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MlT HoZoTT A JÉZ|JSKA?
szokták kérdezgetni tőlünk a barátok és ismerősök.

S van -olyan fiu, aki cinikusan nevet és azt mondla: Én ezt, met ezt kaptam !
De nem a Jézuskától, hanem. ..

Hát ide hallgassatok ! lgenis, mindentaJézuskától kaptatok. Kiskorotokban még
nem értettétek volna meg a magyarázatot. Felnőve majd megértitek, hogy lehet Tőle
úgy is kapni, hogy végrehajtását ember, szülő, rokon vagy más végzi el.

Miért kaptok karácsonykor ajándékot ? Mert:
Krisztus |ézus született, örvendezzünk t , . ,
Kitől kaptok ajándékot ? Ki szán rá fáradságot, pénzt és utánjárást ? Olyanok,

kik szeretnek benneteket. S vajjon ki hozta a §zeretetet a földre. Ki szeretett ben-
nünket úty, hogy életét áldozta értünk ? Ki váltott meg kínhalálával e bűntől I
A válasz csak egy lehet s ezért énekellük karácsonykor:

,,Neki hálaéneket zengedezzünk.'í
Ha fiatal vagy s ezt nem érted meg teljesen, felnőtt korodban majd magad

is ezen a véleményen leszel s ezért ha valaki kérdezi tőled, mikor karácsonykor örülsz, mikor boldog vatyl mikor
a szer€tet sugárzása veszi körül otthonotokat, ho8)t mit hozott a kis Jézuska, akkor válaszod csak egy lehet: mindent.

Isten, lélsk a vizqk lelett,
flal!gasd mes földi gyermekedet,
Ki szent estéden eléd tépdet,
Beíedve hóvaJ, té! jesével,

Uíafi, ííla éjiel Betlehem.ben
Egy gyenrrek s,írt az éji csendben;
Alis-alig saólt gyenge hamgja,
illint messze pusztá,k kis harangja,

urarn, ezzel kebledre vontad
A sok dúJtat, bús nyomorultat,
Fckélyes kelést,,háborgó tengert,
A messzeiáró, bolygó embert.

I(arácsorr]rl flrr16*
Urarn, aztán a sátán járt itt,

, Letörte igéd szép virágit,
s most újra nyomorultul, vcrten
Áll orcádnál a régi ember.

uram, a bű,nösök nevében
Jóttem ina szent színed elébe
És halk imárnat .félve-fázva
|-et€§zenl lábod zsám.otryára.

Hidesét sok kevély szíveknek
Álázat tűzze| lcltüzeljed
És mind, kik nem ismernek Téged,
Növeüék egyszer dicsóséged.

A kétely, csüggedés sötétjét
tlatal,mas ]ángkezeddel tépd szét
s zenéjét a hivalkodásna,k
Glórias. szép zsbltárra váltsad.

Uram, békéd fejü,hkre töltsed,
'l'e kezedet kezünkbe öltsed
És ünnepélyes, halk me,netbe
Vezess, ó, vissza Betle,hembe ! 

]

s megádlva. a jászol elótt,
Amelyben a kisded feküdt,
Ércesre megtisztult hanggal
Kezdiük rá: ,,Mennyböl az angya|...'"

csatlós János
929. sz. cs.. Rákosszenimihálv-lA c§erkész trodalmi Hét versenypályázatán I. dljat nyert,

kedues cserhészliaim !
Karduong az öröm és a szeretet ünnepa
A nygyar c,setkészetnek külön öröme az'íd,ei kardcsong, moslanra esik a Cserkészszöaetseg megalakultisdnak huszon*

ölódik esztendeje.
Az éu|orduló.nem.eshetett uolna iobb időre : mintha a,kis Jqus akartauolna, hogu minilen maggar |iúnak kardcsong-

kor hozza meg a cserkészelet.
Anta 2ő éu telt eI. 25 koroszttílu tiú nemzedéke éIuezle a cserkészet testí és lelkí dlttdsait.
(Jgg érzem, hogy minden maggaí Ősetkésznek most kq,r(icsonllkor küIönös fuílalelt szíuuel keII a ió Islenhez |ordulnia,

afiiért 2ő éuuel ezelőtt megengedte, hogg az első alapítókéskezdeméngézőkmunktiiút amegalakulóCserkészszöuetség össze|ogia,
megerősttse és terebélges |riuri nöaesszó.

Á cserkészmozgálom uezetősege a ma működő cserkészeknek,szeretetéből is iuttatni akar uulamit s ez a,,Maggar
cserkészet útia" ctmü tizet. meluet mi.nden előíizeíőnek aidndékkéooen küIdünk eI. szerzőie uítéz kísbarnaki Farkas Ferenc

4 cserkészmozgálom uezetőstfoe a ma működő cserkészeknek,szeretetéből is iuttatni akar uulamit_| ? o_,,Maggar
útia" ctmű |izet, melyet mi.nden előíizetőnek aidndékképpen küldünk eL Szerzőie uitéz kisbarnaki Farkas Ferenc
íÁelngk testbérem, ki'e nagg munkát hatalma§ el|oglalts'dga meltett csak úgg tidta ilgen iól eluégezni, hogg sztuétotszeigos ttírselnök testbérem, ki1 nagg munkát hatalmai

és kezét a cserkészel szeretete uezettő.-
kdrcicsorut az öröm és szerelet ünnepe. ÖrüIitink az éuíordulónak és szeressük a cserkeszeteL és cserkésztestuéreínket"

kikkel eggütt az edáigi eredméngeket elérttik s'o. sokaí'igérő múodik husmnöt éu munktijtinak nekikezdünk.

Dr. Papp Antal
ny. áIlum!ítkú,r, a Maggat CerMszszóuetség elnőke-



A Sasfészeknél nem uralta még bevehetetlenebb vár aYogéz-
hegység sziklaormait és Roland de Guiscardnál, istentelencbb
rablólovag nem garázdálkodótt Frankhonban a Földközi tenger-
tól fel a német határig soha. Félelmet nem ismert, a szlvrő| azt
sem tudta tán, hogy mi fán terem és bajvivásban nem gyürte
rnaga alá senki ólete során. Ijesztó, szálía termet€ volt; ha pán-
célt viselt, az acélvért mintha rákovácsolódott volna, a kard
€gyenes€n a markába teremtódótt és ha portyára indult, szinte
€gytest lett lovával, Ha törvónytartó, s hívó lélekkel hajtja meg
tórdét az oltár elött, akkor a francia király seregének dísze^
vfuága, de ó urat nem ismert maga fölött és ,,szabad lovag" ma-
radt. Néha, ha cimborái tréfásan emlcgették elötte, hogy a ki-
rály udvarában milyen jó dolga lenne és bizonyára aranysarkan-
tyút viselne; dörgó hahotára fakadt; hangja írgy diibörgött
végig a vár homályos kóíolyosóin, mint'a harsona szava. Ilyen-
kor összerezzentek a mély pincetömlöcökben tartott foglyok és
borzadva suttogták:

- Kacag a Sátán!
Igy kacagott akkor is, ha halálra kinoztak elótte valakit,

vagy ha kedvére való zsákmány akadt horgára valahol az ottzág,
utak táján. És zsákmány mindig akadt, Vadászterü}cte volt hét
grófság minden földje és a király helyett a városok neki íizették
az adót. Nagyúr volt Guiscard, Franciaország e táján talán a
legnagyobb, de a természetnek azért még ó sem parancsolhatott.
Nem tilthatta meg, hogy ne hulljon a hó, ne frljjon a szól és így
r,a1y e1y lrete már embertelen idó tombolt a Vogézek táján.
Viharal kezdódött, verte a havat éjszaka-nappal egyaráat, aztán
farkasnyüvő hideg szakadt a vidékre és végezetül a hirtelen eny-
hülés tejfehér, áthatlan ködbe burkolt mindent az ég és föld
között. A ícgyverterem csúcsíves ablakából nem lehetett ellátni
lárrdzsahossznyira és. a künn mozgó várnép valósággal tapogatott
az udvar egyik szögletétől a másikig. Gúiscard mógorván nézte
a kódöt, aztán a hatalmas, kópadlós termet fűtó, roppant kan-
dalló elé telepedctt, Kazalnyi bükkhasáb pattogott a íácson me-
leget adóan és Roland lovag pillanat múlva ismét íelemelkedett.
Melege volt neki amúgyis. Ággodalom fűtötte, mi történhetett
tucatnyi cimborájával - tán ez a bajtársiasság volt benne az
egyetlen emberi érzés, - kik még a pokolidő előtt kiruccantak
egy kis kirándulásra a metzi országút tájára, Felötlött clótte,
hogy tán csak nem kerültek a strassbourgi gróf kelepcéjébe?
Strassbourgi gróf. ,. bakó. . . kerékbetörés - megborzongatta a
gondolat. Szabad lovag hóhérkézen, még gondolatnak is förte-
lem! - Indulatában megcsikordult a íoga, mikor esze €rre te-

rclte töprcngése útját és komorkodásába úgv c5apott a kapu-
vigyází íelharsanó kürtjele. mint Fvanútlan r,ándórra a tiszta
égból lekigyózó vil]ám,

* Héj, szolgák, italt ide ! - bömbölte mege|evenedve,
ahogy torkán kiíért és a betóduló csórgó páncélos feg,vvereselet
íclernelt kupával köszöntötte.

* Balrluin, vitézem, már azt hittem. bóhértárcl csiklandozza
a nyakcsigolyádat! - harsogta vigan a ftketesza}állas. vércse-
képü fólator felé, ki elereszkedve tűrte. horl, Lét buzgó íegy-
veinök lehúzza rőla a súlyos láncruhát

* Hólrérbárd , . , hideg szél. meg íi.rgereg. nem rosszabb
annál, az ám! - recsegte Balduin !ei.et},e, - Dt megérte! Pom-
pás a zsákmány. Kalmárnépet fogtunk... _\rlesi selyem, íínom
ezüstholmik mázsaszám és burgundi bor. \o rrleg aztán a váIt-
ságdíj sem lesz kutya. Móg a szárnt,u}, alett is- aranyat rejte-
getnek ezek a,kalmármadárkák. És yan t3v papunk is! Púspök
az istenadta. Ijászok kísérték kocsiját. hogr' bántatlanul óijen'Strassbourgba. . . hahaha . . . Nugy mulats:f rolt. igen berzén-
kedett, de nem bántottam, meghagytam a céi,:t számódra! Ládá-
jában templomi kincs van s úgy hiszern- a rubájában is. mert
folyton azt hajtogatta: Hozz,ám ne nvúIj. tt zsivanv! . . , Zsi-
yány... - hallod - zsiványl? - íejeztt be ,rhotva beszámo-
lóját.

Guiscard ke dvtelve veregette meg Balduin r.:llát:

- No, majrl megnézzük azt a pap<rcskátl _ ts ujjai karom-
ként görbültck be, mintha máris aranl után ki,,torászna. Arany,
pengó sárga érc, amiból soha nincs a ládafiában elÉg. arany, ami
olyan szópen gördül cgyik lovagtól a másikhoz. ba vetik a koc-
kát. . , arany az élet sója! . . . és mohón intett, hocv hozzák eléje
a papot.

Beterelték a tiibbicket is. Ott szorongtak valamcnor.ien ijed-
ten, fólón az,ajtósarokban, asszonyok sírtak a Iehúnvt fejű fér-
fiak között, Gazdagon prémczett öltözetük kózül kiritt egy egy-
szerü, fekcte papi talár, A csatlósok Guiscard lába elé bo}itotiáh
egy vasalt láda tartalmát. §zikrázó ékkövú templomi edények
koppantak a márványkőre és Roland lovag tekiniete mohón'le-
gelt rajtuk végig:

_ Ez mát tcszi! - mormolta. aztán elóre lépett. - Hé,
idegyere, te pap!

Az ősz, öreg püspök nem moccant. Állt feszülten. mint a
cövck és két tenyerét védően teritette mellére.

* Hallottad?!.,.
A kiáltás csattant, szinte belereszkettek a \.aslag kófalak és

nyomában elcsendesült még a várbeliek zaja is. de a-pűspök csak
nem mozdult.

Roland lovag agyát elfutotta a vér. Hát akad ember, aki
ncki nem engedclmeskedik? Inkább ugrott. mint lépetl a talárba
ragadt és egyetlcn rántással széthasította a papiköntós mell-
részét. Elógedetten mordult fel az ott rejló kis bársonyzacskó
láttán:

- A kincs! - s azza\ tépte is a tarsolvka zsinórját.
Hatalmas lökés taszította-hátra, a püspök csak most ébrcdt

a villámgyors támadásra.
Álakja megnótt, majdnem gigászivá magasodott és szent

harag pírja ömlött el arcán. Hangja metszctt, vágott:

- Hozzá ne érj, szentségtöró!... Áz Ur teste!
Dc Guiscard már megnézte a tarsolv tartalmát. Ajkát meg-

vetöen elbiggyesztette:

- Csak ostya? - csikoro5ta s a tarsolyt nemtóródöm moz-
dulattal az asztalra vetve, a püsp6k szeme közé nevetett durván

- Kár a háborgásért, pápoint A te istened nem az enyém
Hitem a kard és az ór<lög a-cimborám! Ugy-e, urak!?'- és i
sok elrugaszkodott hango§ helyesléssel tódította káronrló szavál

Aztán homlokát ráncba vonta a felforró indulat:

- Hanem az ütésért még megszenvedsz, püspök! - fújt;
vésztjóslóan és rámeresztette kegyetlen .szemepárját. Az öie,
iste,nszolgája tiszta tekintettel állta a néma §aréot, meg s€í
rebbent pillája, s vógül is Roland lovag szegte le homloká1.

_ Vigyétek ókei! - horkant méreggel á körülótte lábatlar
kodókra. _ Hadd gondolkodjanak a válságdíjon!.,. S azt pedi
adjátok oda neki!... _ bökött a szentségóriö tarsolyra.
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Már kiszaladt száján a rendelkczés, artikor ószrevette, hogy
lnit mondott, ho5y voitaképpen meghátrált valami elól, amit az
imént kigúnyolt.-'Miórt teftÓ? * nem tudott számot adni ön-
magának-és'hogy megzavarodottságát rejtse, széles mozdulattal
kórülintett:

* Talán vógre asatalhoz telepednénk, barátaim? * düny-
nyögte és a hamarjában felhajtott §erleg borral eloltotta ío§§z-
eizéiét, Megkérgesédett lelkébin valami régesrégi e.mlék ébre-
dezett a püspökkel kapcsolatban és ő ncm akart cmlékezni.

A lakoma tivornyába fúlt és már félmámorosan ürit6ették
a kupákat egymásután, amikor valahonnan a mélyből vontatott
érrek veródött a terembe.

- Mi ez? * hókölt fel csodálkozva Guiscard lovag.
Balduin srllrr5 csuklással válaszolt:

- Nem.,. ncm ismercd?... ünnepi ének.., Karácstlnyt
zsolozsmáznak a rabok!.,. Mert... meit... ha igaz... kará-
csony vagyon!,,

- Ünnep?! Hót . , . akkor.. . * Guiscard azt hitte, ragyogó
tréfát talált s már bt]mbölt is a pohárnokokra a fölrJön heverö
kcgyszerekrc rnutogatva; - Kutyák.. . vigyétek és mondjátok
meg annak a papnak, imádkozzék beléjük ínycs. Iakomát! - s

hátravetódve karszókében, kacagott a ponrpás ótleten. Arany-
tányérok előttük és koplalnak a íabok! Hahaha...

Vagy félóra múlva'ismét eszébe ötlött a kacagtató kép:
aranytányérok ós a rabrrk, . .

Nehézkesen íelemelkedett;

- Lovagok! Ki tart veleml Nézzük meg. hogy vacsoráznak
odalenn? * mondta botladozó nyelvvel és tántorogva indult cl
a pincebörtönök feté, sarkában a kurjongató mordályégetőkkel.,,

Csikorogva tárult fel a nehéz börtönajtó és Roland de Guis-
cardot a küsziibhiiz ra8asztotta, nevetését torkára forrasztotta
az eléje vetódő kép, Mert valóban lakomáztak a rabok. Ott tér-
deltek az ósz püspiik clótt sorban és áhítattal fogadták a gúnyul
leküld6tt aranyedényből a legszentebb lakomát. Senki sem for-
dult hátra az ajtónyílás zajára, mitsem töródtek a nézósereggcl,
magukba roskadva nrormolták á fohászt és amikor végezetül a
püspök felmutatta a fáklyák rót fényébcn tompán csillogó kely-
het, morajjá sűrüsödtek a sóhajok az elpergö szavak alatt:

- Orüljetek, mert szívetckbe költózött a ma §zül€tett Ki§-
ded! Alleluja! ...

Mintha nem is tömlöcbcn volnának, szolgálta tovább a
pincebörtön párkányán rögtönzött oltáron az őre1 íöpap a
Mindenség Urát.

Guiscard mindezt csak fátyolon keresztül látta. Szeme egy
anyán csüngött, aki apró gyermekét maga§ra emelte, hogy meg-
mutassa neki az ur szállását.

És egyszerre íelszakadt benne az az emlék, ami ott vajúdott
tudata mélyén. Ugy érezte, ölbeli gyermek újra és édesanyja
gyeuge, puha keze emeli fel, fel, mindig feljebb, az imádkozó
emberek föló, hogy megláthassa az oltát elótti jászolt, hol a
Kisded pihen.

Szemét nrerően a börtönsarokba szegezte, hol piszkos szalnra
halmozódott csupán, de ó rlgy látta, hogy c§upa fény, ragyogás
az a sarok, gycrtyák meleg lángja világít és a jászol előtt sok-
sok virá6 nyílik, amit ketten hordtak oda édesaoyjával s nem
engedték, hogy a szolgálóleányok cipeljék, aatán.,. igen,.. e6y
íiatal pap... ó, hiszen az a püspök volt maga!... felnyujtotta
a kelyhet és ő édcsanyját kövétve meghajtotta a térdét.. .

Guiscard lovag előtt összefonódott a mult és jelcn és ami-
kor megcscndült a cscrr5ő, elrévedezve ereszkedett térdre, Inas,
kér5es keze támasztkeresően tapogatott rég meghalt szülóje után,
mintha ott lennc mcllette. Annyira erót vett íaita az emlékára-
dat, hogy valóság volt ismét minden, ami már időtlen-ideje a
halálba fakult.

S nem is kelt fel, amlg a mise tartott, sót utána is ott tér-
,lelt még sokáig, mellére hajtott fejjel. A püspök látta a majd-
ecm hihetetlent, látták a rabok is, de nem álmélkodtak, lehellet-
ld sem zavarták meg. Szolgái és a cimborák lassan ellopakodtak
ncllóle, mire künn bekiiszdntött a hajnal, egyedül maradt. Már
\-.adt a téső téli reggel, midón nchéz lélegzettel ma5ára esz-
oclt. Görnyedt dcrékkal állt fcl s mintha titkos üzenetet kül-
i,cae. az oltár felé bólintott, ahol a püspök imába merülve órizte
ti-ei álmát, aztán hanglalan léptekkel elóvakodott. Az ajtó
--&ya-nyitva maradt utána.

Egész délelótt jövés-mcnés zaja hatolt le az udvarról a töm-
.i<be. parancsszavak pattogtak, paripák dobogtak, dübörgött a
:Jvonóhíd szakadatlanul, mintha csapatokat engcdne tova. ké-
*íöb pedig mindcn elcsendesedett, még az ór lépte sem vissz-
t,agzott a pincefolyosón.

.\ foglyok a na6y némaságra kibátorkodtak helyükről s
:trc múlva csodálkozó kiáltozásuk felverte az üres termeket,
]"t4cl, sem akadt a várban. Á fegyverteremben garmadába öntve

hevert a sok összerabolt kincs, egy pefgamenlapot vetett valali
oda órzöjükül.

,,A szegények iurája mossa le róluk a vért!"
Ennyi volt r4jta az üzenet, semmi más.
Félóra múlva már úton voltak a kiszabadultak. A rabló-

fészek a messzesé5be bújt mögöttük § elóttük az ösvéoyen is
csupán egy zarándokféIe haladt, aki közeledtükre befordult az
erdóbe. És Guiscard lovagról, haranriáiról uem hallott, íurc§a
módon, többé emberfia. Eltúntek, mint a foszló lidórcnyomás;
elmrllt a lavasz, a nyár, ósz és senki sem állította meg fegyver-
rel a vásárosokat s az új karácsonyt nem háboritotta, mint addig,
véres tett,

A püspök ünnepi miséje közben, ott a fényes metzi széker-
egyházban önkéntelenül aíra a másik misére gondolt, fenn a
hegyek között, a rablóvárban. Még akkor is ezeÁ mélázott, ami-
dón kifelé haladva áldást osztogatott. A templomküszöbön egy
szórcsuhás zarándok hajolt elótte a földig. Elvadult hajbozont-
ját, szakállát a nap fakóra szlvta, ruháján végtelen távolságok
pora tapadt. A püspök megállt mellette, Sokáig nézte, arlá§
fejét csóválta, tünődve megszólalt:

- Ismerlek, testvérem, de nem tudom ki vagy?* Szegény bünös, atyám, s nincs nevem! * mormolta a
zarándok. - Bocsásd el békességben szolgádat!

A főpap áldóan érintette meg a vezekló fejét:

- Menj a mennybéli kcgyelmévelt _ suttogta befelé for-
dulva.

Az elbocsátott már távol haladt a havas rlton, amikor az
egyháznagy rádöbbent kilétére.

- Roland lovag!.,,
Csakhogy ez a lovag most kard helyett keresatet tartott tnaga

elé s amerre ment, nem vérrózsa, hanem ima fakadt. Testét nem
ékesítette dísz, lábát nem fedte saru, mert ó már minden íöldi
hívságon tr1l követte a lelkek Urát.

{<

Igy és eképpen jegyezték fel anno l2l0, a krónikások a
francia Roland lovag históriáját, akinek élcte fordult meg egy
csodálatos karácsony éjszakáján.
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{;yártotta: M. kir. Á]lamvasutak Gépgyára

"ft,WüW
Az ískolában megtanuljuk Magyarország törtérrelmét,

földrajzát, }rely_ és v|zrajzáL, cle alrhoz, ttogy saját llazán-
kat megismerjiik, szükségünk van egy,óh ismeretekre is.
Igy rnindenekelőtt ismernünk koll a földmúvelósi, gaztla-
sági lehetőségeket" időjárási viszonyokat, kereskedelmet és
ismerni kell hazánk iparát.

Hallasból és az ulságokból is tudjuk, hogy Magyar-
or§zá8 elsősortba,n föld,rnívelő, agrár állam s abból él, amit
a fö|rl és a, ttap melege nyujtanak, urásrészt állatüenyósz-
tésből. llzok a,zonbarr ncmcsak élelrniszert, }ranem ipari
,nyersanyagot is nyujtanak. Ezt a nyersaltyagot évtized,e-
kerr, évszázadokon keresztúl rnás országba szállitottrrk fel_
dolgozásra, míg a szükséges iparcikkeket (ruhát, cipőt,
gépeket, tiveg_ és faárut, konzervet sü.) külső országok_
tlól vásároltuk meg, bizony meglehetőserr drága pénzen,
mert hiszon nemcsak a drága murlkabért, de a külföldi
vállalkozó nyereségét, sőt a szállitá*qi költségét is rneg kel-
lett fizetni.

Al,ig néhány évtizerle annak, hogy ennek nagy gazda-
sági hátrányait felismerték és ettől kezdve gyáriparunk is
hatalmas fejlődésnek indult s ma mór }rúszkén átlíthat_
juk, }togy a ,m,agyar gyáripa.r se.m,miben sem marad el a
külföldi, sok ta,pasztalattal rendelkező,nagy gyárvállalatok
mögött.

. Most nem oélunk Magyarország minden jelentősebb
iparwállalntát ,ismertetni - de esetleg későbben erre is
hely ,és sor kerülhet, - de rá kell muta,tnunk, hogy ,az
iparnak minrierr rirgában valóban nagyszerút termelnek
gyá.raink, amelyek külföldre is igen sok árucikket szál-
lítanak.

A vasipa,r terén elgő helyen az Államí, Yas- és Gép-
gydrat említhetjtik, am,elyik elsősorban vasúti mozdorryai-
val, kónyelmes és pompás vasúti kocsijaival tűnik ki, ame-
lyikből sok szaladgál még India távoli világában is. Irte
kell soroz,nunk a Ga.nz-Danubius r.-í.-t, amelyik villamos
motorjaival, Egyiptomba járó lrajóival, hidszerkezeteivel
kelt mindenütt méltán feltűnést. A Ri,rnam,urdnyi-Satgó-
tarjdni, Yas,m.ilt:ek, óntődéjéből kerülned ki a környezó orsáá.
gok vasírti sírrei és azok a vastagabb és finomabb lemezek,
amelyeket mindennapi étetünkben is használunk, A Rfuna-
murdnyi. Yas,müuele gyártják a rólclmúveléshez szükséges
ásót, ekét, ka,pát, de ugyancsa,k ezzel foglalkozik a cie-
1le|i Weisz Ma.n|red-gyár, amelyik igon sokoldalú. ők dol-
gozzák fel ezoket a lemezeket konyhaerl,ónnyé, zománcoz-
trak lábost, fa,zekaí, amelyik a cserkésztábor életében is
mind fontos cszköz, A. lVet]ss Mattfred-gyát készít ezen-kívül kerékpárokat, amelvek szirrtén népszerűek és köz-
ismertek, mert hiszen tar,tósak, kényeimesek és olcsók.
De cserkészéletünk egy másik eszköze is a lüeiss Man|reil-
gyárból kerül ki. a kirándulásokorr használt és jól ismert
konzervek. Az élelmiszerpia,con meg kelt etrrl,ékóznünk a
tr'ranck Hen,rik és Fia, cégről, amelyik az iz|etes és tárpláló
pótkávét gyártj,a, vala,mint a Kne.i.7l7l-Matdtakd.l:ét, magyar

föld ós ma8yar kéz termékeili a Dreher gyárról, amelyik
csokoládóval, cukorkával, keksszel kedveske<lik a cserkész-
gyomroknak.

Bányaterm,ókekben, szénben ugyan szegényebbek va-
gyunk más országoknál, tle hárla nagyvárllalataink, így
Ólsósorban a Maguar Ál,taltíttos Kőszéttbtilya, valamint a
Satgótarjáni, bányák nagyszerű sz€I,vezetének és munkáa
seregének, olcsó és ló szénnel te}retjük kellemessé és me_
lcggé ottlronunkat.

A lcgutolsó esztendőben i8en na8y lendúletet vett textil-
iparunk. Alegrragyobb fejlődést aGoltlbcrger Sart, és fta
cég rnutatja, amclyiknek gyönyörú mintájú. tartós es olcsó
selyrn,ei mé,g a pirrizsi világkiállításon is fcltűnést keltettek.
De meg kell emlékeznünk a l|Iaggar Pantutiparró[ alsóru-
háink, feh,érrrenriiink gyáriójáról, a trIaguar Kender-, Len, és
lutaipal,róL, a Klinge,r Hetwik és Fiui cégról, anrelyik cser-
készsátrainkat, lrá,tizsákjainkat készíti, az EIső Magyar
Guapjúrrtosó gyan,ól, valamint újból a l{:eiss Mcnlfred
gyárl,ól, amelyek ruhánk és kabátunk szövetét készitik.
Rőriparunkban il, Wol[net és Mautlttter gl,árakat kell meg_
errrlítenünk. Gurnifeldolgozó gyárunk is vat}, a Mttg,yar
Il,ug(l1!a,ntttú,r,ugllti,r R, T., villanykörtével fél Európát az
RgaesúLt lzzó látja el, amelyik a Tuttgsranr és Kripton
11ázzal töltöt.t lálnpákat késziti, testvér\,állalata az Orion
pedig rlcrrrcsak a magyar, de a külföldi cserkészotthonba
is elviszi az aether szii,rnyain a tudás és nrűr-észet hangjait
vilá9}rírű rá,di<iiva,l. Az irónok, totlak, tinták. festókek vi-
szon1 a, Mül'ler Testvérek és a Schullpr J. nűhelyéberr
születnek.

Még felsoro|hatnánk számos iparágat. számos gyárat,
tizet, száza,t,. a:ntclyek mind hozzájáru|nak nrunkásságuk-
kal a, rrra,gy;rr becsület és a, rnagya.r hírrrél, elterjesztéséhez,
a magyar krrtrira, fejleszüóséhez, életúnk szebbé és kényel-
mesebbé t.ételóhez és tra ez,e,kről a gyárakról beszélünk,
gondoljurrk clsősornba'n arra, hogy több mittt hároszázezet
munkáskéznek, kistisztviselőnek adtrak hereseti lehető_
séget, nyujtanak ruhát, kenyeret, meleg otthorrt és 400 mil-
lió pengóvel já.rrrlnak - adó alakjában az ország
költségeihez,

A csapat8y(rlésen, őrsi össze,;övetelen szánjunk olykor
félórát a,rra,, hogy e8y-egy ilyen gyárat megismerjünk,
talán a,ka,rl a íirlk szülei között egy-két ol1,an édesapa, aki
szívesen elbcszélget a,z ő gyárától, elnieséli. mit gl,ártanak
oti, hány embcr dcllgozik, talán arra is enltt:delvt kapnak,
hoa1] eglt-eg11 téIi d,él,uttírLon a cstpat L-uglJ örs néhdna
tu,l1ja aal,arnelyilr ttlldrat megkitogatho§§d. nrert ezek az
adatok rninrl ltozzlrjárulnak ahhoz, hogy jobban nregismer-
jük }razánkat, jobban szerethessük és jobban szolgál-
hassuk.

íis ha nemcsak a plakátok fogják a figl,elmünket fel-
ürívni, hanem a megismerés és személyes kapcsolat révén
is rneggyőződünk arról, hogy milyen tartósak. jók es olcsók
a trazai iparcikkek, el íogjuk érni, hogy a Inag},ar cserké-
szek csak magya,f 

'árrrt vásárolrrak. K-a.

A Ganz és Tsa gyártotta ,,Árpád" sínautóbusz

4



í2Il
- Ebben teljesen igazad van

--- mondotta Alan. * L)e akkor
John Breck meglátja a nyírgallyat
és a fenyőgallyat; erre azt gon-
dolja (ha egyáltalában van benne
képzelőeró, amiben nem kételke-
dem) : AIan algan erdöben udn,
amelyík ngír is, meg fengő is. Aztán
azt gondolja : ez nem olgan ggakori
crre|elé, tehát eljön és megmutat-
kozik Corrynakieghben. Ha nem
Így tesz, Dávid, vigye el az ördög,
nem törőclönt vele, nrert nem ér-
dernli meg a sót a kásájához.

sort írna lreki ?

- Balfour rlr, ez kiváló rnegiegyzés * felelle mókázva,
--- hekenr bizonyára egyszerűbb lenne, ha írhatnék, cle
John Brecknek egyáltalában nem volna egyszeríi dolog
ezt el is olvasni. Talán két-három óvig járt iskolába:
azlán a végén belefáraclnánk a várásba.

Ezen az estén tehát Alan elvitte tüzes keresztjét és
elhelyezte a feles bérlő ablakában. Rosszkedvűen jritt vissza,
mert a kutyák megugatták ós a nép kirohant a házakból ;

úgy hiszi, fegyverzörejt is hallott és az egyik kaprtnál
vörös kabát bukkant fel. Mindenesetre ott feküdtiink a
következő napon az etdő szélén és ólénken figyeltúnk,
bogyha John Breck jönne, akkor felvezetlressü]r, ha pedig
a vöröskabátosok jönnének, akkor irlejében elillanjunl<.

Déltájt egy embert vettünk észre, aki a kopár hegy-
olttalon a tűző napban küszkörlöl.t fö,lfelé és néha köríil-
tekirrtett, tenyerét a §zeme íölé tartva. Amint Alan rneg-
pillantotta, füttyjelet adott ; az ember megforclult és kissé
felénk jött ; Alan rljabb ,,pip"-et hallatott ; megint köze-
lebb jött ; így a füttyjelek nyornán mind közelebb, amíg
odaért, ahol íeküdtünk.

Rongyos, vatl, szakállas ember volt, le}retett negyvenes,
a himlő elrútította arcát, tekintete együgyű és nrarcona.
Angolul ugyancsak rosszul és törve beszéIt, Alan tnégis
rászorította (hiven előzékenységéhez, ha én jelen voltanr),
hogy ne beszéljen gaelül. Talán a szokatlan nyelvtrasználat
miatt is tűnt fel Visszataszítóbbnak, mírrt anrilyen valóban
volt, de nekem az volt a benyomásom, lrogy neur szívesen
száll síkra értünk és inkább , félelernből jött el.

Alan azt kivánta, hogy vigyen üzenetet Jamesnek:
a feles nenr akart. lrallani senrmiféle üzenetről. ,,Elfelejterrr
én azt" -* mondta siránkozó hangon; vagy adjanak neki
leve]et vagy peclig nem turl rajtunk segíteni.

Azt hiltenr, Alan megharagszik érte, nrert, ebben g
sivatagban semnriféle íróeszközünk nem volt-. De ő solrkaI
ta-lálékonyabb volt, mintsem gondoltam; actdig járta az
erdót, amíg egy galambtollat talált, amelyből irótoIIat
íaragott, tintafólét is kevert puskaporból ós hirleg vlzből;
lesza_lrította az egyilc sarkot francia katonai megbizatásának
ekmányáról (ezt rninrlig magánál hordta, nrint valarni
taiiznránt, amely megvédi az akasztófától), aztán nekiült
és ezt írta:

- Kedues Rokott! * Szítteskedjék a pé.nzt a hír-
hozóual az általa ismert helgrc küIdeni.

Szt:ra.t-ő rokona A.. S,

Átadta a felesnek; ez nregigórt,e,
hogy 'a lehető leggyorsab}.lan el-
juttatja és megindult vtlle lefelé
a dornboIdalorr.

Hárorrt napig otlavolt, azt.áx a
harmarlili nap dólutárr öt óra táján
fellrangzott az erdőben a íüttyjel,
aInelyre Alan válaszolt ; a feles
jtitt fet a víz felől és jtrbbra-balra
tel<intgetet,t, hogy benrrüttket nrcg-
lásson. Nenr látszrrtt rrlyan nlorco§-
nak, nrint elóbb és t,ényleg volt
olia öriilni, lrogy ilyen ve§zedelrne§
trregbizatást silterült elvégtlznie"

Elnton<lta, tni ujság; min_
den tele varr vöröskabátosokkal :

a fegvverkrrlatástlk ererltnénnycl jirrtak ós sok szegóny
ernber bajba került ; Jatnes és rrólrány szcllgája rnár a
}'ort. \Yilliarn fogházában van, tet,testársi gyarrír cimén.
tlgylátszik, min<lenütt liihiresztelt,ék, lrogy Alarr Bret:k
a<lta Ie a lrivést ; a körözőleveltrt kiatlták ellerre és ellenenr,
szí,rz font jutalnrat tűzve ki feiünkre.

liz csupa legrosszabb ujság volt: az a kis cétlu|a rneg,
arnelyet Stewartnétól hozo[t, leverő szornortisággal vclt
írva. Kiinviirgött Alannak, htrgy el ne hagyja fogni rnag;át,
rnert ha ő a csapatok kezólre kcriil, trraga és .Iames is lralrltt
etrrlrerek. 'föbb pénzt neln tudott összeko|rlrrlni és kö.csö-
ntizni, azért folrászkottik. hogy íussa. Végtil jelzi, hogy-
csatolt egy ellenürrk kibocsátott körözőIevelet.

tjtóbbit nagv kíváncsisirggal ós nenr kis íélelenrnrel
vizsgáltuk, ahogy az ertrller tükrirbe rréz vagy inkábtl,
aho§y az ell,ensége prrskájának csövébe néz, hogy rneg-
ítélje, jól céloz-e lr'l. Álant így hir<lették: ,,Alacstlny, ripa-
csos, ólónk, harnlinctit év krirüli etnber ; rtrirázata tollas
kalap, kék frarrcia kabát, ezü§t gonlb{lkkal és nagyrészt
l<opott paszornátrnyal, viirtjs tnellóny ós f e]<ete bolyhos-
sziivetii lrricsesz" )ngern : ,,Nlagas,. erős, köriilbelül {.izen-
nyolc óvcs legíx,v, rulrrizata kopol.t, nagyoll rongyos kék
ka}rát, régi hegvvirlóki f()veg. h<rsszú háziszőttes rrtellény,
kék bricsesz ; lábsziu:a ferle|Ien, cipője síksági, lyukas ;

alföl<liescn beszél és szalrálla nincs",
Alan tneg volt elégtltlve, lrogy fínorrr mcg,iclenósét

így lerógzítették; csali alnil<or a koprltt sr.óh<lz ért, akkor
nézett kissé kerlvet.leniil a pasz<rnrírny/lrir. .Iórrragam a
leirásban n.votucrrult egy alakrra,l< szcrellell.cln, rrrógis öriil-
terrt ennek, nrert az<)t.a levctetienr azokal a rotrgyokal,
a leírás nenr jclentett veszóllt szátrlonrra: irrl<ább biztrrn*
ságot jelentett.

-*- Alarr *... tntlnrlotIaln, *.,, át kclltlne iiltijzrritt.
*-- Szó sincs róla ! -,- felelte. :-, nincs ntás. Jól ícstene,

ha skílt för,egben nrennélk visszil l?ranciaországba !

Ez újabb gorrclola.tot acloít ntlkertr: ha én elválnók
Alantól és az ő ország-villlg eliil.,l kikilrltotl- rrl}rájátó1,
nreg volnélr: tl}entve a bebörli)nzéstiíI és szabadon jírrllatnék,
kelhetnék. Azo4liivúl : íclt(lve, hogy elfogrrak, egyctliil et
lenenr alig lehtjtett valalrrit felhrli.ni ; aii' tra :r 

- 
iz(ll1éberr

gyilkosnak hirdel,ett cttt.lrelr társaslrgábarr csípnck cl. az- érl
ügyenr is súl_vos elllíráljrs alá lierúl. Lovagiassirgllól el-
hallgattanr ezekel, a gorrtlrilatainrat.. rle az(:rl. nem . egy§zer
jártak a íejemlren,

§lég ezeken tiiprengl,tlnro arnikor a ftlles kihirzrrlt egy
zöIrl tárcát, benne négy arany guineával és trtaj<lnem
még egy teljes guineával apróban. tiz valóbarr tijlrb r,roltn
rninl az ón pónzem. Azotrban Alanna}c ncln egé§zcn iit

5



guineával Franciaországba kellett eljutnia; nekem perlig
nem egé§zerr kettővel csak Queensferryn túlra; ha ezt
arányba állított am, világos volt, h<lgy Alan tírrsasága
netllcsak óletveszélyes számonlra, tlo 1eher a tárcánrnak is.

tlr. én becsületes társam íejóben scntrrri ilyosnri ncnr
íortlult nreg. Ő abban a hitlrcn volt, }rogy ő errgenr vérl.
,§egit, ó§ oltalmaz. Mit tehettern egyebet, nrint békósen
maradni, Inérgelőtlni és vele rtrenni.

- Ez elé61 ltevós --- rnontlta Alan, zsebrevág,va, a pénz-
tárcát, --_ de rnajtl gazdá|k<ltlotrr vele. Most pedig, John
I3reck, tegyen szíves ideadni a g<llnbonrat és akkor ezzel
az úrral együtt rltrakelúnk.

A leles kotorászotl egy szörös tarisznyábatr, amely
felvidókí rnótlon lógott. a nrcllén (bár egyébként alföl<ti
viselel.ben járt,, tenger,észnadrággal), égnek íordítolta a
szemót és vógül kijelentel,te : ,oNcrn találotrt maganrat",
amivel azt akarta mon<lani, hogy valószirtűlcg elvesztette.

--- Micsotla ! * kiáltotta A|an. -,- }ilvesztel,te az étr
gombontat, an'ely elŐbb atyrinró volt ? illegmondom, John
Breck, lrogy, mi a véIerrrényettr erröl i, az a véleményem,
hogy ez a leghitványabb dolrlg, amit cselekeclett. atnióta
a napvilágot meg-
látta. !;:€lla-§-a,

kos. Itt heverjünk estig vagy kockáztassuk meg a t.ovább_
lratolást ?

,*- }ta arróI virn szó ,-,. feleltcm, , órzek trgyan fárarl-
ságot, cle mchetck rnégegyszer annyit is.

,- lyzánt - - mondta A|atl, t:sakhogy nerlr vagyo)<
fe|érryirc stl. A ktivtltkczőképptlrl állunk. Appin nteghalt
szárnunkra. J)éll'trló minden a Carnpbclleké és lgy nctn is
gtlnrlolhatunk rá, hogy orlaigyckczz.iink. Arni ószakot illcí.i,
§cnuni okrtnk rá, lr<rgy arra trtcnji,ink, te Quetlnsferrybe
akarsz cljutrri, én nttg Franciirrlrszágba. 'l'ehát vágjunk neki
kelet íeIé l

.--- Ltgytln ktrlct ! - lrrontltirrrt vigan, dtl maganban
azt gontltlltatn : ,,Hcj cmber. csak intltrlrrlil lrcki valamtllyik
vitágtájnak. hogy érr a ntásilinak rntlhtltn(lk, ez jobb tneg_
ol<1ás vrllrra mindkcl,tőnk számára !"

.*,. Nos hát, kerltlt l]tdé van a lrip l mondta Alan. -"
FIa meg ott vagyunk, a ttibt-ri tisztárr fel vagy írás. Ha
kimu,észkcldiink arra a kietlen, terrrréketlcn. sima helyre,
hova rejtózlretiinli ? IJa a viiriiskabálosok valamtlyik
dombra felrncnnek, nrérfö!rlnyiről meglátnak bcrrnünket.
A szorn<rr{r aztán a lovuk Iábacsűdje. irgy ul,íllórrrtlk,

mint allinty. Nem
jó hely ez, f)ávid,
mcg kcll mon<la-
nrlm. httgy nappal
nrég rosszabb,

minl- stií.étben.'Hatltl mtrn-
donr e], mi az ón
ntizetem --- szól-
tarrr. A1l1>in
nreghalt szánrtrlrk-
ra, nint:s strk pón-
zíink. s éltdrrtiilrk,
ntirli,l l rlr,írbb rryrr
nloztlak bttnniin-
kt,t, anrrál hanta.
rabb sejtik rncg,
lrol ltllrtllünk ;

nrirr<l cstrprr koc-
kázat, szavarnal
arlom Iá, hog]
arlttig megyek,

antíg le ncln ro
g_yok.

Alan cl vrrl
ragadtatva, ,,Yat
úgy - - mondotta

- hogy túlságo
sart okos és túlsá

Kar.iát. tér*
tlórc fíi,zte ósazzal
a nrosolyfólóvcl
nózelt a felesre,
anrelyik a szenré-
berl lobogó lárrggal
€gyütt olyan ve-
szedelrrttlt- jelen-
tett ellc,trsógeinek.

A feles talán
t én_vleg btlcsi.iletes
voll ; az is lelret,
hogy csallri akart,
tle az[/trr rádöb-
bcnt, lrtlgy cgye-
rlúl van kctlőnk
ellenélletl itt a
kősivatagban és
jobbrrak |átta

vis§zarlvozlri }re-
,csületcsnelr ; vé-
,giil a gtlIrr}l hir- q

telen előkerült, és
átnyu,itotta Alan-
nalt.

--, Iiz tlícsé-
retére vitlik a

an'
.#'W:

DtlIt.áJt cgy ernbtlrt vettúnk ószrc. . .

§Iaccollok becsúletének isnrerte el Alan, aztán felénr
fordult : ,,rltle visszaadorn a gombot és kösztiniint, hogy
i<leatttati, altrivel igaz barátságot nrutattál irántam".

Aztátt nreleg tlítcstit vott. a fc|estől : ,,lgazárt rragy
szolgálatot 1.e[L trekern, arrtikor a nyakát ktlckázl al.ta,
min<lig jó ctlrllcrlrek fogttrrr ncvcztr|",

Vógtil a íclcs clintlttll, az egvik úton, rrti keltcn meg
{összeszctlvc a cókrrlókrrtlkat-) a nrírsikon, hogy folytassuk
rnenekülósünket.

xIl. t.,Ii.rEz}lT .

lllcnekülrrs a halrga vilítgálran: a láp
Hót órai, 1iilrcníi rróllrirli lrtlmóny nlcncí utítn, k<lra

rtlggcl elilrktlz-ttirrk cgv htlgyllrn(j vógób(l, lJlő1.1,iink móly,
t()rcdczet[, kollrir ítilrlrl:trab {,tlriill tll ; ezcrt kcllctL átnten-
rrtink. A ltilp nertlrilg kclt. fcl ós sztlrttbcsiitött-, a lírpllól apró,
vékony ki'dl'tllrő entelkedtll-l. ítll, nrin{.ha íüst lcnntl ; szóval
{amint Alan tnagá{ kiftljezt.c), It,ht,telt otí lre[ven szár.tld,
dragonyos is, mégstl igazorllratulrk tll rr vitlóktlrr.

l,eiiItiirrk a dornboldal cgy ligclóllcn, nrtrgvlirtri, lrrig a
ktid eloszlil<. Zalllisztp(l1let k(lszít,t:ttiink és haditanácsot
litrloIttrlrl<.

- - l)livicl - m<lrrrlol,lit Alan, - - ntost l(lg.y ol<os l)ottlo:

go§an vig vagy a magamfajta etnber szántára, másko
meg bátor ftlnegyerek vagy, czért szcretlek úgy. Dávic
mint a Lcsí,vilrcinct."

A l<íirl ftrlszál],t é§ eIenyészett, mcgláttrrk a íólrlet, mel
sílna vtllú mirrl. a tengcr, csak a vízimadarak és bíbice
kiáltoztak és me§sze kelet feli, szarvascsorda rnozgott, nir
meganrryi ptlnt. A talaj nagy részc piroslott a hangától,
többi részén pocsoly/rk, meg posvány és tőzrlgtls ingován
vo'lt.. nómcly rósze lcketére égett a futótűztől, nrirs helye
elhalt fenyííkbirl álló erdó látszrrtt. a fák írgy meredezte
bentttl, mint a csontvázak.

I.cmentünk a lapályba, megkezdtük veszódsége§
tévelygéses utunkat a keleti szegély felé. Köröskör
(nikón{. emlúkezünk) hegycs{rcsok nreredcztek, arnelyekr
rninclen pillanatban felfedezthettek bennünkcL ; ezétt igy
keztiink a láp ntélyedéseiben haladni és ha czek a mól
vonalak cllértek az irányunktóI, akkor kénytelenek voltru
tlyfl[ tcrelrcn menni, végtelen óvatossággal. Nóha félórá
eltar[ott., amíg egyik lrangabokortól a rnásikig má§ztrrn
ahogy a vadász szoktltt lopózkodni, mikor már közel van
vadhoz. Megint derült idő volt, tiiző nappal, a víz egykettt
elfogyott a pálinkás üvegből, mindent összevéve, ha sejtl
tem volna, Irogy az út egyik felét hasoncsúszva, másik íe
nagyrdlszt térdemcn kell megtennem, biztos, hogy nern l
csátkoztarn volna bele ebbe a gyilkos válla]kozásba. (l;.ol:

t
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}\,iil j ll,iN.l' lill,t,I l(lt,Ji)ll cst:rk(lszlttjlii,tril ltlttgrl* ;r I]irlir,,
iliij lir1,1.|ii r;l s/.(,lrts(,llt,s virllrLe. L)l1,arrktrr;1 11i,;; filli ilrat-
Ii;rK. il5-ttJlt:tlt.k, r,sóptlltttl}i. dolgrt:rtta,li, elíilr,r,r,trrlilr tlgy cgós2
llt,IlI7.{,t l,(,sze|,(, ;l 1tiIirrlvirlrj kr ltyt'rt,trtitgtlt, it tserliósztlk
ptltlig sztit,irkttzItitk. ttyit,l,alltilk, t.iiltrltrlztrirk rix 1rilrtltttttlk egy
r,l3í.:sz iskolrli rlszttltrdii srrk-sok rtrttlth;iiIl rtl,irrr, Igy viiIt.<lgrtl.
jri,k rr szet,tlJltllitlt ;,r virrtlsrlk tis falvrr.k fi:ri. N,Ills1,, lrogy llt,lr,-
sicttúrrk n tólbc. it {illtllt t:srltttl iil, rr liilll llr!pt: llilrett rr>

niunltiijir 8yütrriilt:silt rllvrlzi, NlttIill, rlrrlrlI t"s l:'rtttlrll. l)iszrlíl,
rórok, laktlr'la,lrnak, rtl'rvrtitllttk k(ivrlt,ik trgylltlisl, íirlütt *
rrregsz,rilll lI l)l?il]yi|r ítilrt kiilt,tisztll,e, ltril,ri,;rr,, rtrttzsikirjir.

