass hotels,

(inc. taxes and tips).
Auto-car trips, excursions, baths and all

entrance tickets
Price of 1he coupon-booklet: Pengő 80,-

(about g 2,,1,7 ,,4.)
Special coupon-booklet for the Danube
embankment Hotels : Pengő 100'-

(about € 3,, l l,, 8,)

Edition of the

OfficialTicket Office of the Royal Hungarian
State Railways Budapest, V,, Vigadó-tér 2.

Obtainable at every trave!-office.

COME FOR 3 DAYS TO SEE BUDAPEST!

HUNGARlAN_|TALIAN BANK LlM ITED
(BAN0A UNGAB0-ITALIANA sOclETA ANONIMA)

(MAGYAR-OLAsz BAI{K BÉszvÉnvrÁnsnsÁe)
Affiliation of the

Banca Commerciale ltaliana, Milan.

Head Office: Budapest, V., Nádor-utca 16,

Telegrams : Bankunit.

Capital fully paid
Reserves about

20 million
6,,

Pengoes.

,,

Eight City Branches and wíde network of
Country Branches and Affiliated Institutions

throughout Hungary,

The Bank affords
business

every facility for banking
with Hungary.

Special attention is directed to the 7 and
71lz0lo Dollar and
Bonds issued by

be sent

Pounds Sterling Mortgage
the Bank. particulars will
on application,

R,OYAL HUNGAIIIAN STATE
IRON-, STEEL- AND MACHINE

wo:RKs
BIJDApEsr, x., KőBÁNyar-r]r zr. (uuNcany

FACTOBIES: MACHINE .lry'ORKS IN BUDAPEST
AND sTEEL woRKs rNoróscyőn

NIJMBER oF. woRt{,MEN 1o5oo, NUMBER oF MINING
\I/ORI(MEN 13OO. - - - DBIVING POWER 14OOO HP.

Pr o duets . Ste am,-l,ocottt otiaes a,n d tnotot,-loco-

- 

J ntotiues. S t e clm-b o i,l e r s. Railuag
and, orclinary brid,ges. rlon constr,u,ctioms for cra,-
nes, bt,idge und, ouet,-gt,ound uork. f,rachines íb,r
agrí,eulhlre of all, kittds. 'Iht,ctsltinq tnachi,nes.
nfoto?, -plo,u,g hs, s tr eet-r oll,er s an d, r o ad,- su eep er s,
Watering-cars a,nd, trűctors. - nrotor-ca,rs. Motor-
ltuses, Camiolts. Fire-brigad,e motorcars.,nIotor,
tt l a,tering-car ts. Ro ad, su-l eeping c a,rús a,nd, st qlpl,e-
,nenta,r?, eal"ts. - Al,L sorls of rolled, articles. Rctil,s
a,nd, their joining materia,l. Staitches, crossings and
tur m-table s. S te el- clnd, ir onc a s tin g s, C as t-ir o m tu,b e s
for a,qua.ed,ucts. -- ]lIctchines a,nd, shipts ctcoessoties
7lressed amd forged,. Shafts, tires, srcelas, aa,riou,s
steel tools and specía,l tool, q.nd hlgh speed steel,s

ol' erce|,lemt qual,iúy, etc.

E=<: ENGLISH, FRENCH AND GEBMAN.
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R,IMA MURÁXY- SAL G Ó TA R JÁN
IROI{-WORKS LTf).
BUDAPEST, v., NÁDOR-UTCA 36.

T E Ln GRAM S : Ri,m,amuauek Bud,apesű,

PR,ODUCTS:
P,íg íron,

east ,íron, ón-
goűsrb|,ooms, bi,1,1-

eűs, sheeú bars, bar
i,ron and, seeúi,on i,ron,

beanns, ehannel,s, rai,l,roacü
nuateröal,s, heaug rai,l,s ancü

rai,Ls for rti,nes, fish pl,ates anul
súuy plates, nuerehant i,ron, hoo1l iron,

boöl,er and shi,p plates, ri,frel,ed sheet i,ron,
e orrug ated; i,r on, thi,n s heets, p i,ekl,e d s he ets, tí,n-

plates and gal,aandeed plates, shee,ts for
ilgnannos anil transfornuers r,mere hanű

wi,reancl gal,ua,ní,zed uli,re, usóre-
nalúls, eol,il t"o|,l,ecü stri,ps, Cür-

riag e - anl,e s, s hou el,s, p|,oug h-
head,s, sűeel,-forks, ün-

ui,l,s, h,orseslloes, a,n cI,

serew-lceys etc, -Coa,l,, d,úre-
bri,ehs.
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Salgótarián
Coal Mines Company Ltd.

Budapest, V., Arany János-utca 25.

CoaL Mi,nes:
the Countg o/ Nógrdd: Salgótarján, Pálfalva, Baglyasalja, Csibaj, Kisterenye,

Mátranovák.
the Countg of Esztergom; Dorog, Tokod, Csolnok, Annavölgy,
the Countg of Baranga., Nagymányok, Szászvár, Máza.

Dleetrdei,úy Plants:
in Salgótarján, Dorog, Mázaszászvár. ]'otal capacity: 50,000 HP.

in

in
in

Cl,assi,fí,eaúion of Coal,s :
Large coal, cobles znd 

#r'r,rí;:li,'J:, o[,,fi,,i,f,- fix|r,x1l, 
,"i3]i for

Nuts, sifted run of mine, run of mine, sifted small coal for industrial
Small and pulverized fuel for annular kilns. - Smith'-coal.

agricultural

boilers.