Néz.ziirrk szt!l,, tlrost, ka,riicsotry 1,1'rilirr,;r l}rrllrl.r-lrr vit.lí:-
k,ln ris lr..r,llgrrs.suli 111fr$, }1r.i1, ttttrlttlnttilk rrckiirrli *,íir}usi
magyirrtlk. l\tintltlrrtlkrllijtt, trcszi;lgc*sültk a rntlt,corrt'lílgia
tttdorrr;tnyi'rrtil (lgy íáJ)H.sztalt sorrrogyi Jrrllgiirral. l{rrrrtl-
}tirttrtti. srrlr ll(ilcstll latttrllii-r,tttrlk 1lóltlliul az örtlg {iyrlrlr
irátyíitlkt,íll, rrrgrt irzt rrrolrdja rrz idíijtislírsril ví)í|íríkoz(ilii,F:

Sertilt.vcn frll.yik rr sz.t'rlakoz;issz;'ttnlra trrtlrló öl|ögtrt.tls l b(lbosketnlln:ó sztllr:lllalt. \rigan lrujkál a lű a lrlrryo!,
kezi}lctt, kiizhcn vi{látltnn dnckcl a íiatal lárryok r:,soportja. A jo)cnlór,ő kisfiírk rlcnr zavarják a rnunkát,

illktibll scg{l.ct-ttlk t ktlzintunkrlzti lirrryoknak .^." az rlnekldshelr,

{:ra eltrérrtul a dal .rövitl itlóre s a láttyok min<ltln íigyelmúkct
. : rrk Inunkájára frrrditják. Műr,csz sem végczhtltnó tökéletesebbt n
{-. ,i fínom öltögctóst, atrtely az utóbbi óvckllt:n az egész világ cso-
:",-.tát kivívta. Sokezer öltés közül cgyel §em vétcnek el az ügyes
r,,lttk, pedig csak pclróleumlárnlra rnellelt írrlyik, a munka órasziirrt.

- I-Iirt kér:iirrt szóllótt, sz,íllr rlolog a,z n tlrr!teres lr'l8ijtr
rr, rridijóba' tle bizorl' tlsirk rlgy }tuszottrtógy <ilrirrr tuel jr)-
sr'llryi. ti]rl rrtögntorlclllttt rrgílsz óvt,e lrz iirlíil, tlsitlt tcssett
fiijt,g},iizlri :t t:serkószttirllliirllir! Ptlt,sztl. csirk a legfotrtosah-
llak;r t.

. ,§:rllt,/ !l1ilt.tiLtít. liztlttt l)lJöt,g,11 nttpig uk.úrhlLtLtttttt [új
tt szí,l, lt.itlt:g t,tttt tt.zúr'. 

+

... l)tll,t:tt detül , bursl;ttr ttt.tt'ül,!
(liz ttldr;rrriirryos trycIvetr ilzi jcltttti, lrr;gy t,síi tltii,lr, llii

tlóli it,:ittyltól rlerül;rz óg, krir kirrttirtlti, tnrrr1, irj *síi jOtl!)
:i:

- lltl u tlislttt't t|lcn szútttti.t 1sztt,Ltn-i.t) t,ysz tt. sui jribtt
t: lttll1et tsi.tt.dl ttt,tl11ti.tt.al; - tt.ttlty lt,( ltsz!

(itll,§e sol.rztlr rsilltl11jit, lL.)lJt!: l;is
t.|:l lesz! (,\z itlétr sriliszttt llirllottuk
fiitjiik rr t:scrkliszrrl.t,lrtlrrt ! )

d:

- , ,§trll t:stlrlbugdr lrl l,as,r:ttl stllt. li u.ltori.tti.L itli,ttt
r'is:rrl (Ntls, az itlón irllinyla,g ntlrrr volt srrk (lsrtrcbtlíiiir, tlrt
ttlttl4r.rt,i stltlt1 ) 

*

- Nu.11gptl,ttttlti tlstl: |órllt:l gyü.mölcsöt jelez.
*

!]rtltltti xtrrrogyi trrtlgiilltrllilás ir kiivetkez.ő:
_ |I'ajltöt dilm|lí.l, .,t,ölt"-tttt.ltott kíil,| ,tetni, tuttttiiltík L,sú.

törtijltajn ,uagy 1lé,ntöltijtt ,- oltlt.ur jó t,e,rrtésiillk lesz. (1Ilxlr-
klit visztlnt hét,főn ,;trssiirrk, rrrert a,kkor ln6r az első virírg,il
is }roz gyütrriilcsöt.) 

#

* §ok |orgószól szd,razsá11at ieten,t.
*

Hu leordn, nt,Det u ruap,

Mitúönl el,ai,l.zött u fugg! (lgy vrrlt az idérr is.)

Hu t:izkeretzl oizet e,re§za,

A tél sakd k.i nettt ereszt! (Jarruár 6.)

- IIu tu,t:ttslzul, u
rillr). /ris tiltö - ltt,sszú
a t:inrrgírt, tchirt sok&ig
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Atig vúrják a falusi fiúk a lretlehcnrezó,i idej{it, arrtciy Luca rrapjírtril
(dec. 4-ike) a,,három kiráIyok'l napjlrig (január 6-ikr} l.art. Ilvenkor
botlelrernet készltenek a gy,er,*lick, arncllyel házróI-lráarlt járrrak.
Betlchemes iátékot játszanak, szó1l karácsonyi d*lokg.t élttlkclrrek.

Mindenütt sz"ívesen fogadják óket"

A betlehemcs játékok íójclenete a sulrás, öreg pásztor álomlátása.
}íialatt a többi szerepló csendesetr énekel, az öreg pásztor /rlrnában
a betlehemi nrezókörr jár-lrel s irrncrr hozza áz üzenotct | ,rMeg-
született az §r -Iézus, az Isten ííil l{a *-- Ilövid énckberr búcsití vssz-
rrek ezután a betlelremcsck a ház népétdl és nrerrnek tovább cgy

bázzal ** hirrlctni l(risztus szilletdsól.

-, ILa íénulili. tl Yiltce,
Megtelilr, a pi,nce! (lla j;rrrtrírr, ]lj-ón, Vince napjtiíl

süt *r rrap, jó bortelmés lesz!)
:t

-*- Ggettyttszcntelijk.or, lttt ltttutts,
Nincsen ,ínessze ttt,titt tl tu,uasl! (Február ?.)

*

* Gargelg na,pja ritkút jó,
Hideg, szeles * solrs.:or hól (\{árciu§ 12.)

'j

*- Sú.,nd.or, l(lzse|, Llt,ttt:del;,
Hozzólr. u ió tn,eleget.

*
* Pírrtkösrli ltó:

Iiettl kell lrcrdó! 
+

Ptln,grác, Szerudc, Botti| ac :

A fugyos szent - fu!]gyal jat,

IIa Kaíalin locsogós,,
A -ka.,ró,csorty 

fótrr()0d§.*(Novembcr !5. i

Gyura bátyánk rrrég, nregkérdezi a \íag1-;rr Cserkílsz
§Omogyi §}unkatársától:

,^ Htit a,zt tltgggci,k-c Pastijn a
tlott, tl túrósc§?t.§za neuenaTlia?*?

* Szeptemlleí elseié]l: EglJed,

,:st,ri-,tjr :,r}.:. fu ,.l 11y t tt.i.lior

rupja:

A b a t,l,ehc m.j ti,r ri s nt§r noven..}b{]r,Llelt nl t g K tz t] órl i k az egÓsz
Brl,}irlorr vid,Óliérr, Öt szcloplö: 3 pászttrr. 1 LiirLirj és l tlsötr-
gtlttyiis. ..\ tliisztoroli §ziirbc öll,őznek, nehiz i:illcokkirl ,}l0g-
iat<r,tt trottikknl, íóli $irpkltju,kon sza}Jttltkr_li:guel. A jlitók
első része: :\ pírszí,or írlnrorlilr. A másotlik r:;.zhol} d (lodí)
a bet]ehemi ísílillrit az asz1,1tlra hel5,ezi _, 

"r 
nór,i nliikt,rlvclő

t/rrsasá.g k;rrírcsonyi da,lllti liezd. (}Iertnl,}ló'! az altrl,irl . . .

Csordaliásztorok. .. Dicső.ség| ...) ^{ tla.tó r,zu:iin c,si1,I,dág-

úlernben tárrcoltatja irz isló]lticsktr hársó r,]:z:]ilrll rllrt,lytl-
zclt bribokat, (11a,la1.orrsztltttgyölgyi ereclt_,t.,

Fiúkl .\ I]el.]tllrenltls-jriték ősi rrlac},irl, iz,-;klls. K&r'ii-
csoílY elíítt liileg a kirtrllikus ol,tlrottokLrlrtt. ká:z:ísrlí,k cs€r,
k(lszlníivé,qzet{)tck öt,lt)ttlsstigér,el száp kis ist;r]i,'li, kilzéllt:n
a .iriszo}lal. bettttc a kis Jtizuskírva1. kirl,ül ii szij!lr ,"ll, ltlak-
ja ilrr1 és írllrrtrriva,l s itztfi,n irr.nuljirtclk IIleg ez1 a r1,onl-örií
irtlllszrrkást ütel), eríc rnifcltink (rr BalatcrIl viiltr;tt ér,szá,
ztrdok rii,ir, lnrl,ja nrngril tlls solta, rtenr is i6g Ii1,,,.z.Ili Itlert
a 1intatság szivesen átvtrszi a népszokást .: tirl1, szll ll ez az
örökség a.1lliról fitirrr.

KtrdtsOtlll elíjest,Ójón szrtlntiit t'isztlrk ;t i;l-rlil;l}r;t. ltzt á
földijr} e}he)yr.rzik s i.lzoll nlusznilk. .Iózrlsttak i,tlrlIli,all való
szii]ctóse errrlékére. (Rttzstilii. tt.t!,1lszo};ri.s.1 li!l-es ltt,}5'ekttt
krrrírcsony estéjérr ko|olnlnlnak csengÉtnek és ()_stol,t p.r1.-

togtal,nak az utr:iitr l'lítsult il T]á.tzt.}r()k liilkölnek. \ ilgy
marltaltarang.q*rl kolompolrlak. -<ő1 pélrlául ]]rlrvaíoktltt
(Dél-Somogytia,ri) lövöltlözt-tt,k is.

A,pr(lsze,nttl;. napjlirr a íiirk tls legén_vek fúzfrrvesszőből
korllácsoí fonrrirk (vlirosiikllart á piacokoll árusítjlik). fel-
ker,esik a í{ilz{l.r{I()]{at, rtrirságokat, a§azon},ok;ll, ós tr(lfírsan
megvelik őkct. i\'[ind*ltt tité-qhez yalarni jí;t kívánnak,
Példáu1:

H.ei,la Isttltt,' 7rLc0h,t,iill. az Apt,(lszt:nt,eli napját,
|l'i.sztelrttcl,tttt:1tltilt;ziitttjiik a. hdz a,rL|ljdt, apidt:
E g é x z s t; 1i iis li; tt 

11 
ij t t.

KiIises (lre|ó.scs) n.a l.i)győ,n.

P ol,zs átl tis (rlyő;{rlóc-stllő btrteg) ne lö 11y őn stll.

Yízkert:szlkllr sok litllyen i} szabad ég a,lati nrostrkod-
nak. Á teknő}rc 1liros alnritt, nrelló lejszót tesznck. hogy
edzettek leg}.elrel]<. (_{ piros alr,rrtl: piros i-lf(xJ1,, a lejszrl:
erőt jt:lent.)

|3jétlkor ^,l 
tltrrttettlk sitltntllt cgymri.sí rnegelóztri it

b, ir. ó. kívrinásb;l.rr. Áki gyorsa,bll. *z fürgótlli, cgí:szsóge-
§obb lc$z áz iri e§ztelrcltjbcn.

Jfr_l.srlo2y Aba |I'i ham.ér.
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|RTA; BLAlNE És JEAN DUPoNT MlLLER
A rni Mikulásunk Amerikában a Kará-

csony Apír, Karácsonykor ő játsza az angyal
szcrepét és osztogatja az ajándékot kicsinek-
nagyrrak. kinck-kinek órd,eme szcrint s fósze-
replóje enrrek az ízig-vérig arnerikai törté-
rretnck.

Bob Wakefield hadnagyot a nunichiki part fcló vitte a
lnótoros. A korareggeIi kristálytiszta alaszkai leve5ő metszően
jegcs volt és Bob feltűrte bundája gallérját.

- Brr! - diirrnögte oda a mótorkezelőnek, - Furcsa világ
cz az Alaszka, Ki hinnó, hogy itt fürödni is lehet a tengeiben
és a rryár olyan pompás, hogy schol, scm találni párját. §z volt
óletcm legszebtr nyara, Kár, hergy négy hótig tartott csak az
egész s etre a vigalonlra tizenegyhónapos bő.|t következik ..,
Már anlrak, aki itt rnaratl - tctte hozzá. - Mert nri nregyünk
a jri iireg Derrve rrel. Karácsonyra már otthon is leszünk San-
Frarrciscoban ,s akkor jön a heje-hu.|a, dinom-dánonr. Ugy nreg-
ünnepeljük a hazatórést. hogy móg a kutyák is puddirrgot esr-
nck,.. Bizony!.,.

A siklócsórrak szőrmóbe burkrllrizrltt vczctóje nevetett:

- Jó utat. harlnagy úr! És aztán jövőrc .jöjjcnck vissza
megint! ltt Nunichikben nraguk jelentik nekiink a hazát. Ha az
Államok nem kültlcrrl,nek ide egy-egy hajót. cl is felejterrónk,
hogy máshol is ólnck fehér emberck, Mert biztrny ez a hely már
a világ vógc! * azzal ügyesen a rakpart rnellé kormányozta a
csónakot.

llob megállt a parton és amint végigtekinteft a, tájékon, iga-
zat adott beszélőtársának. Nunichik valóban a világ vége. A
Denvcr szürke haiótestc ott kúnn az. iiböl vizén a ijatárvonal,
Tóle délre kezdőúk az élet, a napfény. északra pcdig az örök
jé5. a halál birodalma terül el. a_ sarkvidék kikutathátatlan és
kikutatlan területe, Nunichik a fehér ember világának legósza-
kibb órszcmc, Százegynéhány telepcs, vadász, mö6aittük az eszki-
mók, néhány sarkvidéki indiárr, aztán a nagy icmmi. És még
va8y kéttucatnyi gyctek is ól itt, egy csomó embcrpalánta, akik
s<mmit sem kapnak abból, ami bármely társuknak kijut a fóld
rendcselrb tájékán.

Meg_csóválta a fejét, amikor erre gondolt:
". ..- Szegény gyerekck! _ mormogta, aztán elindult a telep
!ázikói íelé. a ropogó havon! A Fő_utcán - tóbb utcáia volta-
kep nem is volt Nunichiknak _ elébe botlott egy apró bunda-
romolyag.
. ; H,alló, Lizzie|. - kószöntötte az alig méternyi csöppséget,

rli felvillanó szemmel rögtön melléje akas"zkodott

- Bob, mesólj! - kérlelte és Bob, a nunichiki gy€rekek
addigi mesekirálya. rőgtön hajlott a szóra,

* Miről? - faggatta a kisleányt.
A, gyerek tótovázott, majd kibökte:

- 
-Santa Clausról, Karácsony Apóról. Én nem voltam ott,

mikor a többieknek meséltél róla. . . Mondd, milyen?
Bobb hadnagy rákezdte:

- Hát, tudoi, nagyon magas, piros a csizmája, sűvege,.fehér
a szakáIla, mindig ncvei és a hátán egy puttonyt hord tele játék-
kal ós abbírl osztogat a jó gyerekeknek...

Jó féIóra bclétellett, míg végzett a me§ével és eljutott, a
tclep-egyetlen boltjába, ahová ercdetileg készült. Valami emlék-
tárgyai akart vásárolni. Válo5atás köz6en újra fülébe csendült
Lizzie szomorú hangocskája, amivel a mesét megköszönte: __

- Szép volt, Bob!..-. De miért nem jön el ide soha Kará-
csrrny Apó?...

S ö erre nem túdott feleletet adni, Onmagára mórgesen tolta
,a sarki medvecsontból faragott ládiókt a boltos elé.

- Mennyi? - kérdezte szórakozottan

- Hétötven. .. persze dollár! - dünnyögte mogorván a
kcllemetlen képű boltos,

Bob ránézett: '
- Azelótt ötért kinálta.
A kereskedó meggereblyéztc fekete szakállát:

- Hétötven! -"'ismétclte. 
_ Elviszi vagy itthagyja, mind-

e8y!-- Bob felháborodott a haszonlesés netovábbja láttán, aztál
mégis kifizette a kért árat. üsse kó! Tán életében sem kerüI ide
tóbbé vissza, legyen legalább valami emlékeztetóje. Míg a,vissza-
járó pénzre váit, tekintete végigfutott a bolton. Füszer, kötszer,,
Íegyvir" töltényck ezerszám, kutyafelszerelés, csodás prémek és,

szárított ha! szaga, Valódi Alaszka volt ez a bolt és Bob Alasz-
kától búcsúzott. Este a Denver rltra kel a napfény felé.

Mialatt a kereskedő a dollárokat pengette le a kiszolgálÓ-
asztalra, egy siheder iramodott be a helyiségbe, fénylö csizma-
párral a kezében. Ragyogó arccal szólt oda a kercskedónek:

- Látja, mégis megszereztem!
A boltos savarry{ran nézett a fiírra:

- Mennyit fizcttél érte?
A legényke ros§zat sejtve felelt:

- Tizenkettót... Annyi volt a céduláján!

- Menj a pokolba! - szitkozódott a bazáros és Bob leg-
nagyobb meghökkenésére kiszakította vevóje kezéböl a csizmát,,
miközben rekedten ordítozott se5édje után. Dúlva-fúlva támadt:
az elökerüló kiscgítónek:

- Te bolond! Nem mondtam, hogy ma reggeltól tizenöt dol-
1ár ennek a csizmának az ára?!,

A csizmájától megfosztott íiún látszott, alig tudja visszatar-,
tani könnveit:

- ó, tvtr. .|effers, ez nem tisztesség! - szólt halkan. -Tizenkót dollárra tartotta és én három hónapig kuporgattam áz
fuát. . . Tizcnkét dollár. , . mé8 most is bcnne van az akkoti
jclzés.- Bobot elóntötte az indulat. Ami sok, az sokt Hogy ót meg-
zsarolta a kereskedó, az még hagyján, de ezt a gyereket.. .! A
csizmára csapott és a szomorkodó kezébe nyomta:

- Szaladj, fiam!
Jeffers felüvöltött és szinte keresztülugrott az asztalon a.

gyerck után. Bob gyorsabb volt nála. Megragadta gallérját és az
asztalra nyomta a dühöngót,

- Més ne moccanj.-te vén uzsorás! - csikorogta a fülébe
és nóhányszor jől az asztalhoz koppintotta a kellemetlen figura
orrát. Aztán az aszta|ra dobott háiom dollárt: _ Itt a külön-
biizet! - és hóna alá kapva ládikáját, kifordult az ajtóD, rúgyeí.
sem vetye ax, 1Jtána zúduló szitkozódásra.

A ködbe botuló utcán ószhajrl óreg férfi lépett eléje.

- Szép munka volt, uram! Láttam az egészet. Jeffers ko-
rnisz fösvény borz, Megérdemelte a leckét! - rázta egyre Bob
kczét. - Jól tette ! Amióta Pop Cunningham elment, annyit fizet-
tet velünk mindenért, amcnnyit akar. És mi kénytelenek vagyunk
hozzámenni, mert más bolt nincs és élni kell.

Bob éppen csak a beszéd kedvóért közbevágott:

- Ki az a Pop Cunningham?

- Az elóbbi boltos! - hangzrrtt a felelet. Tónkrement, mert
sok hitelt adott. Tudja, hadnagy úr, az utóbbi években rossz volt
a vadászat, kevés bórt szedtünk össze és így adósok maradtunk-
Popnak sem volt, nekünk sem, Jeffers hitelezett neki, aztán egy-
szerüen beült a boltba. Cunningham pedig lement az Államokba,
hogy valami pénzt kerítsen. Karácsonyig övé a jog és ha addig
visszajön, megint jó lesz minden. Szinte imádkozunk érte, hogy
szerencsósen visszaórkezzék és megszabaduljunk ettól a sátántól-
És Pop tudja ezt és azt is, hogy ha jól beüt a téli vadászat,
kamatostul megfizetünk neki minden tartozást, . , - ömlött az
öregből a szó. _ Jaj, csak itt legyen karácsony éjszakájáigl ...

ry*l,
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Bobnak eszébe jutrrtt nregint Lizzic szonrr:r:ú arcrrcskája" .Az
;r,lkalrnat felhasználva, kórdíirc vonilarr forclult az ijreghez:

- Hallja, Slauson, maguk pogányok? i\{iórt nem aján<lé-
kozzák meg karácsonykor a gycrckeiket] Az imént talá|koztam
ítz egyik kicsivel. Azt sírta, hogy,náluk még sohasern járt Kalll.
( §olty Apó.

SIauson nrcntcgetiiz,le tárta szét karjlrt:
-- Moniltam, hadnagy úr" t,sztendők óta móg kenyórre is

:riig telik,
További szóra nem futotta az időlrlil,,^ Denveren lbédre

k iiítöltek.
Árnikor a fedólzetre ért, az űgyeletes tiszt kellcmtltlen hirrel

íogadta. Nem indulnak. Ottmaradásra l,rkt:zctt par;ln(s Boh
nyelt egyet, majd mcgvonta a vlrllát,

- Tengerészsors!
Dc azért ugyancsak elszontyoloelottan telepcdett ebórlhcz.

akárcsak a tóbbiek. Csak az Oreg Diirmiigli, Rumhlt kapitánv,

"ette c8ykedvűen a rlolgot.

- Hát itt üljiik mcg a karácsonyt. urak^ rnnvi az cgósz! -.,

"igasztal8atta tisztjcit.
BorJ felütötte fejét levesestányérjáról:
-- Igen! - vágott közbe felragyogva, mint akint,k korszak-

alkot<i ötlctc támad. * Megiiljük, de ncrncsak mi| A nunichi-
kicknck csztendők óta nem volt karácsonya. Szegi,nvck. mint a
lcnrplom cgcr<,, Rcndezzünk nckik karácsonvtI

,\ z ()reg Dörmiigli íiittycntctt:

- Igaz| - ós azzal cgy sziizdollárossal kihólclr,c az asztal
k,izcpórc rakott egy tálcát.

_ ('lyii jtés. uraim !

. Vonakorlás nélkül nyíltak ki a pénztárcák, Az egyik zlrszli,s
ii;szeszánrolta a pónzt- Jókora összeg volt.

- Mehctűnk vásiirolni a boltba! - bólintott virlánran.

- Az,t ncm! * c§apott rá Bob és clmondta a tiirtónteket.
Ncm, valóbalr! Ilycn gazfickóhoz nem teszik he a lábr"rkat,

l:tarrem akkor? |

Wakefield válaszul hangcrsan gondolkodott:

- Seward ezer kilométer, <rda-vissza kettó, tíz óra alatt meg
lchetrre járni. Ott aztán valóban mindent kapnánk!

Az (Jreg Dörmögó megértette a neki címzett üzenetet. Tana-
k,ldóan fclbzimult a mcnnyczetre. aztán beleegyezően krákogott:

*- Melegítse be azt az ócska repiilőlárlát!
Igy törtórrt, hogy Bob Wakefield hadnagy karácsony előtt

két rrappal nrár előkelően a sewardi nagyszállóban vacsorázott.
Másnapját elfoglalták a bevás:irl/rsok és lcgnagyobb iirömére még
egy tr:ljcs §anta Claus jcImezt is talált. A nagy vörös süveget
fejére csapta, úgy autózott ki a repül6térre tengernyi csomaggal.
Bcnn a repíilőirodában a kereskcdelmi pilóták rosszkedvüen bá-
multak cgy papírlapot. Repülóst tiltó parancs voIt. Ok: a sark
íelír| közclc,|li, bizrrnytalarr időjárás, Alaszkábarr pedig ez nr:m
]átók.

Katorracmberre a parancs nem vonatkozotl és az idlijárásra
Bob csak legyintctt. Már clfele kószült. mikor megiitötte fülét az
.:gyik pilóta ktlse rgése.

-- Ba j ! Akkor én scm rcpiilhctck továbh Nunichikha az
i,rkező utassal.

Bob ér<teklődvc kapta fcl ícji,t:
,-. Utas?

- Igcn. Nemsokára érkezik a gépe.
Bob agya lázasan dolgozott. Korszakalkotó ötlete támadt,

hár ellene szólt a szabályzat. Micsoda meglcpetés lcnne, ha Nuni-
chikba a gópen elevcn karács.ny ApóvaT ijrkczne () maga ncm
;ilthcti l'el a jelmi:zt. mert a nehéz ruha akadály,lzná a vczetés-
bcn. Ha azonlrarr az ismeretlen valaki hajlik a tréfára, akkor
heöltözteti ós nragával viszi, Hogy a sz^bályzal szerint polgári
egyént tilos sziillítani katonai gépen? Ez a való és igaz - mon-
dogatta magában -, dehát az eset rcn,lkívüli | .--" i,s ezzcl az
"rvclós"cl a szab:ily föl(. kcrckcdctt.

És fclszállás Éelyett ottmaradt, hrrgy bevárja az utasgépet.
A várt repülő azonban ncm érkezett meg idórc. Egyre teltek

az órák, Vógrc kósii rlólután lcsiklott a rcpülőtérre az elkésett
gépmadár. Valami hiba rniatt közbenső leszállást kellett végre-
hajtania. Az utasfülkébóI derültképú; kókszernű. hrifehér sz.akÁl-
las iiregúr kászmálódott ki. Bob szeme rákcrcke cle tt; /-l, hisz cz
az ember jelnrez nólkül is kész Karácsony Apó!) * Nyomban
rá hallotta az állonásvc.zető mentegetőz/-sót;

- sajnálonr uranr, rcpülési tiIaIom ván. nem szállithatjuk
továbh * s erre kijzelehb lépctt.

- Ha óhajtja -_ kezrlte szárazon. "- egy ícltótelle| elvi-.zem

- és néhány izii után az irlcgen iirv<,lrlezvc raqarlta meg Boh
karját,

- Mirrclent megtcszck amit akar! .-- monrlta Rohna,k /s t:gv-
rnás tenyerébc csaptak.

Késő volt nrár. ncn indulhattak. lepihentck h;it a rz,i!lorlir-
lran, lJob hajnalban íe!ziirgcttc újdorrsiilt rrtit;'rrsát:

* Azonnal siartolnunk kell. Sürget a repülőtér. Az Aleutá
tájékán komiszra fordult az idő - adta magvarázatát a hábot
gatásnak és negyedóra múlva az ószaki fénv derengó világáná
már a lcvegőt hasították.

Bohnak, valahányszor hátra tekintett utasára. ragyogó kedv
támadt, Ilyen örömet keltő vendég még sohasem tette be lábá
Nunichikba, arra a nyakát áldozta volna és mindannyiszor, ami
krrr ez eszébe jutott, rejtélyesen mosolygott. Á repüIés első k{
őrája zavartalanul telt el. bár hideg volt. nagvon hide6 és Bo
a pr(,mmel bélelt repülóruhában is össze-összeborzonplott. Hátra
.zólt társának, nem fázik-e?

- Ebben a gúnyában még magán a sarkon sem fáznánr! -
iliirmögte vissza kedélyesen .,Karácson}. ^{pó 

' és Bob a tiikörbel
!átta, hogy csupa derű a képe. Az ór,é is az l,oltl

De aztán rövidesen elment Bob beszélhetnékje. A látóhatá
egyik percről a nrásikra hirtelen összeszúkúlt. mintha súrűszövésl
szürke {átyollal teritették volna be. A köd közeledett, tómeg
íclnyrllt a terlger színótől az égig. Bob gázt adott a mótornak é

a gi:p a le gmagasabbra f okozott tel jesítménn.vel süvített előr(
Egy esélye volt a százhoz, hogy elérje a Denvert, mielótt a köl
kásássá tiirnijrül és Bob nem az az ember volt. aki kihagy eg,
lehetősóget. Még el sern érték a ködtorlaszt. mikor a pil<itasap
kába szerclt rádi<ikagylóban felhangzott a Denver kercsése:
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... S. §. Denver hívjaaD0-7-et... helyzetjelentés... Nuni-
chik felett köd... jégziiatat... S. S. Denver hívja a D0-7-et...

Móg abba sem hagyta a Denvér. már a sewardi repülótér
rádiója szólalt meg: ... minden gépnek... halló... halló...
mindén gépnek,,. á Behring tengei Telett észak-északnyugatról
szélvihar. . , órasebesség 160 kilométer. . . visszatérni vagy le-
szállni azonnal ... halló... halló... D0-7,..

Bob összeharapta szálaszélét. Visszatérni? Azt nem! Nuni-
chikben karácsonyá várna'k és a karácsony küldöttjének oda kell
érkeznie!

Már a ködben repültek, Iránytújére pillantva, elégedetten
bólintott, az itány jó, hát tovább Isten nevében! Nem az első
vakrepülés lesz ez!

Ltadta a jclzést: minden rendben - és figyelmét ismét
a vezetésnek szentelte. A magasba irányította a gépet, Azon-
ban háromezer métcren is változatlan volt a helyzet; a köd,
egyre sürúsödö, nyúlós köd. . , Múlt az idó, a szárnyakon
ezüstös jégpáncéllá vastagodott a lecsapódó nedvesség és a
növekvó teher alatt a gép egyre vesztett a magasságból..,
ezer. . . nyolcszáz. . . ötszáz méter és a jég ahelyett, hogy
olvadna, méginkább hízik a szárnyfelületeken, Egy meg-
oldás klnálkozott csak, lcereszkedni a melegcbb légri,tegbe. a ten-
ger szinéi6. Száz méter magasságban elkapta a gépet az üvöltő
vihar és pehelyként vágta oldalra. A bedólésmutató kerge táncot
játt az üveglap alatt. Bob megszállottként dolgozott a kormá-
nyokkal.,. vaay lczuhannak azonnal, vagy,.. A második vagy
sikerült. . . A s}édült boszorkánytánc lerepesztette a jégburkot és
a bógő mótor majdnem toronymeredeken hírzva fel 6ket, raga<lta
ki a gépet az orkánból. ., t500 méter. . . Bob lihegve pillantott
az 6Ára. . , Do, méR harminc perc és a következó pillanatban
verejtóket csalt' hom"tokára a k'ihagyó mótordohogás. . . B.fagy
a karburátor!

Csikorgó foggal irányította le a gépet újra. amilycn mélyre
csak lehetett ós ekkor rádióüzcnct alakjában becsapott a második
villám, A Denver beszélt:

- Halljuk a gépzúgást. , . távolság körülbelúl félkilométer...
köd átláthatatlan. , . leszállás képtelenség. . .

Bob adásra kapcsolta a készüléket. Szinte magából kikelten
harsogott a mikrofónba, mintha élö személlyel állna szemben:

- Rádióirányítást, Crawforrl, hallod, irányítást a<ljatok.,_.
Hívd be §ewardot is . . . Le kell szállnom feltétlenül . . . érted,
feltétlenül !

,.. Bolond vagy . , . - krákogott a rádióstiszl vá.lasza, őe
néhány másodperc múlva halkan adni kezdett a sewardi állo-
más is. Bob lázasan dolgozott az itányjelzés nyomán. Min<l kisebb
köröket irt le a markolható levegóben és lassan-lassan leszánká-
zott a magasságból, hogy aztán idegesen felrántsa újra a masinát.
A fejhallgatóból méltatlankodás zúgott feléje. . . Félre , . . félre...
nekünk rohansz .. .

Kihajolt az ülésból. Valahol közvetlcnül alattuk lehetett a
Denver, de ne- látott semmit. A hangtalanul, csomósan höm-
pölygó köd átfürkészhetetlenebb volt a legsötétebb éjszakánál is.
Valahol a mélyben sziróna búgott fel. A Denver viharkürtje. Bob
keserú mosolyra húzta száját. A hang úgy hatott a ködben,
mintha valamennyi ógtíj fclől egy§zerre kürtölnónek. Ez ugyan
nem segít! Flátralévó évci fclét adta volna oda egy percnyi
világosságért.

Utasa megszólalt a hát§ó ülésen:

- Sikerül?

S ez a kérdés tele volt reménytelenséggcl, mintha úgyis tudná
a választ,

Bob rekedten felelt:

- Ha csoda történik . . .!
Még hozzá akarta fűzni, hogy manapság már nemigen tör-

tóntck csodák, dc a szó benneragadt. Alattuk reszkctö sárga vil-
lózás szúródött át a piszkosszürke ködpaplanon,

- Hurrá! - szakadt ki végtelen örörn a torkán és belcbuk-
fencezett a sárga foltba. Társa úgy érezte, hogy kivágódik a
világűrbe, nyelt egyet, nyögött, aztán káprázva húnyta le pillá-

ilj;.l..'irgalmatlan, 
vakító világosság áradt el körülötte egy-

Hat óriási fényszóró egy kévébe font ragyogása borította bc
óket s a leszálló sép úgy suhant át a széles fényúton, akár valami
látomás. Az Oreg Dörmögó utolsó próbája volt ez és a próba
bevált.

Dörgó éljen fogadta a cirkáló oldala mellett vizte zókkenó
repülót. hogy azonnyomban felváltsa valami elálmélkodott hall-
gatás. És ebben a csodálkozó csendben a Denver íetlélzetén fel-
ósilingelt egy úde, elragadtatott gyerekhangocska:

- Ó. Istenkém, Karácsony Apó . . . Karácsony Ápó . . . eljött
hozzánk! '

Az idegen a zuhanás kábulatán keresztül érezte, hogy újra
levegóbe lendül a gép, de szemét csak nagysokára nyitotta ki.
Négy izmos mattóz vállán lovagolt már ekkor, elótte a tiszti-
ebédlő fényes padlóján, hatalmas csillogó-villogó karácsonyfa
állt, velc szemközt pedig a nagy tükiirb6l a saját Santa Claus-
ruhás képmása nézett rá, szerepére eszméltetve.

Tekintete körülvi|lant a kipirult arcokon é§ begörbítctt ujjá-
val magához intette az elöbb kiáltozó kisleányt:

- Lizzie, gyer idc hozzám|,
És puttonyát kibontva megkezdte az ajándékozást. Névvel

szólított mindenkit, nóttön-n6tt a csodálkozás és Jeffers, a hivat-
lan vendég, aki az ajtóbóI nézte kapzsin, sóvárogva az ajándólt-
osztogatást, megrezzenve hallotta, hogy hivják.

- Néked is hoztam! - csikorogta fülébe a karácsony hirnöke
és lerántva álarcát, teletömte pénzze| az uzsorás két markát.

Mint a klsértetre meredt Jeffers az ajándékozőra, azláa
ijedten nyekkent:

- Cunningham, az áldóját!
Többet nem tudott mondani. Emberhullám sodorta el kará-

csony Apó mell6l, örvendezó, tomboló emberhullám, amely !eg-
nagyobb ajándékként megkapta azt, akit visszavárt.

Bob az egyik sarokból nézte derülten Cunningham ünnep-
lését. Ugy érezte, hogy a meglepetésnek ez a perce megért min-
den íáradságot.

Gyönyöiködésében kapitány^ zavaíta meg. Osszevont szcm-
öl<tókkel lépett melléje:

- Wakefield, mága megint szabálytalankodott! -. hallotta
a rosszalást. - Ezórt. . .

Bob kihúzta derekát, vigyázzban várta a büntetést.

- ... a csínyért azonban hadd tázzam meg a kezét! -,zúdult rá a váratlan befejezés.
Bob kapitányára meredt és most ót érte karácsonyi me5-

lepctés. Áz Oreg Dórmögó olyasmit tett, amire emberemlékezet
óta senki §e emlékezctt,.. Nevetett,,. s míg Bob kezét rázta,
másik félkezével már beintette a karácsonyi éneket és a sok meg-
hatott hang között ó is rázendített, rekedt, brummogó hangján.

A Karácsony Nunichikba érkezett!

grk szerető cserkószszívet mozgósi-
tott. Serény kezek keresik össze il
lin{ombrll ,a, mirr ol.tholr ncm hasz-
rj-lhatíl ruhanemíioket s meleg test-
;iri szeretet inrlítjrr írtnak Szeírerl felÓ,

_{ szegedl ,,'Iirlpirs" cserkészck büsz-
L:h lelretnek, lrrlgy írgy szivóbc zárta
.fo:i az ország €gész cserkészifjirsága.
z.! adomárlyozókra pe(lig nagyon
!l i;zke a Magyar Cscl:kész. Moirmutat-
ir:t ho8y a I1r. cser:késztörvrirry ól }lerr-
: -,k s ezt tettt}en is mcgvalrisítjuk.

' Jabb adományok a ,,Talpasok" ríl-
.i-:9:

& ,rí,a,Opaaoft" übW
'l'ekirrtctcs Szerkesztiiség !

A szom1,1attln beküldött csomagok tartal-
mitzzltk a gyűjtés első részletét. Ennek jegy-
zékét már előzőleg bckiildtem. Tartalmazott
azt;nfelül még:

1 pítr harisnya
1 kis kabát
2 riivid nadrág

íelöltő
nyári kabá1
kabát
nadrálr

ezek a beküldött jegyzéken még rrem szere-
pcltek.

Mrrst prjt!ásul nrég a következők érkeztek
bc. Ezeket csirttt]tan küldiim:

l drb sapka
2 drb in,s
l drb nadrág
2 drb kötött mellény
2 drb tornattikó
l pár cs.-harisnya
3 pár harisnya
2 pár cs.-harisnya használatlan
l drtr cs.-ing használatlan
l drb cs.-nyakkendő használatlan
l drb cs.-nyakkendógyűrü használatlan
3 drb me|cg alsónadrítg hasznlilatlan
l drb cs.-ing
l pár kesztyü.

Jó,mrtnkát!
.|ochs, cs. parancsnrrk

2. It. K. G. Csapot
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I\tagyrrrok
ltlvasbe mutltílja

,o§zIY ADJA sZtvNBK SzIVIrsHN", "-_

All,gtt,sztu.s $.

Szíves órdr:klődéstekre közlönr, lrogy rrindarrttyiullk
hátizsákjában van már fa,papucs! Kht,rn,pú.nah ltivjtik a
hollandusok és cs;rk el kell mtlnniink az iizlcíváros}lrr, ltrlí{y
kivá,lrrgassrrk ,l m€gfelelőt, a,zt, :trrtelyik a legjcr}ll)írlt t{)t,
szik. Varlna,k cgószctt kitsik: ln(lg lr píllyásllabílkt,it stl ltl-
hetne fellrriztri. Virrtttak azrrtíiíl gyorekekrrek valók ós rrk-
korák is, lrrlgy it'lformán csórt:rkiizrri ltl}tetlte trerrnük. (F'él_
reórt(lsek elkeriil(lse végett í\,/, utótlb,ia,lirrt a ínOs1,0rrílíll,t
tralászok htt,sznátjtik!) Valr'ljtít,lla,n ktli,fajta, fapirtrtrtcs varl:
,a nrindcnnapi lrn.sználatra sziitrt, festós rrólkiili, rlíszl.rrlen,
nyersf:ibt'll késziilt és a szines, nrittrltlrtf(lle ábrírval tliszített,
sárgára lakkozotl,, sőt ftfrrt,a.grissa,l ókgsitett ünrrrlJli 1lir-
prrcsok. Ott,lton bizonyára rrzt ltiszil,tlk, ltogy a flrpapttt:s
Tlollantliában is csak csa.k tlísz. itlcllcnforgalnri óltt:s.ség.

Magyar be-
mutatás a.latt
a lóárbótlotr
lobogol I a
ntagyar zászló

REJ
MAGYAn BnMU,|,rtTÓ n,t, A llÚ]N,ínnx
Hir ezt gorrrlrlIjlilok, lrkkrlr, llllgy()}) tór,r,rl{ck. tttttrI sok
falui és tort8(,ri)t}rli vrit,oskiil, lrit,trrnk, aírol ir fa_lusiak íls
ltalászoli kItttlt1llilltrtt lrllptlgrtak vógig í\.. utcá,kolt. Á
klurnpa egyszr:ríi ris 1lrlrlitikrts szet,szám: ria.gyrrn olcsti,
sokái.g tart, jrl}llrlrlt tlit'j;l rr nyirkos lrrlllirnrliai levegót, nrint
a ir(ircillő tls ezór,t krizkerlvrllt rnóg trtost is. I)e rrki elry_
szerii cserkészharisttyi1ra irkrtrja felhírzrli. rrz készülj(in el
a legros-rzitlrbt,lr. l}iityökrtl és tytiksztlntrel. esetlt:,g lrrirldjrirt
nógy-öt rlat,allrrr! Az első rta,poktra,tt srlk tá}lori }<olld-.glr ;la,-
rrlldézott ri.; fallirlrur:sá}lrrn. l)e lns)sl. atrtlá] kl,vesolllrrll liitni
(a 1la,plrcsolt rrtt lrjltír,l(lznrr,k a, si'rlrlr 1(,trljón;. viszont srlk, it
cscrkész, rrki íjyanris llil,cegílsst,l llaktlrt a sírtorviit,trslxrrr.

F)rrrryit, lr 1rallttcstlkt'ril, utrlrt rrrLlst ittkátrb a Ini rtllHY
hemuta,t,rinkrril szrlrtltn.ék bosztllni.

;\z irrirt(ltrtetrel t,ől, de tlr.llirr í,lsa)rorllit íl nrégis lr nri
.,vörtisör,rliigtlirrkr(íl". .Iöjjt:tek csak irll tr kotry}rasá,tr:rk
mögé ós azllr.n rirnuljatok. Ilollarrrliá}rirtt vatyrtrtk, rle lltiz.
zótek, rrrifóltl ltarlfia,l< váglázrrllk ott, a7.(}ll lr szalilrd 1tlt,sti-
p4trn?! Árrrrtljrrtrrli, 1tupliktrk: liuszlirok az.rlk. r,érlltli vi)ri)s-
airclög(il(! llegí{cl iiit,l,ek ]Iarltlm virrrlsálrr]l lr lrir,:rk. olé§gó
kilovagolt, siirg;rfogít és ttírrrriItlg plkoslábri állatok.

De a}ig iilt lly(,r{)gl)c Zrikrlrryi l.'eri bá é_. iovas ]rrrrla,
a hrrrlerrti til1,osrlk, irttrelyek erjtlig csak a lovat,tláhirn is-
ínerke(l1,()k hrllllrndu.s ltrvasirikkrrl. va}ri,*;i:r13 1rriri;lákká
válnirk. I(itttizzrik n]aíaukatj tttin1 a lol,;r>ok és itttrctt a
konylrasálorl,til t,lsíirarrgít l.tllivrilekltlk llilsz;rllak. .\l<ik a
tírborbirn lltitt,ittltitl<. szolgiilirlrlsrlk. sz;rk;tt,srrk. ttl,,q1 kt,tlt,(ls
§zavakkal íliz.irrljrik á lovirs ltlsl l,tit,pk,,t:

- tltí, l'isl,tr, vigyázz, rrrittrl.j;irl kitilt,rrrl a tlvl),ki)(lI
-. Hrrl]ó Kirrcsi, clszirlll(l rrl(;lllrl ;r lrlI

-. Kapaszktlclj rr sör,rirrl,éllr,.,lirrtrlsklr]
Do rlllrallga,trra,k tr gitrr},tlltlrlilk, rtl{,r,l tlltgj{:l(,nik il

,.színen" Csorrgor Gyuri bátyáttk. fiittlrzsrlt,l,tlsttttk ós Szt,rtt_
ágota,y Ma,rci bri<:si, a szlrzadparirncstrokuttk. Csortgor
Gyuri há arrílnyr,áInás lakkcsizrnállan. feszes fp.ket0 llird-
rág})an ás hety,kón félrrlvágott lrttszársapká,barr. Szerll,-
ágotav l\la rci bá,tváltk }rasolrltiképpen, csak a sa pkrijrr
van ta|iiíl jobharr a szerrrÖldökóre eresztve.

Marci lttlcsi a nézók fe Ié irrt:
-*. Gtönd lcgyen, ifjírság, nc holonrlitsátok a ltrvtr,krrt!...' Megkeztlőrlik ir ,,lovasi_skola". A fiilk kihúzzá.k nlagu_

kat és tigy t'ilnck a tlytlreí{lren. mintha egész Ho-1lrrntliárt
keresztül akir,rnírnk vágtatrri. Mind csizmátran, ltrtszár-
na<lrágban, de egyelóre cserkószingben vau. Majcl dél-
után, amikor sor keriil a lternutlrttira-, akkor veszik ftll a
mentét, a .lridingot., a ka.rdot és a Mária Tcrézia r:sákót.
C-sorr.gor Gyuri bá lovagol az élcn, míg \{arci llírcsi c
kör közepén áll és onnan vezényel:

-- Váág-taa!...
-_ Léé-pds-ben! . ..
tlgrálnak, táncolnak a lovak, §őt Zá,konyi }rcri rltég

kii]ön mtttatványokat is végoz hófr:hér paripáján.
*

\
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Lakodalom. Á háttérben a magyar tábor látszik

Délutárr három óta az Arénában.
Á trihün(ü tömve, ragyog a nap ós a nregafon éppen

azt hirdeti, hogy néhány p€rc mulva magyar bemutató
következik.

Mielőtt sor kerülne erre, előJ,;ár<iban beszárnolok arról,
mi nriltclen előzte meg ezt a szép szereplést, I!{int trrdjírtqk:
Virla Vilm,os bátyánk dolgozta ki a terveket ós ő szalad-
Bált, lótott,_firtott a jelmezek után nemcsak Budapesten,
ha,nem vi,rlékr:n is. Körülbeli| szár. kosztümöt }rozott a
csepat ma,gá,val és eze,kben a, rulráklran képviselvtt van
Magyarország rrrinden népviselete! Van egy kúlön sát-
tunk, a trejára,ínál hollandus és nérnet nyelven a tábla:
,,Tilos a bemenet." Ez a sátor rejti et a sok értékes nép-
viseleti ruha,darabot, n c§izmá,kat, a lruszárru}rákat, szű-
röket, fokostlkat. karikásokat és arató koszorúkat is. Ha
vala,mi kedvcs venrlóg érkezik a táborba, akkor azt úgy
örvendeztetjtik rneg rr legjobban, hogy bevezetjiiLk ebbe a
kincses sáttlrlra.

De a ruhák még nem jelentenek mindent. Prótrák is
kellenek, vagyis inkábtr kellettek. Még itt is, a v<rgelen-
zangi világtáborban, trapokort keresztül próbált Vida Vil_'
mos és Nernere .Iános az ara,tómenct tagjaival, Ternrósze-
tesen a Mariskák, Boriskák, Juliskrik és Teluskák -- egy-
tól-egyik ,rrrirrd fiúk! De a tábori ,,íotlrá.sz'l trlyan iigyesen
elrrra,szkír,ozta őket, hogy tulajclon édesszúleik se igmer-
rrérN:h r:iijllk. Kontyot lia,pt,a,k és hunctrtkákat és par.ir,ncstra
lett a,ctva,, lrtlgy láltyt_ls fínomsággal kell viselked,niök. Ökló-
zós, bunyózás kizárva!

De jönnek is már -- nézzétek'!.

(/

A lovasok táncbemutatój" 
,

Elól hollandu,§ szokér, amelyon elá.rnulnátok. Nasy'
hatalmas. szerkezet és akkora |6 húzza, mint egy elefánt!
íIollandus kocsi, falusi bárka, tehát nincsen r{tdja és a
kocsis a lá.baival irányítja a hűséges, négylábú cimborá-
ját. A sznkóren a ,fii,stösök", a keszthelyiek cigányzene,
kara, Kerlves Klernpe Károty aty&, ka,norrok rlr * a cim-
balmos és a banda mindenható vezéte. Pikulások, hege-
düsök és egy bőgős kapaszkodnak a szekér oldalába. F+,
jiikön báránybőrsúveg, te§tükön nyole§záz évek ruháeata
és rnivel ,,lüstösök", nem csizmd,ban, henem pa.puc§ba,n
vanngrk. Utánuk jön az aratómenet. Elől Vili bá, cifra szűr-
lren és mögötte elszórva a magyar föld népe, Hár,man a,
koszorút hoazák, búzakalá,sáól készült népmíivészeti re-
mek ez, n,melyeket piros-fehér-zöld szalagok tesznek még
színesebbé.

Tetszik &m a hollandusoknak is: dörgő tapssal jutal-
rnazzák ezt á ritka és Hotlandiában egyáltalában nem,Ís-
m<rrt látványt. De n{rmc§ak a belföIdiek éljeneznek, hanem
a tribünön ülő küIföl{ri cserkészek is, Talán ők a legszor-
galmasabbak abban, hogy:* É,lien HunOdria!

Most pedig ismét ámrrlhattokt Micsoda porfelhő köze-
leclik ott a távolban?! Jönnek a lovasok, ezúttal nem hu-
szárok, hanenr csikósok! . . . Mindegyiken lobogó gatya,
cifra szűr a vállukon és ahogy vágtáznak befelé, előrántják
a karikást.

Puskarlörrenéshez lrasonló hangok pattognak és ez
bizony rettentően tetszik a közönségrrek.

(Folytatása a 26. oldalou},

§

\(^
?+ 'J,,/\ \

ics1136.;5 Vilma királynőnck, Magyar szív
a lto||rrnd, szívrtck

Vida Yilmos dr. (Tóth SúruIar raiza) Táncbemutató
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Bunci: Gyertek az ablakhozl 1lamar! Ilarrrar! llünte.tő
menot jún a Duna felőll Huu, lrogy kialÉlnak és rtizzák
oz öklüket!

Lackó: Ezek nyilasok. Ismerem azt, aki ottr lncí{y
baloldalt a járda szólén. Az egy főnyilas.

Iterkó: Bizüosan 8yűlósük volt ós o,nnan vonulnirk
rrrost lrazafeló.

Bikflc: Próbálnánk csak rni ilyen lártnával lraza-
vrrnulni a gyűlósünklől! Egész sereg felnőtt kalapírllra
rajtunk: a rerrdőr lrácsú, 6 .lózsi lrri, a para,rtcsnok ílr,
rrpuka, az osztályfőnök úr. Volrtir ne mrrlasis! li,zeknek rneg
senki sem szól,

Band,i: Ez a §or§ iBazságtala-nsá,8a, fiam. Pr<illá|j
,osak egy baltír,val lyukat verni a kaputcrkba,, vagy akílr
egy g;irhes ablakot bet,örni, m,irjcl .rncglátnád, mit ka,poál.
Botond rrreg ncmzeti hóssé lelt a,tznl., hogy lreverte a bi-
zánci nagy kaput. Nincs igazság a íöldön.

Kttrcsi: Monnyi köztük az egyetemi sapkás. Iliílba. ,az
ifjir,ság nagy ré§zo nyilas.

Öcsi., Persze, mert az iíjúság a végletekig el varr ke-
seredve. §cnki sem törőrlik velük,

Ferkó: Ázokban van erő és svung, ba.rátom. Ázok, cl_
söprik a rógi világot ós építenek egy rijrrt helyóbe.

Iózsí bá: Ó, ,ti frázisgyáros sólymokl Gyertek csak
ide! Bunci, hngy már ott fl,z a,blakot! ifljetek ide §zépen
k,örém és figyeljcíek egy percig.

Öc.ri., Miért montlott, Józsi bá. hogy frázisgyárosok
vagyunk?

lózsi bá: Azért, kis pajtás, met,t, a,mit j,tt lrirtelgrróhen
olkiáltottatok, az n€m má,s, mirrt írázis, tirlzás, nlapün,larr
,óltalá,nosítá§, anrelyektől hemzstrgnck rrrirnir;rság a lrrpok
és a _politikai bcszérlek. De a cserkészíiri reá]i.san gondol-
kodri, tlkos fej, az nem ismótel szajkri-rnrirlra el|rn,prrtt
mondatokat.

Öcsi: Hát talán nem igaz, hogy az ifjírság el van
keseredve?

trózsi, bti,: Ncm igaz, Öc,si, Az ifjírsáír,nak nincs is loga
az elkcsererlésre, mert soha, mióta az egyetemek íenn-
állnak, annyi segély, m,enza, koltégium, gyüjtós, tanit,vá-
nyok ós társadabrnnak feléje nyirló segíLsóge nem volt,
mint a leg:utóbbi másfé1 évtized folyamán. Kérrlezzótek
nreg ódcsapátokat, hrrgyan végezték ők az egyelemeü ann,ak
irtején. ök nem laktak Glattfelrler pü,spök_féIe kollógium-
ban, nem mehettek menzára ebédelni, az egyetemi segály-
alapon nem állt mellotttik mindig sttgííoni kóslzen. ,.

Lucltó: De nem kapnak állást, Józsi bá, ez a, baj!
Józsi bd: Ne hidtl azt, Lackó. Tegnap jártam Átyánál,

Örömmel jött elém: Józsikám, embert keresek, tutlsz-e
monrlani? Kidorült, hctgy Atya másfól ?rót rita, keros embert
egy kohómérnöki, egy vegyészmérniiki, három gépészmér-
nöki ós négy clrvosi állásra ó,s n,em sikcriil találnia. Vagy
nincs valóba.n állá-súalan orvrrs ós mórnök, vá,íay nem men_
nek el kozrlő /rl]Ástrkrn,, hanonr vá.rna,k ralami nagyot,
csorláist, sültgalambot. Hlba ez, gyerekek, ttiszen tra egy
létrára fel ,akarok mász.ni. a legalsri fokon kell kezdencm
a kapaszkodást.

Sanyi.: Olvasta,m cgy röpiratot, hogy varr cgy párt,
amely minden egyei€mi ha'l'lgatónak jót fizeíett 1rllást
kiivete!.

lózsi bó: Fa,trtasztikus. órlüreteílen trilz.írs. Az egyetcrni
}rallgatrilr tartulttak, kornoly lrrrlrtkri.va,l sza,ktlrrtllcrt igyo-
kezttek k(rlrezni rrr.ilgrrkból; czok neln is ril,nénok rá hivrr-
talba, nturlkírlra, jírrrli. I\íurrkálrrr lr fórfi nrenjcn; a rlilik
tanulj<-rn, hogy lrrr rnltjrl elntriltak rrz évck és ő is lrcle-
(lrel,t a féríiszercplrc. külónrlr legyerr, rnint tr nrrri íérfi,ak.

Kal,t:si.: l)c Józsi bri, lrittatl a tünl,et(i tnertt-,let: rrrenrlyi
volt közöttiik az tlgyetrlrtisla. És a gy]árt}an, rrltová apuka
jál,. szintón sok rr nyilas a fiatalok k(izött. Igaz, hogy van-
tr*k komtnrrnistírk is meg szociáldentokraták.

Sanui.: Es rrrirr<lerr pártnak a röpiratairr az áll: ,,Az
ifjriság a mienk!" Hogy lehet az, Jvtsi bá?

Józsi bú: Nózzétek: ma &z ifjúsásért versenyfutás fo-
lyik. Minrt,enki őket koresi. Iüinden világrrézet, párt,. esz-
nreáraml,a,t kiépiti a rna€ia iíjírsási frontját, végignóz aa
arárrylag keveseken, a.k,ik egy+gy zászlónirl megállnrrk ós
elki&ltja: a.z ifjrisír,g a ryrienk! Perlig nz ifjúsírg egyi,ké sem,
ellen]ren egy-egy kisebb-rragyobb ifjrisrigi csolxlrtjn, nrind-
ogyiknck v;rrr. Ez terrnószetes is. }linrlen esznte lejt va-
lrrmi jrit; ntinden irriny, n rombo]il is. lriratkrlzhatik órtél-
kes, szóp irleírlokra, iurrelytlket a proí,.ramJába fíizött.
Az ifjúsá,g a maga életnemérlelte gl,önyörii irloaliznlusá-
val megtá,tja ezt a felcsillanri szépet es forró szivvel rnel-
lóje állt. Nincs oly,an eszmei, lársadalnri. közéleti vagy
polltikrri irány, amely az iíjirság egl,-eg}, csoportjílt lelkes
}rívónek rrtaga mellett ne lírtn,á és mitrrlerriitt ők azok,
akik a?, erőt, az iiiemet jclentik. Szétalrr/lzva, sokszor
homlokegyenest ellcntótos irányír rrrozgalmak kohti]óban
frllfiitve,,srrkszor csrrk irleálizmust lrnztrdó. puííogó jelxza,-
vrrktól félrevezetve, sokszor egymással. lestr,ór a testvórrcl
ellen,sógként szenrtreállítva, tle nrindig 1rlve jóakarnttarl,
mindig itleált keresve. mintlig tökélptes jóliiszemtisóggel,
igy lesz az iíjrislrg rnindpnki katonája . . . Rolsevizmus,
hitlerizmus, fascizmrts, legil ilrrista és szabadkirá,ly-
választó irány, liberális És kapitalisztikrrs ós -ezociáli.r
nrozgalmak minrl diegekszenek az ifjrisági lörnceekkel, de
az iíiít.stítt se nern foradalmár. s€ npm bolsevista. s€ netn
hitlerista; az ifjr'rság magyar ós iriealista.

Sa.n,gi; Ezt én is igy láttam, csak nem tudtam ilyen
.szépen olm<rnda,ni.

Bunci: Józlsi bá, te is párthoz tartozol? To is tiintoLsz?
Bik|Lc: Tégerl is bekisértek a ren<lőrök rrtcai c.senrl-

háboritrisért?
ltizsí ba: Nem. én nem vagyerk scm,nrifrilo pártna,tlr a

tagja és nem veszek részt utcai tüntetéseken. }Iegvtn a
fiag,2111 meggyőzódése é-s tudrrm, }rogy hoi á állok llrajd
dolgozónak, ha elvégeztem az cgyetemct. l)c nekenr szi-
grrrlrrtaim vannirk és kózben trárom tanitván1,om; én ncm
érok rá rirákig ie'lvonu'lni, aztán újabb (rrákon át várni *
ren,dőr,ség elószobájá,ban.

Bi.lt,fic: Hál akkor hol a te idealiznlusocl, J(rzsi bá? Te
nem turlsz nagy ügyekért áldozatot hoztri és -qzenvedni?

Józsi bri: Kis pajtrrs, én r:lőttem két sz,ent és nagy
irleál van: a hazám és a vallásom. !\!agyar vagyok és ka-
toliku,s. Ha ezek kóztil az egyiknek komoly órdeke a,zt ki-
vánja, hogy türrt.etni menjek az utcára, 8ondolkodás nél-
ktt -oíttraEyok 

szigorlatot. tanitványt, egyetemet, családi
ottlront és mindent belcadva harcoklk értük. I}e most a
lrazának is, cgyház.nak is az az elsőrendii érrleke, hogy
kópzett, komoly felkésziiltségii fér,fi gárrlir ja legyen, a.urelyre
mirrtlen körülmények között számíthtrt. Igv az én helyem
most a könyveim rnelleüt, van, nem az utcán.

Bunci.: I"Iát a,kik ott kint tiintetrrek? Az,rrk nem igazi
magya,rok ós ltatolikusok?

F'erl:ó: .Iönnek a tüníetők vissza! Ilu, }togy rohnnnak!
Kergetik őket, nőzz,6tck, gunrilrrttal kcrgetik őkct! t,Iogy
r,órzik annak crtt a homloka! . .. Szegóny firi . , .

Karcsi.: Jírzsi bá, hovrr rohansz?
lózsi bá: llmberck véteznek .. , Meg_vck bekötiizni . .,

ltt a, mcntőszekróny . . . Snnyi, kttlar:sllan viztlt }rozz
rrtána,m! .. .

Sa,n|li: T,átJátok, cz a cserkész!... Maradjatok benl,
r,árjatok! .., J(lzsi tá! Itt a viz!...

Bensőséges ffieleg harácsonyí ünnepehet ds boldog úiéuet híuán
mínden olvasójánah a
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Az mső
NoB§t-ní]es }

csEnxÉsz
Még alig ült el az izgalom,

hogy magyar ember, a szegedi
Szent-Györgyi professzor nyerte
el az idei orvosi Nobel-díiat, s
most újabb örömhír festi pirosra
arcunkat: §zent-Györgyi pro-
fesszor cserkész volt s dicső*
sége így még közelebb áll szí-
vünkhöz. A hábortielőtti idők-
ben Rákóczi kassai sírjáig elba-
rangoló tanulóíiú, az élethiva-
tás kemény küzdelmei között is mozgótáborokat végző fiatal tudós cserkész volt. S ha későbbi élet-
körülményei megakadályozták, hogy hivatalosan cserkészruházata, c§epata, vagy igazolványa legy*n,

azért mégis példája az életben minden körülmények között helyét megálló magányos cserkésznek.
Ott sátorozott néhány napig a gödöllői Jamboreen is s a szegedi cse rkészekkel állandóan fenntar*

totta a kapcsolatot.
Cserkészlelkületét rnutatja, hogy most, amikor százával kapja a leveleket, mikor a felolvasások tö-

megét kell megtartania, tudott időt szakitani, hogyadjon valamit a MagyarCserkésznek is" Gazdag lelk*
kiapadhatatlan tárházából került elő az alábbi írás, mely lapunkon keresztül a magyar Fiúhoz, Hoz-
zád, Hozzám, valamennyiünkhöz szóX.

Figyelem ! A Nobel_díj nyertes világhírű magyar professzor, az életben igazán helyét megálló
öregcserkész szól Hozzád:

Min.tlen arn.erikai al7e rcItet Ielkesít munkrijdn(tI
a: a tudat, hog17 beliile is lehet mé.u kiiztllrsusálli elniik.
Igg uan r:: u Nohel*rliiittl is. Nlinile,nlti ko1llmt l{o}el*
díiat, néq elc,mi sem kcll ltozzti.

Itt űgu vlut, min! alrcglyan az éleíben mindenütt
lenni kellt:ite : nun azt néiik, ho1111 oulalti ki-|ia és
mít íunull, hanem hogt1 kicsada, mit íud ós rnit csinóll.

Ar.tlknak, akik a Ilobel-díira komolynn pálgárni
akarnak, u ltöuclkező tanúcsolul adhatom :

7. Ne a:l. nézd mindig, hog11 mil liaphatsz te
a: éleltől uft!]lJ az enűereklől, hanem azt" hogy núí
*dhatsz ds mil tetretsz mdsakért. K.eresd ki magadnak
a: éIetben azí a hel§d, alrul, a leghuszlwsabb ludsz l.cruí

2. Ámígllelteíőséguanrá,keresd meg azl a munkát,
mmi igazun-ötömet §zerez. Az embe.r rendesen azí uégzí
arak |ól, amit szeret csindlni, I)olgozz keduuel és szere-
a,frcl.

3. "lüe elismerésért és iutalomért dolgozz t A
.mlnnka eggedüIi, igazi iutalma önmngában uan. I)e
.m*n}i az ígázán jóI iéuzell munka ad örömiil és kíeléylii-
ánl. Az élel agllik |uri.sffifiqt, hogg uéoiil méQis tt:
imp elismcrésl és jutalmat leginkúbb, aki nem. ezekért

uírrtryo--o1í.

4. Ne haggit mallad apró előngiikér! az egqmcs
-unruC, a kitüzötl cáltót eltéríleni.

ő. Ha dicsöség1 uagg elismerés ér, ne bíal eI ma-
prmm'.' CsapősnáI, uereségnéI ne hagyd el, magarl, hanetn
ffi,uJtc:: a tanuls(41al lesrtírni, és a vercségböI okulni,

a jöuőbt:n hell1csebbtllt csele.kednt. Ne. músokban keresd,
uereséllcrl' uaqg §upásorl okai.t, az rnaidnem mindi.g
önrnarunkbln l}an. íía iól leszíirőd a tanulsúgot, a
csrrprisí t4leresétrluá tcheled.

(;, 'l'iszteld a músok uélemónyél. IIa más péle*

rt.érytre a liéd,l.őI elIér, tételezd tú mindig az|, hog1g
a mús uélernényéltek a rugóict é7l olg igrtz és betsüleíes,
ntinl a íiéd" Próbáld nngarl mús n.ézöszöllébe" beleéIni
és muQudal letliobb tudásotl szeritú me.glgllőzni., níncs-e
ellen|ekdnek illaza. Nc keresd okuetlenül mindiq a
maqad illazál, nilsnak is lchet igaza.

r. Azrlkat, akik uezeléstldre uannak bi.zpa, fte
tekintsd alárendellieidneI<, hanetn munkatátsaiin-uk.

8. Tartsd rendben. a teslcrlcl. .Iil rloluo.zni és
bol,Jogttak lenni csakis jólruitltöil() szeruezelí,el lt:ltr|.
Atld meq a lesl.cdnek, uni u l.esté, Iarlsd. reüdben r.t

lelkederí, nem l.ehet mindíq c,sak úiqo,ztli.
9. Szellenttelt is ltt.:lí uriltaz.alossú1tr í:s t'dfríssülés.

A tr:rrti:szel lagyr:n a ú:Ira hrlrúlarl. Á: élet lrgnaggobb
örömei, núnl pl u naplamrrn.tr, a naqste.ll:cllr:- a madár-
ilal stb, stb. rnitld díilalanok. (.)sal; tl rndsor}.renrlti rjronrij}r
drág(lk" Karesrl a uidúntsrtqat. I11lzútt, kamolgan rlrll*

1truzni lr.gjobbcttt, uz tud, aki iqa:án uidúm is ttttl lenní"
Iíem ígérhetem bizlostlll, lt.ut11.7 nkík e:eket ű p()n*

tokttl mc4tartiók, rninil Nobd<líjat |o11ttuk ka.pttí,
atmyil azanbrltt motlrlltaltllt, ellé.sz birotttlt:san, hoqgh*
ezck közüI a ponlok kijzíil bármdyikt:l is clhattgauol*
iálok, lwm t'ouklt iIat:n tliiat rl.yerní."

§zent-Györgyi Al bert prrrfesszor

§uent-Györgyi Alhert viaszlemezre vcl,t saját h*ngját. hallgalja ll §l.rrrtirllrxn
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9Ár,oat
A Magyar Cserkész szerkesztősége november 14-én

;sajtódélutánt r€ndezett Pécsett. Ezen a napon nyílt meg
.az Y, országos művészi cserkészfényképkiállitás is. Vitéz
Temesy Győző bátyánk volt a bírálóbizottság elnöke,
lapunk szerkesztője pedig a bizottság egyik tagja. Igy
:aztátl', akarva nem akarva, kigyönyörködhettük, magunkat
.a vászonfalakat borító fénykép-tengerbcrr. Mivel pedig ők
:á sok fényképtől ncm láthatták a kiállítást (reggel 8_tól
1-ig, este fél 6-tól 8-ig biráltak), Polcsi bá engem bízott
.meg anzal, hogy mint a lap ,,kikü}dött munkatársa" szét-
.nél,zek egy kissé és beszánrol;ak a Magyar Cserkész
,olvasóinak.

Több szem többet lát - gondoltam magamban és
,nyomban elhatároztam, hogy megpróbálom mások szemé_-vel megnézni a kiállítást. Elóször is ifj. Edenhofier Gyulát,,a kiállitá,s íáradhatatlan rendezőjét íogtam el, még az
ünnepólyes megnyitás előtt. Megtudtam tőle, hogy a be-
,érkezott rcngeteg fónykópet el(iször az erre a célra ö.,lsze-
,hívott bizottság mcgrostálta, rte még így is 3t§ felvétel
került kiállításta, nem szárnitva a pécsi idegenforgalmi
.iroda propaganclrrképeit. Tíz nenr-cserkész kiállitó 33 kép_
pel szerepelt, 38 vezetó és óregcserkósz 18ö képet, 36 cser-
készfiír perlig 9? képet állitott ki. Rzenkívül résztvett a
,kiállítrison több cscrkészcsapat, trenrutatásr2, kerültek a
,cserkószirrtézmények pr:opaganrl*r-kópei ás gy,önyöríi gyüj-,temórryt küIdött az Egyesült Magyar Ámatőrfónyképezők
Országos Szövetsége is, Kiállították az 193?. évi törtónelmi
táborok legsikerültebb képeit, valamint két képcsoportot a
hollandiai jamboreer(ll. A tercm feldíszitésó}rez szüksópJes
virágokaí egy kerté,sz-eserkósztiszt, adta, Az egyik csapat
§zcrzott graniofónt ós hanglemoze,ket, így a kiállítírs tátrr-
igatóit állantlÓan h*lk zenc szórakoztatta,

Nem értleklődhettem tovább, megérkeztek az e}őkeló_
ségek. A VIL kerület elnöke, Szapáry Lajos gróf üdvözölte
őket, Megnyitó beszédóben hangoztatta, hogy a cserkészek
mindenütt ós mindenben a szépet keresik. É,s hcrgy ezt
meíi is találják, annak gyónyörú bizonyitéka ez a
kiállítás.

Miközben az ünnepélyes megnyitás résztvevői a fény-
képeket nézegették, elvegyültem a tömegben és titokban
feljegyezgettem an ellesett rnegjegyzéseket.

ll5;y iskolaigazgalő: ,,Kellemesen csalódtam a kiállí-
tásban. Azt hitem, hogy csupa cserkószfényképet fogok
látni és egy kissó féltem is a kiállitás qgyhangúságától.
Annól meglepett az a gazr|ag változatos§ág, amelyet itt
tapasztalhattam.(' -.- Egy cscrkószpapa a fiához: ,,Hátcsak jól nézz meg mindent! figy ilyen kiállitáson többet
tanulhatsz, mint kótóvi fónyképezóssel!" Esy nerír_
cserkész mondta .a társának: ,,Rarátom, erre n€fir számí-
tottam! Itt néhá,nyan bámulatosan tudnak! . .. Esy
péc-si cserkésztiszt ip;y nyilatkozott: ,,Bosszantóan kevés a
cserkészfénykép. Atig akad néhány valamirevaló cserkész-
életóből ellesett felvétell" -- Egy §imnazista lány: ,,Jé, mi-
lyen nagy képek vannak ítt! Azt hittem, hogy csupa ki-
csiny kép lesz." (Persze nem tudta, hogy 13Xtt cm_rxnél
*isebb méretű képet el sem fogadott a rendezőség.)

Észrevettem ifj, Kunfalvi Rezsőt, a tavalyi kiáltítás
rendez,őjét, aki a M. Cs. olvasóit már nagyon sok órtékes
cikkben tanítgatta a fénykópezésre Vajjon mi a vólemé_
lye? ,,Nagyon szrip anyag gyűlt egybe és nagyon j<il sike-
r,ült a kiál}ítás elrendezése."

Vitéz Temesy Győző dr. éppen egy kép tüzetes tanul-
nányozásába mélyedt, amikor megzavartam. Barátságos
mosollyal mondta: ,,Határozott fejlődést látok a kiállítás
megrentlczésében is és a kiállításra trektildött anyaglrarr is.
{lsak gratulá,lhatok a kiállítóknnk és a pócsieknekl"

Az ere<lmény? Ime a birálóbizottság döntése. A Ma-
gyar Cserkószszövetség vándordíját a 40. sz. cs. cs. kapta
(Szekszárd). Második a csapatok sorában a 18. sz. l.óczy

( Kolo--srárg Béla |elu.)

c§. cs., Budapest. --- Abszolút elsó ifJ. Kunfalvi Rezső
,,Edes álom" c. képe. Kapta az NíL+Sz. aranl-érmét. Má-
*sodik Kokrzsváry Béla ,,Gombfutball" c. képe. kapta a
MCsSz. ezüstérnrét. r-- A nemcserkész kjállilók között
1. Frankó Zoltán,,Vitorlások(' c., 2. Zsoldos Ferenc ,.Kutya-
meleg van" c., 3. Juszth Gyula ,,Patak partján" c. képe. *,
A cserkészvezetők és öregcserkészek csoportjaban a követ-
kező a sorrend: 1, Kolozsváy Béla: _\nte. apurl. ad, adver-
§tl§. 2. Ifj. Kunfalvy Rezső: Ivó cserk;sz. lj. \\'al]acher
László: Aludj baba, aludjál. 4. Debula1- Imre: _\ vincellér.
5. Jéhn Antal: Pmtrait. 6. Kántor Géza: Köt,lben s ellen-
fényben. 7, Pál Ármand: Bugaci öreg számadó. 8. Rédei
Gyórgy: Reggeli. 9. Böjte József: Níecseki 1.1i táj. 10. Zilahi
Zoltá,n: Jó pajtások. 11. Peredi János: Téli est. Dícseretet
nyert: Bakik János, Bartók Egyed dr., Istr,ánff}, Dénes és
Müllrrer Vilmos egy-egy képe, - _\ c_serkészfiúk csoport_
jának nyertesei: 1. Zsoldos Ernő: Lihák. ?, Zsabokorszky
Ferenc: Ópapa rtélutáni szivarja. 3. Balázs Endre: Birka-
nyáj. ó, Tót}r Tas: Csendélet. 5. Thuránszky László: Ma_
gasfesz,ültség. 6. Burics Oktáv: Lizi templomba kószül.
7. Mi.illner Ottó: Kiváncsiak. 8-1?. Ehrlich Sándor: Sza-
pulás, Faragó Jenő: Tiroli utcarészlet. Hetényi Lajos:
Tábortűz, Horváth Lajos: Mária-lán1,ok. Köhler Zoltán:
Ba]aton, Dicséretet kapott: Ke'lemen Endre, Klinger
György, ifj. Kosztolányi Gyula, }íarkös;, Géza és Szabíl
Iászl.ó egy_egy kópe. - A legszebb szabad terme_qzetben
felvett állatképért a Magyar Cserkész ezüstérmét ifj. Kun-
falvi Rezső: Fiatal m,ormoták c, képe kapta. _{ }íagyar
cserkész másik ezüstérmét a lesráltozatosatlb c_roporttal
szereplő kiállítónak, Massány Tibornak itélték. - _\ VII.
cscrkészkeriiletnek a cserkészéletból vett 1eg_sikerúllellll
fónyképfelvétol juüalmazásá.ra fe]aJánlott tliia L-zoni Llrszló
}[a.lptrprikás c. képónek jutott. A I\r. kerti]et rlíját Debulay
Antal Téli tái e,, a VlI. keriilet díját ifj. Edenhoffer Gl,ula
Rtlggcli ujság c. kópe kapta,

Gombfootbal
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No, ne i,ledj meg, nem aíra akarlak rábírni, ho6y drága
vasuti jegyet, útlevelet, meg miegymást váltsái és Svájcba utazz,
elviszlek én ingyerr ma§ammal, igaz, hogy csak pár percíe. Az is
igaz, bagy nem láthatod a genfi népszövetségi palotát; a berni
]VÍÜnstert. a lausannei kardinálist és az egyób §ok nevezete§§éget,
de érdekes íurcsaságokat és szokásokat láthatsz, amit, ha vaiairri
társaság5al ltazik az ember, nemigen láthat. Hát gyere velem!...

A le6elsó, ami fcltünik az €mi}ernek §vájcban, az, ho§y
milyen ragyogóan tiszták és rendesek a pályaudvarok. .1l leg-
kisebb falurrak is csinos, virággal díszítqtt állomása van. Sztr-
katlan és meglepő az a na§y csend is, amely minden pályaudva-
ron íogadja az embert"

Á,z enrberek roppant becsüleiesek. Ennek egyik érdekes bizo-
nvítéka, lrogy a lűtcnivaló fát már nyáron fetvágják és * a b,áz
kóró rakják. A prédikálással szokott baj lenni, mert Svájcban
bárom nyelvet beszélnek: németet, franciát és a déli részerr
olaszt. Nagyon sok olyan falu van, a}rol a lakosság egy ríxze
írancia, másik résae német anyanyelvú, sót móg jónéhány olasz
i: akarl. Most mit csináljon a szegény lelkész? A gaadagablr
lalvakban ópítenek mind a két anyanyelvüek számára egy-egy
temp}omot, a többi falvakban meg leginkább egymás után van
két nyelven a prédikáció, az§n a két nyelven, amelyet legtöb-
hen beszélnek a faluban. Akinek pedig a harmadik az anya-
nlelveo rreghallgatja azt, am*lyiket jobban érii; ugyanis a leg-

tóbb ember -. móg a legegyszerűblrek is "* bcszélik mirrd a
hármat.

A mlrr emlitett hárrrm nyelven kívül a délen fekvó kig Wa}}ic
és Uri kantorr<lkbarr egy negycelik nyclvtt, a íranciának és az
olasznak a keverékét beszólik, ami azonbat a latinhclz hasoniit
leginkább. Romancs nyelvnek nevezik. Hol;y ennek a kót kantón-
nak olyan eltérő a nyclve a többiétól, egyszerúen azórt van, meít
nraga§an fenn a hegyek kózt íekszik, úgybogy a többiekkel nem
igen érintkezhettek.

Wallis kanionnak van még egy érdekersóge, a Wallis kenyér,
§z éPolyan keverék, mint a riyelvük, rozsból és zabból készül.
de rigy, hogy a gabona iréját is bennehagyják^ libbtil siitnek
l0-12 kiiós óriáskenyerekct, egyszerre 8*l0_et ts, ami pcrszr
az állásban kókemónnyó s4árad, úsyhogy nrire az utoisóirrrz ér*
nek, alig lehet errni. No de a derék wallokat nem keltr íölteni
attól, hogy kőnnyen kitörik a foguk, rriert olyap erós, csilio6ti
fehér fogaik vannak, hogy a legerósebb íarkasnak is becsíiletére
válnék l

Most jutott eszernbe móg egy frrrcsa szokás: llla valaki *eg-
látogatja a testvérót vagy valami közeli rokonát és tlttrnarad
ebédre vagy vacsorára, magával viszi ae ennivalót és azt eszik,
amit vitt. Náiunk roppant nag1, sirtódés lcnrle belóle, de ott tz
egé§z termó§zetes, megszokott dolog,

A svájci gyerekeknek nyáron c§ak egy hónap i,akációjuk
van! (Nem lerrne jó ott iskolába járni, gondoljátok rna5atok}:an!}
lgaz, hogy van ósszel is egy egósz hónapjuk (október) és té}err,

karácsonykor is egy egész hónap (december 10-t6l január }.$-ig),
azonkívül húsvétkor kót h{t, (Ugye mó5sern lenrie olyan rotsz
oti lakni?) Délelőtt B*l?_ig tanulnak és minden óra után 5 perc
szünetük van. Tízkoí fól óra, Délután pc<lig lráromttil iitig van-
rrak iskolálran, de akkor leginkább csak tr;yakorlati órák vannak.
esetleg ónek vagy torna. Nem ,,szervuse"-szal üdvózlik egymást,
hanem kicsit elnyujtott éleshangú,,csau"-val kösziinnek.

A cserkészek ültözete hasonlít a micnkhez: siitétbarna vagy
sötétkék nadrágot Lordanak és ingük is hasonlít a magyar c§cr-
készekéhez, csak valamive} bartrásabb színü. Minilig két kiiión-
bózó színból kószült nyakkendőt hordanak, annak a karrtonnalr
a színeivel, amelyhez tartrrznak" (A kanton Éppen clyarr, :nirri
nálunk a várrnegye, csak sokkal kisebb" Féldául a waud-kanto-
niak zöld-íehér nyakkendót viselnek, a b,ern*kantoni cserkészelr
piros-sár5át.)

Chateau Chülon, a Genfitti ]rartján Mrrníreux rneliett. t{áltérben
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Sv{jcban az ólct rneglchetósen drága. dc viszclnt elég nagy a

jólród, Nc gondoljátok, hogy a svájciak valarni fónyűzóen élnek,
Sőt! A lehctő lcgegyszerűbben! I'éldául ismertctn cgy igtn gaz-

dag {öldbirtok<rst, akinek igen r:agy kitcrjedésű földjc, lcgelójc,
gyürnölcsöse és erdeje volt, úgyhogy itt nálut}k valóságos kis-
királyként élhetne; és mikor clósziir megláttam, épolyan egy-
szerü piszkos kék nrunkászubbonyban kapált a munkásaival, mint
azok. Alig hittem el, htrgy ó az! Cselédsógct is csak éppen any-

nyit tartott, amennyi a föld, megrrtunkálásához elég volt, Azon,
kivül volt egy hlazvezet&nóje, aki a feleségóvel egyiitt fózött
nrosott és takaritott. I5aa, hogy tlár egyszerrl, fából készüh
parasztházban laktak, mint a legtöbb svájci, a lakás fel voll
saerelve rnindcnnel, ami a kónyelnrcs élethez szükséges: porszlvó
mosógép, nagyszerű rá<lió, két távbeszéló, elektromos takaréktüz-
hely, villanyvasaló és egyéb elektromos készülékck. Dc ez nem-
csak a jobbmóclúaknál van í5y, hanem- az egyszerú emberekn€
is. Másra - étkezés, szórak<rzás, öltözkódés - Dem költenek so,

kat, csak a kulturális dolgokra és az utazásra, mert rengetegel
utaznak. 1tz a paraszta§szony például, aki a tejet hordta hoz-
zánk, mindi6 egyedül dolgozott a földjén, etette, fejte a tehene-

ket, cle _minden téleu két hónapra elutazott Nizzába, Olasz-
országba, Párisba, Sankt-Moritzba, Ausztriába stb, Lchet, hogy
kicsit furcsán hangzik, de így van.

Svájcot szokták az autók és villanyvonat<rk hazájának nc,
vezni. Igaz, hogy meg is érdemli ezt a rrevet, mert szinte mirrdcn
kis faluhoz villanyvonat visz és alig látható a füstiis, kormos,
szénnel fútótt vonat. Autóia majdnerrr minden családnak van.

azorrkívül a család minden tagjának saját kerúkpárja, vagy ah<rg1

ők mondják, velo, (Vclocipód röviditve .) Az- apa ezzcl jír a hiva,
talba vagy a mezőre, a háziasszony bevásárolni, a gyerekek ar

iskolába vagy kirándulni stb.

Egyszcr láttam cgy §vájcra igcrr jcllemzó esctet; azért mon-

donr, hogv Svájcra jcllcnrzó, mcft annyira lncgnyilvírnul bennt
az egyszerilsógnck ós a jónródnak cz a furcsa keveri,ke. §zóval
€8y§zeí, séta közbelr látok cgy cgyszerü parasztcrnbert. aki a

löl<tién d<llg<lzik. .t\ száradírsra szétszórt szénát forgatta rncg

Munka után viirllára vettc a vasvill;it ós a gcrcblyót, azzal ícl,
ült a mótorkerékpárjírra és hazarnctrt.

Miután sokat írtam nrár §vájcríll ós a svájci szokásokról
had<l szóljak néhány szót natrlukr<il a svájci crrrlrcrekrt,l, Álta,
lában jellemzó rájuk, hogy roppant l;ecsü|ctcsek, egysz-crűck

tanuttak, udvariasak ós iósziviiclr, Eleintc kicsit darabos, szílk-
szavú embereknek látszanak, de később fö|melcgszcnck. A sv;ij,
ciak külsöre nem valami szépek. Általában elóg kisuiivósück i,l

vékorryak, dc a sok hegyrnászástól igcn izmosak.
Magyarországon már többen jártak és szcrctnek is nrirrkct

tle azórt sokaknak elég furcsa fogalmaik vannak rólunk- póldirrr

többen azt gondolják, hogy Nlagyarország csak eg;* nagy {üv*l
pusztaságból áll, itt-ott elszórt tanyákkal.

Nagyon örülök, hogy Svájcot és a felejthetetlenúl kedvel
svájci emberekct megismerhettem, akik annyira a szivemhez nöt-

tek és örilkre felejthetellenrré tették a oáluk töltött kót hónapot
Poó* Llgzli

IfinÖNtEGES Érnl
A HOIIAI\TDI }AMBOREEN
A hollandi cserké§zek nagy szakácsművészek.

A fenti kép a magyar zsiványpecsenyéhez hasonló

nyársansült ételt ábrázol. Amig azonban a zsivány-

pecsenyénél hús, szalonna és hagyma váltakoznak,

addig a holland n/ár§onsültnél a hagyma helyett

alma kerül. Hollandi neve ,,Kabob". Próbáljátok

meg, nyárson§ült kenyérrel ugyancsak ió izű lehet.
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Uőá/n&
Huszanöt esztendij telt d a Mugyar Csurhészszöveúsóg

xtegalak,ulása óta. Ezidő atutr u nlűgyar cserkésztnozgalam
]lugyra fejlődött, megedződött, tttcgizrna.sod.ott. Soh ember-
neh, nagyon sok hétköznaPi, szürhe rnunkájáaal és számos
ílmőnyszáznba menő bel- és hülíöldi megtnozdultis lebonyo*
]ításáual ,,neuet" szerzeit magának. Id,ehaza megbecsülés kő-
séri rnunhán*at, külföldön a m.agyar cserkész neae - foga*
]om. Ez önrnagában még nem érdem, de a magyar cserhé-
s;etnek az i|júság erkölcsi, szellemi és nemzelneveléséael
sz,erzelt érdemei elheraadhatatlanok.

A magyar cserkészmczgalo,m a brd- Batlen-Pouelltól
haPott, Párját ritkító pedagőgiai randszert a rfuaga tisztalá*
gában megőrizte, ,sőt azt a ma.gyar fiú lelhének meg|elelően
touább fejlesztve, rnagas színaonalra is emelte. A Magyar
C s er ké szszöuetsó g her elében nemc suk a m,oz galom ir ányító-
:ához és aezetóséhez szükséges szeraeh és szeruezeteh szü-
kttek meg, hanem szátlos ós sokféle közhasznú intézrnány,
amelyek ma múr szilárd heretehet jelentenek a mozgalam
nunhójához. A mozgalom mai m-unkója már megirtgatha-
z:tlan alaPokon nyugszik, szilárd. kereteh hözött, a jó kerék-
lógűbcn vbló halad,ás rend.szeressógéuel |olyik.

Jólesik ezt megállaPítanunh, mert nehóz mu,nka nagy
n,tdnényeit ielenti, A munha nehéz uolt, hiszen tud,juk"
a,;g1- cserhészetünhben a szöaethezés és szeruezkedés nem
,:4ú!ről, hanem alulról indult mcg és magtl a Magyar Cser-
tts:sziivetség is csuPán sok nehézség leküzdése ,után, sok
alliontagság órón alahulhatutt meg, Tisztelet és hála tehát
a magvetőknek és úttörőhnek, mert nekik kő.tzönhető első-
mlrban, hogy a magyar cserkészet Patánlója hatalmas ós
ll.ís f &lá terebélyesed,hetetl Szilassy Aladór tlr,, Izsóf Ala-
ys. lIegyeresy BéIa, Sih Sándor, PaPP Gyula d.r. és az első
<,;,t toh Parancsnokai valóban alaPaető, ,,jó rnunkát" vé-
yáe k.

A1 ?ittöré§ nehéz ,mu,nháju, utfut, ru7r csuk u íenntartás
* Wábbfejlesztés volt a felatlat, ounely ugyancsak kemény
fiu!,Éú. hitartást és sak akaraterőt höuetelt. Ebben a nlun*
,ű,g az elmúlt huszonöt esztend,ő alatt, a maga helyén,

, cserhész és cserkészuezető egyformán aette ki a
m,nrrt l.r ha ma _ ennyi idő elmúltáual * sikerről beszél-
nrnrillaÉ" ezt a magyar fiú kiuáló tulajdonságainah és oda-
.unm-.arurÉ kös zönhe tjiih.

Uessűnh néhány Pillw$ást u multba, lóssuk .mvg az út*
tiirők munhójót és nézzűk, miaé |ejlőd.ött az egykor gyenge,
h.icsi Palánta.

E tójékoztató füzetben összeszcdtem egy csokorra uclót
abból a tengernyi esem.ényllől, eredményből, melyek a tlwz-
galom multját és jelenét jelenlik. Célom a tájékoztatós.
Uózlatos kéPét adom csuPán a rlullban be|utatt útnak és

íőbb állomósainak, úgzítem a jelen helyzetet minllazoknah
a szabólyoknak, rendelkezésekneh, tudnhlalóknak a felsoro-
lásdual, amelyeknek ismerete az éaenként mcg-rnegújuló
me gmozdulásoknál mind.ig szüksóu es lehet.

A nagy aonásohban és uezérszavakban rögzített hely*
zetek természetesen csuPórl útmutatásul szolgálhatnak és
esetleg tómPontul ilyen irány{t. részletesebb tarulmányozás-
hoz. Mozaihszerű összeállátásom semilyen irányban nem tart
igényt a teliességre. A cserkészet nag! tbházából elsősorbut
azohat az országos jelentőségű eseményehet ragad.tam ki,
amelyek ú,ttbésszámba mennek, amelyek önálló kezd.erné-
nyezések, vagy amelyek eredményeihben messze hihat,ású
jelentőségűeh voltak.

Az összeállőtás L fejezete a cserkészet orszógos telePei-
ről és intézrnényeiről ad összefoglaló hcPet.

A Il, fejezet al id.ők folyamán szobásossó vált nagy
országos megmozd.ulósak röaid. törtónetét és szabólyait is-
,merteti.

A III- fejezet a nagyobb hazai és hüaöUi táborozósakat
aárulju.

A Ia. fejezet a nemzetközi honfereruciák érdekesebb
halározatail és végüI az (). fejezet a magyar cserkészet Íon*
tosabb szám- és tóborozósi ad.alait, a cserkészet kibatásait a
magyaí tórsadalomra és nemzCtközi cserkészetre, rnajd. Ped.ig
a kitüntetésben r_észesült cserkészek neaeit tartalt azza.

Munkám kiadásakor őszinte köszönetet mond.ok mind.-
azoknak a cserkészaezetőkneh, akik eme összeóllításhoz cd,a*
tokhal szolgáltak,

Szerény kis munkúmat huszonöt éves jubileumi euűnh
hurácsonyón meleg testaéri, szeteteltel ajóndéhul küld.öm a
,,Magyar Cserkész" valamennyi előíizetőiének, aalaruint
aezető teslvéreimnek azzal a kéróssel, hogy tanulmúnyozzók,
oluasgassák szeretettel és merítscnek belőle erőt a tovóbbi
öntud.atos n?agyar cselekvéshez és rnagyar munkóhoz.

vil}r Kísbamaki
FARKAS .F,.En,ENC

orszdgos láIEebók
a Ncrrrzetuéilekni Füímltsóg elnőle
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A §íárshegryi üserkésrpark kastélya
Á Hárshegyi Cserkészparkot immár I{i év óta a Magyar

Cserkészszövetsóg az omorrtviczai Heinrich*családtól bérli"
A Park első cserkész vtrnatkrlzása rnég a világháború

elótti időre nyirlik vissza, anrikor is a tulajdonos család fia*
tal cserkésztagjai ide vitték kirándulásra és próbatábtlro*
zásokra iirsüket és raiukai; már t914_ben.

l924-ben a dán jamboreera készülő magyar csapat töbtl
alkalommal választotta a Parkut kiképzésének szinhelyéül,

A Magyar Cserkészszövetség 1927 tavaszáu vette bérbe
a Parkot, Ez év húsvétján renrleziűk rneg itt az első orszúgos
őrsuezclői tűbort É,ry §mil és dr. §ztrilich Pál vezetésével.

A Park parancsnoka a Magyar Cserkészszövetség rneg-
rízása folytán dr" Sztriiic}r Pál, helyettesei dr, Bátori József,dr._Gundiurn Kázmér. Kolozsváry'Béla, dr" Pinezicli Jenás Yelősy l}éla,

',, 
"' 

," 1,, ,:"

.| tnüzgulúril lIül1J ffóssig? uz ijnzellcttsé9 ís az únkén-
_.]ldy l n :lfutJ,ttli^ munka, a_ pát!ór rirkift - 
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A Cserkészpark épiileteí
A Park száz évtél idósebb ódon emeletes villáját .,kas-

téiy"*rrak hívjuk. Földszintjén van a konyhán és házmester-
lakáson kivül az ,,Erdély"-szoba. A kisebb ,,Nyugat-Magyar-
ország", a cserkész rövidhullámú ,,studió".

Az emeleten a ,,lrelvidók"-szoba, a HüK otthona, gyü*
lekezőhely, könyvtár és mintagyüjtemény. Az előszobából
nyilik a park irodája, amely a paranc§nokság hivatalos
helyisége. Mellette lévő szoba a parkgondnok lakószobája.

A kis házban két lakószoba, a ,,Délvidók" található,
nrely ,,Bánát" és ,,Bácska*' szobákból áll, Ágyakkal, aszta-
lokkal és padokkal vannak berendezve.

Níellettük van e§y nagy helyiség, amely gyülekező- és
hálóhely, s mivel emeletes ágyakon hatvan cserkész is aludt
benne.,,Kaszárnya" névre kereszteltük.

Mellette még két helyiség van, melyeket raktárnak hasz-
nálunk.

Általában a fenti módon vannak berendezve a rzobák,
azonban tzt a szükséghez képest módosítjuk. }gy a húsvéti
órsvezetői táborok alkaimával minden szoba lakószoba.

§, §serkészpark házirendje
Á Cserkészparkban otthon vagyunk. De ezt ae ottho-

nunkat is lrre5 kell becsülniink! Mindenkinek cserkész énjc
megmondja: mi a helyes teendő? Kétes esetekre yonatko-
zóarr pontokba foglalva adjuk a le5fontosabb tudnivalókat:

l. A Cserkészparktran a Cserkészszóvetség táborosási
sxabályzata az iránytadó.

2, A Cserkészparkba csak a Hárshegyi-út 5. sz. alatti
kapun szabad be- és kimennünk,

5. Érkezésünket és távozásunkat jelenterrűnk kell, A
belépó- vagy szállásdijat az érkezéskr_rr kell fizetnünk.

4. Gallyat vagy íát kivágni szigorúan tilos!
5. A számunkra kijelölt táborhelyet foglaljuk el és

távozásunkkor azt teljesen tisztán és rendben hagyjuk vissaa.
6. Tüzet gyujtani csak az ügyeletes tiszt előzetes enge-

délyével és csak az általa kijelölt helyen szabad. Eltávoás-
kor a iüz eloltását külön is jelenteni kell.

7, A Cserkészpark területén dohányozni, alkoholt ío-
5yasztani nem szabad.' 8, A Cserkészparkban csak cserkészek tartóekodhatnak"

9. Nagyobb ]étszámú összejövetelt, tábort elóre jelent_
sünk tre. A parkparancsnokság csak ebben az esttben tud
helyet biztosítani.

l0, Magányosan érkező cserkészeknek parancsnoki en-
gedólyt kell felmutatniok.

ll. A Park határát a szomszédok felé átlépni * bárha
azok csak jelezve vannak - nem szabad.

12, Iiizetenrlő díjak; c/ belépődij 6 íillér, ö/ hálódíj 10
lillér (sátorban 30 fillér), c/ felszerelési tárgyak használati
díja a parancstáblán van kifüggesztve, r/) az élelnrezés díját
ar e6yes alkalmakkor elözetes rnegbeszélés alapján állapítja
meg a parkparancsnokság.

Á Cserkésupark és a kiránduló
csapatok

A l"lárshegyi Cserkészpark egyik font<rs feladata, hrr5ly
a fóvárosban és közvetlen annak közelében élő tízezcr cser-
késznek alkalmat adjon a cserkéseet minden olyan ágának
zayartalan gyakorlására, melyre másutt alkalma nincs. Nem
hivatása pótolni a budai hegyvidék gyönyörű kiránduló-
helyeit, azokat csupán kiegésziti.

Ide jön a c§apat, ha tüzrakást vagy fózát akar gyako-
rolni. Itt lehet eavarás nélkül sátrat verni, a park gyakorló-
terein árkot ásni, tűzhelyet építeni. A Cserkészparkban kap-
hatnak kölcsönfelszerelést azok a csapatok, melyeknek nin-
csen meg az a szerelék (sátor, szerszám), rnelynek birtokában
azok használatát egyáltalán vagy tökéletesebben megtanul-
hatják. A park többszáz kötetből álló könyvtára a cserkész-
ügyességek tanítására alkalmas, hiszen némelyikből 30 pél-
dány is rendelkezésre áll. Alkalom kínálkozik az úgyneve-

1'állortüz

Kirándütó cserkészek a Cserkészparkban Tisztélgés a gyülekezóhelyetr
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. : ,: week-end tábrirokra. Á csapat este megérkezik, tábclr,
.::i tart, az éjszakát ott tÖltik s a reggel nrár kint a sza-
1 ]]an éri őket. Itle tervezhetjiik cserkészeink próbakirán-
- :j3ií. Á Cserkészparkban tábtlrozhatna,k, főzhetnek s

_-::rnviben a kcllii ellenőrzést a csapat nern tudja bizto-
..:-:i. a park parancsnoksá5a seívesJn áil rendéIkezésre,

" lr egvik legíontrrsabb eliinye a parkrrak, mint kiránduló-
: , lek, ho5y idegenek. tehát nem cserkészek o<la be nem
":,:tnek. Teljesen egycdü1 va6yunk, ottlronosan érezhet-
,, ragunkat § ez a nagy előny pótol|a azt a hátrátlyt,
, .,. ,.llyan iinnepélyt, melyre kiizónséget is hívunk, nem
,- ::zhetünk,

',ridéki csapatok és a Cserkészpark
i i'idéki csapatcrk részére a Hárshegyi Cserkészparkbarr

-: 1:jctt országos őrsvezetiii táborokrrn kívül, a,nnak haszna
, :ban ablrarr nyilvánui meg. h<;gy l}udapestrc tiirténó

' _:.rjsuk, vagy Buclapestet érintii nrtlz5ótábortlz:isrrk alkirl-
L,., :,_ kellemes, olcsó és jól megközelíthetíi hajlékrrt talál-
r,. :.nl Budape§ten vannak, rninclent rnegnézhetnek és még
,r: ::.:ek a na5yváros íullasztó forgatagában" .A (]serkész-
,".'n:.r villanyvilágítás, vizvezeték áll rendelkezésre, Cser-
::l :,,:::i elhelyczés etneletes turistaágyakban, sziikség ese,
,,: :,_nazsákon tiirténik. Nyáron mcgszállás sátrakban is

-:1 :-.]:ies. Szalrnazsákon és párnán kívűl pokrt'rcot csak kor-
,,,,.]: .zimban tudtrnk rendelkezésre bocsátani.

' :,-,,lságok: A Cserkészpark a Bazilikától légvonalban
,- -:. lekszik, zavirrtalan villamtiskőzlekedés rncllett 6í]

,,r l -*. :,el ül mcgkiizelíthető.
',{=lszállási szándékot rréhány nappal elűbb okvetlenűl

t]:| - ]'.l -]i a parkparancsnokság címére (Budapest, l.. Hárs--:: -_,. i..|_

W
{=:É-.

*6..*

1j.;,},09!1

\ t_]lt,rktisrlr*rk

A park bejárata

A Csr:rktiszpal,k ntttdárll! r,la tból
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Központi vízitelep
. Fííbb szabályok:

A utzilelepeí használó minden cserkésznek ismernie
kell a központi vizitelep házirentljót. }íegtekinthető a
vízite}ep igazgatóságánál.