Bán-Valley Goal Mines Gompany Ltd.
Coal Mines of Borsod-County: Large coals, nuts and cobbles.

Li,tnestone Quarri,es ancl, Carbí,cl, Ea,etory :

in Dorog (County of Esztergom).

Address for orders: Central Head Office: Budapest, V., Arany János-utca 25.
Telegraphic address: Salgrikőszén Budapest.

Telephon Numbers: Aut. 252-80, 252-81, 252-82, 252-83, 252-84,281--26,
216-67, 230_71,, 153-32, 108-58,

p o s t a l .,,t; ;:" l':; 
" 
ff :,,iil:l.ffi ' 

^) 

";'""ji:i 3il,T; -" filXfi 
S 

h o. s s z s.

Assoei,atecl ancl, affil,úatecl, Conapclni,es :

United Brick and Concrele Factories Ltd., Budapest, V., Sas-utca 25.
Products: Concrete, bricks, tiles, lime, chalk.

Hungarian Ceramic Works Ltd., Budapest, VIIL, József-körút l4.
products: chamotte, keramit, tiles and bricks.

Salgótarján Bottle Factorg Ltd., Budapest, V., Sas-utca 25.
Products: any description of green and white bottles, pressed and polished glass-

ware, demions, etc. etc.

,,Elet" Iíodalmi éS Nyomda Rt. Budapest, L, Hoíthy Miklós-út l5. 
- 

lgaZgató: Laiszky Jenő,
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Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék! Nem miniatür!
Hanem kömoly hordozható gép ad ,§ö REMlNGToNPoRTABLt

négysoros, staádard billentyűzetű írógép.

Úgy . REMlNGTON-PORTABLE,
mint a iiiUUi legulabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek me|lett, 18 havi

hitelre is.

Remington lrógép Rt.
Budapest, V!., Andrássy-út í2.
a Magyar Cserkészszövetség szál!ítója"

lrógépeink kiválóságáról véleményt adhat a
Magyar Cserkéazszövet8ég Gazdasági HivataIa.

Csapat-, rai-és örsi
Áraiántattal díimen-

tesen szolgál:

ZASZLOIí a legegyszerűbbtól a legdiszesebb kivitelig.

oB E R,BAUE R, A. UTÓDA;í§ííi §íffiLfi
ar-apírÁsr Évrsog. BUDApEsT, IV., vÁcI-UTcA 41. TEL,: AuT- a33-44.

Van rnár,.TÁ6,61g, ozÁsr KöNyV--ed ? 
" 

?
)lía,ggar Cserkésa ! Magadon és másokon is tudsz segíteni, ha

a ,,TURUL mentőclohoz mindig a zsebedben van !

A ..'II]RUL.. mentődoboz : a legpíaktikusabb forma. mellényzsebben,- ridikülben könnyen elfer, méretei: l7X64X86 mm.
Á ..TI]RL]LJí mentódoboz: kónnyú, meri a legíinomabb aluminiumból" keszült.
A .TURaL'r men,ódoboz_: kicsiny és mégis az első segítségnyuitás

" ősszes kellékeit larlalínazza.
A ..TaRUL.. m.,ntódoboz : gyönyörü kiállítású, színes fedélraizát az" ábra eredeti nagyságban mutatia.
A ..TURUL.. mentődob()z : béósztása, íclszerelése célszerú. (Kötszerek

" préselt csomagokban,)
Beszerezhető és kiegészíthető m nden gvógyszeítárban és a Cserkészbolt

Szövetkezetnél, BUDAPEST, V., HAlNAL-U. 6.

Az eredetl felszerelt doboz {l. 2 pengö 50 tlllér.
Csetkészörsi UarrÓnÁ§-K1 elsősegélynyuitáshoz tökéletesen felsze-
relve, íz éses, praktikus kivitelben, beosztáqos bádogdobozban, vízhatlan
vászonhuzattal, vá,lszíjial, ára Ia fe|szere|éssel l1,50, Ila felszereléssel l1,50 P.
Hiányos mentő,szekré,yek kiegészitését vállaljuk. Po§t i megrendeléseket
leggyorsabban eliIttézünk. ^llandó nagy raktár mindenfaita speciális össze-

állitású mentőszekrényekben is 

- 

Telefon: 526-42.
Ugy a mentődobozt, mint a mentótáskát készíti:

a, ,rTUIlaLu KÓTjZERGYÁB, Bud,apest, II., Erőd,-u. 7-3.

,,Élet" líodalml és Nyomda Rt. Budapest, l., Hoíthy Miklö§-út l5. - Igazg.tó; Latszky Jenö.



f he l|Iunicípíal Touríng Office of Üudapxst,V,,Deálc F.-l"2, e Ilbe
pleased to git:e ang informaíinn anrJ e,ríend,sourfe-sp ícr forerigníourlsfs.

Budapest the Pearl of thx Danube,
Vjerr frolrr í/r,e Roga/ Pa/ace,



T'he Alunicípíai I'ouríng Of|ice o! Budapest, V " Dcah F,,il, 2, w!I! he

pieal;er' ta g'ive, ang trfo:rm"iir:rn and e§tefld, caurtesg l, c, |orcigri íour:j.sl_..

Sr" Slepáans Manurnent" Bud,apest.

..É]et" !rodalrní

|| tr a í! ]
t- ]lJl':

oq :\Tl ! }, t

És Nyomda Rt. Butlape:t, l", t-lOrthy Á{i}<lós-út
---l5, * lgazgató: l"aiszky .lenő.