Érkezéskor és távozáskor a jelentkezés kötelező.
KöIt:sönangag kiadásat az ügyeletes tiszttő} kell kérni,
Víziéletet ólő cserk.ószekért a xapat patancsnoku

IeIeIős.
uszni nem ladó cserkészek vizre nem mchetnek,
Csónakhtizban a csónakok mindig csak a kijelölt

}relyen tárolhatók.
Minden csílnak rrtán íriroJrisi díiat kell fizetni.
Az okozott ktítokért rnindenki anyagilag felelős.

l
oBUDA

A kttzponti vízitelep csónakháza

l,
l

SzJllds: z hálőkobjn (zofól
tóbo roző s is Iehe|sé gps

tlel*uzás: Bavdsórlcis o Vóci úton
fe|epőr íelesáqe szivesen lőz

U sz-ás, ev e zés, v í zből menlés t xr" I i s
- 7s izi-trfrilT6aoi."ras .

9t9!g! jrytÓgg!, 1épités is )

Szunvog-Jagg &p!!r99l

Éltt a központi víziteleperr

A csónakháa ds köinyezete
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VIDÉKI VIzxT§tEPEK
Közpanli uizítcle p, lludapest-Népsziget. Kt,. 380

csónakállorqánnyal. A Sziivetség köztrlonti kikópzőtelepc.
A tclepen érrlekelt csapatok száma 75^ }lcgtelt sztlmély-
kilométer 193li-ban 320.000,

Pestszenterzsdlett uizitelep. Pestszenterzsébet, cscpeli
Dunaág. A Szövetségtől a csapatoknak bérbe kiarlott
terület. Jelenleg 7 csapat van órdeke]ve. trzek kiizü}
ötnek saját csónakháza van. Csónakok száma kb. 150.

Gllőri vizítelep, Győr-Rábca torkolat" Csónaká}lo,
mány kb" 40. A győri T. B, kiképzőtelepe,

Kerületi telepek: Ií. kerüIet vipitelepe, Miskolc-
Sajóparton. V. kerület vizitelepe, Szeged-'fisza parton.
YI" kerület vizitelepe, Debrecen, Nagytó.

57" sz. Iltllir!ii i 1,-i?itlll_,{]ij ! l;i tiil nrtllrlirt,!ltli l

]] : ]9]',ia']_'i|j: ],il,]].1:

., :i".ll11,*g,ql11;;5

}tovc üti. sz. l}í1.lrory tls. cs. rízilclcpt

Balatonakarattyai öregcserkésztele;
liontos trrdnivalrik

'I"á}lorozáshtlz, illctvtí használat]roz a M(lsSz. ör
}{(!zptrnt engedéIg e szükséges.

Iláz.irend (kifüggesztve) betartandó.
Szentmise vesárna;l a ltákóczi-fánál lévő kápolr

tr::n, ligl,ébként l]alatonkenesén.
Oruos a teleppel szemben lévő házban.
Csórutk]trízban 2 őrsi lrajó.
Minden táborozó csapat marQdand(l cmlikel hagvj

,,issza. (kopjaíát stb,)
'I'tiborlüz csak az árhocnál.
F_őzós. A házban 2 ttízhely van.
É,tkezés, Tej Akarattya psz. vehető. Kenyeret, hri

f íízelékct stb, a teleJlre hoznak. Horvátlr-vendéglő a közelb

,/.h ,

]i
]i

.,,FOi].!ttP 
uÉ

?e riile t
;iÁ r bln

§ i ,ivr; tyu '

j1
'9DUU @, lU,

i? í e )rvő iie '.y l
;];i;zi}aly.
krrt jó vizzal.

l
l.

l#l
í]s,itr rrkhá z Ealat nnrk g ra l. lr,án 8 cslirr;rlr nak:]00:ra'il
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Egyóh tolepek

Fiuíal Maggaralg
uizitelep. Brrrlapcsl.
Népsziget. A burla-
pesti örcgcscrkószek
és vezet.ők telepe
mintegy ír0 csónak*
kal.

Öregcserkésztele.y
Balatonakarutlga.
Főleg nyári balatoni
táborozásra szolgálír
telep. Kót szövetsó-
gi és négy magán-
cs(lnakkal.

Magáníelepek
1.1/ö. cserkészcsapat
rizitelepe, Eszler-
gom-Kis Dunaág. Az
öregr:serkészcsapat

lrliT'i i§.

Á, mohácri <serkdszek v[zltelepe.

Á de.brrrceni r,rerké*zház, elótrirben a tó e$y részével

saját trlcpe,. Mint-
egy* 16-"20 csónak-
kal.

66l]. sz. cserkósz-
esapat vizitelepe,
Mofuías. Á csapal.
kis csílnakgarázsa a

I)unaparton. Álto-
mánv l íjrsi c:sr'lnak

és kll, l{i k,,i"1-.

79. s7,. t:st:t,kész*

cslrpat l,izilt,lr'pt:.
Kcszlhrlu, l'1ilcg vi-
torlást,tllcp. A so;l-
roni fi6. sz, I]áthon.
c§" c§. vizittlepr.: a

Fertő tavcln . hz |l7.

}Ialarlás cs. cs. vizi-
ttdepe l tálrrrnrrtlnári-
nál.

fo*', .., "

#b.:",,
,*_.

A §zoÉ(xli r,{zilelep 'J1,.,s



§$

Je!magy aráza?
ne pű lŐ|dr

*- Iarv, rap.lár

ffi Hcngdq rep tór

Vas yrx"gue.k§il§*
§7.,u§v. §olorl*s x,

§§p§üŐY§RHK

Wffi

Á.-wa.sa n.t ll'J 3Y r";-J -.iJlQ§gu9r
uo* 

l?i._-:,_, ..__,|i _o4jghg]§-

BUDApn§T

aí{ §zenles
§renl,e*i ciir.rkhszek

Y
recen

Kecs
ö1
kemer

YXgpg§lgr
-vt§a* ggd

§épáIlomány

§sz" Alakulat Zögling Hols derTeut Griinau IJábi fioennirrgrrn ] Karakán Adler (}sszesen

1 központi re 1 , 2 t l (1) t0 (2) épüi

2. 13. Ilzermes,ter cs" 1 (1) 1q)
2 (1)3. 366. Végváry cs., Sopron 2 (1)

4 248. Y*s cs., Ózd z ,'

5 Miskolc-l)ióspl.őri cs. ) (1) 2 (1}

6 szentesi cserkószek 2 2

7 Szombathelyi cs, 1 1

8. 57, Máv. Haladás cs. i l

összesen 15 í1) 3 í1) 2 (2\ 1 l I '22 ií't ér'n

A központi telep gópeí (Hármashatár hegy)

Fsz" Év Nóv Típus Fsz. É,v Név Tipus

1 l933 Karakán, C*--O4{§ Kar. 7. 1935 Bendegúz, C-*04ti2 Gr. Bábi

2" ! gs:t Álmos, B- _M02 Hols d. T. 8. 1935 Kasszián, C.*0403 , Gr. Bábi

.)" 1934 T('Árqq Yízi 9. 1937 A-{1465 Zögling

&^ 1934 'föhötöm, 8-{403 Hols d. T. 10. 1937 \Molf. C*-{405 (Német aiándók) Goenninger

§. 1935 Apród, A*-0404 Zögling 11. 1937 Zögling

6" 19:J5 F'arkaskölyök, A*-O405 Zögling 12" 1937 Adler
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Fidrmosho lárhggu ludgngd telől nézve

Hangdr. ( §ldre c ,, KARAKAN" A"*iJra!
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R*dióauratőr osorkósz.eink

Cserkészrádió ügyeket iní,őző sz*rvr,nat

1. A MCsSz, Nemzetvétletmi F-őbizottságának kereüébtln arszcigos rridíóuezet(íti.r;l irányítja a nrrrnkákat és szak-

értőktról összeállított ktilön ,,műszaki bizotlsdg" működik, ,

2. Minden kerüIet (vármeg.ve) vezetííségétten rtídiílelőadó működik.
3. A MCsSz- Nemzetr,ódelmi ,trőbizottsága a legszorosabtr kapcsrrlatot tartja a

röviden MItAOE.-vel.
4, A cser*/sz rddíóhrilózol hetenkint tiilrbször hango},vasási gvakorlatoka| tart

is lehonvo]ít

M a.ggut Rtídiílamalőr Ellyesiilet,l,el

és bizrrnvos mérvű adrniniszbáciírt

1§3o 1931 1932 1 933 1934 1935 1 936 1 937

'3 8 25 60 84 300 500 525
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1. Vczet(í,képzés.
2, Akadályverseny.
.1. (lrsi rrortvázás. (tJike.)

4..leladóverseny.
5. Rövidhullítrnú rádióüsyességi vcrseny.
ó. L:scrkószj:itó,k.
7. lliirtlt1- és kémkeresíijíték.
l,(. Lóg()ltJlmi *yakrlrlatok.
9" Jrjtctt lt.ét.

lfi, Víziversclty és vízitiihtlrok,
l l, Modell-csórtakvitorlásverscny,
1?. Motornúlkü]i repü]ijvorscuy.
l 3. llepülíi-rnodcllvorscny,
]4. Siverstny. §itábor.
l5. Cóllöv(i és nyílaztivorscIry,
1ó. Sportverseny.
17, Munkasztll*álati tiilroroh,
lf]. Oyermeknyaraltatá§Ok,
19. SzemJók, cllc.nörzésck.
?0, ()rszis,zászló szolr.ál,rt.
2l. Levcntemunka.

1§

E. §zorÁsos oRSZÁGOS MEGMozD[ttÁsot<
(RöylD TöRTÉNETEK És vÉGREHAJTÁsl ELyEK)

oR§ZÁGos

Tisztil.álror a (lscrkészparkhan

kimutatás a tisztitáborokról
vEzntől€pzÉs És rovÁnnt€pzÉs

Tisztképzés
A. renrlszeres vezetőkópzésazI1'J24. évben vettc kez-

cetét, amikoris gr. Klrrren-Héderváry llároly főcscrkész
,me a célra a Hédervár melletti vadászlrílzátl és a megfelelő
;nületet felajánlotla.

Az első tisztképző tábor 1924 április 12---1tt között
_:itt le, amelynek résztvcvői az országos és kerüeti
*nökségek tagjai voltak. A tábor parancsnoka ar. #S&1*
Ml]nár Frigyes e]ső angol Gilwoll parki tanfolyamot
ar Égzett tiszt, A tábor létszáma ; 17 fő.

Ezt követte : 1925-ben a 2,, 3. és 4. tisztképző tálror
i ] i+ résztvtlvővel.

1926-ban az 5,, 6. tábor 53 résztvevővel.
Áz 1927, i|letve l928, évtől a tisztitáborok színlrelye

,r Fiárshegyi Cserkészpark. A t.iborok időtartama általá-
tur 10---10 naP.

Külön rnegemlítenclők a tóli tisztitáborok. Az elsó
"!,l :n te}i tisztképző tábor 1$26-1lan a l)obogókőn, a m.ásodik
r,*.trkészparkban volt.

_\z 1932. évi III. és IV. keszthelyi vízivezetői tábor.is
Jps,:sitó tisztitábor volt, !]

\-olt ve.zetői tábor a vízitelepen, amelyeknek célja
,u -_al*serkószismerete} elsajátitása volt ós tiszti sítábor
,u : t ik]ien, amely a síelés elemeinek elsajátítását tűzte
]ü ............................, l,* "u}.

-\ központi tisztképző táborok mellctt egyes kerületek.
,u ::lCeztek tisztitáborokat. Igy az V. kerület 1925-ben
üilir !;-|_-_'_ban, a l X, kcrület 1926-ban és 1932-ben.

oszlott.)

A tisztitáborok célja
1. Megismerteti a cserkésztáborok életét a íiúk szemszögéból

tekintve.
2. Megcrósíti a résztvcvóket a cserkészet legforrtosabb erkölcsi

állásíoglalásában,
3. Megismerteti a cserkdszet pedagógiai eszközeit"
4. A, jellcmkópzés és önnevelés gazdás otthona.
5. lllegismerteti a próbák anya§át.
6. Kirándulások és táborozások szervczését és vezetését oktatja.
7. Megismerteti a cserkészet adminisztrá<:iójÁt.
8. Tisztázzu a legfonto§abb rrroblémákat.
9. Megistnertcti a tcgfontosa5b szubályzalokat.

10, Tan:ít. syskorlati ismeretekre, ügyéssógekre, játékra és azok
vezetésórc.

11. K_iíejleszti az igazi magyarságot és bazaílasságoL.
12. Megismerteti egyIná§§al a különbözó vidókek ti§zljeit stb.

Kiizponti. tcíborak:

F:v 'fáborok száma Létszáma

1 924
1921-1

1 926
1c27
1 928
1929
1930
1931
1932
19:]3
19:j4
19.35
1936
1937

1
!)

2
7
5
2
4
5
8
3
r)

5
5
5

l7
1l9

1-1.3

72
l55
146
l29
114
335
72

l31
262
184
136

Kerületi. táborok

lg25
1926
1932

1
2
t

24
44
l8

64 tábor 2|"l 1 Io
(A 7, tisztitábor (1927) nógy, 1t. (1928) három altáborra



mégszökott
a} Pedagógia., A csetkész ólete a cscrkészetben. *- A cserkészet-

rrek a magyar hazával, a rrragyar lretnzcttel szemberr való lrelyzcte,
íeladata ós liötelességei, ---- A cscrkészvezetó ideálja, magánélete
és eltrelyezkedése a társadalombarr. - A cse.rkésztörvónyek pedagó-
giája. - Az öntudatos magyarság, --- Á vallásos élet irányítása. --
A rornantika és idea]izrnus. - A íegyelem. *- Az cllerrőrzés a cser-
készetben. * A táborozás pedagógiája. -*" .Az cgységes közszellem
és az ebből eredó kötelességek.

b) Cserkészmozgalom: A ruozgalotn§zervczcte. -.'- A szervezó-
testület és a csapat. -*- A csapat adminisztrációja, gazdasági ügyei. -*
A cserkészctre előkészító (kisfiú) murrka, rovcrsrlg, vlzícsclkészct,
cserkészrepülés, - A tanonc a cserkészetben. --- A cscrkésztestvérisóg,
* A cserkészet és a falu kapcsolatai, *-,Fiatal il{agyarság mozgalom,
az,öreg-íérficserkészet,

e) A ggakorlati csetkészet: Az órsi rcrrdszer, őrsvcrzet{ikópzés. -,-
.Az évi munkaprogram, kiképzés ós cserkészélet. -A cserkészpróbák
rettdszere és a próbáztatás.--Akirándulás clókószítése ós vezctése.
* Akadályverseny és portyá,zás az őrsi ós csapa[nrrrrrkában. -Játólr.* Nóta. - A hazai és külíöltli cserkészirodalom. --- A táborszert-ezós
és vezctés technikája. -- A tábortűz. - Vezetóképzés a csapatban.

d) Testnevelés: A cserkészet nemzetvédelmi szerepe. * A levcnte-
rnozgalom és a cserkészet, *-- A hadsereg szcrvczete" * Polgári
gázvédelem és a cserkószet. * Kémelhárítás. - r\ rnodern háború,

A tisztitáborok

A táborok parancsnokai a következök
voltak:

dr, Batiz Dénts (két táborban);
Benedek Béla (egy tábor);
dr. Borsiczky Sándor (egy tábor);
Csergó István (kettó);
I)ebrec.zeni Ferenc (egy táborban) ;

dr. Ember Ernó (egy tábor) ;

Éry Ernil (hét tábor) ;

vitéz Faragó Hde (hat tábor);
dr. Géczy Lajos (egy tábor);
Kolozsváry Réla (egy tábor) ;
dr. Koszterszilz Józseí (három) ;

dr. Major Dezsó (hét) ;
dr. Marczell Árpád (egy) ;
Mezey Béla (egy);
dr. Molnár F'rigyes (egy) ;

dr" Sztrillch Pál (tizenhat);
vitéz dr. Temcsy Gyózó (egy) ;

Vidovszky Kálmán (három) ;
dr, Zsembery Gyula (tíz).

Őrsvezetőképzés
Á Magyar Cserkészszövetség l927-ben rendezt€ meg a

Hárshegyi Cserkészparkban az első országos őrsvezetői tábort
Éry Emil és dr. Sztrilich Pál cserkésztisztek vezetésével. Ezen
az elsö őrsvezetői táboron t02 fiú és kiképzó vctt részt.

E tábort követte még ugyilnczen évbcn június vé5én i
második, rnajd l928 husvétkor két tábor. Valarnennyi i

Cserkészparkban folyt le és 5-ti napig tart<rtt.

Mind a négy tábor azono§ tervszerű kiképzési progralnil
és módszer szerint folyt le.

A kiképzési módszer ós anyag évről-évre fejliídiitt, ;

táborok résitvevőinek száma Jicdig évriil-évre növekedett.
Tiz év alatt összescn 23 orszá5os őrsvezetői és tovább

képzii, úgynevezett HőK,-tábort rendeztünk még, összesel
+tiitl órsiózető és őrsvezetőjelölt részvételével, ElerrkívüI
vidéki kerületek is tölrb őrsvezctői tábort rendeztek.

Az órsvezetői táborok kiképzési rendszerének megala
pozása és tovább építése dr, Setrilich Pál nevéhez fúzö<lili

'I'ovábbi terveink a kikepzőgárda létszámának ernelést
a Cserkészpark kiképző felszérelésének tökéletesítésc, az el
helyezés birtosítása kb. l000 résztvevő számára.

1-ő

A tisztitáborok
elméleti programmia:

meg§zokott gyakorlati programmia :

A gyakorlati kiképzés (naponta egész délelótt) az alábbi tárgy-
körból íolyt:

.r7 Általános isrrreretek.
ö/ Egye§ kiképzés,
c/ Rajkiképzés.
d/ Cserkészjáték.
e/ Céllövészet.
l/ Sátoiverés.
g,| Cserkészbot haszIlálata.
ltl Földmunkák.
í/ Tűzhelyépitós.

A gyakorlati prograrnmot őrsi akadályverseny, portyázás, éjjeli
nyomkeresés, tábortüzek és e6|yes intézmények meeitekintése egó-
szlti ki.

j ) Főzés.
k/ Elsósegély.
U Jeladás.

m./ Mcgíigyelés.
n ) 'férkénismeretck,
oj ügyesiégek.
p/ Testnevelés.
rJ Adminisrtráció.

Hók tisztek közreműködésével alakult ki a cserkészparl

il lehet lebonyolítani.
E rendkívül fontos és eredményeibe

mes§ze kiható jelentősé5ü kiképzósi és vt
zetési munka elvégzésére alapította me
dr. Sztrilich Pál ]929-ben a }lárshegy
órsvezetiik Körét, röviden HőK.-öt,

Ez ie,z alapos képzettségü és lelkt
őrsvezetókből és fiatal tisztekből álló Hók

Dr. Bátori József
Dr. Bödy Zoltán
csorba András
Fárber József
Dr. Gundrum Káznér
Kolozsváry Béla ,

Dr. Molnár Frigyes
Dr. Pinezich .|enó
Dr. Sztrilich Pál
Dr. Tegzes László

Hárshegyi Őrsvezetők Köre, a,,HŐK'
A központi kiképzőtáborok nagy munkaanyagát, maga

színvonalú kiképzési programmját csak alapos cserkésztudás
és gyakorlott rlktatókkal lehet lebonyolítani.

gárda alapozta me5 az őrsvezetői táboro
ma már kiforrott és jól bevált kiképzé
rendszerét. Későbbi munkájaként pedig
eműködésével alakult ki a cserkészparl

tisztitáborok mai gyakorlati kiképzésének módszere.
Az |936 husvéti őrsvezetői tábor alatt a HőK.-gárd

Kolozsváry Béla vezetése mellett újjászerveaődött. Lendülr
tes új élet indult meg és a HőK, keretei mes§ze kiszélesee
tek. Vidéki csoportok alakultak, melyek most már a vidéi
órsvezetók szervezését és vezetését i§ ellátják,

A legutóbbi évben a cserkószparki szolgálattlt az újja
szervezett és ma már kereken l00 főnyi budapesti ,,HöK
csoport" látja el.

Az angol Gilwell-park és tisáképzé
ismertetése

A Gilwell-park Chingfordban, London mellett van. l
an6ol cserkészszóvetség le§elsö és most is központi tisztkép
tábora. A birtokot Mclaren nevú skót úr adományozta
cserkészcknek. Bnnck emlékére a gilwelli tábort végzett,
szürke nyakkendójén hátul kis darab skótmintájú selyem vi
a Mclaren-család színcivel. Baden--Powell lordi címébe
Gilwell előnevet vette fel, E tábor kiképzósi rendszere lr
a világon a tisztképzós alapja. Akik Gilwellben, vagy g:

welli képzettségü vezető párancsnoksága alatt álló kiképz
táöorban végeztek, e képesítésük alapján az egész világ,
a nemzetközileg elismert szövetségekben cserkésztiszti kép
sitéssel vállalhatnak mcgbizatást minden külón próba, va
vizsga nélkül.

A magyar cserkészvezetók közül ai angol Gilwell-tábt
sikeresen a következők végezték el:



]
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Vezetőképzö csapatok
Áz lt, cserkószcsapat" ntelyntrk tagj:ri köziil nagyolilr

számb&n vanntk olyanok, akik tarrulmányaik befcjezése
után cst"rkószvcectői rniníiségbcrr fogrrak más cscrlrósz-
csapat"trktrál nr,űkörlni . --, ttdrát e}sősorban txllílgiai, tanitó-
képziiirrtózeti, tgye|r:lrli csapatok stlr. -.'. tagjait vezcl"iji
nlunkára clőkészillrtrti, ha az 0ll].-töl vczeLőikéYlző
csapat,tá való nyilvárrítását kérelmezi,

A v*zetőkópző csapatoknál nincscn korlirtoz;va a
csapathoz igilz,olhatír cscrkész.lisztck {st:géd tisztck) szárn a.
E csapalok kikópzós telrintetébclr közvetlenüI az országos
vezctőtiszt alá tartclznak.

A vezetőképző csapatnak vállalnia kell a következőket.
l. Á {serkószszövetség által a vezetőkópző csapatok

számára elíiirt csapatkönyvtár lrtlszerzését.
2. Á Vczctők Lapja ós a Magyar Cserhósz mtgfelelő

pél dányszánrban va lri előf i zetését, (Á esnp atlét szám 20 ], r-át
meghaladó trlóldányszánr.)

3, Mincltn évben részJr.-csz t csapatnak legaláb}r egy
iisztje valamelyik központi tisztitáboron, hogy a csapat
sámára a folytonos íejlődés ily lnóclon is biztosíttassék.

4, lVlintlen országos tisztigyíilésre kikülrJi a vezető-
képző csapat legalább egy tisztjót,

5. A. rrem országos (kerületi, vármegyei, lrtrlyillizott-
sági) tisztigyíiléseken mcsf§le]ő képviselettcl (rajonként
iegalább egy-egy tiszt) állandtian rósztvesz a c§apat.

6, ]ivi rnunká járól a szeptent btlri,, Iivi jelentés"-sel rész*
.rtcs jclentést küld az orszílgcls velzetiik6pző vezetótisztnek.

7. ]lvcnkónt tcrvtlzett:t kószít vezetőkópzíi urrrnkájáróI,
::tlr et jóválragvás céljából a szövetségi kiizpontnak
:titerj cszt.

ll. űondoskorlik arril, hogy a vtrzctőkdrpző csapat tagjai
i iinvédelmi kötelcsségciknekirltjóIren elcget tegvenek, A csa-
;*,t ilyen irányri kikópzéséhez mtlgftdelö szakértőt vcsz
etnvlle.

Az 0IB. engedélyt, alupidn vezetőképzíí ielleggtl,,lruhtí:otl csupatok ieggréke :
2. I]KG" teolílgrrs raja Rurlapcst, Piarista tetllógia

":.i. cs. cs" teológus raja Pannonhalma
d!. Pált] §oprtrn, livang. tanítóképző
]',t. SzIK, l3pest, Köz,;t. Szcnrinárium
i,4, Szerrt Adalbert F)szttlrgom, Szeirrináriuur

:-|il. Pázmány lflien, I)aemanetttn
":':, Gróf 'lisza István Pápa, Ilcfornít[us Krrllúrgium
}.f,;. Törők Pál }lrrrlapcst, llef. teológia
::ii, Gróí Szóclrenyi Bpesl, Kózgaztl. ligyetem
;;;-* Apácaí T}utlapest, Tanitóképző

'+i, Gróí Klelrelsberg llpt*l,, Testncvt,Jési l,'őisktrla
)dt]- Szily "}ános Szrrrnbathtrly, l]ittud. Irőisk.
lijlh+ Ki,ss János Soltron, Ilvang. }littutl. Kar
,(]i Ppgh5rrk, Székesfi:lrórvár, Szt:minárurn,
J]rsiL Dr. Karácson lmre Győr, l(ir. I{at. "l'anítóképző
q#,i Szent Mihály ar,kangyal Veszpróm, Papnevelő Int,
W}tl* Szent llólrcrt Zirc, }{itturl, llőiskrrla
]irrrrtii* Fázmány Szegetl, Szeminárirrm
,liiii]']] Szt,nt lór Pécs, Szeminárium
Tlliiil Szent liristóf kc-s. Egcr. I-iceunr (kcs, vczetők}
llllliiilli Hozgtlttyi Sirtron Eger, lirselri Papnevelő }nt"
liliil_ :ztnt l,ászló l(nlocsa, (iimnázium
iillillliil]l 1,;róf patatics ;{alocsa, l)apnevelíí Irrtózct
]íllllillili i:íatvaniprrrf*sszrrr l)elrrecen, Közp. ligyetcm

oR§zÁGo § Őn§I..§KADÁtYv§ns§NY
Rendező: OVT T
Á- ;"8r". .r".te*r"t

az l921-i dániai világjam"
btrreen isme rték nreg az
órsi akadályversenyt" és
vettck részt ilyenen. Azóta
már úgyszólván minden
csapat és minrlen cserkész-
szerv rendezett akadály-
vers€nyt, amelyen az őr
iöknek a cserkészéletből.
próbákból vett akadályok-
kal kell a kiielölt útvona-
lon mcgküzdeni.

A jamboreekon és ösz-
szevont nagytáborokon

(NNT.) bevezetett akadály-
versenyek után, 1934 nya-
rán a MCs§z. az ország
valamennyi csapatával sa-
jái székhelyciken, megha*
tátozott itlöpontban örst
akarlályversenyt rendeiett.
A csapatok egy része a2 akadályversenyt a nagy
táborban bonyolította le, A verseny igen érdekes volt, külö-
nösen a bátorságot próbára tevő éjjel lejátszott akadályver-
senyrészek. üsszesen l05 csapat 365 őrie küldött a részle*
tekról jelentést,

Ugyanebben a keretben l937_ben megismételte a köz-
porrt az t9$4-es akadályversenyt. Ennél azonban történclmi
vonatkozású volt a feladat.

A részletes kiírás azon adatait, amelyek más alkalom-
mal is íelbasználhatók, az alábbiakban adjuk meg:

A aerseny célja: 1. Az előkészület által lehetővé tenni,
hogy a legíontosabb cserkészgyakorlati ismeretek közül a
yer§eny anyagát jelentó kiképzési ágakat minden csapaf e5y-
ségesen foglalja bele prrrgramjába,

2. Módtlt nyujtani, hogy az illetékes cserkészszeryek
megi_smerhessék a csapatok gyakorlati felkészültségének szín-
vona]át és megláthassák a váratlan helyzetekben-mutatkozó
lelenlényessóget.

Részaétel: Kiscserkész_ és öregrajok nem versenyezhet*
nek. Az őrsiik létszáma örsvezetóvel együtt 8 cserkész legyen,
se8édtisztek, tisztck őrsöket nem veiéthttnek.

Az örsök tagjai lehetőleg másodikpróbás cserkészek le-
gyenek. de résztvehetnek a harmadikpróbás cserkészek is
l"első korhatár bctiiltött l 8. esztendő. 

'

Á ucrseny |elteuése és anyuga: Az akadályverseny
meséiét a magyar multból vesszük. A feltevést kellő időben
a yer§enyyezetők megkapják. Á íeltevést a következó cser-
készpróbákból, illctve táigykörból választhatjuk: Blsősegély-
nyujtás, térkópészet, légóltalom, céllövészét, megfigfelés.
kiivetkeztetés. jeladás, ügycssógek, hajítás, együttes futás.

A ver,srny lebonyalítása aszerint változik. hogy orszá-
gos, kerületi, vasy csapatkötelékben történik. A váető ki-
jelölése mirrdenkor az illeiékes cserkészszerv feladata.

A versenyben résztvevő őrsök a feltevést csupán köz-
vetlenúl a ver§eny előtt ismerjék me5, azonban,'hogy az
akadályok milyen tárgykörből kerülnek- ki, azt ismerjé['meg
jóval a vel,§cny elótt, hogy az clőkészülésnek ne 

- 
legyen

semmiféle akadálya.
4 íeltevés olymódon legyen összeállítva, hogy egy órs

legfeljebb egy óra alatt ae összes feladatoknák éleget
tehessen,

_ ,A vcr.seny vezetójének feladata a ver§eny előkészítésr
g_s_ lebon_yolítása. Erre a munkára megfelelő számrl rcndez6í,
illetve döntőbírói keretet szeívczzen masa mellé. Bcszervez-
hetók az öregcserkészrajok tagjai, valimint a vezctóképzó
csapatok is. ha kellő gyakorlatial bírnak.
_,, A versenyőrsrik munkájának értékelésel §gy-egy aka*
dálynal. az eló_rhető plntok összeg. lehet pl. ZO"És 1Íédi5, antcgoldás credményessége 12 pont, a gyorsaság 3 pont, a
c§erxe§zszerúscg 5 pont,



ORSZÁGOS ŐR§I PORTYÁZÁS
A ,,Portyázás" (HIKE), amely őrsi keretben aa 6rs iin-

állóságát és cserkésztudását próbára tevő gyakorlat, az t924.
óvi dániai világiamboree óta honosodott nreg nálunk.

A portyázáson az őrs csapatparancsnokának utasításai
alapján hosszabb (lehetőleg 2.1 órás) táborozással egybekö-
tiitt utat tesz meg, amelyről írásban részletesen beszámol.

Áz első nagyobbszabásrl 24 órás cserkészést l924-ben a

dániai janrboree-csapatunkból alakított őrs hajtotta végrc
isneretlen terepen kb. 10'krn-es útvonalon,

Az őrs l0 lapra való jellemző növényt és levelet, 8 ér-
dekesebb kőzetet, 20 rajzot, egy japánszarvas koponyát és

bö feljegyzé§eket, útvázlatokat stb, hozott.
Ar ritról már indulás elött kaptak részletes térképet,

amelynek hátlapjára rá volt gépelve a főbb helyek tudni-
valója.

A beszolgáltatott anyagért és rajzokért második helye-
zést kaptunk. (Amerika előzőtt meg 20 ponttal a mi 17 pon-
tunkkal szemben.)

A portyázásra kijelölt őrs cserkészei írttörői voltak a

tésóbb kifejlődött őrsi por{yázásnak,
A dániai világjamboree után az órsi portyázás idehaza

Sorgbnfr

minden nagyrrbb megmtlz<lulásnál: keriileti vcrsenyeken r

összcvrlnásokon minrli5 szcrcpelt.
A Ncmzeti Nagytáborban és a gódöllói világjambort

alatt is szerveztünk egy-egy őrsi portyázást.
A MCsSz. l934-ben egységes növénygyiijtii íeladal

tal, országos jelleggel rendezett íírsi portyirzást, amelye
1200 iirs vett részt több mint 10.000 cscrkésszel,

A beórkeeett 24,000 niivény tuclományos feldrllgozási
a Nemzeti Múzeum végezte el. A, niivények, kiiziitt számtl
eddig ismeretlen növényfajtát is találtak.

oRszÁGos ]ElADÓvrnsnxv
Á MC]sSz. az első nagy távjelarlást l922. április tl}-é

rendeztc me6 l}udapest és Esztergonl kiizi}tt dr. Strilicb Pl
vezetósével. Résztvett benne a 2. sz, l}KG., a 3. R,egDunr ,

a 14. sz. Holló cs" c§apat. ltt hrlztírk elősziir alka}rnazásba
Gyertyánffy*Móc$-íéle 25 knr-cs hatótávolságú cserkég

heliografot.

lJgyancsak 1922-ben rendcztc mcg elsó ízbcn ;rz l. cse

készkcrület távíró- és távbeszélő szaktanfolyamát a l5-
élctóviiket betiiltiitt és távlreszéló kiilönpróbát tett cserkész

szárnára. (M.s kell j.gy.
nünk, lrrlgy a legelső Mrrrr
gyakorlatot l9'l5_ban a Gr
lérthegyen, az l. sz. BR]
csapat tartotta.)

Első országos
jeladóverseny 192

A távjeladási versen;
résztvett 22()0 cscrkész.
jeladó állornás, 80 posta
lamb, 30 naptáviró, 45()

rékpáros, 8 mótorkerékpl
és 3 autó.

A verscnytáviratot Á
recht kir. hercep1, a (]serl

Nagytanács clnöke adta l
Cserkészparkban. A táv
sziivcge: ,,Cserhisz, le: l
íelelijs a ma{yur jiiuíiért.

261. cs. cs.

Sandbjerg

síaunsholt

vázlnt a tlániai jonrboroe ör§i por,tyáZá§án rnegtctl. úlvllttalrrrl
búuo,
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3zoa,Celldömölk
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{";posyór ésPács f. Vll.

Bojo és P{cs felé

távirat Esztergomba, Miskolcra, Szolnokra, Pécsre, Kapos-
várra, Celldömölkre, Szombathelyre sikeresen megérkezett.

Az országos távjeladást dr. Sztrilich Pál orsz. vezető-
tiszthelyettes yezette.
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A Mcssz, és a kerűletek időnként tartancló távbe-
szélő tanfolyamain és a cserkészjátékok alkalmával a játék-
vezetés és döntnöki hálízatot cserkészek építik ki és tartják
üzemben.

i,,i§űa }
/'\

l

?rn4alamb 'Iávbeszélő
állomás

,, r *.t,§ i,.,§,í,.í,

Fényjelzó



Oserkósz rridiótáviráseok Q§L.-lnpja

RövíDHt ttÁ§{tj nÁnló
l, ftövidlrullámú rdtlióuélclre alkalm*s ueuőberendezósí"

,minden rnírgyar csel*ész és csapat üzcmlrt:n tnrl,hat,
ha ráclióengedólytl van.

Atló-ueuő készíiléket csak a 18-ik étetkort hetöltött
és a ,,Magyar Rádió Amatőrök Országos }igycsülete'-
által felvett cserkésztag tartlrat. De a megfigytlési munká-
ban már bármely cserki,sz vagy roverkorú firl is rósztvehtlt,

2. A cserkósz röuitlhtllltitnú munka elsősorban a morze*
szdvegek adásín és vevésón nyugszik, azrrnban ezt bárki
kitcrjtsztlreti rnikrofónon továllbítantló beszólge[ésekre..

3. A cse,r*/.szrillomdst a többi amatőrállomástól mcg-
különbözteti ;

. a) Külön cserkész hívójcl, nregfigyelőszám.
b) Áz állourásrrál előírt cserkészszolgálat.
c) §gységes QSI". lap vagy me.g|íggelőIap.
4" Á rövirlhullámú ráclió munkába ,való llekapcsolir-

tlirsa és fejlődésc :

a) Minclen órtleklőtlőnek az illetékes keri,ileti, vár-
megyei rádióelőadónál kell a munkában valír részvételót
bejelenieni,

Ezáltal nród nyílik számára, hogy a kerüIeti vagy
csa;latközi oktatásokon, gyakorlati, ós elmó]cti morze-
tanfolyamokon résztvcgyeln.

I.lgyírttal jogot nyer egységes és közös meg|illgelőlup
használatára, a kerülcti vagy szóvetségi készülékeknél
való gyakbrIásra, tcrepgyakorlatokein valíl részvételre,
esetleges anvagi támogatásra stb.

tl) IIa a cserkész már lrregfeleló jártassagot, szerzett
ós a 1ll. életévét elérte, akkor kérlreti a ,,Magyar }ládió
Amatőrök Hgyesüleíóbe" való felvótelét. természetcscn a
MCsSz. (rátliócsoport) útján.

i'elvétele esetérr előszőr Hallqatótdbori tag lesz, aki
;ogtrsult megíigvelésekre, résztvehet a MIIAOE. megfigyelő
rcrsenyein, szaklapot kap és |iggelőlapllkaí továbbíthat,

A továb,biak folyamán lcteheti a rtidió különprólltil
€s ha az előfeltételóknek mcgfele], akkor előIlb iillgelő
xukész, majd cseilcá-sz ltiuirász, végúl uezelőtduírcísz lehet.

c) }{a a cserkész rnár bizonyos eredményeket clért,
ugr kérlrct udókés:üIék építé.sére engetlólyt. (Utbaigazitást
a2 illetékes rádióelőadó ád.) A készüIék épitésére vonat-
kozó tanáecsal ós kapcsolási vázlattal, mind a kerület,
mind a központ is segítségül szolgál.

LIa készüléke elkészült, akkor mindenekelótt vegyc fel
a kapcsolatot a MCsSz. központi dllornristiual, ahonnan
rádióóngerléIyI ka1l, hogy a szábályszcrű amatőrforgallnat
a viltig tninden ,részéuel megkerdhesse,

5. Ha egy csapatnál több fiu is ícrglalkoz,it rtivid-
hrrllámú ráttidial, akkor trtt küliin rádióőrÉ is fclá]lilható.

{i. iltinden cserkészrádióállornás a várrrreg,vei, illtltvil
kerülcti rádióelőadó fetügyelete a]att á[.

ftádióü§rye§§égi y€r§eny
Á ,,§lagyar }ládiú Anratiirök (ilrrzágos llgvtsii}eic"

i,lt:rtkiltt iig5 csségi versenyl; rt nrlez, azórt, lrrrgy a'lkalntat
rr.yujlson tagjainak ügvességüko|, tá,viriisz ké;r*ségcik,ct
ós állrrntásuk, haszná,llratósírgírl,bebizonyítani,

A vr:rsenylren rés2lvtsznck, a csorkósza,rn*tőrijk is.
}(iiliirl csoprlrtbutt az t:ngctlél_vesek (ls külirn t,suprll{,llan
a ,,I l'' Lálror Lagjui qrnt,gíig_r,clők). l..zckIlél ü v(lt,sc}ly
kizárólag morzéval és tt tl0-as lrandban honyo}ódik le.
Az idíípontokat dőre rnegacljrirk.

A verseny alatt, minden atlóversen-yző arra tiirckszik,
Irogy nrinél több hárrnas összckiittctóst ]rozzon létrt.

1--- l ,,cq }lA" hivásnak 2 percni:l l.ovirhll tartania
neur szabad.

llrr a hivóálltlmás hívására 2, vagy töblr állolnás
jcierrtkezik, akkor t hívílírllomás a 2 jeltlntkczővel ijsszc-
kiitttll.esbt lép, mirrdkett.őnek egy-egy hatjegyű számcso*
1lorttlt, arl, arttt:l;,ckhíil az elsii lt számjegy az,,rst" (az adás
olvaslratósága, criissége, szintlzete), a, 4. szárnjegy l.el,sz,ő-
leges, de minden egye§ {:§()portlra.u szirbályl.alanul váli,ozó,
rnig az 5. és ti. szánjcgy a, szátrtcso1lort leadása órájának
perclJ tűnlcti ftll.

Az ellcnállrrmások alllran a sorrendben válaszohak,
anrint a hívóállonrás lrivtrr őket.

Amennyiben a ,,cq IlA" }rívásra csak egy állomás
jtllr:lrLkczik, akkor a hivó állomás a lrivtitt állornásnak
.,tlrx, 2 perc"-(:l. arl és ekkor mintlketten es/§zerre leadnak
tjgy-(:gv két;lcrtlcs ,,ct1 l{A" hír,ást, majrJ vóltllre ktrpcsol-
nak ós a hár<lmszög megalakításához k,tlresnek egl, lrar-
,madik tagot" Aki e}öbb összeköttetést talál a lrarnradik
taggal, az vezeli tovább fenti példa szerint a hármas qso
lcllonyolitását.

lla valame.lyik állornás egyik tagja ellenőrző szám-
csoportját nctü vL.[te, akkor aat, amikor srrrra kerül,
jclzi, llc az isnrótlés csltk a tJso vógón lörténlrtrl., arrrikor
ázonban az a l,ag, aki hiba nélkül vilgzc[b, kilti1l. miáltal
idót nycr"

Iigy ús ugvanaz()n verscnyn&pún ugvanazok az állo-
nrások t:gyrnás köziilt csak egy én,ényes qso,t létesít-
hetnek.

Minrlen szabályszer:űen lebtlnyolitoLt egyszerű qso,
ahol az cllenőrző számcsoportok trdását kölcsönösen nyug-
tázíák, 1ü pont. }Iinden háromszög további 30 ponL

]!Iinden rncgí'igyelő vcrscnyző arra törekszik, hogy
minól több hivójelet és cllenőrző számcsoportot figyeljen
le.

Minden leligyelt hívójel és ellenőrzőszánr 2 pont.
Minden teljes }ráromszög lefigyelóse. a 2*-2 pontein

lelilrl további l0 1lont.
Mindkét csoportbeli rósztvevíj a leboayolitott össz.e-

kottcLósről (a lchallgatás t:redm(,n5,érril; nrin|a szcrinti
jelen bést küld a Magya r }t á dir) Ama lörök l") g.ycsíile |i:"-nek.

H rcsg ns

$É§U(ttaí nü!qPt§l,
i,l !9nlc!i] Dlt Doin!
vlrllt: sU9níí9í,
ln t[]ni l)! 0in!Bl

vl!li 8uOíPt§1,
íH! oüiín öl íBI onnúBt
Vlrilnrl !UOnPt5],
tii tidinn DíL 0in!cIo
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c§ERIÉ§z HARc§zERü JÁrÉr
A cserkészjáték a hazafias, }ronpolgári ncvelés mega§

iskolája, a gyakorlati cserkésztudás, a cserkészfegyelenr
és a cserkészlelktilet tűzpróbája.

A cserkészjáték neveléstanilag ópül az iíjitság foilran*
tikus hajlamain, harci ós vadászösztönein, valaminl. a
veleszüIetett sport- és versengési szellemen.

A játék gyakorlatilag kiértéketi a testnevclés cred-
ményeit.

A játék ncm lehet katouai manííver, telrát nem ópülht*
fel stratégiai eh,eken. A iáték az összes cserkészismeretek
tervszerű felhasználása és beállítása a cserkészpcdagógia
szolgálatába,

Évtizerlcs kísérlct és l.apasztalat rév(:tt fejlőcltek ki a
;áték szalráIyai és a játék rendszert. Mirr<lkettii vitéz
Solymossy tTlászló cscrkésztiszt szcrkcszl.ósélrcn l935-ben
megjelent Cse.rkészidlék szabcilyzutbun látott nvomtatás-
ban napvilágot.

A játék elcnrei a kiivtl,kt,zők :

1. A jttllemnevelós i-eríln : } Iazaszcret,et, egytlnes-
_*Ikűség, kötelességérzet, tekirrItilr,Iisztcltlt, elhatározó*
x,épesség, fegyclem, lovagiassrig, kiiz.szellt:ttr és egyctórtós.

2. A gyakorlati ismerelek terén : ttlslápolás, első-
:egély, térképolvasás, távbecslris, jeladírs, nvonlolvasás,
regfigyelés, terepsport, iig5,csségek, távbeszélés, vázlat-
"x jelentéskészítés, rádió|raszniilat, gázvédclcrn, ló.golta-
llm, }ronvódeltrm, stb., sth.

3. Testnevelés terón: rendgvakorlatok, kiképzós és

=crkőzés a terepen.
*

Az első nagy cserkészjátéko| ll MCsSz. l92l Y. 22-én
:=ideztc a Csücshcgl,en ós körrl5,ékén, A játékon klt.
:i.r.t cscrkész vctt rószt. Sikerc alapvctő jelt.rrt,őségíí r,oll",
.t iátékot rlr. Fodor ]ierclnc és Sulyok Jáncrs r,:scrkósztisztek
; zették.

1022-bcn az I. kerület (ierő í,ászlíl cserkósztiszt.
'i:ztté§áve| a Megycri rlomllokon rendcztl{t nagy cser-
n-**zjátékot, rn,elyen 5ll csapat közcl 20ü) cserkésszel vett
:l:*zt. E jírtók után a csápatok hevouultak l3ttdapesl,rc a
":, Lóczy csapal, lrivószenckarának kísércte melletl,.

-\ félparancsnokok : dr, F'odor F'erenc és dr. Hermann
,;r ,jző cst. voltak,

F]zután az I" kerülct majdncnr, nrinden esztrlnrlőberr
ue,3endezte a nagy cserkészjátékot, sőt a vidéki kerüle-
:.:s is mind sűrírbben szerveztek ós vezettek ilyerr játékot.
r ,"idéki játékok köziil legnagvobb a III. kerület ötéves

rid4§rfun... .,-

i,..:_,
i,,, . -+i,, .:l!._;],:Sr:fdb

Előlryonrul:i* kiitllrtrr

TámadásFetdedtó járór
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t 937, li,t:lt_vór,tnczó

jrrlrilerrma alkalmával. 1925-berr l(trkrrlle nrajornál rendcz(ltt
nagy cstrki,szjátók volt. min{,egy 3üX) cserkósz rószt.vtr-
vővcl" A játékot v. l;arkas licrcnt, §ztlrvtlzte ós vezctte.

ltlitit-ben gr. 'li,lcki Pál, tlr Pa;lp Antal, <lr MoInár
lirigyes és vitéz l"itlkas lrctcnc megt(,kint.(ltte a l)ániai

'l'ávbcszóló rillortr:is

j rrlli|tlurni tábtlr ktlretében .lialttzl körnl,ék(rn rttnt|ttzctt. (l

a ni)ültlt tlserkí:sztrk által a ljcrlin rnellctli .I]ernaui tlrrlőbtl
rcn(|eztltt rutgy cstrkészjíttékot.

ligyébként az. rrt<llsó l0 év nagy cserkészjál,ókai l

kiivctkezíik vtlltak :

Iiól;larancsnokok

I927
t92tt
l92í)
l9;J0
l930
193l
1 932
l 934
1$i]il
1 937
1937

l]udaiirs -*l}rrtlakcszi
t}ríirtr -l)ornáz
].ót-- ]\Iogyorór]
Leányfalrt
lsaszcg
l{t,gyeri clornbcrk
'förökbálint
(iödiillíi,Kt,rtlptls
Ktlnl,órnrezri
Ke tr\,órtrrtrz(í
1\ítrgi,trri rlotnhok

L kertilct
]. ktlriilc[
l. és X,
l. ktlriiltll

.\. keriilct
l. keriilet
l. kerülct
I. kcriilct
l. kcrtilct

( )rszágos
l. ktlriilct

y. liárkas Ir.
v. lrarkas lr,
v. lrarkas l.'.
r,. Solyrtlossv t1
v. Solvmrrssy ti
v. Solvrnossy ti
v. Solynrossy ti
v. Srllytrrrrssli I i
I(ocsis l,ászlíl

Schrank Iindrc, (]zrrch Józstf
I.]rv }1.1nil, Scltrank ].]nclre
Sr:lrrank Ilntlrc
v. Sclktl1, ()szklil, Stllrrank l]lndrc
Jr,nev lsl,vlitr, ( iiittt,zl, .liinrls
Szallíl ZrllIiill, l(rrvitt,s Kcllcr \l.
Szalrti Zoltán. Kor,írcs l(tlller M,.
(]zoclt .]t'lzseí, l l<lrvirllr Nírndrlt,
Klcincisel l,Iilitis, ll<lrvátlr Nlinrior

Klcineisel llTiklós, I lor:vátlr Nándor

;\z rrtolsó lll ór nag.y rserkószjátókai

Vt,z,r.ltItllI c l v I{erület
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* R.ninuó,vÉcnExnltrisn,_

IV. Elvégzendő munkák
1. Keriilrrtek ós vótrnegyók rószóröl :

cl llintlílháIózat kiépitóse a vármcgye, illetve c§apa-
terk kiiziitl,,

öl l.)llenőrzí:sc annak, lrogy rnincten csapat kiépítet.te
t: riatlri lrálózatát.

e/ Állandó íigyelő és ügyelcti szolgálat tartása.
dl Csapat ök. eszközök igényónek kielógítése.
r/ ltiadójcl vételónek megszervezése.

l) ,látókról összefoglaló jelerrtés fe}terjcsztése, ,

2. Vírrrlsi (községi, körzeti) megbízotl, rósz.óre :

1, A vártrsi (községi, körzeti) szervtző a lrelyi visz,o-
nyoktrak ltlginkábll megfclelő tcrvet dolgozza ki és azt
annyi póldányban kószítse cl, ahány csapat a városban
van, l,] tervlten megjclölt iskolákal vagy mírs épülctet,
mint elfoglalandíl kiizépületet, czenkivül a hclynck, illtrtve
körtilrnényntrk nrcgfcltllően llányászsztrájkot, hcgyclfogla-
lást vagy crtlőft,lgyujtást feltevésként beleszőheti a tervbc,
Ilyet -- tlsctleg jelképes g_várszalrotázst, hidrobbantási
kísérletet, gyujtogatást, távbeszélővonalelvágást, titkos
fényképezést, nregfigyelóállomás oszlopának elfűrésze-
|ésót stb. -- megsz.ervezhet. de megfclelő óvai,osság-
gal ós {rgy, hogy abból tényleges kár ne származeék
senkire.

2, A kerület segítségére van a kerülettöl a csapatokig
szóIó' ráclirihálózat kiéllitésében (saját városára nézve),
valamint abllan az ellenőtzö,munkában, hogy a városban
mintlen csapat saját riadóhálőzátát kiópitette-e ?

3, (i kéri fel azt a cserkésztisztet. öregcscrkészt vagy
civil egyént, aki a kém szcrepét vállatja. (ölyan városban,
ahol több csapat van és tervének inkább mcgíelel, sziiLkség
szerint több személy is felkórhető.)

4. Figyelenrmel kíséri a riadó ós a kémkeresőverseny
lefolyását s erről összefoglaló ielentóst küld, melyben az
egyes c,sapatokat teljesitményüknek megfelelőcn pon-
tozT,a. (.Figyelembe veendö itt a jutalmazásra vonat-
kozó rész.)

5. A paro.sí (községi, körz.eti) megbízott a csapatok
részérc készitentlő fcltevésóben a kómr6i részletes személv-
leírást adion. atnelvben olvan különös ismcrtetőielet 'is
jelöljön m"eg, amirőia cserkfszek ráismerhctnck. IÍa ilyerr
nincs, úgy más titkos egyezményes jeltlt is lclret alkalmazni,
ami biztosítja a lrelyei nyomon hálartót felfuvése helycs-
ségéről (pl különleges kézfogás stb.).

Cserkészszövctsóg időrrkittl, a ktlrületek (csoportok) sajáí
tebeliikben, tctszőltlgtls időben rendezik rneg.

I. Célja
l. A jírték célja romarrtikus fclnrlat,tal a magyár

cserkészfiílknak örörnteljes éImét"tgt ttlrrxnttlni.
2. Cscrkészeink ügl,essógél, i,s öntcr,úktluvségét kiván-

jrrk állaln ncvelni, illel"ve fokozni,
],|. A riarló pctlig az egósz cst rkészet Ieylgelntezett-

:!gétu,lt próbdiu kír,án lenrri. (l'artrncs rnegértése, pontos
r,égrchajtírsa, 5lvorsaság, időbrx beatJott jelentés stlr"}

IL Feltevés
A játók teltevését a Magyar Cserkúszszövctség nagy,

álta]ános krrretekllen irlcjckrlrán kiadja és ir,.1\lagyar
t,stlrkész"-ben a játék ilgyét állanrlóan napirenden tartja.

ffi. Áltdenos tudnivalók
l. A riarló és kótnkercsőjáték végrchajtása a titkosság

§z(lm előit tartírsával civilruhában történik. lfitkos
ltlzésck áz egyc§ csapatokon helül alkalmazlratók.

2. A,,Mafyar (]serkész"-ben kómkeresós-közleménvek
_.iennek rueg,"ánrelyck a nyolnrabukkanásnál ^segítségülszolgállratnak. A cscrk(,szek csak a la1lllól sztlrezzeilek
t-,lomást az cgész játékról" A, parancsnok mozgassa őket
::.tünés nélkül ós lcgícljehll csak mótlokat adjon arra,
::g1, a kcllő pillanrttlran a cserkészck a íeladatot saját
e;r,éni leleményességükkel, iigyesen nregoldhassák,

3, A riatló jelzóse ;r ,,T{ésen l" szóva| történik.
{. A kcriilet rövidhultánril rárlión (esetleg távirati

,l*-,:n is) a követkcző szöveget kapja : ,,Csapattlknak
:,,t:slnlél ke:delt,.

.l. A röviclhullámri távirat arlása titkos jelkulcs segít-
§it.,el történik. mclvet az egyes állomások ktizvetlcfiiil
r*inal< meg.

_ t]. Az a csapat, amelyik lcgjobban oldja meg a
§o;l-etség rész.éről évenkint kitűzött riadó vagy kém-
lffi,{ojqlék -_ esetleg más hasonló feladat *- részleteit,
om,mC.:t dílol nver,

Ázon csapatoknak, arnelyek az országos hálózat ki-
'fm[i[**eben clicséretet érdemelnek, emléklapat adunk.

.{ befejcző beszámolóban kütön is megemVkezünk
.uüíTÉi1-" a cscrkészekről. akik különleges ügyességükkel
m,im:":le ki.
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3. Csapatparancsnokok rószóre :

1. Pontosan a kapott utasítások szerinl l<cll
cljárni.

2. Gonrloskodjék arról, hogy a feladat a fiúli szánliira
valólran élmény legyen. t)zt úgy (lri cl, lrogy ő mindcn1,
tud, de llizalmasan kezel és a fi{rkkal olvlioi-o]ykor kiizöl
valanril" és főkóllpcn iit]tll"ckt,l, art a nicgrllrláira lrózve .

miáltal őket a végrrlltajtás 1lillanatáig tr:ljtlsen fel-
készlti.

3. Lehctőleg visszajtllcnti a keriilr:tnek a riarlrijcl
vételét, illetőleg annak a lcgtrttllsíl fiírhoz vnlri elju-
tását is.

&, h paranc,§noft a cserkész.ckntlk adjon olyan rillra-
igazítást, amelynek a felarlat nrcgvalí,rsításánál ltasznát"
velretik. Pl két fiú hogyan fedczzc crgvrrtást nregfigytrlós
közllen úgy, hogy a ítrladat; v(:grelrajl,írsakor magukrr)l a
figyelmet tlltcreljék. (Séta közllen senr legt s térná rril lrt:sz(ll-
nek, mtlsét mondanak, vagy lnbdáznak st,b.}

5. A fiúk csapatonkétrt, ltasználltatnak tlgvntás kiizíitt
jelszót, titkos jelz(,st, meglrt,sz(,lést, csonka ször,cgrészt,
melynek segítségével egy-egy csapltI tagjai összerlolgrlz-
hassanak. A cserkószek álszakállt, llajttszt vagy egyéb
félrevezető eszkíizt alkalntazhat;nak. (A naszkirozás virla-
mennyi formáját kihasználhirtják,) A parancsnok adjon
utasitílst a kértr megszóIítására nézve, va]amint arra,
h_ogy a fiúk külörnöscn nrire legycnek tekintette].
Espedig:

a/ hogy a megszcrzett titkot, vagy érrlekes adatot
trilságos közlókenységgel vagy fc<lsegésscl másnak cl ne
mondják. Sok a<lat juthat igy a lrűnszövetkezel lrirtokába.
(Vonaton utazás alatt, vi]lamoson) ;

D/ lehetőleg valamennyi megszcrezhető közérdekű
arlatot lessünk el. (I'l elhagyott holmi átnózéstl stb.);

c/ kényes természetű adatokat, vagy bizalm,as r(lsz-
leteket utcán, villanroson és más nyilvános htrlytrn nc
beszéljenek meg;

rt,l nc dicstlkcdjenck, ne fecsegjenek, ncrt ezzel leg-
rejtcttebb rlolgaikat is elárrrlltatják, Legyenck zárkrizottak
és óvatosak;

e) vigyázzanak holmijaikra, de különöscn fe|-
jegyzóscikre. Ne hagyják el azokat l (.Iegyzct, táv-
irat stb.) ;

l/ ne engedjék érzelmeiket rossz érdekck szolgála-
tába állttani.

6. A riadó lrctében a délutani órákban a csapat-
otthrrnban állandó ügyeleti szolgálatot tart"

7. A riadó és kémkeresőversenv lezárásakor részletes
jelontést küld a kcriileten keresztÜl a köz.ponthoz.

8. Igyckezzen a firikkal kiscbb érclekes előgyakor-
latokat rendezni.

tÉGoLTAtoM
A rnagyar cserkészetben a Léglltal.m.i Kihépzós az l93!

évi l.égvérle|mi törvény és ennek kapcsán kiarlott VüM
.{4() l-- l93í;. eln. szántíl lenclelet értelnrében köte lező. l
magyar cserkészet ezt a nagy és íontos nenrzeivi,clelmi fel
adatrrt iirörnmel végzi és tlnérzetét emeli, hrrgy eblren ,

rnunkálran tevékenyen részt vehet.
A törvény értelmében mindcn l4-ik é|etévét betöltöt

cserkéiz légoltalrni se5édszolgálatra köteles és erre ki kel
képezni.

A lé6oltalmi segédszolgálat áll: Blsóse6ólynyújtál
mentiiszolgr|rlaí, figyelii-, jelentő- és jelzőszolgálatban se

gédkezés, ktizrenclészeti szervek támogatása, küldönc-, tele
íon, stb. szolgálat,

A MCsSz. az elsíí Légoltaltni aezetői. Tanfolyamo
1936-.17 telén tartotta meg ll5 vezet(s részvételével. A to
vábbi oktatást ezek végzik.

'I'rlzoltástrrrtt srlgódkezós Kcrékpánls ktilclöt

A MCs§z, az összes csapatoknak kiadta:
l,,Az Országos l,égoltalmi utasítást.
2. Az Orczágos Légoltalmi Jelz6 utasítást,
8. Ae Országos Légoltalmi Munkatervet.
4. A BüM. tűzrendészeti rendelet kivonatát,
5, A MCs. l93ti karácsonykor minden el6fizctójén

Légoltalmi .|áték-ot ajándékozott.
A kiképzés a fentiek szerint mindenhol tervszerüen í

lyik, egyébként a klvánt kiképzési anyag már eredetileg
a cserkészet próbanyagát képezte, úgyhogy ez különös mc
terhelést a cserkészetnek nem jelent. Mégis a MCs!
l937 február l-én elrendelte,hogy e nagyfrrntosságú és a csr

készmunkát gazdagití, érdekesebbé és nemzeti szempontl
is eredményesebbé tevő oktatásnak a csapat kiképzési pr

grammjába felveendő.
Az els6 nagyobbszabástl Cserkósz Légoltalmi Gyakor

tot a Budapest I. és Szeged V. ker. tartotta,

'I'r1 zolt ástrrrtt srlgódkezós



Honi légvédelmi szervezet
I(at ottai (aktí.v ) légr'. }loni létrlvórlt:lrrr.i llllg;ltri liiliollaloln

jrizíi szolgri}al:
(katonai)

]. Jelző szolgálrrí 2. Légoltalmi sc- 3. Áttalánosgólycsapatok. isrnertelós
IJtsősogril y

A cserké,sz az l,, 2., 3. alattiakban fejt ki munkát és

hivatott se6édszolgálattlt ellátni.

Általánrls nlunk&íOrv
l,, Jelzőszolgálat. Morse, Lámpa, §í1l. Fonika. 'Ielefórr,

Rádió stb. Helyi megfigyelés, jelentés, kármegfigyelés. Hír-
sztllgálat és riasztószolgálat. Repülőgépek gyors felkutatása
ós felismcli,se. lrány. Sebesség. Magass:i5. Típus. Kerék

piirozás.
2, Elsősegély {-s

menttiszolgálat. (Próba-
anyag.) Környékismeref.
Gázálar chasználat, Fer-
tótlenitós és gázsemlc*
gesítés,

3. Általános légvé-
delini ismeretek. Éspe,
dig: Légvédelmi utasí-
tások. Légoltalmi szer-
vezet és abban a cser-
készet helye. Repülőgé-
pek, fajták, harcmodrr-
ruk stb, Gyujtóbombák
lényege, veszélyessége,
oltása. Harcigázrrk ós

gízálarc ismerete,

lrertőt}etriLő szolgli lat

Az orseágos jótett-hetet a 3, cserkésztörvény nrinél iga-

n:b átélése és a fiúk szociális tevékenységének fokozása cél-

eból állította be programiálra a Magyar Cserkészszövetség.

_l_-l elsöt 1934 decemberében, a másodikat 1935 december

'-2{-ig rendezték. A névtelenül folyó nemes munka ered-

amréről a csapatok, a íiúk neveinek elhagyásával küldték

nrr beszámolóikat, A második év eredményeként a mozga-
'ú,..n ,ragjai 7322 db ruhanemút, 45 q tüzelőt, 1070 db játó-

rrrr" ir-}6 q élelmiszert, 2l15 dh könyvet és 2575 pengőt gyüj-

lriln:t* es osztottak seét; 200 gyermeket meguz§onnáztattak",
,i H,-han az országos jelleg m.egszűnt, de a csapatok így is

llrr3;ii| e munkát.

Áz I. ker. lógoltalmi gyukorláta

vIa\IERsENffiK, vIzíTABoRoK
A vízicserkészet olyan idíís. nlint maga a c§erkészet,

^ 
tőbb viziesemónyek a kövttkezők voll.ak:

t913. A,,Zriszlónk" rerrdezéséllen 100 cserkészrésztvevő-
vel az ti. n. ,,Vugi tulajút" Kralovántól Komáromig,
A rnegtett út ;]00 km volt.

l914--19l9 között a világháborír alatt a vízicserkósz-
munka sztinetclt ós csak sztirványosan találhatunk
egy*egy vizicserkész-tállort a DÚna vágy a T isza
mentén.

t920. Megjelent Dr, Zsembery Gyula könyv§zerű ismer-
tetőjc a víziéletrljl. Iiz nagy lökést adott a vízi
cserkósz munkának.

1921. Formálisan is megalakult a magyar vizicserkészet
A vízicserkészpróbát töbil százan teszik le.

1922. A 14. }{olló-cserkészcstrpat lisztergomban ajándékba
kap egy elhagvott Dunaszigetet, amelyen a csapat
élénk víziélett,I kczd.

1§23, A 2, sz. BKG csapat Passautól Burlapestig 10ladik-
ktrl és a 14. sz. I-Iollrr-csapat llt,gensburgtól Eszter-
gomig 5 ladikkal cveztek lc a ])unán.
Á csórkészmozgalom 10 óves jubileuma alkalrnából
{tszóversenyt é§ vízbőlmentési bemrrtatót rendeztek
a Rutlas-fürdőben.

1924, A dániai világjamboreen a mag}*ar vizicserkószek
a kajakversenyben Amcrika mögótt a második rlíjat
nyerték.

|925. lyz I. kerület szúnyogszigeti nagytáborán ladik-
és palánkos csónakvcrseny került lebonyolításra.
Ebben az esztendőben a vízicsapatok a Sióra, a
l]alatonra és a 'fiszára is elmeré§zkedtek.
Kiseblr dunai leevezések is voltak, közte egy propa-
ganda csónakfelvonttlás Szerrte ndre és Budapest közt.

t926. A ncmzeti nasvtállor alatt a vízit:serkészek részt-
vettek ladik, 'iilircvczős csónak, úszó- és vízből-
menté§ versenyeken.
Ebllen az óvbén a Magyar Cserkészszövetség bérbe
vette a Népszigeten a Rex Lloyd hajógyár telepét,
amelyen dr, Zsernbery Gyula megszervezte a Magyar
cserkészszövetsép országos vízitelepét.

1927. AL 2. sz. BKG. Cs Í ta. Ho'i]ó-cserkószÖsapatokból ala-
kult versenycsoport résztvett a II. nemzetközi vizí,
versenyen és tálioron a dániai Helsingör-ben, ahol a
díjak legnagyobb részét elnyerték. Ezáltal megala-
nozták a masvar vízicserkészet nemzetközi ltírnevót.
L)r. Zsember!"Gyula megrendezte az elsö vizivezetői
tábort a vízitclerren.
A magyar vlzicseirkészek végigjárják az összes buda-
pesti 

- 

évezősegycsületeket bcm utatkozásképpen .

Az I. kerületi nappal kapcsolatosan lampiouos
eserkészfelveinulást i,indeztek a l)unán,

2ű
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ViIrrr|:'rlok

Cs:ikll,ázís

192|t. l\ Nlirgl,irr,(]st,rkilszszövtltsóg ?'íltrllrq ltrcli(lt.t nen}/.(
kiizi vlzijarnlrorcet rendez(,l.t dr. Zst,tltl:er\, {]\,t|
parancsrróksága alatt. A tálltlrllatr rilsztvrrtt k
it)Ot) rrragl,ar cstlrkész ós lt kiillöldi nt,tttztlt k
100 t,sclkóiszel ktillviseltc|tc rnagírt. Ilz volt rlz c|

nagv vizit,st:lttóltv N'Iagyirrorszligtlrr.
Ulianckkttr lolvt le a lII. nemzct,krlzi vizicserkés
konftlrcncia.
l.]llllen irz. (,v}len nyittll,ták lneg ünn(,l)(,ll,t,scn
rlrszirgos víz.rIelellct, atttt,1.1,trl. trltlg cllllen irz évll,
l}arlen-|)ou,r,ll is mcglírlogirt,rl1,1.

l92í}. A lllílíl\,:lr vizitlsr,rki,szi,k it llillit,trltt,arli vrlágjlrtrtllrlr
alkaIiiával klrjakjaikkal ós vizisíjtlikliel kiLíiníj,
sze rr:pc'ltck.
lillllt,rr az é\,})cn it Ma8r.,ar (.scrkószsz()r,ctsóg vi:
szettrl(lt; tartolt. A cstiii(lszcs(rnaktlk ttrliclncnr ]l

lc;rt,úk az cg(rsz rijllesti lrili kikiitíit.
l);,. Zsemliiiry (i-vrrla vczctte lr ll. vízivezet
tírllort l{esztlrclvt:n.
(ivőr, Szckszírrtl,' l)cbrcccn, }Iisktllt:, Szegcd és_ Sz.t

ntik vizitele1l ítlírllításának gontlolatával ioglalkozi
l$30, A N{agyar '(]serkészszövcl.ség ttrcgrcnrlczte a J

tlrszágilis vízir:scrkészvtlrstltl},t. a központi víl
telepcn 20 őrs részv(rt,elével.
Az (l. t. R. nregalakitja a vizicserkósz albizottságt

tt}jjl. lisztt:r,gonrllan 
-11 

veiscnyíirs rószr,ételével a I]
orszílgrls vízicserkészverstinl,t rtlnrlezték nreg._
A Ntinrztlti sportuszodá}lan- rtagl,szalrású kajak-
vizillcrtrtrtatíll renrlezclL az, l. kcriilet.

1932. A Ill. rltlrnztltkiizi vizijaml)orccn Lcngvelországb
(iarozynillan r,r 2. l]K(i. csalrat. kópviselte a mag\
cscrk(:sztl t.c t'.

Yizi íirsvtlz,t:tői tábort rrlntlt:ztiittlt,
1933. 

^ 
uiir|tillői vilápiamllorcc kt,l,ctóllt,n ttentzetközi vi

llentrttul,r'l vol['"rr csr:lttrli vátttmt,ntes kikölő ip
medcnc:éjólren, antch,én a kornránl,zó ,rir is rél
vett, li " lrentuttrtrisoton 8 n.,mzt t' vízicst,rkószr
vett rószt.

1934, Orszírgos akatláIl,vcrsenyt és ;lortl,írzást renrlczl
a l(ö7,1ronti Yizitebpen 1) őrd róízvételével.
Az V. vizivt zct.íji tábdr 1tarlrttr:sttoka l(olozsváry }3é

A. SzctrL lstván-nani 
- viríl{os csírnakftllvonulár

kb. tt0 cs(rnakkal rlcttck rószi, vízicscrk(lszcilrk
Az L kcriilet hélvégi vízivczet,ííi tírllor1, relrdczt:

1935. MegrcndczLék a IY. országos,r,í,zicscrl(i]§z\|cr§(}í
a Rözptlnti Vízitelepen 1() őrs rószvételóvtll.

r936" 100 öieg<lserkész vtil,I rószt, fl |)as§atI- -lludape
le evczitstllt.
Az l. kerülel. viziveze.tói táhort tartott.

1937. A VI. vízivezetíii tábort a győri vizitelepcn Czcil
László yezette.
200 csetkészcsónak vt:tt, részt a Szcnt Kristílf-lr
csrjnakf clvonulírson.
100 vizicstlrkész kópviselt,e a }lag.var (]st,rkÉ

szövctségct a ttlngerósztlk híisi enlók(lntrk lt,lcplezós

Országos víziversenyek
Az _országos víziversenyek ll részből ílllnak. Íis ped
1, Őrsi i;crsenyek: 24-órás őrsi portyázás, ción

akadály vt,rseny, ri szir s, jeladás, tórk(lp vtlrscnv.
2."}:)gyéni" v.rsenyé'k : Csáklvázás. korrnánvzás. t,]



scgólvtrvri.j iris, t,stitlal<.iavitiis, kíit(llrrrrrnkárk, vízrendészeti
isrue rt,tck, }l:rgvltrtlrszrig vír.rajzit, vizltíil ntcntés stb.

i}, lilrjakvt;rstlnvtrk : összcrakhat(l (ls tntlrtlv kajakokkal.

A víziveuetői táborok meg§z§kott
programmja

1. l.arlikkik(,pzés (cvtlz(ls korrnítny és vágóevtlzővtrl,
csítklvázás. t,tlrltittiis, latlikrend. }le- és kiszá|lás, r,t,zón__v-
sz:tvitk).

2, Az íírsi t,sónltk, kajak, gttrrtlr)llatlon csónak hasz-
nrilatn, jrrvíl"ása st}r.

ll. (ls(rnlrkt íllttsok istrlt,rcttl.
.,l, Vízrtlnrl(lsztlti sztt]litlyok. }lagyarország vizeinek

isntt,rt:t,c.
ir. \'ízllíil ttttln1(ls. \iízi térk(l1tjtrlck. I{iitélrnunkák,

"Jelarlás. (§zcrnnír;r.)
(i, 24-(lríls ;lortyitzits. Cs(lrrak ilkarliilyvtrstny, (Szíik

lrclyen, gril,krrllun val(l ál.}ra|ittlíts, vontatás rrt,lréz trrarLon,
Iltijakcriilós stll.)

A vízir,sr.rkószrrtttnlru ktzrtíí óvt a l.T. ó|tltév
vi zicstrrkilszrrt t t nká t vi.gezh rlt m i n rltr n t:strrkészcstrllat,

nt el v t, rrc a i\l ;t!,{yfl r (]serk(:szsziivcl.sóg től cn gcdélyt kapott.
],.lííteltótclck lrz cngeclélyhtrz : (jsapat jtlc,ntsc :

1. Ki lrlgja vczctni az altrkrrl<'l vlz.irajt ?
2. llírny t,irgja vaIl a lainak ós milycn idíjstk a fiúk és

mil5,en t,st,rki,szvógzet tsógűek ?
3. Van-t, ir vtlztltijnek vízivczetrii vizsgírjn ?
4. lltll l'ogja végtrz.ni a vizirrrrrnkát i.s trtilvtn t:stina-

kokkal ?
_ Megjcgyzi,s : A vizinrunktlvtt} kapr:snlatbarr évenként

..Evi .jeltrnttist" kcll tenlri.
Antcnnyilltln a vt,zetíintlk vízivczet(ii vizsglija nintlsen.

:gv azt az cngedély kcltótől sz"írmítva cgy csztcnrlíirr he]ül
aeg kell szert,znie.

oRszÁGos cSÓNAKMoDEtt
vIToRtÁsvgnsENY

A Magl,ar Cscrl<észsz.iir.clsirg mindcn óvllen morlcll-
.--torlásvcrit,nvt rcttrlt,z.. Az cls(i ilvcn vcrstrnvt 1|}34-bcn
-;rtotttt lntg."lizidő§zerint tclrát riógy orsza§os vitorlás-
i . rscny v<llt.

.\ }r,r,seny fu.lge : }Jutlapcst,en vagy közvetlcn körrryékén
,.,;ő álltiviz.

\Iersenlls:ritrtolt., 1. l rlt (hossz ós szélcsség)-nól kisebb
.: 2 kg srill.ntil könnyebll nrtlrlclltlk, Inrlitás kiielölt pontról
Lpura, aInttly csak a távolság ld-rószével egyenlő szélcsségű.

2, Motle.llck l ós 2 m kiizötti nagyságlran és ttltszés
:;.inti stilv}lan.

:]. 'l'tt§zils szcrinti rragyságri ós síllyír hajók, tirvolsrigi
: -|\cnv kartu rrrllkiil.

.\epelrJi ; A ntrvtlzirsnt:k tartrrlmazni kell : Nevt,.t,
,ri;!:ratszíll)l(,t, tírnct, sz.ühtósi évc[, cscrkészképr:sltést,
r,l:rncsnrtki láttanozást, tlsitpatpecsótct, a lrajílLiltus
n,l *ntvcz(lsót.

Diiu;tis., A győzltrsek a Ma15lar (]strrkész.szövetsóg és
u, Iit,r. vándortlljail;nycrik. I. verstlrtylltlnaMttgvnrCscr-
r.:r;.izör,cts(lg vánrlordíját virtli lt 1.1. clsal)at. l l I. vt,rscnyltt,n
r": ] kcr. vántlclrrlíját védi 7, sz. csapat.

Vlzlsl

,órsl csónakok

Órsi hnjó

liajakok

I

Modell ütorlÁs
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I(iliivós

REPÜtÉs
A magyar c§erkészek a motornélküli repiiliísportot két

góp avatásával l93l-ben Budaőrsön kezdték meg. }lbben az
évben miir vidéken is voltak próbálkozások.

l932-hen a központi kiképzés Pilisborosjenőn, l933-ban
Gödöllőn folyik.

A gödöllói világjamboreen a cserkészrcpülők küllin
repülőtábort szcrveutek és jelentős eredményeket értek el.

1931 óta jutott a cserkészet a Hírrlrrashatirrhe6ven ál-
lanrló és jri kiképzési terephez.

A repülést kedvclii cserkészck rnég l'iatal cserkószktlruk-
ban modelleket építenck (lílsd ,,M. Cs." i:s ,,Ilzermestcr"
utasításait) és ezzel játszanak. ldórrkónt kisebh nroclellvcr-
senyeket is tartanak.

l6 éves kcrrtól a cserkészek sziilői íriisos belee6yezóssel
rósztvehetnek a nrotornélkiili repülés kikí:pzésétlen a köz-
ponti, vagy virléki telepcken.

A repiilííkiképzés nregfelelő elrnélcti és gyakorlati ki-
képzós ut/rn egyszerű lesikllrsokkal kezdődik ós nagyszabiisú
vitorlázlrsokkal, t;iv-. cél-, idií- és magassitgrcpiilésekkel r,ég-
ző<lik,

,r.t" vizsga
3(} rrrásodpcrces siklás.
Jelvény: egy fehér sirály kók rncziíben,

,"llir vizsga
(i0 rnásoclperces siklás célrcpiiléssel kétszer (2 sirály),

.r{l{. vizsurr
5 percig levegőben való vitrlrlázás (.3 sirály).

Teljrlsít, nróny jelvíln y
50 krn távolsá5. több mint öt óra tartílzkodás a levegó-

ben megszakítás nélkül és az elin<lulási pont felett l0("){,l rn
ma6asság elérése vittrrlirzással.

Jelvény: 3 fehér sirály eziistkoszorúharr"

Teljesítmények
Hely Év tselszállások szánra f!ry{9-i

óra l

idő
ptlrc.

Vizsgtik Jegyzet
A B (

Budapest

1931
1932
193l]
1934
1935
1936
1937

656
1,659
1.104
1.156
1.392
2.018
1.632

zI

í]
40

ua
6tt

10:]
tl9

20
24
2a
43
46

2:\

9
l0
2|l
2(,
27
26
24

3
7
tt
7

l5
21
1il

-i
7
7
|l

tX, 1-ig

Sopron
Ozd
Miskolc

Bdclig
1.030
1.4.17
2.304

2
5

13

.X)

:}2
27

2
l)()

2(i

2
6
tt J

14.428 4ít6 24 203 9il 30

1933 YIII. 6.
vIII. 8.

1934 lII. 1.x. 7.
1935 lv. 22.

vll. 30.
1936 vII. 30.
1937 vl. 6.

vI. 29.
vI. 29.

Kimagasló eredmények
Rotttrr l-ajos cst.
Rotter l.ajos cst. . .

RoIter l,ajos cst.
Rotter L,ajos cst, . "
Steff Tibor cst. ..
}lotter l-ajos cst. ..
Rotter Lajos cst. ..
Steff Tibor cst. . .

Tatarek Béla cst.
Doléviczény Ferenc.

68 km
8.1 km
50 km

54 krn
274 km
l]26 km
35 knr
5t ktn
40 knr

1840 nr
1000 nt
970 m

1433 m

1200 m
1ü]0 m
1200 nt

Gödöllő-*Kálkápolna
(iödöllő--Kálkápolna
Kcvélv -Pilis- Rit,skc.
24 őrá 14 1ttrrc. llekor<l
I 1ármashatáp}lggy*--Pilis-- -l )ömös
Budapcst--Szá<lsa. Nernzeti rckr:rtl
I3crlin---Kiel. Nemztltközi célrepülósi rckorcl
,ButlallcsL- liszLcrtrlrlrrr. 3.2j'l óra.
I}u<lapest ,,llicskc, 2.30 óra.
Buda;lcst-,-Nézsa" 4.56 óra,

Vit*rh'tzás §iklás
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Versenyek
l93(i V. l(;-- ,21 . l. S. 't'. lj" S. ktlnftrcrrlili,,,rrl kapclr:latn*

rltY}}zetkiizi,Ycrscny"
í" 'l'dualui11 l 11ottcr l,ajos. csl", lip. - §rrgyarrivlir"

Il, fuIutlttsstitt; Stcíl' 'l'illor, cst.
Ill. Idől.artltrr., Sillrls-Szltllír_.l}rillt. 7 tira.
l1)37. V. ,, IS'|'1.1S (;\ t]ltl "l " clsiilrtlk l1ot.lcr l'aj*s csl..

k_apia }lcrlin--,liicl rqriilós(lrt.

Fontosabb e§emények
1 -93$. I * ng11 cI- m ugy a r rr:;r ii líitá }rrlr n I l árrrrnsh ll tárh cgvl:n.

R§ptnőMoDntrÉplrÉs És vEn§ENy
A Magyar {]serkészszóvetsóg az elsii rclríilíi-nlorlt,ll lrt,mrI[atrit

ts vcr,stlnyt 1923, lV. 2*án a l0 óvcs iuliilt,rrrni iilrnellségck kere-
lellcn l.artol,tá rncg a Vilrrrrczíin.

Azóttr a c,scrkésztk egyénenkint fogla|koznak rcpülíínrorJcllck
:pitésével. I:]lrllcn a tckintctlrr:n lrlrr,sztrii mtlnka a cstrk(lsztlt.llen
;lég nem folyik.

A legrrtóbhi ntlrnzcti repiilíi-nrotlrlllvtrseny pál1,;zat fcllótclei
:agyteljcsítrnónvű, gumimotoros rrxlrlcll szcrktlszt;ésórt, és ópító-
*ere a következők voltak:

,,I{ószitentlij nagytr:ljtlsi{,lnérryű rntrdrlll, llmelv ltlgnlálrlr
i(}C}0 móteres l,ávolságol rqtiil. |:',z az crt,dtrrénl kí,l,félt,krillpen
tihető ci;

l. Nagvrlbh íeliilcli l.cr}relósú, hr'tzítcsavaros^ sclrtlssrl,gi mr:rlel-
I. r,a91,

2. ]§s felüledi ti:rhelósii toló yagy ltLtzórsava_los st:ltt§*
.-qi rrrorlt,llc'l.

A gó;l ,feszlí,lvlrlságárrak alsíl hat"ára l000 mm"
iírr{,rrrja grrrrri,
A l-t,t,s,,nrttt cs;tk zárttiitzsű gilJlck vchctnr:k rtir;zf.."

}\Xod*llr:k ;

Zirrtl.ijrzsű

gurnimrrlor . . "

l -supaszárny
v jItlr!írzíl

:'r,n zitt ttlo1,o-

rtls zíl1,1, liirilriű

2.i]7 knl

2:t.1| krtl

knr

1 .§ar,lil_§ip' rtarn ulkrtlmi !lt!,:9lrl1,1lt ltrttt l:,tlqőI lehúl rósr|t!rt|!Oi]{rl. icrla11r
,\írn 4 !ííe l( miníl !ökí.lrlrsthb kili ih,sIl||\t|! ,,,ttttk,ilitl.
i, Is(rkí§aiir?ntsúl .ry, rsu.kísr!illlk, rt1. iilt|-s. t:Í.:isllar| ;/Ö, iter* l:Íy:l:Í. *-,l It'111717a||. !.',lk rvtk ty:l;iirl.ile- ll: t:):i|!t:i li.c lrii,,.:r;..il,tl'lris l:g:'íli,ili_

Modellrekordok (német)
Kózi (liltdi)

"_Il:.-*iJi|
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Kandcrsteg

sívnnsnnrmr, sírÁgoRoK
1922. An első magyar cserkész sítábort dr. §ztrilich Pál

vezctésével a 2. sz. BKG. csapat rendezte a ,,Bálványos" ol*
dalában (Bükk). A létszám 30 cserkész, A tábor sírrktatását"
dr. Zsembery Gyula végezte.

1924. Az l. országos cserkészsíverseny Budapesten, 52
résztvevóvel. Rendezte dr. Sztrilich Pál vezetésével a 2. sz.

BKG. cscs. A versenyek színhelye a svábhegyi Normafa kör-
nyéke, a lebonyolítás háron. korcsoportban történt.

1925. 
^ 

Magyar Cserkészszövetség nregrendezi az elsó
siakciót.

1926. A IL országos cserkészsíversenynek l52 részt-
vevóje volt.

1927. A karrderstegi nernzetktizi cserkészsírversenyen dr.
F'arkas Gyula vezetésével a 25, sz. §zt. Imre cscs. vett részt
és a kitűeiitt vándordiiat elsii ízben megnyerte. 0rszá6<rs
sí-hike a D<lbogókőre. Téli sítáborokat rendezett a 2., 3., 5..
l5., t32. ós l4tt. §z. c§cs. A Dobogókőn síeléssel egylrekötött
cserkésztisztitábort vezetett dr. Zsenrbery Cyula.

l!)28. 
^ 

IIl. trrszágos síversenynek tti9 indtrl<ija volt,
A l l. sz. Bocskai cscs. vett részt a karrderstcgi nenrzetközi
síversenyen ós újb<il nre6nyérte a nragyarok számára a vátr-
<ltlrdíjat. A Magyar Cserkészszövetség kiizptrnti sítábort ren-
.dezett a Kélt,es al:rtt.

1929. A IV. országos cserkészs{ver§enyen már 24 csz

patblil OS járőr, 59l cserkésszel vctt részt. A ll. és 12. csc
Kanderstcgben végleg elnyerte a nenrzetközi cserkésesíver
seny vándordíját, A Magyar Cserkészszövetsé6 8 őrssel s

hiket rendezett Solymár és Pesthidegkút között, Közpon
sítábort tartottak Ujhután (Bükk),

1930, Az V, cserkészsiversenynek (i59 résztvevője vol
A kózponti sítábort ismét Ujhután rerrdezték nreg.

I93I. A V[. országos cserkészsíver§enyen 27 csapatb,
l93 járőr s ősszesen 730 cserkész vett részt, Ez volt a lc1

nagyobb létszárnír síverseny.

1932-ben a VIL síversenyen 447, I934-ben a VIII. .s

ver§enyen 87l, 1935-ben a IX. síversenyen 20l, ,l93ó-[ran
X. síversenyen l49, 1937-bel a X[. síversenyen 2l csapa
ból 60 járőt,247 cserkész vett részt.

Az egyes versények feltételei többé-kevésbbé azonos;
voltak. A lebonyolítás három korcsoportban történ_t:

L korosztály t8 évtól.
Ií. korosztály 16-18 évesek számára.

III" korosztály 13_15 évesek számára.

Versenyszámok:
L korosztály, l, futóverseny, kb. 6 kilométeres távtll

2. slalomszerú lesiklás kijelölt pályá;
_ ,kapukkal, két futásban.

l[. korosztály középnehéz pályán egyszerü lesiklá,s

lI[. krrrosztály enyhe lejtőn egyszerú lesiklás

A II. és I[l, korosztálynál megkülönbtiztettek kezdő ,

haladó csoportot. Kezdő mindenki, aki a verseny évóbe
kezdte el a sízést.

l937-ben vették be a síverseny programrnjába az akl
clályversenyt, am,elyen négyes járőrök vettek részt. Akad;
lyok: síjavítás, tüzgyújtás, elsősegélynyújtás, gázza7 l'erti
zött területen áthaladás, tletegszállítás,

A síversenyek számos díja közül a legfontosabbak
következők: A ,,F'őcsclkész Válrdor<líja" a leg.i<lbl> sízíi cs;
pat számára, a ,,Hrrnvédelmi Miniszter Vándorclíja" négy
járőriik szárnár,a, A MCsSz. vándordíia a 1e6.iobb vidé
csapat szánlára. a Ncntzetvédelnri l'iíbizottság vándordíja ,

akadályversclry gyiíztcse sziilrtára,

l{;rri;rilrlI l " r rsr{ t,l'l li 5i!a:!,:;í]]!r }|-:llltr r tttLr. |:\ll.,fll,,ill l!}'lt;
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cÉltörÉ§z;ET
A Cserkészszövetsóg mindcnkor nagy srilyl, htrlye2g11

a céllövősp<rrt lejlesztésére és megkedvelletésérc. Iill}rcn a
munkájában a m. kir. Honvédeltni Minisztériurrr rószéről
mindenkor, rlc kiilörrösen az rrtribbi óvckbtrn, nagy tánto-
gatásban részesült. Az első céllövó versc.nyhcn a 13.
Ezermester cs.-c§apat vett rész[ 1925-ben (Levcnt*serleg
versenyen) és ott elsó helyezóst ért cl.

Igen scrkentőleg hatotl a cóllövősport megketlvt,l-
tctésóre az a tény, )rogy a szotnllat}relyi Ill. cserkészkcriilet
a gróf leleki PáI vándordíiat (lásrl fónyképct) rrregalapí-
totta és erre országos versenyt lrircletett. liltiil kezrlve
évenkinb megrendeztük az országos cserkész-cóllövővcr-
senyt.

Irlőközbcn a Flonvétlelm,i Minisztórium 1000 tlarab
cserkész kispuskát hocsátrr[t a Szövetség csapatai renr]el-
kczósért, aminek credményekónt a escrkósz-cé]lövős1lort
nagy lendületct vett.- hz 1934, éuig bezárő|ag az országos cserkész-cél]övő-
vcrsenyeken a 1II. (soproni) cserkészkeriilet által az 1í}3O.
évben'alapilott grói Tcleki' Pál vánrlordíj volt a kcrülel-
közi csapáü versények első díja. Az 1935. évbcn a hon-
vÉ,delmi-minisztérium orsz. cicrkész cóllövőverscny cél-
jaira vándordi.iat calapítotL. A Szövetség azóta erre a
vándorrlíjra irja ki a kerületközi csaputvcrsenyeket,

h oörlijllői l V . uiltiojamboree évében, l$.3l}-ban (iö-
döllőn a X. (pestvidéki) cscrkószkerület rendezésélren
meglartotb orsz. céllövővcrscllyen a
világjamlloretr cmlékezetére a verscny
felrér szarvast ábrázoló dlszcéltáblára
való emléklövésekkel keztlődött. Erre
a díszcéltáblára a ver§enyell meg-
jelent elókelőségek emlék]övéseket
adtak le. Ezt az emlékcéltáblát a
versen_y! megrendezií X. (pestvidéki)
cserkészkerü|e:t ől, zi.

]\{iutarr a Il l, (szomllathtlyi) cser-
hészktrriilct l93i-l-ben a gróf 'l'elcki
Pál vátrdortlíjat harmadszor is mcg-
nverte, a vírnclorrlij a IlI. cserkósz-
kerület tulajclonába mcrrt át. Azóta
a kerii,let az clnyerü vándordíiat a
_.aját kcrülcti versenyein első esalra[-
riijul tűzi ki.

A,z 193ő. és 1§36, ipóerl csaknem
az összes kcrület részvétclével tar-
t.yttuk rneg az or§z. cserkész-cól-
iirőversenyt. Ez a nagyollb méretü
r-tsn étel azért vtilt lehtliővé, mert a
Seövetsóg az ribiköltség fél összegének
megtérítésóvel a nagyobb számban

Yerseny a Cscrkdszltarkban.

valíl rószvételt elősegíteni igyekezetl.
§z 1937. évben a Nemzetvétlelmi
Iríillizottság a cóllrivősport fcjlcsztése
érdekébcn nagyohll áltlozatol, hozott
és lehetővé tette, hogy az összes ke-
riilet kót hivatalos c.sapatának vcr-
senyzői, teljes útiköltségük rneg-
t.éritúsóvcl. a ver§(rny(tn résztvt,hcs-
senek. Iizt a nag5,mórtókű teirnoga-
tást tapasztalva, ttillb csallat saját
költsógón is felutazotL 13utlallr:s[rtl,
hogy 0nngk az országos vcrst,nynck
ré§zc§e lehessen.

Ebben aa '|937. évlren az or*zá;
gos versenyt rnegelőzííen minden
kerülct is megtartot.t:a a válogatíl t:sa-
pal;közi verseiryót, melyekre-a Ncrn-
zctvédclmi ]rőbizottság több díjat

'',Í,iii" utatt ki.
ván<lorűj llyen körülményck között írz

1937. évi crrszágos cserkész-cólIövő-
ver§enycn valanterrlryi cserkószkeriilet verseny-
zői résztvtlbtek és országos viszonylatban is
igcn jó eredményt értek tl, Igy a ró,vcr-
cserkészck csa1llrtvtrrsenyé[ a llutlallcsti 1|2.
sz. VtII. lt. cst,rk(,szcsapat l2:ll egysóggcl,
a7. cgyórri vt,rscnyl, 1lerlig }lertlnyi l)czsó,
61-13. csapatlrcli rílvertlst:rkész 2l'ltl cgysóggel
nverle. hz örtrgcserkészr:k csapirl,verscnyéllen
a lJtj5. §z, Petur cserkészcsapat 1320 egy-
sóget. a7. eg5,érri vcrseuyben pedig Krr]csár
"}árltls. 301l csallnl lreli iirtlgr:serkósz :274 cgy-
ségt.L órü cl,

i§f
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,,'l*|'
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Az edtligi országo§ cserké§z-oéllövőverscnyek aelatait

az álábbi tálllázat tünteti fel l

A jiivőben a §zövctség
éventc rnájus hrinalrllan az

alábbi kiírások §zerint tartja
meg liutlapcstcn a7. or-

szágos c§erkó§z*cóllövővcr-
sen5,t :

A Nemzetvédelmi Itőbizottság adományából a
{lserkészszövelség az 1§37. évben egy térdelő lrelyzclben

lövó cscrkésztábrázoló érmet készíttetett, anrelyeí arany-,

ezüst- é§ bronzkivitelben a legutóbbi orsz. vcr§enyen az

ósszcs helyezeít c§erkó§zck elnyertck. Jövőben vá a?"

érmet fogják a kerületi versenyek lrclyezetLjtri rószóre is
a kerültit jelzésével (}:lr:vósés) kicrsztani,

§PoRfirERs§NffiK
Az elsii sportversenyi 19l.!-ban az L. sz. BllIE cserkész-

csapat renrlezie a Pestsientlőrincen megtarttltt cserkésanap
keretóben. (Atlétika. íutball.)

lí}20-han a cserkészmunka rnegindításárrak l0 éves for*
<lulójának errrlékére a Budai BBTE-pályárr^országos cser-
kész- atlétikai versenyt rendezett a lvíCs§z., amelyet a
K<rrmányzó tJr öiőméltósága is nregtekintett.

Rendezőcsapalok az l., 2., ll, és l8. c§apatok vcrltak.

l921-ben rendezte meg a Nyugatmagyarof§zási_ C§er-
kószszövetség al. &. n, ,;Gáida"-versinyt, amelynek kereté-
berr számos atlétikai szárn került lebonyolításra.

l923-ban a MCs§.z. l0 éves jubileuma alkalmával a
MCsSz. a Rudasfürdőben tiszóuersenyt (l3 csapat l0?
cserkésze vett részt), a Rákoson rnezei futóaersczyü (40 cser-
kész részvételével) és a BBTE helyiségeiben .uíuóaersenyt
rerr<lezett (tőr és kard) l2 cserkész rószvótelével.

Rendezőcsapatcrk az l., 2", 1l. és 18. c§apatok voltak.

l925-ben az L kerület a rrépszigeti jamboreeján tíszd*
varsenyt rendezett.

l926-ban a Nemzeti Nagytábor keretében atlétihai^.
uíuó-, úszó-, kijtlabó- és louasacrsettych voltak.

l932-ben az I. kerület a Nemzeti sportuszodában úszó-
versenyt renclezett.

Ave r clry
I1 cí{iegylttisszú l Ntltrttltnt, 

I

[lószí vcvóitrclr
kot,lratárn

l{tx,liltt,közi
tl:crkt!sztlla,
p lt l. v tlt,set t y.

ligv tsellitiszcs:l1tirt
iit lricrktiszrl, [{or-
lrat/rrrrk: l2 lt|
i.v.

'llflr.tllsúg l tlz7 íl.
r crsctt},sztl ntok tt til
il(} tlt,. lt {i. vt)r-
scll_vsztiurtrill 25 ttr.

l|trslrlr : az 1" -,il.
verst,rryszá rrroli n á.'|

ti rrtm-cs 2{l. v.rg\,
30. M. kispuska
(|.óg), a {i. vt)rsclr}"-
szl'rlntrál cse rkósz

kispusk*t.

'ff§tllolyzol: ilz-l.. 5. verscttyszá-
tnoknál tnirl<titlr-
ronr, a 6. ver-
sctryszeltrtttál <,suk

íckvó.

Az összcs verscny-
szálrrtrltrtr v<rnat-
kozri cgvéh fclté-
tclck kiirírsa a Ma-
gyar [,ővósz §zö-
v€t§óA ver§$lty-
szalrálvai szerinI

tiiitónik.

,2
li rlriilot-kiili

iitegr:set,kósz-
c§a[)ilt !0rsellY,

()rcg vIrgy vcí{i,{,§
cscrkószcsalrrrI iit
i'lrcgc§crkCszc
vagt cscrkészc.
Alsri korlrrttár :

| 7. óv.

lt
Il rivcrcscrkó-
szck egyónl
ver§cttvc.

Iirrlltatár : 1l-r ,

óv,
1lt

4
{trcgrlscrkészck
cgyóni ver:-
scnyc.

Alsti ktlrhlrl,ár l9 év.

ö

cscrkdsztiszttrk
és s.-tisztok
egyótri vct*
scllye.

}iószt vrdttrt bár
ttrely kortl st.
l,i§zt vagy c§c§t

6
lfjalrlr cscrkó-
szek cgydni
vcrscll ve,

Korlrat:lr: 12,.' 1íl
óv.

{jsct,ktlszek
tgyétti tryilazó
Ycr§cnyc

Korltal.rir: 12,-.18
ílv.

lir{volsúg:a7.vtlr-
scnyszátrrtrnn í]0
ós 20 ur, a 8. \rer-
setryszárnhan 50,
. 40.._ós 30 m.

[!gvób íeltótclck a
N{l,Sz. vcr§cny-
szabál_vai szerint..

tt

crktisztisztck,
s,-tiszttlk ósiics. cgvtltri
rryilnzrl vcr-
§ctlyc.

Alsó korhatár: 17
év,



IRÁIIYEtvEK
Á csnRrÉsznnuwxntÁnoRoK

nÉszÉnr
A cserkészet nevelési nrunkájábarr íclhasználja rnind-

azok,at a módszereket, amelyek arla alkalmasak, Ilyenek a
munkatáborok (fiileg öregcserkészek részére). Az utóbbi óvek
lcgeredrnényesehb rnagyar munkatábora (útépítés) a sá1,os.-

pataki rcírlrmirtus terllógia 7(i^l/ii. sz. Timrl|,|reus csapatának
munkatálrrrra volt.

Az clső cse rkész munkatábor az 1. sz. BKIli. cserkész-
csapat 1922, évi dunaperrtelei tábora volt, ahol a Ncmzeti
Múzeum részérc szakemberck vezetése mellctt értókes ása-
tásokat végeztek.

Á munkatáborok célja
l. Hasznos szolgiirlat a köziisség számár,l.
2. Cserkésznevclíí nrunka.
3. Segítés rászorulókon.
4. Oregcserkészeink nyári foglalkoztatása.
5. A tanulóifjúságot megtanítani a tcsti munka m!8-

becsiilésére és a testi munkás lelkének nregisnrerése (falu-
munka).

6. Táborszerű cserkészélet.
A munkatáborok ideje rendszeresen a nyári vakáció.

Megszervezé§
l. K{vánatos, hngy minden keriiletllen legalább egy-

egy cscrkész munkatábor szerveztessék.
2. Ennek megrendezésévcl a keriilet egy tapasztalt

óregcserkészvezetőt bíz meg.
3. A legnehezebb feladat a munkavállalás megsrer-

vezése. Ezeket a kerület, a cserkészet barátai és barátsá5os
hatóságok révén keresse meg. Szóba jöhet mindenféle föld-
munka, árokásás, írtépítés, faiiltetós, tud<rrnányos ásatás, fa-
vágás, fairtás stb. Aratás, cséplés azonban nem vállalható.

4. A munkát albérletbe venni vagy adni tilos.
5. A törvényes formalitásokat és biztonsági eljáráso-

kat meg kell tartani, erre nézve szakértőket kell megkérdezni.
6. A munkát nem szabad olcsóbban vállalni a vidó-

ken szrlkásos napszátnnáI, kivéve azt az esetet, amikor azt
ingyen végzi a tábor.

7. A munkatáborban csak 16 évnél idősebb és egész-
seges cserkószek vehetnek részt (akiket az OTI-nál kell biz-
tositani). q

8, A munkatábor költségeit a kiutalt összegnek fedez-
nie kell,

9. A munkatáborra kötelezők a tábórozási szabályok,
l0, A munkatáborban nenrcserkész szakértők (munka-

vezetök, mérnökök stb,) is alkalmazhatók, ha a tábori fegyel-
met elfo5adják.

l l. A munkatábor kapcsolatban állhat nemcserkész
munkásokkal is, ha az a tábor cserkészjellegét nem veszé-
],.-ezteti.

A mrrrrkatáborok kiilönös rendje
Mindenkor szem elótt kell tartani, hogy a mrrnkatábor

cserkésztábor.
Legalább 8 órai munkaidő legyen két részletben.
Legalább egy órai cserkészfoglalkozás, amelyet főleg

=enrzetvédelmi céInak kell szentelni. Erre nézve a paranc§-
a.:,k munkatervet dolgozzon ki és terjesszen fel megbírálás
a e€:ett az Üregcscrkész központnak.

Kívánatos, hogy a tábor tagjai a kiirnyék e5yszerű né-
:*vel nl.ri.-erkedjenek.

l6en fontos, hogy a tábor ta6jai a táboron kíviil is tal-
:, g cserkészek nraradjanak.

Ádminisztráció
A munkatábrrr vezctése minclctlllcn nrcge5yezik a cser-

késztáborok vezetésóvel, de simtrlnia kell a vállalt munka
kiviteléhez.

Kiiliiniis gonrlot kcll forrlítani az elszánttllirsokra s aztlk-
rril időnként tájékoztatni kell a tábtrr tagjait,

Áz esctleges íplesleget részben a résztveviíknek kell ará-
nyosan kifizetni, részben cserkész vagy jótékony célra kell
íordítani, amelyet a tábor tagjai szavazással állapítanak
mc8.

A tábor vezetői nem rószesülhetnek nagyobb anyagi
előnyökben, rnint annak tagjai.

{)rszrllgálatra és házimunkára cserkészfiúk is trevonha-
tók, ha lcgal;ibb egy őrsnyi szárnban vannak, vezetésükről és
foglalkoztatásukról táborszerű gonrlrlskridás tör:ténik. A vál-
lalt nrrrnkában azonlran rrrég önkénteíien sem vehetnek részt,
A murrkát több, 3-1 hetenként cgyurást kiiveti!, csoportokba
(turnusrrk) is be lehet osztirni.

CYERMEKNYARAtTATÁSOK
A (]stlrkészszövetség az Országos Társadalom}liztositíl

lntéztnttel az utóbbi évck fo|vatrtán bizonvos votlalko-
zárstrkban mu nkaköztissógre lópótt. A Társaúlomhiz los ítri
lnLóz.etnck rrgl,anis cgvik felarlata ós egvút,tal nagr, í,rrltrkc
is, hrrgy t1*,\qbcléllen lliztrrsítotI fiatalkorriaknak ( l{).()00
firi ós 20r|iü'fl,tanonc tagja van), a lecnrlő mrrnkásgene-
rátlirinak egószsógét vérljc, szcrvezetüket 1ledig minél
trllenállti]rllíl lcgve, lro§v munkás életük íolyamán. rninél
ktrvcscbIl llctcgsÉgllen szenvedjenek és rncgrokkanásuk
a lehető lcgkésőbbi idíipontllan következzók <,sak bc. liz a
cél minrlcn magyar tltrrber előtt i:s ig5, minden cserkész
elfjtt is nenrcsak roktrnszenves, ltanem olyan, amelynek
rncgvalósítás*ira tijrtrkszíink, trz a közös cél mcgadta a,

mtlnkakaiz.össóg, az együtl,míikörlés lehtlttlsógét.
linnt,k sorárr clsíi lép(rskú,nt l|)31-1-1len kicszközöltük,

lrogy támogas§a az 0TI tanrrnccscrkészeinket anvagilag,
avógllől.'ltogy csapatrrkkal tábtrrba szállhassarrak. 1935-hen
tJ7l, 1{)36-batr már l,{64 tantlncunk tírborozása válL az
Orsz. "fársadalomlliztositó lrrtézet támogatásával le}re-
tővé. 1937-ben a táborozók létszánra i}l€O tánonc..)}:,X: ,;l

Másoclik lépéskónt 1936$an az (oTI megbízásából
mírr nenrcserkész tanoncokat, is tálroroztaLtunk, két-két
lretos sátortáborok}lan az ország három helyén, éspedig
összesen 10l 7 tanoncot.

Ezen tllső, ill. második kísórlet eredményeinek hatása
alatt (t, i. 1929-ben nuir volt egy önmagában elszigetclt
ilyen prílllrilkozás) az 0'l'I száncléka, hogy állandóan * és
tcrmészttest,n a nyáron is * nagyszámri, előreláthatólag
többez.er tanoncot üclültessen részben sátrak alatt, részben
barakkszerű épületekben, nagyrészbcn a Cstlrkészszövetség
útján, velc nttrnkttköziisségben. Szövetségünk vczetősége
a lnagyar itjúság óriási érrlekcirc való tckintcttt,| - mclyek-
nek szolgálaLrra nyilnók c ttrv mcgvalósításával alka-
lom -- netrt zárkrizik el a közrcműkiidós elől, sőt azt
öröntmel vállalja, abban a lriztos reményllen, hogy cser-
készvezetőink ós cserkószszerveink ebbtln a nagy vállal-
kozásban l.cljes erejükkd támogatják.

A tálloroklroz szüksóges felszerelóst lcgtöllbször a
Szövetség, részben azonban intózmérryck (pl. 7,sófia
Gyermekszanatórium, OTI) vagy magányosok nyujtják,
részben €gyes nagyollb csapatoktól használati dij meg.
téritésc ellenélren szánclókozuttk kiil,csiilrvcnni.

}ig},-egy tábor kót hétig tart ; általírban lrétfői napon
kez.dődnek. A normális létszám l00-,14() közaitL van,
cttől eltéríí már kivételes. A táborok vczct,őségót kivétel
nélkül a Cserkészszövtrt,ség adja. A vezcl,ősóg gondoskotlik*- cserkésztáborsztlríjtln -- a fiírk mindcliiránvír sziik-
sógleteinck kielógílésóről. "

Az egyt,s tri}lorok §7,crvcztlt,e a kövctkező :

'a'S I 
) anltlcsnoksd11 i íi,irz.s ;'l'ti bor;rarltntlsntlk, ólcl rlrttző-

tiszt, irodavczctő. szakátls, szíiksilg csctiln tgy kiscgitő
seg(ltll.iszt.
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b) tr'elti(luelői /rar; Általában 1tt---.1lt íiú rrrellett
egy-cg}, vezet(í, az tigvItevczclt |eliiauelő. akinek legfőbb
dolga a firikkal cgyü[t lclnni, vclük foglalkozlri. A l'elüg_Yelők
egyikc azonllan lchetőleg orv<lstanhallgató vagy szigorlrl
orvos, elláíja a tíllori orvosi. a másik a játékvezetési,
a harmarlik a tábor rnűszaki, a negyeclik a tállortúz-
vezeté§i, az ötödik a pónztárosi tcentlőket. Ez a szervezet
azt jelenli, hogy átlag a táborozó firik 10%-át teszi ki a
vezetók szárna,

A vezetősóg tagjai dijazásban részesülnek. A palanc§-
nokok az átlagos lét,számú tá],rorokban egy-egy turtrusra
(egy kóthctcs tábort ntrvczünk turnusnak) 50--50 I)-t,
a felügyelők koruk és szerepük szerint 20-30 P-t, a
,szakácsok 30 P-t kaplratnak. Ii,zenklvü} az ritiköltségct,
továbhá a teljes tá6ori ellátást.

A vezetők - kipróbált hozzáórtő cserkósztisztek,
öregeserkészek - akár az egész nyáron közrcmúködhet-
nek az iidültctés munkájában, akár csak egycs turnusokra
vállalkoznak. (Szakácsoknak, escrtleg kivétéiesen az orvosi
munkát bctöltő orvosszigorlóknak,-orvostanhallgatóknak
nem kcll fcltótlenül nagvobb cscrkészmulttal ós cserkósz
szakismercttel rendelkez.niök.)

A vezetiiség munkáját lratáskörök szc,rint is és álta-
lánosságbqn is részletes utasítások sz.ahályozzák, amelye-
kel az, OTI vezetőségével egyetértésben a Magyar Cserkósz-
szövetség .elnöksóge ad ki. I)e valamenri}i vezetőnek
cgy tanfolyamon is részt ke]l vennie. "Ez- kb, február
második felében indul ós pünkösdkor kétnapos táborozás-
sal záródik. Csak azok siámíthatnak megbizatá§ra, akik
a tarrfolyamot eredményesen befejezték. Vidókiekre való
tekintettel gondoskodunk a tanfolyam anyagának irás-
ban való leítrktetéséről és megküldéséről, valamint arról,
lrogy a pünköstli táboron az útiköltségek megtérítése
révén az érdcklőrlő és kiválasztott vezctők személvesen
is résztvehessenek és tudásukról, alkalmasságukról biiony-
ságot tehessenek.

Lz 1937, évi tanoncfiúüdültetést a MCsSz. 1i'l0
cserkésztiszt é§ öregcserkésszel az ország 9 lrclyón összesen
31 2-2 hetes táborban bonyolította le.

Ilven táborok voltak : Horthv-teleoen. Máriabesnvőn.
Baján, Kőszegen, Balatonszabádin,'Balatonfenyvósen,
Diósgl,őrön, Nyiregyházán és Tiszainok-Ujkécskén.

Az Országos Társadalombiztosító Intézeten kívül
más _n€y _intézmények is foglalkoztak gyermeküdülte-
téssel, Ezek vezctésében is tivékenyen közrcmúködött
a M,CsSz.

1935 és 1936-ban a Zsófia gyermekszanatórinm
balatonszabadii telepén az ott állanrtóan nyaraltatott kb.
1000 főnyi &--12 - éves gycrmekek foglalkoztatásához
bocsátott a Mcssz. cserkésztiszteket reditelkezé§re.

l937-ben a Kereskedelmi Bank felkérésére mintegy
100 intézeti alkalmazott gyermeke §zámára szerveztüűk
üdülőtábort Tóvároson. Itt tehát ncm tanoncok, lranem
nemcserkészdiákok táborozásáról volt szó.

Az OTl mintájára 1937-ben a MABI is megszervezte
az első üdülőtáborát cserkésztisztek vezetésével Eiztcrgom-
ban és Dunaalmáson.

A gyermeknyaraltatások és üdültetósek munkájának
egészségügyi jelentőségén kivül rendkívül nagy el-őnyei
vannak nemzeti, erkölcsi és társadalmi nevdlés szem-
pontjából is.

Megyel,rííl (i gőzhajri hoz.ta az Eötvös tirrig és innen gyalop
vtlnttltak ir Vérmezőre, A cserkészek létszáma 6000volt

l928-1ran }3i-Pi látclgatott el hoz,zánk és ez alkalom-
mal az FIC pályán volt nagv kerületi iinncpség és st,reg-
szernlc.

1928 után nagyoltb szallásti seregszemlék nem voltak,
1934-1lcn rcndszercsíl.ette a MCsSz. újból a sereg-

szemléket, amelyek most már a kerületek, illctve vár-
mcgyék székhelyén zajlottak lc, cserkészjátékok, rirsi
akadályversenyck, fogadaIomtétel stb. ünrrcpségekkel
kapcsolatosan.

A tavasz folyamán 12, a nyár elején és ősszel 25,
összescn 37 szcmle zajlott le az országban. Igy összcsr:n
kerelken 12,000 cscrkész vett részt a §zemlékt)n.

1937-ben a történelmi táborok idejón a MCsSz.
Nemzctvóclelnri Főbizottsága rentlezett gépkocsikon terv-
szerű csapatlátogatásokat abból a célllól, hogy a c§apa-
tokat külónbözií időkbcn és rendes foglalkozásában lássák
(meglepetósszeríi mcgjelcnés által) és minél több csapat-
tábort és életct egymással összehasonlíthassanak,

l.) meglepetésszerű csapatlátogatásoknak ercdménye
mcs§ze kiható jclcntőségű.

A szemlék egrysége§ rendezé§énél a
következő szempontok irányadók :

, 1. Iilnrényt adni a fiúknak, mert a cserkésznapot a
fiúknak rendezzük.

2. Szolgálni a c§erkószct egysógét szellembcn és
küIsőségekllen.

.3. Í(apcsolatot teremteni a Szövetség és a csapatok
között.

4. Alkalmat adni arra, lrogy a vezetőség az előre-
haladásról meggyőződhessék.

5. F'okozni a fegyelmet és az összetartozandóság
érzetét emelni.

6. A cserkészcsapatok testvéri együttműködésére
alkalmat nyujtani.

A cserkésznapok,
szemlék, ellenőrzések felhasználhatók ;

1. Cserkészversenyekre (őrsi és akadályversenyre).
2. Cserkószek felkészültségénck megállapítására.
3. Vezetói megbeszélésekre.
4. Otthon, vízi, repülőtelepek stb. megtekintésére.
5, F'ogadalomtételre vagy közös fogadalomújitásra.
6. Propagandára a szülők, a szervezőtestületck és

a közönség felé.

oR§zÁGzfusr:,óőnsÉc És
DÉtI zENÉs őnsÉcvÁlrÁs RE}üDI§

(Rondes örs6gnapra az Ereklyés 0rszágzászJónál)

Őrség reggel fi9 órakor az őrszobáb" (V, Szemere-u,
3-5) beúonu1 ; a nagy zász|ót kiviszik és 9 órakor az
Országzászlő árbócára az ott lévő kisebb zász]ó hevonása
után felvonják. D. e. 9 órától este 6 óráig íélóránkónti,
esetleg órárykénti váltassal 2-_2 őrszemet állit az |)rszág-
zászlóhoz, örszemek g_ szószék láncait lekapcsolva, a szó-
széken állanak fel. Őrállásnál nem szük§éges mereven
állani; az csetleges fárasztó meleg id6re tekintettel, ele-
gendő pihenjben, de szó nélkül. Az egész őrség az őrszobá-
ban tafuózkodik. innen külrli váltásra az őrszemeket. Este
6 órakor a nagy zászlít az árbocról bevonja,ismót akiseb-
bikkel helyettesiti, a nagy z.ászlót az örszobába beviszi és az
ott lévő vászonba begöngyölve elteszi. Ha napközben eső
esett és a zászlő nedves, úgy azt nem szabad begöngyölni,
hanem a lépcsőházban az enre]ctről kiíeszitve kell ltlaggatni.

oRszÁGos szEMtÉK.
EtIJENŐRzÉsEI(

az első nagy seregszemlét 1923 IV. 2-án
vérmezőn a cserkészet 10 éves iubileumi

kapcsoiatosan. A szemlét íogadálomtétel

résztvett 56 csapat, 130 cserkésztisá és

A MCsSz.
tartotta meg a
iinnepségeivel
,clőzte nreg.

A szemlén
220O cserkész.

A következő seregsze_mlét 1926-ban a Nemzelí No99-
ltibo1_ i<lejébcn ugyancsak a Vérmezőn, a Kormányzó
Ur Ofőtnéltósága tartotta meg. A szemlére a cserkészeket

Diszmenet és parádé nem lehet u c,serkészetben mittdennapos.
M i ndez csak kioéLe les es elekbe n, nag g megmozd ulások ttóI a lkalmuz haló.

Általdban a lömeg Cs a sok kiiisőség nem lényegle a cserkésuln.ek.
Léngeg a kis 6rs ben.s6séges, stli(ttos hazaéIlití munkítia,



ü{li It órt eIőil 1,0 peru::tl|irz cgilliz (ltlgnlátrb 24 fííből írlló
§?aka§z a t:sapatzászlr'rval il Kálntírn-utcai fiikaJrrr clíítt
rrtcnc|,oszltrlrlra áll és az clíítlc §Orako7.í) zt:ttcltarral

3i

I,§v§NT§MIJNKA
Az 1§21. évi 9{)0(l, V. K. M. rfnd(l|et t8. §-a. a test-

nt:vt,lési_l"iilvó_n3, értelrnébcrr úgy intózkerlik, hógv a cser-
készeL kötrrlókóllt lr lóvő iskollánkívüli ifjírság'- lcve nte*
köt,c:lezcttségi,nr:k n cserki,szt.sa;lalrln hel;jl tÖsz cttr{et.

A tlserkészt.saJ)itl;ok l.eluit,,levcnl,ckcrcLckct" alakit-
hatnak, mtrlyekbrrlr maguk végezlretik a testneve]ési ki-
képzést. I,]zen mtrnka Ólleniírz,ése az {)1"},', ós a MCs§z.
köziis megegyez.ésér,el történik.

^ 
lcvcntekcrrrlcs cserkészcsarlatok a kikéozósí; a

kiadot,t kiképzési terv alapjún vóizik. tizck a c.sapato}t
§zerv_cs kapcsolatot luÉanak fcnlt a lestnevclésí szervek-
kel. ()römrnrrl állapitlratjuk nreg. hogy rrtinrlcn évvel iohb
ercdméltyt órtek el, Az oktatók (ist,rkéizlisztek) és seséáok-
tatók á tkóllzóse jclcnleg :r tcst urlvelósi szcrvek a Ít at retiítIitott
tanfolyamokrln törtirnik. J-]vcnl:e á|,Iar 20() cserkészcsanal,,
kaptllI lcventekcrctel iissztlsen I1500' cselkószlrlvcntévc|.

Alnpelv, hogy t:sak a./. it cserkész.csapat, ka,rlhat
ievelttckcretet, amclynól a kiktlpzéslrez sz"iik}óges tisszes
feltótclck megvannak.

A leventekerret engedélyezését óvente lavenlrer lró
I-ig kell a Magyar (lsrlrkészszövt,lségtől ktirni, nrirlőn
a paran_c_srrokoknak arról_ is nyilatkolniok kell. lrogy :

_ a/ Milrdr:n {() íií cscrkészlevcnte után van-e egy-i:§y
átképzetl. oktat(ttiszt.
.." ,b) Minrlen _L?,fő cserkilszlevente után l"an-e egy-egy
átkópzctt scgérloktató ós vógiil

" " 
c1 }re.n(c]kezik-c a c§apát nregfelelő kikópzési sze-

rtkkel i,s kikélrzósi lrcll1.cl"
_ ltz _engcdi,lyczett leventekeretriíl a csapatok decenr-
btlr hó folyalnán órlcslí.ésl lra;lnak.

A, cserkószpirrancsnokoknitk a cserkészleventekeretbe
újonnan heoszlrrnrlri cserkésztik kikérőlapiát december hó
1ll-ig juttatják el alrhoz. a ttlstnevclósi 

-vezetőhöz, 
ahol

a cstlrki,sz lakik. A cserkósz kiadása az esetben tagad-
lrató nttg. ha

rrf a cscrkész ar, alatt. arnig a ]eveni:emunkát a
lt.vt.nlctlgl,esülelben vógt,zte. többször hiányzott rzagy
ft,gyelrnctlcn mirga[artást tanusitott, vagy

ü/ ha a leventctlgycsiiletben segédoktatói kiképzést
nyert, végül

r,/ ha kiarlása által a leventeegyesüle,t 50 fő létszám
alá csiikkenne.

Az első izben kikért cserkészleventét a testnevelési
szerytlk csak a ltrventekeret mcgállapitása után artják ki.

A cserkészlevcntéket a cserkészparancsnokok az crre a
cé]ra rtlndszcresített cscrkész.levente igazolvánnyal látják el.

A ltvcnlckeretes cserkészcsapatok parancsnokai
évcntc sz.eptembcr l5-ig egy névjcgyzéket külclenek cl
a korábban már kiadva volt cscrkészleventékről, ahlroz a
testnevelési szerv|tez, ahol cserkészeik laknak, fiz esetbcn
ezcknek a §§erké§zlfJentóknek nem kell a leventék össze-
lrása végett a nyilvántartó testnevelési szerveknél szem,ó-
lyescn jelentkezniök.

12 írra eliítl ,1 pcrcctl déli iirségvállásra indtrl. A zenckar
irztrnnlll irrrlrrlólra kczrl. Mtneltiós kíizben, induló
sziinct aliltl" a csapatkürtös a kiiújtdekr,t írijja.

L!í,utyml., KáInrán-utca, inncn jtrlrl.rra kanyarorlva íIoI<l-
ut,ca, ntajd Perczel Mílr-utca, nrely u[án a Sz.alratlság-
térrtl érktlzvt, az irrctltlnl.a szobrok felé joblrra kanya-
rorlva, a szohrok előtl. e]vonrrlva {csapal a szobrok
előtt zászlóval tisztcleg) érktrzik a z.ent.kár és csapal az,

Orszdqzúszló elé. hz. itt kikópzett,. rcndőri kordonna]
fenntarlott négyszögllcn a zenekqr az {)rszágzászló-
val szemközt a]akuló arcvonal balszárnyán helyez-
kedik el, mely hc1_1,él, melretirányból a llalkordonnal
párlruzamosair hirlacló jolrllka-nyarrrlattal éri el.
Zenekar a ;árrlaszegélytől l |2" 2 móít,l,nyire áll meg.
indrrló1, azonnal lchúzza,

{)sapat a zentftar jolrbszélén előszörn majd az arcvonal
lnagasságáig érr,,c, másodsztlr is jobbra kanyarodik
és kiful, a job]rolrIali kor<lonig; a rlsallat teljescn ki-
kan_varotlva,,Allj" vczényszórir megáIl, nrajrl ..balra
át" vagy o,bálra visszaktrzz" vczényszóra végleges,
az, 0rsi,ágzász.lírva} §zemközti lrelyzetbe keriil. (Csa-
pat kikariyarorlásánál már szúkelrben álljon, Irogy a
rcnrlelkezésrc áll(l lrelyen clférjen.)

,Iizuttín ,,Itntíhoz'n vczényszrira a z.enekar a llinrnuszba kezd
(lleüti,ssel). Csapat és z.ászlr'l tisz[clt,g.

IIíntrutsz lltltitésénél a csallitl,zászlr'ltlrrlri két kísérővcl a
sorból kilép és lassti, rirélt.riságteljcs lépésckkel, nrcg*
lrajtott zítszlóval a sor eliítt balra kanyarotlva, a csapat*
zá§zlót kiviszi al. arszágzászló elé; a járdaszólig megy
előre. Az Országzászl(lvttl szemközt-i helyzet a csapat-
zászJó lrelyz*te, a }-Iirnnrrsz §p }{iszekegy alatt.

Himruls: utriri,,Imirtíil" ós,,Őrségváltái" vezényszó
kövotkez.ik. A sorból két felváltó őrszent (esetleg
ftllvcz.etrivt,l) a csallatzítszlúig nregv, tlnnan jolrbra ós
lla]rn felmeÉv és lcviltja a fcnt rillrikat. l;clvál[ás
hangos,,(Íriőgt,t tisztelÓlttl| fltvrl§ztlttt" és ftllvrilttrt*
tak'részéríil,,()rséget l,isztglettel átadonr"rrtirl llrcg.y
vóglle. A ftrlvlil,tírk a felr,á}tottak lrclyórc bt,írllva,
t 'iclváltotl őrszenrek viszont a csalrirl"hoz ttirntlk
vi§sza. lnclv rrtán isntúL:

I rntihoz vczénysió kövctkezik, rnirc a zanckar a Iliszcltegtrl-et
játssza. iliszekegy u{:án .,Turíltíll", majrl .,},)ilrenj"
kövctkczik.

Zenekar ltátraarcot csinál. ezután a ktlttaállványoklroz
vonul; itt fetállván, térzenét ad. Csapat czalatt
pihcnj-hen vár.

Tér:inr ritán a "rntklr a tÉrzene helyénck vonalában
oszlopba állva, tliszmtrncl.indulóba kczd. C,tapoí két-
szer jobhra kanyarorlva az Országtászlr'l előtt tlisz-
mcnt,tllen clvontrl, maid a zcnckutt elhagyva, lralra
kitúr, lntlgvárja, nrig a zenekar elébc ktrül, majd
az őrszolráha bevonul.

d,_

Cé'liiivés ok!atása a (lserkószparkban
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ffi. NEMZETI N§MZETKOZI TABOROKÉs
HIVATJtto§ xÉpvISHt§ TEK

1913. Vágpi tutajút, VIL §-21.
A ,,Ztíszlónk|' rendezésébcn ós ógisze alqtt l9l3 július 5 ,2t. közö

zajlott le a VÁGI TUTAJ nXPT,]I)l(:IO. Kralovántól Komáromi
l7 nap alatt, 6 trrtajon, 300 km.

1913, Yási tutaifit Kíaloviintól Komáromig,
t914. "tírtrai mrrzsótíbur,
l9?l. Nyugatmagyarorszigi §serkészszóvetsé$

ö§§zevoíl,t na§ytábolit.
1922. Első külíöldi uiak Anrol,, Nérnet- és

Finlorszá§ba.
l9?3, Els{i ttagy leevezés a l)után Regens-

bllr!rtól.
í9?4, Világia,mboree I]ániában, Ermelunden.

-* Brit birodalmi jarnboree Wcmbley-
lren. *- Lengyel nemzeti nagytábor
Varsílbatl. -* Angorai út. Iraki cserkó-
szek me§tekitltése.

tr9?5. §serkészzarítniloklat Rflmába.
l926, Bulsáriai ne,mz§ti nagytábrrr Plevnán.

Ma8yar Nemzeti Nagytábor Mcgyeren.
1927. §véd nemzeti rtasyiábor §altsjöbadeu-

ben. Osztrák nenrzeti na§ytábor
Lainzban. Wien mellett. - Nernzetközi
víziverseny l]aniábarr, tlelsingör.
Nemzetközi siversc,ny §vájcban, Kan-
dersteg,

1928. Lett nemzeti na§ytábor Asariban. -}iemzciközi siver§eny Svájcbarr, Kan-
der§te§. - Nemzetközi vlziverseny Ma-
gyarorszítgon, Tihany,

!929. Ncmzetközi síverseny §vájcbnrr, Kan-
dersteg, -* IlI. Viláslamboree Angliában.
[iirkenlread, Arrove-park. .- §patryol
nemzeti nagylábor, Barcelona.

t930^ Ronlániai r:lső ne,mzeti nagytábor
Piasira-Neamptben.

t931. Zarárrdoklat a §aentföldre. * Kalan,do-
zás Ftanciaországban, * rlső foveínoot
Svfictran, l(anderste§. Jusoszláv
íemzeli nagytábor Zágrábban. _ Svéd
nenreti nagytÁbor Kullában. *- §zláv
nirB},tábur Práxában.

1932. Ncnrzctközi vlzivorseny Lengyclország-
ban, Oar{:ziny sziget. * Finn KlE, tábclr.
-., Észt nenrreti nagytábrrr Párnuban, *
Kenti gróisás na§ytábora. -- 2. ronán
fienzeti na§ytábcrr Nagyszebenben, *
í{ollrrnd nemzeti nagytábor" * §vájci
llgnrzeti nagytáhor. ^* Jarnlroree-kép-
viscletck és el6adások mindenfelé. *
llilsangelesi rrlimpiásznn a vilís cserké-
szetének képviselete,

l933, lV, VilligjaInhoree Oödöllí'n.
1934. Ausztiiíliai jamboree. * 3. rorhán nenr-

zeti nagytábor, * Német cserkó,szjáték
lJe,rrtau-i etdőben, Berlin meltett. *- Mi-
latlóban a ballila-sere8szemlén. ;
Egyiptom ós Oörö&orszác mecláto-
gatása,

1.935. Lensyel ne,rrizötl nagytábor §palában,
._ Dán jubileumi nagyiábo Ermelun-

,dontlen, * 2. tovermoot Svédországbal,
lngarö, * Finn Kalevala nagytábor. *
MaEyar képviselet Arnerikában. Jam_
boree ra§ály miatt elmaradt. * Előadó
körút lndia és ceylonban.

19,ffi. MaxyaT-_leílgyel repiilőtábor a tíár-
masltatárhegyen. * 4. román nomeeti
nagytábor, Btassóban. * Észt nemzeti
nagytábor Naapsaluban. * Finn nemzeti
nagytábor Kultarantában" - Osztrák §i.

, Oerrr§ iubileumi nagytibor l,axenbur§-
ban,

1937, Magyar történelmi táborok. * Ausztriai
al,pesi jubileumi nagytábor Kless-haim-
ben. -- Y, Vilásjamboree Htrllandiába*,
Vogelcnzang.

. Vezetős6g l
Parananak: Izsóf Alajos, RM. est.
Seoéd,tiszt., Dris Fcrcnc.
ÉÍetn. uez.: Dr. Marczcll Mihálv
Pénziioyi u. :.Iandik József,
Oruos j l)r. Csongor György.

{lsapntok :

3. RM, c§apírt: Dr. Tíith Tihat
2. BI(G. csaprrt; I)r. Silr Sántl
K.rrmárom l}eneés: I{arle §árrrlo
Cserkészek összlét*zána : 1t}1-1 f

i
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Mc.qiegyz{ts:

Élelmtzés: A tutajrrk ltózepón rryílt tíízhelycken a
cserkészek főzttk, A nycrsanyag elííre lriztosítíatott,

Euezé.s; Tutajos tótok ált,al, A tutajckat, a ,,(ircincr-
cé,g" kölcsönözte,- P{.nzügy; Á tutajexpedició iisszcs költsége fcjcnkint
;-l0 korona vtllt.

Cserleészélet,, Na1l1ral hajtryás, kirán<lulások, tncgttr
kintések, r,iziélet, ,vctsettvt,k. J;]jjcl kikótÉs, alvás a hajír-
kon épül{, falródókban. A partokon íirszolgálat.

Iictc,itzés., Kotrrárornllan tiszttllgós a lilapka-szttllor
előtt.

I,),rerlmóttll : A cserkészóletlrtl valíl tlryi:lyetlés.
_{ Nlagyar Cscrkí,sz.szövetsóg egyesült az,,()rszenrszövtlt-
ség"-gd,,Cse,rkészőrs:llm" rrévcn.

1914. A tátrai mozgótábor
A 2. sz. T3KG. és iJ, sz. It§I. cscrkószei lltlkalanrlozták

a Magas'fátrát ós állírlábor}ran vcttck részt Rrtlzn(rlrányírn.

1g2l. Tapolcai nagytábor
a

A,,Nyugatnragyarclrszági Cserkósz liziivetsóg" l§2ü
,letember 10-én v, §cllrr:.ry Oszkár ügyvezeti,i glniik t|lií|cr-
;tsztésértl elhatározta, htlgy l92lJ;cn 'Iiaptllca ós kör-
nl,ékón nagy nyári táharozást rendez, lrogy errnek nyottliirt
- az itt szerzctt |u1lllszLalclok aIallján a jiiv(i évekllcn
e cserkészcsaJratok rrag5,otrb tutlással és biztonsággal
iészítlressék elő önállir csapattálrarukal.

A NyugaLrrragvarországi Cserkészzi)r,t,tség a tállor-
:,:rv elkószités(:vel ú,s a táltor lcvtrzt,tésóvel v. ki,sharnaki
Farkas li'erenc táborozási vezctíítisztct bízta ncg.

Mogjegyzós :

Táborozó cserkészek szánra: l0fi).
Táborozri csanatok szántu: l{).
Összevonás airguszirrs 14-" t5. 'liapolcán,
Táborozást {)0 íöldbirtokos tánogatt,a.
A táborozást ós iisszevonást nregtekintettc üuileauut

lrpád altábornágy, iJ. v, drl, pk., aki az összcvonáskor
t kormányzó rir őfőnéltóságát kéllviselte.

A Magyar Cserkószszövetség részéről a táborozást
úI fíarczi,Ű Milrály, dr. l?app'- (iyula, ós l:aragó [itle
;-:liintet.ték me§.

A tábori miséL gróf Milces János nregyéspüspiik
nr"r ndotta.

_\ I{yugatrnagy arorszá gi (]scrktiszsz(i vtl tség elsíí iisszo-
,:nt nadytáboroz,ásártjl a ,,Cserkés:liri" cimií lravilaJr ós

" 1tri. kóiüie| 10 évts jubilcumi kiarlása szílrrtol lre rósz-
]rilS€fl.

lg22. El§ő küfölű utak
1922-ben töri át a nragyflr cscrkésztrtozgalottt e]iísz(ir

nzokat a korlátokat, anrtllycktlt 'liiantrrr szabott.
A háborri előtti cscrkésztrt l,ulajtlrrttkóplttlrl alig turlott

arról, lrogy nrás orsziigoklrarr mi tórt,ónik. Nottr is n&gyon
ügyclltcttck rá, tttcrt ki-ki a saját sztlrvtlzósóvell volt trl-
íoglalva,

A háború alatt rrrég az a kevi:s kapcsolat is rntlg-
sz,űnt, ami crldig íennálltltl.

A hálrorú utáni nragyar cscrkirsztnozgalorn nóltlli
Gqbana István kczeltltn(:rrye,zésérc és az írltala folytatott:
élénk levcltrzés ítllytárr lassankint érirr{.kczilslrc keztlutt_
lépni a külfa'ldi cscrkószrrrozgalrrrakkal.

Mr. }Iartin, az angol cscrkószszövtlt"sóg kiiliigyi rtrr"rg-
bizottja (iatrona tlgy levelérc az.t vlilaszolla, hdgy csrrk
az tsctbelr lrajlarrdó a kapr:solatot felverrni, ha a Magyar
(]scrkészsz.övctség tritelt órdenrliíen tudja igaztllni, hogy
trtrm katonai szervezet.

Az 1922. évi párizsi viiágkonlercncián §í/c Sírrrtlor,
akkori e|lriik, vezct(:sévc,l t.lsőizllen jcltrItnek nrcg ir lllugyar
*serkószmozgalom hivatalos kikíikliittjtli ktilíöltlón"

{ 
.lgyantlztln 

évbtln a il{agyar ()serkészsziivetség trrcrész,
icndiilet,t,el kót cstrrktlszcsallatot kúId k; kiilfi}ldre, htlgy
rniis nemzttek, fiaival egyíitt tílhorozva rttcgisrtttlr|c,ssc
rrlagít[. A szükségt,s pénzügyi fcdr:zelet. grill fcle&i Pril
lűcstlrkész terrcrrrt,etLc clő.

Első ki,ilfölű táborok
A lt4fontosalrlr ritja a l8. L,óczy-csapatnak vtll[,,

amcJy tlr, Fodrrr l|crene és tlr, Temesp1 C,\yőző vezctésóve}i
l(entbcrr rlngtllokltal tá.borozott.

Iip5, korrrbirllitf, <:sa;lat petlig dr. Wultisctt Oszkár és
Dtbrct:zett.i F'erenc vczetósévcl Nótnetországban járt.

lizzcl tnegirrrlrrlt az tr rnirrdinkirlrb hatalmasabbá váldr
íolyantat, anrtrly a ktitiöld és cserkészetének megisrnerósót
ertrtl tnéttytrzt t:.

1923
l923-ban már líl nlagyar csapat, több nint 300 tagja

itl(izik ktilítildiin.

Leevezés Regensburgtól a Dunán
A 2, I}í((i. illl cselrkósze §';lliljr:lt l)ir1, a til.. I,{otló-

t:sapat ptttlig &ítiltlusauszltt! l(assiítu vczclósóvel leevcz a
l )u lán. (ll)lííllhi l}trssau tril l}udallestig, rr tóblri llegenslru rg-
tril l:)sztcrgrllrrig.) A ltozgő viziút 10 napig tartott. -,

A víziút h()§szá a-l50 km.

Güdöliói rcpü|őnap. Modell-próba rlorílágyliigtiivnés az t |} t.{-bcn rcn dtlzcll rtlcn tóta nf olyamí)rr



II. Világjamboree Dániában VIil. 8-16
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L924

tábor vrlz|:rl.r

8. Uszás.
9, Őrsi a9, Orsi akadályverseny.

l0. 24 órás oorivázás.'|portyázás. (Hike,)
l l.,Táborozási gyakorlottság.

Aa angol birodalmi jamboree
Wembleyben

Ii jant})oree a világjambcrree előtt zajlott le.
A Magyar Cserkészszövt tsóget e jarnborct,ri dr, Nage l
B)dgár és dr, Tangl Haralrl cserkésztisztek képvisclték.

Lengyel nenueti nagytábor Varsóban

t92§.
§zentévi zarándoklat Rómába

A szentévi nemzetközi cserkószzarándoklaton 10"00{
cserkész vett rószt. A Magyar Cserkészszövetség küt,
döttségét dr. ]llolnár trrigyes vczette.

Ettől függetlenüI gróí Mikes János megyéspüspöl
által vezetett zarándoklaton a 11., 48. és 50l csápafok,
ból alakult kombinált csapat vett részt 124 cserliésszel
akik a zarándoklatnak nagy támogatására voltak.

Az iraki c§erké§zek megrtekintése
Gróf Teleki Pál tb. íőcserkész hivatalos útja kereté"

ben (Népszövetség megbizásábóI tarrulmányozta-a moszul:
kérdést) rneglátogatta az iraki cserkészeket. Ebben a:
időben az iraki cserkészet5 óves volt, Bagdadban összesen
800 cserkész működött.

Gróf Teleki Pál a királynáI cserkészruhában jelent"
kezett s utáua a cserkészek tiizteletére cserkészbemritatásl
rendeztek"

A lrivatalos utazás során sok ker. községben vártáli
cserkészcsapatok.. sőt az ördöginrádók fejedelinének palo
taja előtt ördögimádó cserkészck is tisz|elegtek clőtte

1926.
Bulgá,riai nagytábor Plewnw-ban
E nagytáborban a magyar cserkészmozgalmat dr

Révész Eric cserkósztiszt vezetésével a 31. Kossutlr-
cserkószcsapat képviselte.

Nemzeti nagrytábor a megyeri
dombokon

Á Magyar Cserkészszövetség az első nemzeti rragy
tá}rort az újpesti Szúnyogszigeten tervezte, de a Dun:
lratalmas áradása folytán a sziget víz alá került s íg1
az utolsó pillanatbarr kellett a nagytáhort a Megyer
dourbolrra átlrelyezni.

A nemzeti nagytábor a kormányzó rir őfőrnéltóság:
Inagas védnöksége alatt József, Albreclrt és József Ferenr
királyi hcrcegek, Csernoclr János hercegprirrfás és gró
Lletlrlerr István miniszterelnök fővédnöksége és töbl
mint 100 maga§ tarsadalmi vezető védnöksége alat1

folyt le.
A tálror elnöke rlr, Sik Sándor, parancsnoka v. Selke;

A, JI. Vitágjanrboree,I)árriában a Kopenhága mel|ctti
Iirmelunden-berr zajlotl" lc.
_ A magyar kontingenst (verscnycsa;lat) dr. Temesy
Győző vezctte. A kisérii csapatnak r,. Iraragó Ede volt
a p_aranc§n(lka. A versenycsapat lótszáma 4 tiszt, 48
cserkész.li jamboree tulajdonképl)cn versenyek jegyében zaj-
lott le. A jamhoreeverscnyeken résztvett 33 nemzet közül
Amerika és Anglia rrtán Magyarország lett az elsó 186
pontszámmar. 

,
V ersengsafunok :

l. Külső megjelenés.
2.'Iáborozás. Csomagolás.
]t. Énckek és csataki?ltások.
4. Nemzel,i rréptáncok.
5. Tábortüzi szórakozások.
6, Atlétikai versenvck.
7. Csónak- és vitoilásversenv.

1',,

.í
/E

'[:ihtrrlrit kti;r

A lerylyelek első nagytáborára a Magyar Cserkész-
szövetsirg képvist:letét dr. NloInár Frigve§ t:serkésztiszt
v czetttr.
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0szkár, lrclvcttesparancsnokok dr. liotlor licrtrnc és

Ulbriclh llugri voltak.
A n*g1,Lítllor mirrd(|n tudnivalójírr<jl a nernzeti n*gy,-

táltor,,zstlllkönyve" ad rószltllcs ftlvilágosítást.

kiilrdtzíi íírsivrrrsonyck.

l. lI. ós ll1. trszl,. 1rróbábril.
]l. _l. tlszt,. 1rrrillirhril.
l}. ()r,si irkatlítlvvcrscnv.
l. ()rsi 1lortl,ítzíts,

Kiilolcz.íí qlyórli vlrr§r,ll}{,k
l "'l'(,rlióltrllvlrslis.
2. lilsőscgilylryrrjtás.
.t. }lt,gtigvtlés.
L tl]jjt,li nt,tltttkcrcsés.
5, Kóz.iigytlsségi yerstllv.
ti. \/izlríil ttteltl(ls.
7. lriizósi v{ll,sclly.

Ntlrt k6ttlczíi lr,rsr.lryok.
l. ilgvcsst':gck.
?. liii Iiirrllrtillírk,
l}. Atl(ltika.
1, SlltlrItlk.
A lítllor iisszkiill§ógc ,1,2 rnilliírrtl kortrrla.
licjtrrkinti kiiltsóg 2i)0.00() korotrlt volt.
.\ tálrort lt().(Xn vcnrlóg |ritrlgatl-a lncg.

,\ Ncnrz.tlli Nag1,,l,riborllarr l l kiilíö]di ntrrrrzt,t 2.i;i
" :";i,ki,ssztl l<ópvistllte tt,t, rrlirgír[ 1rlir n :-l2. olilsz 27 , lrtrlgírr
t.i. izlart<li l'l, nétncl, ]Jli. oszl"nik 22, sr,ájci ltl, angol 4,-jirs l, lett 2, lengyel l).

A rrragvar cserkészek lé.tszánrzr kb, tt(X[ vttlt.
.Irilius 17-én a Yérrrltlzőn a kornrányzr) tir stlreg-

-_.urlót. tartott, A t:sclüószek §ttrgytlrről 1-1 hájrival intlultik
-: Eötr,iis-tó.rrtl ós onnatl gyal(rg a Vét'mezíírc,

Ez évhtln tgy sz.övetsógi koln}rinirlt és l]-J csttplt 160
., :kisze jlirr kiilfölrliirr l l orszíglran.

lg27

4l.í

Iilnt,k tr tábornak jclcntősége a}rban a két ténybcn
csúrlsosrrdik ki, lrogv orlafcló ttl.azva a ltrtt. t:strkészszövet-
silgn(i Lti"t ek lri|,ogatásl, ü svó(l lát,ogatírssal pcrlig a svirtl
cstrrkószsziivtltsí:í;lntlk í;lraj ttlt,t uk kiisziinttíi nket kitej czrri
azólt a nclne§ ós lelkcs kiizrcműkörlósirrt, anlell1,gt 1
kantlerstegi konfercnt:ia kiscbbségi kórclósónél mellettünk
kiftjtettek. (A, határozat,i javaslat trlőartója IInrltergel'
svód dtlcgritus ós a jegyzőkönyv cgyik aláírója a világ
főcscrkószc rrrel]ctt Licberrrth svétl íőcstlrkész volt.)

tr. Nemzetközi vízicserkészverseny
Helsingörben

i\íidíín a lVíagvar Cserkószsziivctség rigy hatátozott,
hogy a tlán t:stlrkószszövtts{:g írltal rt,ndcztltt Il. ntlrnzet-
kiizi vízivt.r§cn.vre versenycsapatot ktiltl ki, a lapasztalat-
szt:rz(ls volt a fík:él,

A magyar ttloz.glaltrrat il ver§enycn tlr. t}ritori .I(lzscf,
rJr. l\1lalyastlvszky Ii:lssz.iítn ils \Yttntlr Gyttla vtzctése
ala!t, a 2, l]li(;. csapal- ki:t rirsc és a 1,1. }ltllló-csallat
cgr íinit, ktipvist,l|t,,

G.r-óztes rlstrtkt!sztlk ;t rlijrrkk:rl

A csapat. ilz összcs kiirt. vtx;cnyckt,n részl,vt:tt, annak
tdlt:uére, hrrgv a firik tt0%-t §Oha§Orl lrit.rrtl tcnger[.

l.)gyar:inl, rragy mcglepctilst okozot l, lrtrgy rr kiírt
1} vcrseny kiiztil a magyar fiírk il clső ós l rnristldik htrlyczést
órtrlk trl.

Az itt nyert tapaszta}atok alalljrin határoz[a rll a
§lrlgyar (]scrkészszövetsóg a IIl, tilrnnvi vizicstlrkósz-
össz.tjóvctcl Inc§rcndezé§ét.

Nemzetközi síverseny Kanderstegben,
Svájc

A svájci havasokllan, l(anderst.tlgllerr, évenkint rneg:
re rlrlt,zctt nclrtz.tttk(izi sivcrstrlryrt: rlr. l.arkas Gyrrla és
rlr, llajtr:zkl, Bcrrjárrrin vtztlti:sóvel a 25. Szt, Imre
t:sirllattal rrtlvt:ztiink lle,

A sz.aksztlríí ós konrolv vcztté.snt,k (rs cliíkósziiktnck
itt is tn(líjv(lll. az. tlrt:tlnt(lnytl. Á nlagyar csa;lat nt.lncsak
a l'íivtlrstlnv l (r,íllrtIrrrrlí.iat,) nvcr-ttl ttrcg, hantlnt ntóg a
ntcllékverstlrtvclit,rt is lt clsíi ós kót rrrílsotlik httlyczós[(lrt tl,

A liiverstrtv 11}l2li jlrlluár: clsii rllrpjai§an, zajltrl I ltl,

§véd neínzeti nagy.tábor §altsjöbaden
mellett, Beatelund szigetén
tirllrlrlran tlr. |"alkas ( i.l,ttlit vczctés* tttcllt:tt fíj-
lr lltrtllrpt,sti 2ir. Szl. ltnrt. cserkészt:sapat vct.t. íl

l*_
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Ir. nernztlti nilgvLállorrrn n Níirgvar (]scrkészsziivet,ségct

;a ]J. sz. ll,M. és 15. sz. l]t:tlrlcn-cscrk(lszt)§ilí)iltok killrvisclték.

1928.
íibbcn az d]ybcll 2() csapat ll82 cstrrkószc jrirt liíil-

ftildiin. .A nagyobb mt,gmozdulírsr:kbril trltlgcntlit.rrnrlő :

tett Nemzeti Nagytábor Rigában
A letL cselrkészszijvtltség 10 óvcs fr.nnárllírsának jrr-

bileu nta a]kalmával rtlndez te nernzeti na gvtá boríl t, -rtt tllvtltt
l)ebreczeni l.-tlrenc, a I X, kt,rület ügyvtlzctii elnökéutlk
vezetésével a IX. kerület egy kornllirrált csapttta vetl
rószt,

7lJ ]ett ós külföldi clsapat ktjziil a magyar t:sapltt

allsztllírI első ltclyezésL nycrl cl 450 pont,terl, irnnak cl|tlrtérc,
Irog1, a tcljesen szokatlan illtllvisztlnyok ós itlőjrirírs rentl-
kíviili ntridon megn(|hczitctte n <:sirpat nriík(irlitsót. liz
vrrll irz tllsíj tsel arra, hog1, magvar tlsapat ,,Sárkírrr1,-
lrcgt,[,(i" t,erselnt,llctt vett rószt,

Osztrák Nemeeti Nagytábor Lainzban

,., .,-"

"§
t

#

Nemzetközi síverseny Kanderstegben

,l\

tl, , ,_*&*

Á nomzct.ktrzi sívcrst,nytrn trz óvllttr rr l l. lJrlcskirr,-
<lsalrttl. vct,l, rószt Szalló Zoltán vt,zí:l.(lséycl (,s rijbril tllsii
Itltt.'l'thát nrásoclíz}rtltr i§ ln(lgnytlrtúk rr nlagyarrrk a

vándorrlíint.

Nemzetközí vízitábor Tihanyban
Az első ,,\'ízijaurlrorect" rr btllgák rtlnrltlzt(lk mcg

L92(i-lran. .Antrcrlx,nlrcn. A mírsotlikat tr tián<lk llclsingör-
bcn. A tihanvi vízitállor lt IlI. nenrzctkiizi vízijtultllorct:
volt. Parant:snokll ós szcrytlzőjt, dr. Zsctrtlltlry ( i_vula,

iigvvtlz.ctíí trlrriik.
,t lálxlr nrlrrlui.

'['ribor i1|1rjtr : l{}!tl jítlius 20-tól atlguszlrts il-ig.
'I'írlrot, lótszátrlir ; ,í}ti rrtagvar csaltat tl7t,} csn,kóssztll :

7 kiill'iitrli tl:ialtat 200 cserkósszt,l (rlán, tlorv(lg, bolgár.
lrrazil, le ngvtll, oszl rák (ls lrllgrll).

\'ízijírrmíivck: .'l vitorlás, l0 őrsi csr'rnak, lil l.tira-
csritruk. l7 vászonkajak, 6 pírr vizisi.

A tilrarrl,i vizit;ibor lritkiptl

}|trgtclt viziírt, iissz.escn : 4{X)0 t:stjnak*lrttt. 3().ilX'}

sz,tinriil_r*-krrr.

Á vizijllrrrllrlrt,c t:óljn a vjziélt't rrritt(,l jrlbIl 1111gismt,rilse

kiilölrlliizrj vizikikó;lzi,s (ls r,ízivcrstlttv ír]tlrl, (ll)vczés.

lrlcltt,iísztllgrillrt, jt,larlírs, kii[ílllrlurrkik, riszírs, csrinakjaví-
liis. őrsi verst,ttvcl<, r,iz,illtlrt)lrziis, r,izit:stlrlrósz.jrit.i:k.)

A viz.ilrtlrt_yliz.ás trsttl ir órátr'.rl rtlggrll il r'lr,írig Iirrlrr1,1;.

A vizitlstlrk(lszjtil,óltott 7ir csórrak vtll,,I t,(:szl.

1929.
Nemzetközi síverseny Kanderstegben

A. ytlrst,ttyctt lr l l. l]tlt:skily- ils ir l2. \'l l l. li. csl1,1<ósz.-

cslrlritt- r,el-t r,ószt és ltat,rttatlsztlr is (tclrlit r,úgltlg) ltrtlg-

rrvcrli,k a vlinrlltrrlijrrt . ,\.' 
-cxrliirtoL rlt; -§{rrltrirr-jlirigl,tl.s

cstlrkószliszt. vt,zt,tIc. ]*.'.,t'1.1-.o-.r',.,.ri'lJ"""..;-,-iif'/,.l,

Spanyol
Nemzeti Nagytábor Barcelonában

;\ l}lagyirr cserk(lsz.tnoz.galnral tlr. lir:ttrilrr Ötliin
t:strrkész.tiszt ,vtlze !(lsóvt:l a 2il0. l lattgvir-t:st rkószt:s:tlrat

k(l1lviscltr:. litr'lllll az alrgliai vilirgjanllrortlr,-r,t)'| is irlc-
illktzcLl cgv kiiliilríl nli:ny.

'l'ilrirtt,r i N0lIt?,(,l kii2i viz.i1.1llrrrl vt:tscttyh tlz.lrtltr
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A világjanrboreen
kb. 32.ün cstrrkész

l,ett részt. ;\ rnagyar
kontingclrs l(lt,szánra

.$0 cscrkúsz, Pirrant:s-

noka dr. 'l'entesy

.l ltttl ltrrrrl, r, iizlltl it

ffi. Világjamboree Birkenhead,

/ 
'i\-,il

Arrowe-park
.;i](m
,1iffi

,Éffifi

f;4,. ,.5x Győző orságos társ,
r.1 ehök.

,:i A nrag1/ar kontin-
genst a jamboree után

Lorrl Rothermere egy

hétig Londonban verl-

dé$il látta.

I.ord Rrrthtrmcrc rneglrlvírsára Londrrrtban



44

1930,
Román nemzeti nagytábor

Piatra-Neamtban
A táborllan magvar részről clr. Major l)ezsií és tlr.

Molnár frrigves cserkésztisztck vcttck részt.

Belga nemzeti nagytábor
Liege mellett

A Magyar Cserkészszövetséget dr. Sztriliclr Pál és
dr. Pineziclr Jenő képviselték.

zarándoklat a szentföldre
A zarándoklaton résztvett a l4, íJolló cserké§zcsapat

26 cserkósze Mattyasovszky K asszián oserkésztiszt veztltlse
alatt,

Első rovelTnoot Kander§tegben
A rotitrntooton a Ntagyar Cserkészszövctséget v.

Faragó Ede országos vczetőtiszt vezetése alatt egy 5O
főn5,i mag_var rovercsapat képvisclte.

A tábor a Kander völgvben 1300 m nragasságtlan
zajlott le 4000 cserkész jelenlétében.

Svéd nemzeti nagytábor Kullaban
A táborban a 25, Szt. Imre cstlrkészcsapat vett részt

dr. Ilajeczky Benjámiu cserkésztiszt vezetésével.

Résztvett rajta vitéz Széky Pál cserkésztiszt vezeté-
sével a VII. kerület egy kombiná]t csapata.

193t.
Francia kalandozás

A francia kalandozáson dr. 'femesi Győző cserkész-

tiszü vtlzetésévcl 46 cscrkész vett rész,t. A fiúk legnagy
része a 7. Werbőczy-cserkészcsapathoz tarLozott, d
kalanclozó csapatban 15 más csapattlt is képviselt egy-
firi vagv ve:z.ető.

A kalantlrrziis útvtlrrala. 19i-it július l2-1ól artgu§ztu§ l1;-i{;

Irodalorn :

Francia kalandozás l9jl1. Irta : Temesi Gyózií
Szláv nernzeti nag}rtábor Prágában

l932.A üborban dr. Zsembery Gyula, dr, Molnár lrrigyes
ós dr. Major l)ezsó cserkésztisztck vettek részt. Lengyel nemzetközi vizijamboree

Jugoszláv nenueti nagrytábor Garczirüen
A versenven rlr. ITinánczv Ernő cserkésztiszt vr

tésével a 2. ö,"BKD. cserkészcsápat vett részt.

Firur KIE és észt nemzeti tábor
Párnuban

Mindkét Láborban magyar részről Átányi István c
késztiszt vett részt.

zágrrábban

A kenti grróBágr nagytábora
A táborban a Inagyar cserkészettlt Kolozsváry tsólr

dr. Treixler Lászlő cscrkésztisztek kéllvisellék,
A tábor létszáma 5000 cserkész volt,

Román nenueti nagytábor
Nagyszeberrben

A táborban magyar részrőI Kemény Ödön vczcl
vel d 250. Hangya cserkészcsapat vett részt.

Hoüand és svájci nexnzeti nagytát
Mindkét táborban dr. sztrilich pál és Hebelt sán

hollandiban dr. Váli Ferenc cserkésztisztek képvise
uagyar színeket.

lamboree propagandautak
A gödöIlői ülágjamboree elókészitésóve| kapcsolat

dr. Molnár Frigyes Szófiában, _ Istanbulban, Alexanr
ban, Athénben, az Egyesült Allamokban és Kanad:
elóadásokat tartott.

Egyírttal a losangelesi olimpiászon képviselte
Baden-Powell megbizásából a világcserkészetet.

a
á

NEffE-r öcs:dc,
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.{ magysr tábor belárata
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1933.
ff. Világrjarrüoree Gödöltőn

Á, világjrrtulloretlt ;tz lgitl" évi világkonferencia ítólttl rlrla Mallyarországnak.
A jam,boreetr résetvett 42 nt:rtrzct 1ti.000 fö létszámmal és 15.000 magyar cserkésa
A Janrborce pararrcsntrkir : gr, 'l'elcki Pál tb. főcserkész.

"! (9i !,,,,!.!
ó r.ll!,""!

, ,tJl , ",", ,",

íI_'r íi.ó..\;n lY. ,, ^,,,,,,". ii
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A Jarnboree
"l'ribtlrparancsnok : gr. Teleki Pál.
}{elyettesek: dr. Papp Antal és dr. Sik Sándor.
vezérkari főnök: vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc.
Helyettese : Gacs János,
Külügyi vezető: dr. kaposi Molnár F'rigyas.
szórakozásvezető : dr. sztrilich pál.
Lelkészi vezető : Mattyasovszky Kasszián,
Vízivezető: dr, Zsembcry Gyula.
Sajtóvczető: gr. Andrássy Mihály.
Fotovezető: clr. Gerő László.
Egészsógügyi Vezető: dr. Szukovát}ry Imre,
Társadalmi vezető: dr. Szukováthy Imre.
Kirándulási vezető: dr, F'odor ltelrenc.

Altóbor
vitéz Szegheő tséla.
Sáfrán F-erenc.
r-itéz Veder Mihály,
Yeröczy Imre.
l,itéz MáriaföIdy Mártcrn.
dr. vitéz Temesy Győző.
Dorrnándy Géza.
l itéz Selkey Oszkár.
,,-itéz Bessenyey Lajos.
Nmsey Aladár.

vezeíősége

Gazdasági vezetó: dr. Papp Antal.
Műszaki vezető: Ulllrich l-Iugíl.
Szállitásvezető : v. Solymossy Ulászló.
I,Iíradásvezető : dr. Ajkay József.
Budapesti vezető : gr. F'estetich Pál.
Repülésvezető : Ulbrich Hugó.
Renrlészetvezető : dt. Borsitzky Sántlor.
Magyar cs. fel. : vitéz trara§ó Ede.
Gödöllői helyi vczető : viLéz Endre László.
Irorlaigazgató : Brenner Tóbiás.
Titkárok: Gundrum Kázmér, Szurmay Tibor, dr.Vály
I.'erenc, Windhaber Álajos,

parancsnokok
Törzstáborvezetó : dr. Major Dezső.
Scgédtáborvezető : Czoch József.
Repülőtáborvezető :

ifj. vitéz Horthy Islván,
Renrlőrtáborvezető : dr. Szabó Gyula.
Öregtáborvtlzctő : rlr. llerrrrann .Iános,
Vízitállorvezető : rlr. Bátori József.
Kisfiírtaborvez.ető : É,ry ltmil,
Siketnéntatáborvez. : Zsembay Ferenc.
Delegátus : Fisclrer Sándor.

(iiidi;IIi;
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Képek a gödöUói IV. Világjamboreeról

A IV. Vilúgjamborooról rnegtclent irodnlon;
1. Jamboree zsebkönyvek mag.var, német, francia

és angol nyelven (TP).
2. Jamboree albumok. Tájókoztatók. Budapest,

Gödöllő. }Iortobágy, stb., stb.
3. .)alnboree liivatalos beszámolója, gr. Teleki Pál

ós v. l.'arkas Irerenc összeállítása
4. A Csoda§zarva§ Jamboreeia, a TP. szerveinek

beszámolóinak összefilglalása, v. Temesy Gy.
5. Jamboree küIön_-legességek (Windírabei Alaios cst),
6. Magvar fiú a Jariiboreen (v. Faragó Ede).
7. Cserkészek *. Jamboree (itr, Szopik Loiánt cst).
8. A ..Magyar Cserkész'. ujs-ág kiadásai.
9. Altáborok, csapatok kiádáiai, beszámolói.

10. Külföldi nemz-etek Jamboree lelrásai: Angol,
Francia. Svájc.

l934.

mellett
es 134. sárospataki csa-

d
c

Kaleualc
relidozték a
fölclről csak

Román Nemzeti Nagytábor
konstarua

Résztvettek a |?L. szegedi
patok.

A
viselte.

MCsSz.-t dr. Vajda Zsigmond cserkésztiszt kép-

Áusáráüai lamboree
Iiz volt az első Durópán kívüli jamboree 10.000

résztvevővel. E jamboreen a magyar -cserkészetet 
dr.

Mol1á1 Frigyes és Haraszty Károly öregcserkész kép-
viselték.

4 jamboree Frankstonban, I\{elbourn mellett zaj-
lott le.

Német cserkészjáték a
bernaui erdóben

A játékot gr. Teleki Pál, dr, Papp Antal, vitez Farkas
Ferenc, dr. Farkas Gyula es dr. Molnár Frigyes cserkész-
tisáek tekintették meg,

A játék részleteiról a V. L. számolt be.

Baülla §eregszemle Mlánóban
56 új alakulat zászlőszentelésével kapcsolatos sereg-

szemlét Rú:i államtitkár tartotta.
A seregszemlén a MCsSz, rószéről gr, Teleki Pál,

vitéz }rarkas Ferenc és dr. Molnár Frigyes cserkészfisztek
vetLek részt.

A selrcÉszemléről a \r. L. számolt be.

F) két országot a
Révész Erik vczetése

Egryiptom és Görögország
meglátogatása

3l. Ö. cscrkészcsapat
melltrtt járta végig,

l935.
Jugoszláv nemzeti nagytábor

Belgrádban
Résztvettek dr. Molnár F'rigyes cserkésáiszt. Után

Indiába és Ceylonba ltazott, ahol 11 előadást tartott
magyar cserkészetről.

Dán jubileumi nagytábor
Ermelunderrben

A magyar cserkészmozgalmat gr. Teleki Pál,
Papp Antal, dr. Sik Sándor, vitéz Farkas Ferenc és
Molnár Frigyes képviselték.

A tábor létszáma kb. 7000 cserkész volt,

2. RovelTnoot svédországban. Ingar
A tábtlr létszáma 27(X) rover,
Pilrancsnoka Gusztáv Adolf kir. herceg.
A magyar csapat parancsnoka dr. Rorsitzk}, Sántl,

létszáma 80 fő.

Firm kalevala tábor
kinyorrrluLásának l00 óves évfrrrtlulrijí

finnck 1.ohja nltlllett tt00 részl.vevővcl. K
az tlszbeket és magyarokat hivták meg,

12 tagia, rll



Firur iubileumi tábor Vierumáki mellett
A finn cserkészet 25 éves fennállására kislétszánú,

(200) tábor nehéz terepen (sziklás őserd.ő) igen cserkészies
clgondolás szerint. Magyar részről a 2lO, csapat 23 tagja
Bálint Béla vezetésével és Atányi István vettek részt.

Nemzeti nagytábor WashingÉonban
A tábor gyermekparalízis járvány miatt elrnaradt.

Ezt a 6 tagú magyar képviselet csak elkésve tudta meg
az óceánjárón. Igy á taboi helyett az amerikai cserkészetet
tanulmánvozták.

A mágyar küldöttség tagjai: dr. Pohl Sándor, dr.
Nagel Edgár, dr. Hegyi Kapisztrán, ü. Palos Bernardin,
dr.-Szold Endre és ilr. Handlovics Miklós voltak.

[engyel júiteurni nagrytiábor Spalaban
A lengyel cserkészet 2ír éves fennáIlásának meg-

ünneplésére rendeáék e nagytábort.
E jamllorcen gr, Tcleki Pál tb. főcserkész vezetósé-

vel 330 cserkész (v. Temesy G>,őző"paranesnoksága alatt)

Ée\ett
(Dolh)tcn,Jé

i'lcrrin-aftave

K&', >nv rc,i.\-1,o

,4r

és l70 cserkésztisz.t, vitéz Selkey ()szkár parancsnoksága
alatt vetl részt.

Lengyel rész.ről a jubileurni tlábcrrban 25.000 fiú ós
leány cserkész vett reszt.

A tábor parancsnoka (irazinszkv sziléziai vajda volt,

l936.
Esá nenueti nagytábor Haapsaluban

A. magyar cserkészetet clr. Nagel Edgár ós Átánvi
István cserkésztisztek képvisclték.

Román nenrzeti nagytábor Brassóban
, E táborban dr. Molnár l.'ri€{yes vezetésével ,12 cser-
kész vett részt.

Finn nemzeti nagrytábor Kultarantaban
A MCsSz.-t dr" Nagel Eclgár és Átányi István cserkész-

tisztek képvistrlték.

Osztrák St. Georg szövetség jubilaris
nagytábora

A tábort l,axcnburgban rendezték meg. A ma§yar
csapatot Kazma_ István cserkésztiszl; vezettc.

Magyar.Lengyel repüőtábor
Budapesten

A reniilőtáborL az.l. S. 1'. tj. S. konferen<:iával kao-
csolatosai a Hárrnashatárhegven a MCsSz. repülő báziia
közelében rendeztük meg.

A tábort szervezte tjlhric}r }l.rrgó.
A tábor parancsnoka Gunrlrutn 7olLált.

Versenyek : .I. Távolsíigi. ttudapest-..Magvar:óvár. }tot-
ter [,ajos.

lI. Níagassági. Steff 'libor.
III. lrlíitaríam" 7 ílla. Siptls L,ászlő.

A táborban részLr.etL 12lerrgve| és 25 magl,ar cserkész.

E
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( ,> z,ryad ólr

:]sclna

Lcngitrl vtlnrE§g;nk
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1937.
Történelmi táborok

A, mag,var cserkészet jrrbilerrmi óvóhen a nyári tálitl-

rok ,,'Iiirtónelrni táborok" vo]tak. }iz abban n"yilvánult

meg, htlgy a csapatrtk egyrtrszt rógi nragyar lörtónelmi

helyekerrvertek láborl,nrásrészt, hr:gy a tá1lor progranrmjába

az i}leíő tiirténelmi lrcly eseményeit és vonatkozásait is

bcállií rltták.

Á, táiltrrokban íőleg a bonfoglalírs i:s nz Árlrácl-knr,

* török háboriik ás a kuruc-labanc lrá}lorúk korát rlrrlgoz-

ták fel. t{iseblL mér{:ékbcn a szabaclságharc és a világ-

há}.rorú idejét,

A legtöbb í;áhor a §örzsöny, Cserhát. Máira, Biikk
vonalán, a l)una ás t]isza mentón,. a Bakonyban ós Vér-
tesbr:n és vógül a l]alnton mellett zajlott le.

A történelnri táhorok külső kópébr:rr és programjá-

ban általában a következő r,rrnatkrrzások voltak talál-
}ratók : Rógi kaputipu§ok, clíszitések. táborelhelyezós §th.o

rógi tábortűzi nóták, rövirl történelmi visszaemlókezések,

hadijátékok alaprneséje az illető háborir kópét adta, az

akadályversenyek és őrsi portyázások mind telítvtl voliak
törtóne]mi vonatkozásokkal. Ezenkír,ül az fjrtá].lás mód-
jálran, a napi jelszirban, ler,,elezós ós jelentóseklren ix igen,

ötletescn á}litotfák lre az illető kor yonatkrrr,ásait"

Áe eimult 25 év alatt ebben az évhcn órt* *l a- M|s§z.

§ilmeí! -." Várk*ptr

a lc.gntagasalrlr {ábtrrozási lótszárnol" A tábo-

rozó csapatok szátna 57l, cscr:kószek szána
17.034 vtrlt.

.A történclmi tá llrrr megrtlndezésórrek ala p-

gondolata és tlnnek mesfelelő szervezós ós

buzditás yitéz }i'aragó Ed* *rszágcrs veze,l,ő-

tiszt mrrnkájrr.

.§ f{x

§ },i

'Ii'hgny* Kilátíts
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Y" Vilá§darnboree, Hoüanüa
19il7. llí1.

'l"úborpurancsnok,, Kolozsr.;iry liéla,
Létszdrn., 420 <:serkész.

A Világjarrrllotct:. színltázri}arr ós arí.nribarz á magyar
rsapa{: csáknel}r nrinrlrrn nap szer*llclt"

"lamborm l,ilszrínml 28"00|l fő.
Jambrlree paranesnokolt : íiamhottrrct állarrrl"itkár

i*dmirális), .l3elrrens l.bk, helvettcsc.
Az V. Yilágjarrrboreet l1}il7, júnirrs ll1-tiil arrgirsztus

li}-ig a ,holland Cserkószsziir.c,tség rcnrirlz(.cr ineg a Ilaarltlrn
kiizr:lí:ben .levő \:ogelr:nzang határálran. A .};rtt,tlllrretln a
Bagvar cserkószetet 420 íőn_vi c-s;rpal képvisclt*.

A Jarnborrlr: folyanrán a magyar r:saJrat hárrrrrr
.rlkalr;mtnal szercpelt arórratéri nag_y berrrrrtatással. }"
.zereplés cg_vikét a hollanrl királ_vnő is vógignózle. A tábrlri
;zinház progran:,iállau pedig naponként vr;lt egv-két
rraqyar szám.

A maí§/ilr tábor szornszérlságában levó holluntÍ
sapatrlkknl kiópitelt sztrros lrarilts;ig nlcllet,t a lr:ngv*lek-

<el fennálló,trarritlágot áprilta frikrrzol,tal_rh yrrtirtéklreri

*;l. _ Jó_llBlORít 1937

|S n',5r,3. ,r5r,

i]
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.1l, VIII. ll*.

a n}agvar csapat. Á kiizös leng_l,cl-rnagvar tá}ortűz rtrin-
t.ájára az amerikaiak nreghivására rendeztek amerikai*
rnag,yar táiiortüze:t is, l}* fdvtí|e a magy§r csapat a
lrarát,i kapcsolatoL valalrrtlltttl,i kiilfirl{ti kontingenssct.

A tállor liefcjezésel u {-lini lrílronr napr:t l,{ollandia
v*irosirinak ntcgisnrerésóre, l<irándulásr:kra lrasználta fel
a rT}agvar (:§üpat, Igv iártak ílaadcrnben, Arnsterdarn*
ban, l]llli:l,err]arnban, l{itgíl iran, Sr;wcningerrhen. l)en }Iel*
rlerlrtu, llilvlrr§urn*
tran. a Zlsitlt:r-Zrl:-
nél és rninrlr:n 

"i*-
lentiíseblr helven ki-
sr:lrlr-nlrgyo}tir I§il-
{y:,tr llopt.rrlnk.

K ét térkípvliz,lat l?
, .-,ítrrIlltnrIi:ri tr'. \'ilír{.

I tIiltli)le,, szíltltIlr,i
ről
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1920.

1o1/)
1§24.

1926,
1929,
r931.

1933.

1935.
1$.3?.

Lon<lrrn

Páris
Kopenhágll

Kandcrst,eg
[Jirkenhead
l"laden bei w
Gödiilló

stockholm
Hag*

Ncm voll magyar kép-
viselet.

Dr, Sik Sándor
(ir, Ktruen-l{éderviil,"y

Károlv
Dr" Nlotirár F'rigye§
(ir. 'l'cleki I'ál
Gr. Khuen*}íédervárv

Károl_v
űr, l{huerr-}{éderváry

Károiy
I)r. Fapp Antal
l)r. I)app Antal

§íagyar dülegár:ió
vezclője

IV" WLÁGKONrHR§N§IÁK

Anglia

Franciarrrsz.
Dániá

Svájt:
Anglia
r\usztria

fuIagyarorsz.

§vddorsr..
Hollanilia

L London, 192ü.
Nern EOlt t'crmdlis kon|erencia, .HQtdnzalal nern hrzuít"

tr" Páris, L922.
ffi. Koperüága, 1924.
IV" Kander§tegr, 1§2§.

A koníerencia teljes komolysággal felszóIítia azon
országok cserkészszövetsógcit, amell,ekhen kistlrllsógek
élnek, lrogy r,me kisebhségeknek actják meg a jogot c§er*
készr:sapatok alakitására olyképpen, hrrgy e eserkész*
csapatok, míg egyrészről beletartoz&ak az illető cserkész
szövetséglic s annak szabályai kötelező erővtl] bírnak
rájuk. belső t,letiikben anl,an5,elvüket használ}rassák,
tisztjeiket és parancsnokaikat magrrk választhassák, dt
csak az i]lető á]lanr 1ltllgárai közül. A konfercncia íová}lbá
a kisebbsógi cserké§zet terén mutatkozó nclrézsógek es*tón
krizvctlcIr tárgyalást javasol az illctő kiselrbség szárttra-
zási orszá gának s j t-lt nlegi országának cserkószszövetsógei
közt. FIa kornoly tárgl,alások után a két cserkészszövet-
ség nem [udna mr:gt,gyezni, akkor a kórtlés a nemzel:közi
iroda útján a ncnrzetközi bizottság clé terjesztenrii.í vóg-
leges megoldás és riöntés végett.

V. Birkerrheadn t929,
t. A konfercncia a 9 tagú comitólra Lortl Hampton

ég 'feuber kapitány lemondása áital nregüreserlett két
lrelyre gr. Teleki PdIt és J. Jacobs atVáL válasetja rne.g"

2. f3elgium inditványozza, hogy a eserkószruha ós
jelvények az egész, világon egy§ége§ít{essék. Az inclítvánvt
nagy szótöhhs(lggel elvetctték, merl ma.irlnenl az összt.s
államok 1czetői a cserkészet lén.yegéhtlz tartozr'lnnk
látták, lro5- a nernzeli jelleg minél jollhan érvényesüljön.

3. Magyar iudíl;ványra elhatározzák, hogy minden
nemzet ut;azási és elszállásolási ketlveznrérnyeit, ii1. tájé-
koztatíl aclatait a nenrzetközi irotlának beje}enti, anióly
ezen adatokát egy füzetbe összeál]itva, miirrlen nemzet*
nek megküld.

W. Baden bei Wien, tS31-
A konferencia Csehszlovákia, Egyesült-ÁlJamok, I{ol-

lanelia, Ausztrália és Magyarország cserkészszövetségei*
nek meglrívásai közül a mággart íogádja el és cl|tatároi.za,
hog1, a kövctktző világjalnhtlrce 19;}3 \']ll, l-. "lir kiizött
Atlaggayorsydgan Gödöllljn tartassék meg. Egyben a fenti
államoknak a meghivásért köszönetét feiezi ki,

vII. Gödöllő, 1933.
A konferencia tiszteletét és há}áját nyilvánitja ijrOmCt-

tósítga Magtarország Kotmányr.óia iránl. a .Ianibortre és n
kon f trrcncia iránt l.a nrrsítot t rtrkonszenl,i,óú és segít ségi,órt.

A koníerencia rnelcg kiiszönr,tril. fci*zi ki !)rcselr,
§lemól, PesL-Pilis-§olt*Kiskun r,árnleg5,tl fiíispánia, di.
Hrrdre i,ászló gödöllői filsztrlgubi rri, St,riirel .]" biró ds'Fl,aj-

lamász J. urak, GödölIő község képviselőtestülgtérrr
rnegszcmél5lesitői, a M. Kir, Csenriiirsdrg, a M. Kir. Á.ilar
rendőrség § annak fejc, dr. I.erenczv 'fibor fókapitán
a vasúti ós lmjózási vír]ia]atok képviselői, az útlevr
ellenőrzíí és vámközegi,k iránl, kik a világjamboree
krrnfercncia zavartalarr lelronyolításához a iegaprílbb r.es
letekre is kiterjedő gondossággal járultak bazzá,

r\ konferettcia szir,ólvcs kösz(rnet(.t tolmácsr-rlia
magyar cserkészeknck, cisősorban 'lelcki Pál grr)ina
dr. Papp Antalnak, I{hrren-Héderváry Károly §rófna
vitéz l;arkas l;crtnt:nek, dr. k. }Io]nár F'rig5,csnck és rntlnk
társaiknak ós alárendeltjeiknck a jant}ioree ós konfere
ciának a legapróbb részletekig kiválóan történt megm
dezéséórt,

A konferencia továbbá meg kiválja örökíteni azr
m,agyar cserkószek, öregcserkészek és cserkészvgzeti
iránt érzett háiáját, al<ik a jarn}rorec ós konferellr
rendezésében munkájrrkkal közreműköcttek.

Vffi. Stockholm, 1§35.
A kr:nferencia elhatározza, ltog,y a uil<:igiamhure

trrválrhra is 4 éverrkint tartassanak.
Á világjarrboreek jövóben egyetlen táborbói állj

nak és két részre oszoljanak:
a) egy altáborokra osztott tírborra, amelylren minclr

orszírg kontingensti hclyet kap, beleértve a rentlel
ország konligcnsét is. Utóbbi ne legyen nagyobb, rnint
}egnagyobb kütfölcti kontingens,

h} l]gy alüáborokra osztott táborra, amel;rben cs:
a rendező ország cserlrészei tábrrroznak, A táLrorok l(
száma neur korlátolt, cle a rendező államrrak joga vr
keirlátozni az utóbbi tábor ]étszámát.

A koníercncia elhatározza továbbá, hoÉt" a kr.rnti
gensek tagiai csak cserkiszlirik lehetnek. Öregciivttészek csi
szigclrúan korlátolt szárnban és meglratározotL tátlori szolg
lat ellátásílra vehetők fell a kontingcnsekbe. Á résztvgvr
alsó korhatára rcndes körii]rnónyek között 14 óv.

A konferencia aján}ja, lrogy a Comitó javaslat:
a világjarnboreet rendező országrrk * amennyiben azt
helyi körülmények megengedik -* figyelemhe ve$yék, Ez
javaslatok a. .Iuntbgret: címú folyóiratban közzétótetnc

r\ }iemzetkőzi l3izoLtsá§rrak a világjamboreek szerl
zését érirrtő javaslatai (.}amboree című ftllyriirat tr $]

októberi száma),
l. A vi}ágjamboreek két hótig iartsanak. A hivatal

jamlroree tábor óIelje fel az első tíz napot olyrrrórlon, htt1
a megnyitá§ legyen az első szombaton, a zárás
mírsrrdik hétfőu, tehát a táb<lr kót va§árnapot foglaljt
rnagálra. Kirándulásokat csak az ezatáu következő né1
napon renclezzenck.

hz iskolai szünirlők időpontját országclk sz.cri,
figvelcrnbe kell velni s a ){cmzetktlzi lrorla gyüjtse l

erre volalkozó adatokat.
2. A bizottság nenr helycsli a jamboreekon ;ror|yáz

(hike) rendezését" Fla mégis,rendeznck, tegyók irzt a l
rántlullisi naJlok alatt.

3. A bizottsáq ncn helyesli, lrogy ezenttil, nri
inrlitványcrzták. kitféle jamboreekat rendczzenek : l)rop
ganda és szigorrian r,st,rkészszerű jamborct,kat. A llizol
ság vélenrényc szerint tová}lbra is a mostani keretr
közt nógyévenkénl. kell jarnlrorcet rendezni.

.1. Segérltáhorok. A bizottság nern helyesli §egóíltáh
felállítását a világjamborcekon, tle ha mógis van segé,
tábor, ahba csakis a rendcző ország állarnpolgárai vóiess
nek fei. Külíölctielk ós ncrncscrkósz alakrrlatok tagjai
st,gódLáliorlril n{,In vt,lletők fel.

A Nerruelkiizi Konlcrcncia rlelegátusai s a janrborr:r
egyes megh:tljrrozott szolgírlat<lt ellá tó egyénc}r (örcgcst,
kószek} számára |ótr:sítei,[ segórlt,ábor nenl tsik kiftlgás aI

5. A, lrizottság e lvberr nel$ helyc-cli a janlror*t
anna.k egilsz t:lrt.ar*áulr.l rtivielehlr irtriig valít t:t'lszvi:l.d



A ren<lező ország gondoskodjék róla, Irogy a kontingen-
sek a helyszínén tudjanak nyersanyagot beszerezni.
Egyes országokra, vagy vidékekre jellcmző nyersanyagot

1 a 
-'kontingensek magukkal hozlratnak. A tábordiszek

Ieqyenck Óserkészicseli, vagy cgy országra, illetve vidókre
jellemzőck s köItségcik szcrény iratárok közt maradjanak.

l1. 'lábortüzek. A bizott"ság véleménye szcrint két-
féle tábortűz leÉvcn :

I at Nasv tá'Éortűz a táborok területén kívül reflek-
I torokkal st'r,. Ert meg kell nl,itni a közönség e|őtt s a
l nropramon hirtle[ni kcll.
l "B) kisebb tábortüzek a táborokban, elsősorban a
I ii,it rdszére, Ezeket nem kell hirrletni s tőlük a közönséget
l lehetőlcg távol kell tartani.
l tZ.-Ila egy kontingens meghív egy másikat, venrlég-
l !átasa egyszeiú és ne költséges legyen.
l tS.'Á ren<lcző <lrszág áIial szcdctt. fejcnkénti részvé-
l teli díi fedezzc az élelem, tüzclő, vizellátás, latrinák.
l mosdók s más a tabori élet tartozékának tekinthető téte-
] tet egy személyfe eső költségét.
l i4.a/ Akontingesek táborábanvalóárusitásneenged-
l tessék mcs, A táhoron bclül a rendtlző ország clárusító-
l iielveket íttirtrat fel s ezekben csak cserkészek által
l ;.eiritett tárpvak árusíthatók.
I ll A biz8itsag helyesli, hogy a kontingensek táhorain
l :"elüI 

'tabori munkákból és csCrkészügyességekből kiállí-

l H.,l"#ieztessék, 
de a kiállitási tárgyak nc legycnek

l t;. Hétköznaookon a közönséoet nem szabad a táborba
I cngedni addíg, firig a cserkészefr el nem köttötték déti
l aÜezésüket é§'semffiesetre sem dé}i 1 óra (13"00) előtt.
l Va.árnap a közönség cl, c. t0 órakor'becngedhető
l r ekkor olyaű intézkedéseket kcll tenni, hogy a cserkészek
I hileg déli étkezést kaphassanak.
l A tábor a közósségtől napnyugtakor elzárandó,
] ffc_tve leqkésőbb este 10 órakor. (22.00.)
l _.\ hTvata]os megnyitás napja előtÍ köztinsóg nenr
l cn€edhető a táborba.
t ' A csaoattáborokon belül a eserkészek meztelen felső-
l t#€l is áolgozhatnak, de tábonrk területét csak rende-
l .m felöltözv8 tragytratjat et.
l A bizottság f;ántiá, ho§y ---amcnnyiben a rendező or-
l *ganvasi]asfi",i tu,iiá vaiiísitani --a tiábort a iamboree
I bÉpetalEn TegaÜUn eg_v napra zárják cl a közöirség elót.
r 16. Bemutátók. A}izottság ajánlja, hogy legyen egy
t t[tr aréna a nappali kisebb-nagyobb bemutatások
] ffi§Ere, mig, az esti bemutaüsok a tábori színházban
l @r:assanakl A tribünön a nemzetközi bizottság tagjai
t íF+f,p külön ülések tartandók fenn.
I Ugv a tab<lrtüzekné|, mint a bemutatásoknál, a nagy-
I breless elkülönttendő á cserkésznézőktől,

[ 

1] -Filmek. A bizottság nem tartja kívánatosnak,

Az semmi esetre sem engedhető meg, hogy ha egyesek
mégis röüdebh irlőt töltcnek a jalnlroreert, a kontingens-
bed elíoglalt helyüket a lrátralóvő időre új résztvcvővt,I
ütiltsók §e, A tábor nernzetközi részében a konlingensck
legyenek oit a jamboree egész hivatalos tartama alatt
s iie távozzanak el a kirándulási napok előtt.

6. kirándulások a Jamboree hivatalos tartamát
követő négy napra szoritkozzanak, Ha ez alatt a négy
nap alatt pórtyaiás (hike) is megrendezésre kerül, tlgy azt
ióélőre elő kcll készíteni.' 

7 .A bizotbság nem helycsli azt az indítvánrt, hogv a jam-
boreen epv válosátott nemzetközi csapatot állitsanak össze.

8. Á" bizotiság megerósíti a kairclerstegi ncmzetközi
konferencia (1926) hahírozatát. amely szerint a jarnboree-
kon ne leg_vcnek nemzetközi versenvek. Altáborok közti
versenyekét viszont nem kifogásol, föltéve, hogy a ver-
senl,ző-k mindkét oldalon kevert nemzetiségűck, Az ilyen
ver§enyeket maguk az érdekelt a]táborok renrlczzék.

9.- A bizottság ajánlja, hogy a J<,ontingcn_se!. *qj{t
íáborukban rendezzenek kiállításL tábori munkákból és
ügyességekbőI.*' 

10.* Tátrordíszítés. Csak olyan tábordiszitést kell
alkalmazni, amit a cserkészek maguk elkészithotnek.

őL

hogy { jamboreek fi]rnezésére kizárólagos jogot adjanak.
bárnrcly társulatnak. Javasolja, hogy a rendező Órszág
blz.zon nlcq va}akit, aki a filmfelvcvr5kct munkáiukbaii
s a filmczésre legalkalmasabb esemilnyek megválásztásá-
ban támogassa.

A bizottság még ajárrlja a következőt;
_ _ a) Valamilyen pontos időjelzós, mely az egész táborlran
látható vagy hallható, miudennap adassék.

ó,/ Az élelnrczés lelretőlcg úgy történjék, hogy 4 reggcl
felvételezett nyersanyag íedezz€ a déli é§ esti;'válamiht
a másnap rcggeli étkezés szükségletét.

9} A csapatparancsnokok engcdjenek cserkészeikneik
minél több időt az idegen táborolrlátogatására s a bizott*
ság ajánlja. hogy ezek a látogatások tisztek vezetésóvel
menjenek véglle.

dl A ltizottság mcgfontolás tárgyává tcl,ttl az {jster-
reichischer Pfandfinrlerbund ama javaslatát, Itogv a ncm-
zeti nagytaborokba trtazó kontingensck az ritbaejtett
országokban is tartozzanak töIttlni néhírnv na1lot, tlc
nem fáI álta nregvalósí tlratónak, Haso nlókóp 1l.in rterír t alá l ta
a bizottság megvalósi[hatónak azt a kír;álrságrlt, htlgv
évente csak egy ország rcndezhtlsstln nemz.eti nagytátroi[,
A biz,ottság mcgjegyzi, lrogy csupán llrrrópálran rninlcgv
harnrinc ország van s ha rnindegyik élni kivánna it nelnzr,li
nagytábor rendezésének jclgávtrl, akkor csak harnrint,
óvben egvszer kerü]nc rá a .sor l

el A bizottság a ncmzctközi konfercncia l'igytrlm(,bt
ajánlja azt az inditványt, hogy tlgycs orszá§Ókal tel
kcllcne szólítani, hogy óvenkénL egy kistrlrlr, válogrrto{t
nenlzeti csapatot kiildjcnek Kandcrslcgl,re.

í) 
^ 

bizottság a nemzetközi ktlnférencia figl,elmébtl
ajánlja azt az indítványt, hogy kisdlb, 150-nél ném töb}t
résztvevőt számláló nemzetközi táborok és nenrzetközi
öregcserkésztáborok sűriin renrleztessenek, de ezek nc
tekintessenek kis jamboreeknak.

9l A világjamboretkon a lJil0-nél nagyrl}lll léLszámri
kontingtnsck kü]önböző altáborokba szétoszt,anrlók.

ft/ llanglcmczeknck hangszórón való közvctílését,
mint a cserki,sztábortlziis alaptrszmóivcl crllentétcs rlljá-
rást,,rosszalja a bizotl.ság.

iJ A bizottság ajánljá, lrogy a kontingensck táborai-
ban letesített múzeumok, illetve kiállítáiok érdckescllb
látnivalóit a jamboree miisrrrállan és a tálrori lapban
íeltűntessék. Az ötletes tökéletesíl;éscli használiltát mcg-
határozott és előre hirdetett órákllan be lehet mutatni.j) L bizoLLság foglalkozott azza| a hol}andi indit-
vánnyal, amely szerint a jamboreek összes részvételi
ktiltségeit, az útiköltségeket beleértve, egyenlttes mértók*
ben kellene a rész-tve.vőkre háritani, ügy}rogy minden
rlrszág cserkésze számára ugyanannyiba kilrüljön a janr-
boreen való résnétel, de nem találta megvalósítlrató-
nak.

k/ Világjamboree ideje alatt nemzeti nagytábort
sehol ne rendezzenek.

I Arra kell törekedni, hogy egyenrulrán irlegen jel-
vényeket nc viseljenek.

m/ A bizottság nem ajánlja, hogy cserkészek eszpe-
rantót tanuljanak, mert annak gyakoilati értékét csekóly-
nek tartja.

tX. Hága. 1937.

A konferencia elhatározza, hogy megkeresi a nemzet-
köá hizottságot: kövessen el minden tőle telhetőt, hogy
a cserkész- és öregcserkészmozgalom, mig egyrészröl
terjessze az igaz haza|isdgot, másrészről minden ország-
ban valóban tartassék a- nemzetközi együttműködés és
barátság keretein belül, vallásra és fajra való tekintet
nélkül, amint azt a F'őcserkész miirdíg'is célul tüzte ki.
Igy |öltétlenüI kerüIni kell minden olgan lépést, amelg a
cse rkes zet milítar izdltisríra, vagy politika i célok bevoná sára
vezetne, azaz alkalmat adna félreértésekre s igy zavarná
a nemzetek és egyének közti békére és egyetértésre irá-
nvuló munkát.
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l. Á ,külföIdi tenl,zetok cserkészeinak lét-
szánta.

2" A magyar cserkészcsapatok száma {.s el-
0§Ztása.

3. fáborozási stati§ztika az utolsó 1ü évről.
4. Kitüntetések és emlékielvények.
5. Cserk,észszolgálat a vil,ághábr;rír alatt.
ó" ilit swírrzoit áí a magyar cserkésznl 25

év al:ltt a társada]omba.
7^ lllit nyujtott a tnagyar cserkésaet 25 év

alatt a viá8:cserké§zetüek.
E. A Irtagyar cser,készet és a. nn8yar nép.
9" A magy,ar cserkészet élete anya§i szern-

Dontbtil.

Á, Magryar
Cserké szszövetség
igazolt cserké§zc§apatai
vár.megyénként, helysé-

genként
Allauj l,árrnegye

Szjkszó 1 cserkészcsapa_t"

Bácshodrog várrnrlgyo
Baja 7, }lácsalmás 1, Csávoly 1.

Baralrya vármegye

}Jükkösd l, Komlóbányatelep 1,
Mecsck-Szallolc,s 1. Molrács 4, -I'écs

'24 és 1, szüneíelő cscs,, Pécsbánva-
telep l, Siklíls 1, Vasasliánya 1,
Yillánv l.

Bókés vármegye

Békés 1, Békóscsaba 4 és 1 szü-
netelő elscs., 0sorvás 1, Hndród 1,
Füzesgyarmat 1. Gerendás ], Ciyoma
l. Gyopárlralnra - Szentetorn5,a I,
Gyrrla tl. Kondoros l, I{őröstarcsa 1,
Mezőbcren5, l, Olosltáza 4, Szarvas
2, Szeglralotrr l és l sz.íinetelíi cscs.,
Tótkonlós 1 szünetelő cscs., Vésztő 1.

l}ihar vármeg.ye
Berett._vóujtalu l. Bilrarnagybajom

l, l)erecsktl l}, Kornádi 1. Knnhclgyes
l, Sarkarl 3, Sárrétudvar l.
ílorsod. Gijmör ós Kislroní vármcgy6k

Borstrdnádasrl 1. Csermely 1. Diíls-
győr 2, Irarkaslyuk l, I{ejíícsaba 2,
.Iár<lánháza 1. Meztikeresztes l, ,}lező-
kövesrl 2, Miskolc 1,|, ()r,ll 2, Putnok
2, Sajóvárkorty 1, Somsál_rl 1.

üsanád-Arad-Toroníál vfumegyók
Ilat,t<rnylr 3, [)eszk l, l)onlhegvháza

í. l,]lek l, I|ölrlcák l szünel.elő cscs.,
.Kqltertttes l, Makó 7. Szőreg l"

(lsllngrád várrnrrlye
(lsrlrrgrrirl il, l lí:tlrnezór,ásárhclv 3,

I{iskrrnrlrrrozslttit l.. lll,ilrtls;rrn1. l. Sze-
gr:rl 2() ós l szíirrt:l,t,l1i cscs.. Szcnlcs

'r, 'r;r1,lir,lk 
l"

ltejór várrnegye

Aba 1, Bicske 2, §rcsi l, É,rd 1,
Kisgyón 1, l!íór 2, Polgárdi 1, Székes-
fehérvár 8, Vál l.

{iy6r-ilíoson-Pozsony vármegyók
Gyiír 22, Magyaróvár 2, Mosrrn 1.

tlaidu várnregye
T)ehrtlcen 20, Ilajdubösztirmény 2,

Ilajdurlorog l, Itajduhadháza l,
llaj<lrrnlinás t. Tlajdrrsámson l, Kaba
l. Nádrrrlvar 2. Püspökladány l

IIevts vürmegye

}lger 1), ( ivöngyös ir, IIatvan 5,
l)oroszló t, 'l'iszafüred 3, lleves I.

Jálz^Nagykun-§zolnok vármegye

l)ér,,avárrva 2" Fegyverntrk 1 és 1
sz;iint:telíj csc§,.. .lászapáti 2, Jász-
árrlkszriliás 1, Jászberénv |t, Jász-

fényszaru 1 szünetelő cscs., Karcag !
Kenderes 1, Kisujszállás 2, Kun
szentmárton 2. Mézőtur 2, Szolno.
6, Tiszaföldvár 1 szünetelő c§cs
Tiszavezseny 1, Törökszentrniklós i
Turkeve 1.

Komúrom és Esztergom vármegy
Esztergom 7, Kisbér 1, Tata 1

Tatabánya 2, Tát 1.

Nógrád ós Hont vármegyók

Baplvasalia 1. Balassasyarmat í
kazáítiánvatelep 1, kismíios l, kis
terenye l, Mizsérfa t, iríaglmaros 1

Salgóbánya 1, Salgótarján 4, Szécsén,
l, Zcbegény 1 szünetelő cscs,

Pest*Piüs-§olí-Kískun vfunregye

Abonv 1, Alas 1, Albertfalva l
A]hcrtii, ,lrt§osoó t, Aszód I, Bttda
fok 5, Budaka'iász 1, Brrdapest l4

V. rÜGGEtÉK
A nemzetközi iroda által nyilvántartott c§erké§u

létszárnok

É ,\nglia, Irország, §kócla, Cana<la, Áusztráli:r, India, C.eylon, Newtoundland, Gibraltá:
Mlnorca. Cnplantl, C}.Irrrrs, Dél-Aírikar .Arábia, lltzopoiatria,

Nemzót€k öreg
*erkósz Rover Cserkósz Yizí

c§erkósz Álsll u összssen

1

3
4
o
6

8
9

1o
11
12
t3
14
15
1s
17
18
19
2(l
27

2,1
24
25
26
27
2{t
29
3o
.31
:]2
33
34
35
3íi

3lt
39
í0
.lI
12
43
-14
45
4í)
47
4lt
.Lg
5(|
5l
52
|)3

,tfgnnisztán ......
ÁInerjk&
AJgcnt inia
,\rnlcnltl t{)rmény)

l3elgitlln, llelBian Sc.
IJoy §conts dÉ fJ. .
ltrazllia
I}ulgária
ílhilzr

15
283.096

íí]8
íX}

831
1.442

20á
250

71
70o

/i>
1§

xlo
3.7,L2

723
763
35
20

351
1ir5
86,í
f$ó

1,520
o.1oa

109.997
618
1o
2o

2.s28
3.808

38
432
4{!1

3.1 26
74a

í,
550
t40
74
3()

1.088
5

|1.457
726
94,0
101

E.65?
!,067
3.11o
1.549

26

a.oot,
t.474

009
15

349
24o
139

11
72I
77

1,079
1.218
1,,'?5o

83

$0
872

:t.139
79+
220
280

*$0
300

2.ít9{
.l1 íl

-1.2! t
78

621
{$7
432

4.§13
60.öl§

20
2..{ot
i.5;)l

59

112
t,2§9

1.543
ti{J
378
o29

30
?32,935

5.102
45ü

6.3,12
6.937

947
1.57o
1.320
5.6:Jo

740
171

2.?00
16.574
4.684
{.691
1.128

42o
.5012
1.52o
6.06{|
ö.$72
4.812

2t1,1s7
5o2.609

5"647
9o

250
12,800
34.083

8.332
1.1.000
2,t,378

4o4
55

4.263
875
374
38o

12.306
1,20o

72,514
4.?56

12.010
739

íl0.090
9,052

15.363
11.15{

L72
2.|28
lt]297

20.72a

18
1o
80

128
16ó
105

800
94

* 120

2a9
320

* 121

1o0
8,263
1.782

15

* 507

759
698

420

3
3.350

30
700

* í10

_ 1,8:}

50

36
10.728

330
2.421
3,225

483
32o
47a
8o

_60

l.srr
4J2o

1.469
4.o07
3,242

22.o06
33o.552

1.334
56
20

g.422
8,101

189

28.419
1.505

366

1.640
2,2ao
3.958

46
104

15.0o0
s.278,1..743

17
3.050

52o
171
58,429

100
2.3$6
1.?ö0
1_69s

46

352
1.107,588

5.2so
92ó

10,.í66
12.743
1.829
3,160
2,2§á
8.620

875
186

3.590
2532a
7.697
7.019
1.227

460
9.169
2.2a1
o.182

11.9r6
1o.015
61.231

1,011.$36
9.381

16o
sB5

t?.058
ól,i43

663
10.464
33.4a1
36.015

8.,101
96

8.623
1.775

758
47s

74,5a4
7.2:2ő

102.534
E.315

14.90o
1.39§

§a,747
11,671,22.243

18.204
414

2.66ő
4.734

{,olumblír
Costa llica
Cselrszlovákia .,.,..
Dánia rlet clemske §p,
Y]\l(jÁ, §c,ottts , ... .
I)onrinik{,n
}}undor
E8yjptOrn
F]szt ország
Irirtnorszr'tg
1i'rnncjHrt. [ic|"tlc. í'r, .
Ecl. Unirrnistcs dtl }rr.
§couts dc lrr. . . ... ,
íireat }Jriti§hrlinrpire'
Görögország
(irrntcmala

}lollandit
}lurtgaria

,lnpán ,"......;l
I.atvnnia
llchtenstein .....
l.ithuanla ...... .
tuxerrburg §. de L.
F- B. a. L. .....
M€xiko .
NorYógia

l'rlla nrl, Lengl,e'|orsz.
['ortUgal
flrrnrárrirr
[1ussian

§panyol .,
§vétlország

vcrrezueln
}rrrtrszláyia

4{8.954 $9.364 1,692,188 39.930 531.645 2,al2.o74



es íl szünetelő cscs.. Ccgléd 4. Ceglétt-
bercel l, Cinkota 2, Csepel 2, Csillag-
hrlgy l. I)rrnakcszi 2, f)unavtrcse l.
F'elsőgöd 2. Irót l, Gödöllő 4, Gyömrő
2, lrsa l, Isaszcg l, Izsák l szünetelő
c§(:s., .Iászkarajenő 1, Kalocsa 4,
Kecskcmét 10, Kiskőrös, Kiskun-
félegyiráza 3, Iíisk,rru}ralas 2, Kiskun-
majsa l. Kispest 10, Kistarcsa l,
Kocsér 1. Kuu.szentmiklós l, I.ajos-
rnizse t, Mátyástöld ,l, }íonor- ij,
Nagykáta_ l, Nqgykőrös ;}. Nagy-
tetény l, Ocsa, l. ()kécske l, Orkény l,
l'esthidegkut l, Pestszenterzsétret 5,
Festszentinrre 2. Pestszentlőrinc 5,
Pcstujhely 2. Pér:el 2, Pilis 1, Pilis-
vörösvár 2, I)r.lmáz l. Ilákoscsaba 2,
Rákoskeresztur 1. Itákosliget l,
Rákospalota 7 és 1 szüncl;cl6 cscs.,
Ilákosszentmihály 2, Sashalom l,,
Srrl(vaclkcrt l, Stlroksár l, Szent-
t:ndre 2, [Jjkécske I. Ujpest tJ. t:llő 2,
V:tlkó 1. Vác 6, Yecsés 4.

§omogy v{rmegyo
Barcs 2, Csurgó 2, Kaposvár 11,

Lengyeltóti l, Marcali I Nagt5laüd 1,
Somogybányatelep l, Szigetvár t.

§opron vírmegyt
Belód l. Csepreg 1, Csorna l. Kapu-

vár l, S<rpron lti, Sollronbánlalva l.
§zalroles ós (irrg vfirmogyo

Dombrád l, Ifisvárda l, N'a§ykálló
1, Nyirbátor 1, Nyiregyháza 11, Uj-
fehórtó 1.

Szatmár-Ugoesa és üereg vármegyék
Máteszalka 2, Nagyecsed 1.

lliolna vármeg;,e
Rátaszék l, ,Bonyhácl 2, Bö|cske t,

f)ornllóvár .3, I)urraíö|dvár ,3, )iaclrl 1,
Gyönk l, Nngym,ánytlk 1, P*ks 1,
Szekszárd 13, Tanrási 1, Tengelic 1,
Tolna 2, lTjdomltóvár 1, Váralja l.

§$

Vas várrnegye
Alsóság 1, Celldömölk 4, KOr-

mend 2, Kőszeg 4, Sárvár 2, Szent-
gottlrárd 2, Szornlratlrely 1.2, Yasvár 2.

Vesz4róm vármegye
,Bakonybél 1, I)evccser 1. linying

l szünelelri cscs., Fűzfő l, Pápa 5,
Pétfürtló 1, Siófok 1, Várpalota }"
Vesr,prém 5, Zirc 2.

Zrrh vfirmcgye
}}alatoníiirerl l, Keszthely 3, Nagy-

kanizsa ,6, Sümeg 1, 'l'apolca l, Za|a,
e,gcrszeg 6.

Zernplán vármegye
Sárospatak 4, Sátoraljaujhely 4,

§zcrencs l. lfoktrj l, Vámosujfalu 1-

}|óes

I cserkésztlsapirt,

Cserkészcsapatok elosztása

I{erület Vármegye Kisfiú Cserkész Oreg cs. Ytrgyes összescn v. l,. R.

l. Rudapest Szkf. t9

4

4

19 I1 . ul 
_,

{i
,1

(i

5
|,)

il

l16 |t7 18 l

II" A}laúj-T'orna
Ileves
Zemplén
Borsod--"Gömör

l
12,$
2a

,
l
1 ííl 

,-
-;

4
4

{i

2
8 ,

III Soprrrn
Ves
Zala

.,

5
4

12
9

J
!,
r)

2í,|
29l 6íi
t rrl

.)

4
1

lt
9
{i

1
í)

5
5

1

].

W" Irejér
Veszprém
To]na
Győr* *Pozsony*,-}VIoson

,,

l

13
12
7

10

l,
-;

lL

d
9
6 iil--

l
t
3
3

Y. Békés
Csongrád
Csaná d-*Árad-*Torontal

4
3
2

t7
l7
6

1
3

ll
l0
lt

:t3i
:r3Í s2
16l

s
|r

1

7
4
9

1

VI. Bihar
Ilajdu
Szabolcs--"tTn§
Szatmár,--,Ugoc§a. Rereg
.J á sz- Nagy-K un-Szol n ok

1
s
3l
2

8
14
8
1

17

1

1

.)

11
4

:l3

iál
t6} 93

;}3l

2,
,::

i}

li
3
9

7

Y]I. Baranya
Bács-Bodrog
Soruogy

9

l
13
5

10

()

1
1

l2
1
9 ;il ,,

1,
4

19
3

12

Y,llI. Irbst-Pilis-Solt-Kiskun 3 ,, ,3 lt 39 2 l)

Ix.
Pest-Pilis-Solt-Ki.sku n
Nógrád* -Hr:nt
I{onrárour

2
t

39
6
8

,l

1
2

fi6
8
l)

tO{tl
16} 13s
12l

l4
D

43
7
2

összese.n 91 319 47 20() 784 127 l95 6

x<gieglzés: t. A ve§§Ie§ csapatok alatt rrlyan csapatokat órtiink,,amelyrilrtlrr a rlserkészek*u kívül kisfi(r vagy öreg
rajok i.s vannak.
2. ,,Y" vízi,munkál. is végz,ö csapatok. .,L" |eventemrrnkát is vógző csítpíltnk, ,.R" rtpiilrisportot is úzö

, **apattk, Q'Winrlhfrfon az" íisgr.létszámlran is llenlfrrqlnltatik.
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Aa utolsó 10 év táborozásí statisztikája

Megnevezós lg27 1{}28 1929 t930 1931 1932 l933 t934 193l'l 1{)36

1.

9

o

4.

Áll<i tábor .. . .

Mozgó tabor . .

külföldi tábor .

Kisfiú tanyázás

225

42

l4

239

,37

2l

255

,*7

1,2

2{J6

60

l2
7

302

38

t8

372

:]6

3

97

t3

3

1s

346

$2

19

Jj!

38(i

5f)

13

arl

388

47

t3

57

összesen 281 297 314 365 348 LL1 12íi 460 486 5o5

5.

6.

7.

Táborozó csapatok ,

Táborozó cserkészek

Fejenkinti költség
pengőben

263

8105

19,---

247

8745

90-

29s

10.315

22.-

317

11.556

2E.-

3t0

10.894

o.}

360

13.396

19.*_

1o4

3489

19.-

357

13.845

2í.

409

15.2rl7

19.-*

441

15,815

20.*-

Megjegyzés
1, KüIlöldi triborok aoltak :

Anglia, I)ánia, Görögország, Lengyelország, Spa-
nyolország,'förökország, Auszlria, Egyiptom, lIol-
landia, Lcttország, Svédország, Bulgária, F'inn-
ország, Iülia, Németország, Svájc, Csehszlovákia,
Franciaország, Jugoszlávia, Románia, Szentföld,

?. Tdbatozó cserkészek létsxima a |enlieken klaüI:
1926. Nem2eti Nagytáborban í]000 cserkész.
1929. Angol jamhoreen,.... 852 cserkész
l93:]. Gödöllői világjarnboreen 15.068 cserkósz.

3. Ttíborazó cserkészek létszdma 192f előtt:
1923-ban 5619 cserkész.
1924-ben 4871 cserkész.
1925-ben 621,2 cserkész,

4, Különleges összeuont tdborok aoltak:
l921-1-hen a Piarista-csapatok tábora,
1927-ben a Bencés-csapatok tábora.

MOVE-csapatok tábora.
1928-ban a MÁV-csapát,rk tábora.

KlE*csapatok tábora.
Minrlen év pünkösdjón IC}íTYS-tábor.

KtTÜwrETÉsEK
If
I

i

Keleti .Iózsef
F'ischer Ferenc
Farkas Ferenc
}'ridrich Viktor
pásztor Imre
krizsán pál
Sárossy Lász|ő

Ezenkívül:
Dancsecs rmre
Varglia László
Szász Géza
Janzse Ferenc
Kádár,Titusz
kovács Albert
Mechle .I{szseí

h,,

A Nyugatmagyarországi Cserkész §zövetség űszjelvénye 1921
Amikor a Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetség lreolvadt a Magyar Cserkészszövetségbe (1921-ben

,,DISZJELVÉNYT" alapitott. Ez a díszjelvény volt hivatva megörökíteni azt az áldozatkész és a magya
cserkészmozgalom szempontjából örökké emlókezetes munkát, amellyel a Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetsé
megalapításától kezdve annak utolsó mozzanatáig a liliomos zászló diadalrajuttatásának és a cserkészet felvirágol
tatása körül kiváló érderneket szereztek.

A ,,Diszjelvényt" a Szövetség 34 vezetőjének adományozta. A jelvény elhalálozás után ezidőszerint
III. kerületre (Díszjelvény felett órködő bizottság) száll vissza, amely azt más szalagon arra, érdemeseknck {rjbt
adományozza.

A ,,Díszjelvóny" els6 trrlajdonosai r

Horthy Miklós Kormányzó Ur ŐtOmOttósága, mint a mozgalom fővédnöke.
Batthyány Ludovika grófnő, mint a Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetsóg zászlóanyja.
Gróf Mikes János megyóspüspök, mint a szövetség védnöke.
Kapi Béla püspök, mint a szövetség védnöke.
Dsida Ottó tankerületi főigazgató, mint a szövetség díszelnöke.
Sik Sándor dr., mint a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke.
Papp Gyula dr,, mint a Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke.

schelken oszkár
Vass Réla
Sarlay Lajos
Náray Szabó László dr.
I(iss zoltán
Simonffy Jenó
Almássy László Bde

Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetség első cserkésztisztjei ós vezetői.
Ujbóli adományozások: gróf Teleki Pál, Erőssy Oszkár, Veder Mihály.

Horváth Detre dr:.

Galambos Károly
Neuvirth János
Nagy Lajos
Szücs Imre dr.
Polgár l.-erenc



ő5

A MCs§z. ,,életmentő kitiintetése" L924.
A Magryar Cserkészszövetség 192tt-ben ,,Életmentő" kitüntetést alapitott, melyet megkaplrat minden

cserkész, aki testi épsége, esetleg élete szükségszerú kockáztatásával emberéletet ment.
A jelvény viselését ós adományozásának módozatait az .,Életmentő kitüntetési szabátyzat" írla elő.

I

l U."r," mentés

l cronu*kal mentés

l lorrrt megfókezése

Étetrrentósi esetek 1924 6ta:
Árvizből mentés
Lezuhant ember
.Ióg alól mentós

Elvérzés megakadályozása
Égéstől mentés

íIóvilrarból mentés
Egyéb mentés

i ptitaomlás alól mentés
l xornu' mentés
I

I Etgazotás (vonat, villamos. autó) elől
I

| *"ntós . ,

I HoUt anás megakaclályoz.ása

l V;tt^r,náramtól nentés
l
l

l
l
l
l ,rttot.ti :\lajtls,3. sz. cs. cs., csóuakkal mentésórl.
l .tppl }(átmáu, :l20. sz. cs. cs., csónakka] mentósért
l ,\nl,rrl Géza. 19O. sz. cs. cs.

l ru,,O lmre, 169, sz, cs. cs., árvlzből rtleniésérl-
l Bodnár Belrr.296. sz. cs. cs., csónakkal mentésért.

l "t}_s".,1oltiin, 
296.sz. cs. cs., csórrakkal men-

l Boros I.ászló, 2{lt. §z, cs. c§., r,lrtrbauás nrcg-
l a klrrlálvozás{rért,.
l Bou". L^lz].ő.242, sz. cs. cs.,vonflt olól elrrintásért.

l "",* 1}yu"ir,"Uo.. 
2. sz. tls. cs., csónakkal

l Butyka Ri.la, 957. sz. rls. cs., C sónakkal ment ésórt .

l eaciitta (ií,zu,9ír7,sz. cs. cs,, esórrakkal nrentósórt.
l Bentle .lózsef, 9lU. sz. cs. cs., tl§zva nle|rtósórt.
l Rodrossy ljrik, 30ti. s7.. c5. cs-, csónakknl nren-

l *TÍ"r';tván- 85, sz. cs, cs.. csónakkal menlésért.
I " Becker t.aios. 282. sz. cs.'c.s.. (lszva menl(,sért.
l Benke Fcr"enc. 1!21. sz. cs. cs.. tlszva Incnlésért.
J Béressy §árrdór, 356. sz. cs. Ós,, voíralcl4ázolás
I elól való mentósért.
l Bozsik Antal, 858, sz. cs, cs., úszvtt m(,trtésért,
l Sányai §ándór, 953, sz. cs, Ós,, vonat clőli cl-
l rá-ntásért.
f - aiettt< I§tván, t58. sz. cs. cs., vitl. grtzolás tllcg-
I akadálvoztis{,rt.

l *il*.rr*híi_r53, sz. cs. cs,, akírszlolt (,n)ber

l Bóröcz .lcnő, 57ü. sz. c§. cs., úszvá melltósén.
l Berényi István 8j3. sz. cs. cs,, lkasztot!, embfr
l mcdl óstrórt -

l 3enczik Árnárl. s!.9{3.sz. cs. cs.. úszva merttésért.
l Barsay Béia. óregcs,, l97. sz. cs. cs., csónakkal
I vízből mrlntésért-
l B€nsc Sán(tor, rajy., 1l8. sz, cs. (s., úszva
l nrcntésérl. '
l tsodó Ákos. ilpród, 158. sZ. cs. cs., ú§zvu nlen-
l té§épt

l =i$"},u,i"i'íi; lilll;.3,:i., 
sz, cs, cs,, rnega'adult

! iJ€rde Botond, {7. sz. cs. cs,, tiizoltásért.
l 3.enn(.r Vrrlór;47. sz. (§. cs,, vizből nlcntósért.

l Tx1,,[íii]r; őrs§., 26l. 3z. cs. cs., rlszva

I 'li§"Hr..,],1?,::l{, 
s, őrsv., {07. sz. cs. cs., csóntrk-

I 3.tc§ik Barna. órescs.. 1,1. őrs. úszva nlentésért.

I -i_*"q,*Ilr,i'szori 
Oi, sz. cs. cs., cl:őscgély-

l "'*:í"JYl""'r'."í;ilii 
pr, i, 9" 9l2, sz, ts, cs,,

l 3csnr-ói l;erenc, cst., 109. sz. cs, cs., villuny-
I eramtor m€ntcscrl.

l ,--'rba Erníll l{i1,. sz. cs, c§., árvlzból nrentésért-.

l 'alíi.l}*i*yi tlóla, l15. 
"z. 

cs. c§., lezuhil,lrt

t --r'a László, 92, sz, cs. cs., (tszva tr}enl,ósórl.l ffilt:I-,,.l, l-];,";.*;,;,,,'...',.J
l ,a.ntOi rtittOi, ltli:l. sz. cs. cs.i villalryártrnl

I §i?'if,1,1;r,,, 2l. sz. cs. cs.. tiszlir lnctttcsór(.

t ffil,flj,!l;i|"::iő:'). "i;:. ilíl' !.ill;l'",i,Ti:

-,I

------I
--
-l-..

140 eset

79 eset

16 eset

9 eset

8 eset

14 eset

3 eset

4 eset

mentés
4 eset
5 eset

6 eset

5 eset
17 eset

4 eset

6 eset

Úletmcntők névjegyzókc :
Cs,lport l)ezső, őrsv., 652. sz, cs. c§., artlri clól

lncn tésért.
Csermcly István, st", 3?. sz. cs. cs., ógó házból

nrentósért.
Csutí Gyula, 407. sz. gs. cs.. csónakkal nTentósért.
Czermann l,ajosr 33, §z. cs. fs., csónakkal

mentésért.

l )c*re 
^lajos, 

2lő. sz, cs, cs., csónakon mcnl és(r,t.
r)iartrant Sándor, ',r22. sz. cs. cs,, gázolás elől

rnerrtésért.
Dannhauset llezsó, csl,, l]15. sz. c§. cs,, rlszva

mentésért.
Dobó István, 2t2, sz, (l§. cs,, meí{Y{rdult ló

nre6fékezóséért.

}ilek Géza, 237. sl,. cs. €s., rlszvtt mentésért,
F}ős István, 936. sz. c§. cs., ti§zvár nrelrtésórt.

Trirrclur:r l§tván, 248. sz. cs. c§,, robllanils rne6-
akarl/rlyozílsáórt 

"lrázoltl I.ászki, l56. sz. cs. r,s.. kriltr(rl menlés(.rt,
}-lrragó l.)rle, 10()lő. sz, cs. cs.. csólttlkkal vató

nrentésért.
liabultr Mátyás}22:,>, sz. tls. cs,, jégllől mcntésért.
ts'orray ]stválL 762, sz. c§. cs,, rlszva lnen_

té§órt.
l|ckote í.ajos, 1!-r-l. sz. cs. cs., ktllbtil nlclrtésórt,
Farkas Lajos,67. sz. cs. cs., vils. clgrlzolás clőli

mentésért.
Fodor Ferenc, 330. sz. cs. cs., íiild()Inliisl)ól

moníé\órt -

Dr, Il'ináczy §rnő, 2/ií. sz. {1s" cs,| c*ónakkal
merrtósért.

Iraragó Zoltán, íi4,sz. cs. r:s.,lovak megíékez{i*ért.
liarkas Pál. 341. sz- c§. cs., úszvn rnentésért.
Dr. Irür lstválr, 12li. sz. Os. c§.t csórrakkal val<l

montósórt,
l.'esscl Nándrrr, t53. sz. cs. cs., Lr§?,va rnenlósérl,.
lfj. I;'uchs ]stván,'134. §z. cs, c§.n villanyáranrtól

mcntésért.
li'iilöp Sfurdor, 687. sz, c§. cs., túzből mcntésért,
I|arkas l.ajos, 687. sz. cs. cs., lűzből nlentó§érl.
ljictlkr F)rnő, §. óv., 1'l5. §z. c§. c§., t:sórrnkkal

merrtésórt.

Grósz Ándrás,3. sz. cs, cs., c.sónakkal mentésért.
{ia',di l-ájos, 77. sz. cs. cs,, arttó (lől nl(lntósért.
(ioszl on},i l(;izrnér, 2"l7. :z. c§. cs., t'l§zl,it m(.n_

tésért.
Gri§kovits l,ajosn 112. §2, c§, cs,, l<l,nrtlgfókezésért.
{iondy l{álnrrln,72. sz. cs. cs.r úszva rrrerrtésér[.
Gárrtorryi Józscí, 90. sz. cs. cs., íöldornlástól

menté§órt.
Gadnay ,Iános, 34. §z. c.§. c§., nrcBvadull Ió

nlegfókezésóért.
űárdonyi István.72, su. c§. ő§,, dszvu nloütéséft.
lioldfiug€r Vilnros, 3t0. sZ. c§. cs,, úszYa men-

1ó§órt,
G:rlanrb Ödön, 92, sz. cs. cs,, úszva mentósért.
Görbe Pál. 868. sz. cs. cs.J Yizbíjl nIentósórt.
Jákffli Gömbös Feronc, ].l$. sz" cs. cs., íl§zva

menté§órt.
Gráí.lános, pi. s,. 4l'l7, sz, {,§. c§,, tlszl,ü

rrr(:ntésórt -

{iásllár Lajos, Iv., g4lt. sz" cs. cs,í órrgyilkos
nrc|;nrcnt ésóérl .

{iyftfmaí,hy l,tlszlti" aprórl rcz,. 3!i!, §z. f§. cs.i
úsz\,a nr()ntósilrl.

Összesen 320 eset

Gyóry'Iibor, órsv,, 1t. §z. cs. cs., úszva men-
tésórt,

§rósz Pál, őrsv., 237. sz, c§. c§., ktltból lnerr*
tó§éft.

Gyürki Károly, őrsv,, 261. sz. cs. cs., ú§ZYa
mentéSért.

Flabl Károly, 90/ö. sz. cs. cs,, csónakkal men-
tésért.

l,iorvátlr Józseí, 5tt. §z. c§, cs., {rszva mentésórt,
I{egedüs Imre, 100. §z. cs. cs., elvérzés meg-

akrdályozásáért.
Hritz t,ajo§, 320. sz. cs, cs., csónakkal nlen-

tésórt.
,llurstlr l]lemér, 6$1. sz. 0s. c§., megíngyástól

rrtcntésór,t.
}íarsárry György,32. sz. cs, c§], c§ónakon men-

tósért.
tlolló Játros, 24tl. sz., rlszva nrerrtésért.
ileeedtis G. József, 962, sz. €s. cs., rl§zvír men-

tó§fi] t.
Halrel József, 153. sz. cs. cs,, tlszva menté§órt.
}Ielyes l(álnrán, 6{l. sz. cs. cs., úszva mentésért.
}rajós lrerenc, óv., 1&7. sz. c§. cs,, csónakkal

mentóstirt.
Ilerób lritván, 663. sz, cs. cs., tlszva rnerrtésért.
}Ierskri l.ászlíl, 307. sa, cs. cs., rl§zvü nlen-

t<lsért-

Inrre Gábor, 3. sz. cs. cs., csónakkal menté§éért.
lgn:icz §iindor, s35, sz. cs. cs.t rlszva ncntésért.

.larrecsko Andor, $0. sz. cs. cs,, tlsónakkal nren-
tésórt.

Jakrrb lászló, őfsv., 553. §z, cs. cs., tlszva mcn-
tósért,

Jutuisz l§tvá,n, 2.í8. sz. cs, cs., robbanás mcgakír-
dírlyozásáórt.

.}á§zli(rr Bóla,330. sz. cs. c§., íóldomlásból rnen-
tósórt.

I(erek l§tván, 138. sz. cs. cs., ri§zYa végzett
élotnorltó§ért.

l(ónczey Gyula, 146. §z. c§. c§.! án,lzből rnen_
tésért.

I{szell lléla, 212, sz. cs, cs., égéslről mentésért.
Xeller János, .18. sz. cs. cs,, g:izolás elől nren_

tésért.
l(orsrir J:ínos, 156. sz. cs. cs., k{rtból mentó§ért.
Krompecher l,ászló, 307. §z. c§. c§., tűzvószből

nrcntésért.
I{trvácsAntal, 190. sz. cs. cs. elvérzés rnegaka-

dályozásárért.
l(irnbarrer Ferenc, 49. §z, cs, c§., riszva men-

tésért.
Knurr ljerenc, ilzo, sz. cs. cs., úszva mcntésé!t.
Kisury József, lr0(i. sz. cs. cs., úszva lllerltósétt.
Koródi Zoltáu,29tl. sz. cs, cs., úszya nrerrléséIl.
Kádár Iász]ó, 33. sz. cs. cs., íöltlonrlrlsból nrcn-

tésért,
I{olozsváry Bóta, 15. §z. cs. 0§., cstinakk*l mcrr*

tésórt,
Kleírrcr lr)ndren 2/ö. §í, c§" cs," cstinnkon rrrcn-

tésórt.
Koztnu (iyulrr, t|i-)tl. sz. ts. cs.. jtigluil llttrtrlósért"
liollálh {;},ulal p||It)., ?61l. sz. (§..s,r l'!sz\it nlett-

t(rsórl.
litxltil< l;bre:rc, §.-íirv," t5{}, §7," c§. {:s". {;sriítllkrr&

fileIll (isórt"



.,5í;

lirrrkr,s l)czgíi,. ii. el." tlsil., sz., cs" rs,, liizl:x5l
fi}r,lttí:§érl,

.!(r]tsir .lr'l:rrls, ii. tls"n lii'lil. lz, t:s.tls,, 1iizl}iil rrlt.nt*si!rl.
Itl)i:§lrt)f llóttrt, |)ltrnütt l()1l, §z. cs, (|§.i l'l§z,ytt

nrcrrtósórt.
Kiss Árfrátl, cs., ltl2. sz" 0§, cs,, ié!{lrül ilx,Il,

l,a'.s/jfl.
liittler .l<'lzscí, sl., 222. s7" ()s- |:$,t s(.gól} lt:*ujtil§

sérúlésnól,
Krrblrtor l-,:rjos, r'.r., i}ü{). §?,. c§. cs., its?,v.l l}tclt_

tósí)rl,.
i(crekes laszlÓ, Őv-. 19.§r.(:s. cs., liszvit lnt,nli§ért_-
Kiri,ács tst*rin, 5tit}" sz. cs, {:s., cstin;rkkal

IncntÓsi,rl..
Krrruez tlcz,có, (iv..201). sz. cs. L§-r t'ltztir lttell-

l {iri,rt,
Kiss I;isz,lir" s.iiv., ilti. s2. §§. r]§., (t§zrit ,l|(!lr-

l i,§órl .
liósztglrt, .Állrcrt" t!7, §z, e§. cs,r tutó tlöl

villó n)clllós.
Klenrcnl }Iiklós. őrsv., |}l. §z. r:s. ts,, rtszt,lt ttttltl-

iósóri.
í(r*sls l)ezxő,6v.,776. §2. |]§" cs., t'l§zvl ln{lfl-

l.ésórl-.
li.}vrlo§ (;tört{},, ö. ús.! tl{x'. §?,. ts. tls,, liizllil

nlelrtÓ§éll..
}ior,írrs ,lírnos, í§,,2iJ2. s2;. cs, 0s,, ltrvtk rttc11-

íókr:zéséórt.
t(r,rtrllsz (};-ultn {i8?, §z. c:s. r:s,, líizbiil rtr::rr-

t ó§í,rt.
lirlrlósz ltezró" ü§?. sz. cs. cs., iiiztlól rncrt,

tí.sí:r?.
Kiss Ártl irt, titi3. sz". ts. cs., rlszvtr l]lelrl{')s.:jll.
tirrllr.r l(úrrrly, 6|i3. sz, cs- .,§.. tisz\il tll,,ll-

té§art.
l{rtlvirrák ,Iálros, {)81'). sz. !:s, ts,.

tlisért.
Iiarllrrlik l.ri*ycs, l|l]ir. sz. cs, t,,s.,

l r]sót t.

l{tjtllOí.. l|óla, s. iir,., 1ll. sz, cs, (.§." ir§zv* firf,íi-
ttisért,

l(;lgyit:iltyl ltóla, 5§$. §z. c§. §s"|

{)ttó l.1isz"ki,'115. §z. c§. es., lerulílni §erjlé§éér,í"
ü§vátb §ytir'*y, 30. sz" es. cs.. hóvi}rar|.ól mcn-

lósól{.
()zori (lirisz) l{ererlc, 1l. §2. e§. c§., risz!á ITIen-

1ésérl.
()s*,alrl )lllityás. btio. §Z, cs. cs., jégbelzakatlt

kinrenti,srlért.

l}rolzncr Kálrrrán, 115. sz. c§- c§,, 16ztth*rrt
mc]ll d,sói,rl _

l'rlsziliy ií.rirlorr,2lli). sZ. e§. e§., |'r§xYa ülcrt-
t ést'lri.

l'rtltt{rrr l.dszkl, iil7. §z, (,§, es., üszta ntentósó,rt"
l\,}lnn .r(iz§eí, l?1. s2.. (§. cs., tiszva lnentésért.
}'etrich Góza" 11. §z. c§. cs., luldtrkló tlszva

merttóséórt.
l)rlí-{lrr;ly lInrti, 35íi. §2" c$" {:s.í csóna&kal mcn-

ltisi*t.
l'ilnt) (i}'uhl, íiti5" se. {:'s" c§., 1óbír§2örö§ ínfilr-

tésért.
Prsyliorsky 'l'itlor, ?iii, §z" tll, l:$", *lsóruükltl.trrOnté§íjIt.
lo*talics Irrlre. 7" §2" {rs. cs., íulrir)liló úszYa mQn-

l risliórl,
I'islioltí }(ároly, 190. sz, §§" cs.o últzvá men-

tórér[,
P<lhurárrszky Jílzseí. söv. 278" sz. c§. §§,, nlag-

vldttl-i- ló tlól m€rrté§érl.
Irrirttl(:l G]ntlar cst. 264. sz. c§. c§,! d§zva m(,ll,

l,i,sérl"
l'r.ndl Kártlly,

mentésért.
33- sz. cs. c§,. *sólra'lrkal

Itolter .lenó, 3. sz. es. cs., csótrzkkil|
tésért"

l'l,erriclr llrfin, 2. sz. cs. cs., §sórrakktl
tésé11.

Í1óka Slindtlr, 52" sz. cs" c§., södöfbí}l
1ésórt,

lliszter .Itinr;s, 1ii5. sz. c§" §§., úszytt
tésórl.

l{eklrrr Mihtlly" 6l,sv., 17l., sz.
mcntí)§flr[.

}lonáz lst,vlln. 282" sz. es. cs"-

c§" ts.} ú§Zvá

ió§b*ilakadt
kimcl}tésóór:l.

ltrrtter l;rlrcnc, 4ö6. sz. l:s, cs., vírlrői nrcntósért.
llote*tctter l.)lerrrér, cst. 472. sz. cs. cs., írszla

!ncüló§órt.
Yiti,z ltádnay Gyuln, ö. cr. 1íl7. sz. us- ts.. tlszvrt

lnenló§órt.
l{rrlolí l{tiroly, r,s, 6{17. sz. cs. cs., l,iizbőlrncntésótt.
liédli Viktor. cst. 56(}. sz. cs. c§.. vorr"rt el6l

nletl l óslrrt.
Ilezmirnn Ciyula, cst. ?50. sz. cs. cs., árarnlól

rrlcntó§órt.
lteiter l{ároly, söv. 395. sz. cs. cs.i jéglról uren_

tósórt,
Hitt€r Yiktor, óv. 155" s?,, c§. cs,, csónakkrrl

menaé§ért.

§ik Slindol,2. sz. cs. r:s., 1üzvészből mení.ósért.
Simó Zoltán, 29ú. st" c§. c§". c§ónakkal mcü-

ta)sér,l.,
§ónrjén Jánrs, 1l" sz' tls" tl§," cs/rnakon menté§órt.
§imrln János, t01. sz. c§. (5., ü§^-& rnentésért,
Surrtrrvsz,lry 1,oó, 68, s2. cs. §s., ú§?,va rrrerrtósért.
Sánllrrr l.ájos. $57, sz. cs. cs., csónakkal men_

téséft.
Sjmon l,ószló, 282. sz. cs. cs,, ló me$ékezéséért.
§oós Józscí, il?l. xz. §s- c§,, úszva mentósért.
§abrrtiel Jt\z.sel, 2. §z. c§, c§., csónákk&l meJ-

tósért.
samu Z§iíinrontl, 1.5. sz. cs. cs., c,sónák}al msn-

tésórt.
§asic §zvetozár, 2ló. sz. cs. cs., csótakon mcrr-

té§órt.
Spett Elek, glai. sz. cs. cs., csónako* rnentésórt.
Suda f)ezsó órsv." tt74, sz. cs. cs., vlzből mcír-

tési,rt.
Simits }'erenc, st, 560. §z. c§ §§., úszva men-

|.ésért.
§irnkó Kárrrly, st. 558. sz. c§. c§.i tl§zvír mön*

tésért.
Sártlsi }|ilrrily, t:st. 33

n}clrlésórl.
§kolttik Mikltis, 3l},

nrentésórt.
§chöntlreil (iábor, 23

mcntésórt.

§z. cs" 0§i, csónaklral

§z. c§. c§", §sónálrk.tl

§z. cs, c§., csrlnak}al

srahó l"á§ztr,. irÍr;. lz. c§, {;}., l'i:zvri rllr}ll|(,tÉlr|,
|7.ües Z(rltún.3(l. sz.. cs...s.! liszv,a melllórérl.
§zválr, J,'ál, ír84. sz. r:§. {i§., irsz,vir ncrrtósórl,.
§z;llxi l./tszlr't, 21. *z" cs. i}§.", lis?,va §r.lnt"ósórt.
Szlrbú Mátyás, 94O. sz. l:s. 

-cs.

Sziisz (iyörÉy, 2. sz-. cs. ts.. csóoakott r|rontó§órl'.
Szilátiyi §rlntlrlr, írti4. §z. ts. c_r., vottttt cló}
ttlctltósftt,
Szalxi .\llilrr, §21}. rz, r:s. rs., kollról rll0lltó§ír!.
§zalú (iyttlll íIr., lí)0_ sz. (,N. (:s., tiilrlllrrrlásllil

nrcrtl ósórl.
§zr,ttlitlrrlriiss5, tlihlilv, 2|l7. rz. e\. (:§,. íiild-

orrrliislxil Irrt,lllésérl -
§ztlltkuti (§,zslr(i) l,ai(r§* 111. sz., r:s,, t:s.. íöld-

orrrliislxll merr{ó§i,rt"
Szitás kirszló. 2l'ö, §z. t]§" es.t csólrnkon tnell-

tesórt.
Szilrlssy Lajrrs" 11|3, §z. c§, üs.r tillamrrs clóli

Incntíjsérl,"
§zólc§ l§tván; i§rlt. sz.. ts, c-<,n l.űzből nronlósóft,
§ztlló Gyulrr íirs§., 130. §z" .§" c§., csrinakkal

írlctrté§órt,
§zlb<i Lajos cst., 2,íS. §2. §§, cs.í li§zvrr nl0l1-

tí!rért.
Szélcs í*tván, ö. *s., 853. sz. cs. cs." lflrllól

mcntós{rr1.
I)r. Sztriliclr I}ál cst", 9, sz" cs" cs,, úsztva rrtctt-

títsórl,.
Szekór l.ajos őrsvtz.r 28ü. sz" cs. §§.r (,§!rlorllirlxll

nlent.r§órl.
§zarlrtlri ístvrin, Z$il" §z" rl§, (:s., tiszl"il ü)ül}-

t,(is(irl,.
§zllrotni 

^tl}in 
pr. i. v., 4ti. sz. cs. cs.. tiszvu

rncntósórt.
l)r. Szklarlányi t.mz.lr'l {,s!}., §íi3. sz, cs. ls.,

ú§zvlr mt)tilíl§ér1,
Szklarlrinyi ütiklós, ts, rv",6{iiJ_ sz. r:s. t:s., l'tszv:r

ntcrrli)§(irl.
Szonr<rlánl'i Sálrlor. r:sc§l,., X. lrir. tiszvlr trren-

l éstirt.
§zakl-cr ,tlinö§ raiy,, 2ő. sz, t:s. rjs.. asólllrkkot
tncrrtósórt.
Sziiltl.tózsr:í <:s., 9í l. t?. cs. o§., il§lvit tilctrl{t§(irl.
§zurlllir.v Liirirrc cst.. 1gfi. sz. cs. ts., l,iizlrt'il

lnentósórl,.
Szurnray T,ílszló st,, ll}6. sz. cs. c§., l.íl?.tíil

ime nlósért.

:t'ernesváry István dr", 2g4- sZ. r:s" ts., íl§zvu
Iucnlósórt.

'fdth l(álnrán, í}O. §3. €§" es.. csórrrlkkal rnon,
tésért.

Titrk t,ásalíl, 1}O. sz. cs, cs,, r:sórrahkal rrrelrt.í,sért.
Tótlr Istvzin, írí). sz. r:s, c§.. íl§zvtr nl(,n[é§(irl,.
Törzsaik SánrJor, 

'g, 
}z. cs. cs., rlszva ttlortó§órl..

Tóth t{.llntán, 6 sz. .i:s. tls., csónirkkal mcn-
tó§órt.

}amás József, 3. sz. cs. r:s., tlszva mctltósórt.
Talllalics Jrizseí, 3i]o. §z, cs. cs.: íóldolnlásból

mcntósért.
Telcky István. 579, sz" cs. cs,, krltlról nrolrtósérl.
l'óth Józseí* 194, sz" cs, ts", lovirk tnl,gíókezí

séért.
'Jöfltli\ Sándor. t'}57. sz. cs. cs., riszva nioút(isérl.
lllrrrkherger István st., 234, sz^ cs. cs,. íl§zvá

mcntésórt.
ífJ. lru)rráská l.]ndre st..8ti. sz. cs. cs., tlszva

m€ntó§ért,
1'uri I.njos iiv., 57?. §z. cs. ci.. tiszvu nrclrtósórl.
Tttsott józscí löv., 140. sz. ci" cs.i tolrrrt, clr'll

rrentós.
Tetncsi,Ernő 33. sz, cs. es., c§ónakkal mentó§.

Utry §rlntlor, 2lő, sz. rs" cs., csónakknl me!r,
tósórl.

Veszprónri l,tjtrs, 227_ §2. §§. cs., c§(inakk*l
mcrltósórl.

víir8ir .llilr()s, 1l{}. sz. a§. t§,,. flsrvir nlentéséft.
VaiIirr l,]rle. 2. s2. c§. cs., csónakon ntelrttisórl,
viite1 t'íll,'2. sz. cr. cr., csónakon trletlt(ís.-lrl.
Vir,ág Zoltlin, 2|ó" sz. cs- cs., ,csótrak(,n mcl-

tésí,rt.
Vlrgu Lajos s. t.. iJ2. §z. c§. c§., tsónirktlrl nren-

tósórt.
Vósó Til)or, 24G. sz.. cs. c5.. Éizb(',l nlclrtésóri.
Yúínll*y 'l'ilror s[.. 2l7- sz, cs. c§,, úszv{t nlet)-

tósért,
Yitla László $, íir§v., 4§" *z. cs. c§,, úszvát filerl-

tt!sért,
Vajtla Jrirros 242. §z, cs, cs., tnogr'íldult- ló rnegfókc,

zóséórt.
Várutlyay.lelrő pr" i" csv," t5ü" sz. (s. 0§,, úszyu

úrattrtófiórt,
Vricsey Islr,órr, ? í. sz cs. cs.r úszva nrentésért.
WaHiri{er Mibúly, 25. sZ, cs. cs.r tiszva ntcIt-

tésért.
\frrrr|ter l.ászló, 158. sz" cs. ű§., zulraná§ elól

nrcntésórt,
wittlnger Gáspár" 58. sz. cs. cs., tl§zvá tnen_

tésért.
Werle l(ároly. 6O3. s2. c§, cs., tlszva merr-

1ós{.rt.

Zahumenszky t.ászl(r, 169. sz. c§, t!s., árvJz.ből
rnentó§i,rt.

Zerkovitz Ferenc, 2" §z. cs, c§,, csórrakktl nren,
tósórt,

Zsolrtos lmrc ór,sv." 1ío" }.a, c*, c§.r csórrakort
me[tó§órl..

Zumi Lajrls o§., il3" §z" §§, {:§.} úszrlü tncnl.ó§(irt"

r,ízlrfil ltrt:lt-

ús7.Ya lll(]n-

i{lrrstirry l,iu§ztíiv. s.-vczrtííi, 2ll. tz. r:s" cs.,
t:súnakknl rnt:nlósi,rí.

l(iihe;;1,i l;iszló" rajv.. 27l), sl, cs. .s.. lOvdk
ll)rHr(lkcZó§éért.

liirttfrrtitrtn sálldoT, ó\., 4-.l. s?.. es. cs., tiszva
nlOn tésért,

l(aács Istvíttln i:s., 35$, sN|, cti. cs.r tlszvi} mcrl-
tésórt.

K:rló JúrrO§, sl,., 5|r7. s2, ú§. c§., il§Zv, mcnló§órt,

l.tlkftc* (iyrrlir, 2í16.sz, cs. cs., cstirritllkal rrren-
t(,s.irt.

t.ukircsy lst\,án.-l50. sz. cs. cs., tlsz.vil mentósórl.
l,ttzitruss },ajos, l}0. sz. cs. c§.r hírvihrrrlról merr-

tési,rt.
Lá§zló l'til, :lll. §2. cs. cs., úsz,t:t n)crrtósért.
l,erIlytli.Itiz.sef, 9{}. sz. üs. cs., íöldtrlrüáslnl rrlerl-

t(,sórt.
l.etr!,{yel í)+tre§, l5.sz. cs. cs., cstinaklrill nrcnlés.!ít.
lrszik 1,1rjos, st.,75?. sz. c§. c§., r'l§zvár mentésíTt.
v. l.én:ir{l ítóla dr., c§. c§t.,2:r2, sz. cs, cs., segé.ly_

nyuj tásórt.
lllng5,r.| lnlre, ő. cs,, 5lt,i. s7.. cs. cs., li§ztil nlftl-

tésórt.
l"ítng Gyttla, üs. 0§t., 21j4. sz, cs. cs., tiszva rrtelt-

tésórt,
Ltlrrxlzk_v (i}1ll:r, cst., 2ll. §z. 0s. cs., t;slitrtrlrktrl

rn(,irló§órl.
l,irntos Jlirttrs" 2ll. sz. cs. cs,, tiszr,*l nrrlrri,tlsérl,.
!.ttczy Józsc{, st", 557. sz. (:s. c§., tl§zvll nrí)nlé§ért.

llil}ái|y Sálrtlor, 227" sz. cs. t:s.. tlsón:tk|ritl nrert-
1 ésórt.

§{oravlr l(ár,oly, 157, sz, gs. c§., t'tszvir ]n{lnió§órl.
Mrrz,ler |lólrert. :l2(}, sz, cs. cs.. li§z\.lt rrtenlósi:rt.
l|lrlsslily 'filior, l. §z. cs. c§.r ful<loklri rrtctrlósói:rt.
i{üllcr l;t:retrtl. 7.i0. sz. t,s. cs., t'lszya nrtlrlt'lstlrt_
l'(ácla1 lslr'án, 2, s7. (ls. cs,. csrinttkrrn ntl.ttlési:rt_
]\Iolrtánlrizscf. 3ii5.sz. cs, c§.. c§{irrakkal mcrrt(,s(:rt,
}loll)iir Llúllt, 7ir!l, sz, cs. cs,. tiszvit ment(r§ért.
}l,íoltrt'lr, .ltizsr:f, 2|}7. sz. cs. cs., úszvil mentósórt.
§lercs ltóla. 9ll8, sz, cs. tls., úszva rrrerrtósórt.
llészáros 1'ibor, iirsy., 7|>7. sz. cs. cs.. ú§zva

mt:ntésrirl.
llolDá. ltóla st., l72. §z. cs, o§., l"rszyl{ rlx,rrtósór1,,
Illaár 'fiharnér, 22lr. §2, c§" cs., vlzllól ntentésérl,

Náday Jrlzst;f,2ílí}. sz. ts. t:s., úszvtl nl*ntésórt.
Nag,y .Iózsef, 2. sz. cs. rls., csílrt;tkklrI rnfnl(,séfl,
Nagy (;J-u|a, lil6- sz. ts- ts.. kútl,úl nrcnl(.sór1,_
l{qcy Józset, 4it2. ;z- cs. cs., ló rrrcgltlkczi,sórt.
Nákorits ,lrrrlrrr. lIiO- §7., f.s, cs.r úszva rrrontósÉrt.
Nénrcth (;t,öri.ly,.l. sz. cs, cs., írtltttlklti ntetr-

tóscerl.
Nádor.I-ajos, ilj., 6$1, sz. t!s. cs,r ló megfi|ke-

zósó(lrt,
Némctb Tibor, 15. sz. <:s. es.r cstirrakkal men-

té§ért.
Nng1, Árpád, id. vez., 2,148, sz. cs. cs., tlszva

merrtésért.
Nick l(ároly, cst.,2|. §z. cs, cs., li§zvir nlcntésórl.
tiómeth}' Zrtltiln, órsv,, 1ti2. Áz. cs. cs., úszvlr

mentésért.
Nagy l.ászlir, 466. sz-. cs. cs., vizból mcntéséft-Nagylttki,Gyttltl, cst., 223. s.t. cs. cs., vlzból

rnentésért.
Na.gV Járros, ó. cs.. 989. sz. c§. c§., vízből ntentós-

rlr t.
ifi.. §isy Járrtrs, 28. §z. 0§, {:s.r csrirrakkal mert-

tósiirt.
itl._ Nagy .lárrrls, 28, rZ. Cs. c5., csónukkal rtttlrr-

t ílsÉr t_

§clrlesingúr Ernő, 31ü. §z. a§. cs,} tlszva men-
tósí:rt.

Sichnri(lt Jtizscí, 579. §z. cs. os., úszvu mtntósórt.
Schmoll JÁnrrs cst. 248. sz. es. cs." dü]ötlÉő őrült

megíókczó§éélt.
§cböníeld Károly, 54. sz. cs. c§., tlszvg me[-

tó§ért.
lichnridt János, 752. sz. cs, cs,. ú§zve men-

tósért.
Staht Béla, 30. sz. cs. ts., }róvüarból nentó§ért.
Strttc Jrlnos, 953. sz.. cs. cs., úszva menté§órl.
§tadlfr l.€rcnc rujv.,118. §z. cs. cs., ú§zva

mentósórl.

Szabó lslvrilr, Sil. sz. cs, cs., ló meÉíékczósóórt.
§z,kladányi t,á§zló, 10. §z. cs, cs,, úszva men-

1ósi:rt.
Sz.abó Játros, 15íi. sz,. c$. c§.} küttól mcrrtó§ért.

,n(:n_
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,,§zi,istfarkaso' kittintetés
Az ,,ezüstfarkas" a világ főcserkésze által adomá-

n.yrrzott cserkészkitüntetés, amelyet a moz.galom érdeké-
ben kifejtett rcndkiviili értlcmck jutalnrazására, saját
clhatározásából adonráIlyoz. Az adonányozások száma
évenként korlátozva van.

A kitiin[etés zöld-sárga-zöld szalaggal a nyakban
viselcndő, miniatür dourborművű czüstből kószült farkast
ábrázol.

A mag_var cserkészvezetők közül a kitüntetés birtoko-
sai gróf 'I'eleki I)ál, dr. Papp Antal, vitéz Farkas l"erenc és
rlr. kaposi M,olnár },'rigyes.

Kiiltöldiek tiszteletj elvénye
A kölföldiek tiszteletje.lvényét olyan külföldi cserkész-

vez"etök kaphatják, akik a magyar cserkószmozgalomnak
külföldi kapcsolatok kiépitésével tettek szolgálatot. Kapni
szokták a Magyarországra utazó nagyobh cserkészcsapa-
tok vezetői, magyar ciapatok külföldi utját előkészítő
és támogató vezetők, olyau nemzetközi táborok vezetői,
arnelyekÖn magyar cóapat jelenik meg. Nemzetközi össze-
jOvctelek alkalÚrával á }íagyar CseikészszöveLség ezzel
visz.onozza a kiilföIdi cserkészkitüntetéseket. Eddig több,
rnint száz darab került kiadásra.

Fehér szarvas érem 1933.
A ,,}'őcserkész" a Kormányzó f]r ŐtOmeltOsaga

jóválragyásával egyszeri alkalommál az 1933. évi gOd<ilÍcíi
világianiboree előkészítésével és levezetése érdekében
küldiiOsen kiernelkedő munkát végzett magyar cserkész
tisztckrrek ,,lrehér §zaryas érmet" adontánvozoLt. Ezt a
jelvényt, 256 cserkésztiszt kapta meg. És $cdig l

.\jkay .Iózsef dr.

.{iföldv Alajos
Andrássy Milrály gT.
_\radi Zsolt
irky Zoltán
§tányi István

Balla l)czső
Baranyai Imre
Barcsay Károly dr.
Bardorr Alfrétt
Bartók l.Jgyecl dr.
Batiz Dénes tlr.
Bárdos István dr,
Bárdos Lajos
Bátori .Iózscí dr,
Belltr Lajos
Bencsik Gergely
Benedek BéIa
Benes Pi'll
v. Bessenyey Lajos
Biacs Nándor
Bisits f'ibor
Blázsik Lász,lő
Borbély Károly
Borsiczky Sándor clr,
Brenner torias
Buczkó Hmil dr.

g- Csaba László
'--anak lstván
lkrgő llolyba lstván
úsongor György dr.
,Jainer László
tuach József

iixu:",s Tibor
il}urnrándv (iéz.a
fixagaujcJ F't,rcnt:

Eisler Kár<lly
Ekker László
E]nk Mártort
Éry Bmil

Falvv Dönre
v. tráragó Iicte
r,. liarkas l.'erenc
Iráber Gusztáv
Fiirber József
F-elréregylrázi Sándor
Feledv Béla
Feledy Kálmán dr.
Festtrtics Pál gr.
F'ináczv f]rnő dr.
},-odor 

-Ferenc 
dr.

Forlor }tiklós
Irrank Antal dr.
Für István

Gacs János
Gebharrlt István
Gcrő í-ászló
Gtrrrilsen vilmos
Gcrth l.ajos
Gu.nrlrtun Káznrér tlr.
Gu.zikovszky Károly

l larsányi ,[3óla
I,{arsányi .}ózsef
v. llefty lt'rigyes
llcgyi Kapisztrán dr.
Ilcrrtran .Iános dr.
llesz István
I lorváth l)ezső
,1írlrváth l,ászlő
Ilorváth László
Ilrlscr Józstlf

.lansein Vilmos dr.
Jaszenák Győző
.Iausz Béla
Jochs József
Jordán Márton
Junger ll)rnil
Jurás l.ászló

Kammerlolrr Antal dr.
Kavin l.'erclnc dr.
kirátv Endre
kircÉner pál
klcineisel Miklós
klincla pál dr"
Knoll István dr.
v. Kocsis László
kolozsvárv Béla
Kosztcrszitz József r]r.
kozma István
Kóris Györgl
Kraft Ala,rár
kriszta pál
Krompechtlr György
kubacska Ferenc
Kun Attila
Kunfalvy Rezső

Lászlő Gábor
Lengyel József
I.eyrer Tivadar
I"égrádv Sándor
v. Lénárd Béla dr.
Liptai János
Lombár László
Luy Géza

Major Dezső dr.
Malán \íihály
Ma!án Miklós
Marik Henrik
},íarkóczy János
Marx fibor
Matausc|rek Béla
}latheovics [rerenc rlr.
!íattyasóvszky Kassiátt
Máriaföldy Márton dr.
Márkus Miklós dr.
§lárton l.ajos
Mátis l(álmán
tr{elkó (iyörgy
Mélres (iyörgy
Molnár lrrigyes dr,
Morvay ArrréI
Mosdósy Endre

Nagel lirlgár clr.
Nagy-"István
Nagv "Iános dr.
Németlry Sarnu

cs. Orruós Zsigntontl
Oroszlány Enrlre
()szwald Arisztid dr.

í)alkovits l)ál
Papp Antal dr,
Pataky ,li'erenc tlr.
Pattantyrs Imre
Pt,szt,alics Lajos
Pel"rlinyi (iyőző ctr.
l)irtrvszky Lajos
l)odvcn lrnre
l)ohárnik, Jenő
prrhl sándor dr.
l,)olgár F)nril

5?

Pötz lldgár dr"
puskás sándor

Rarlnay }'erenc
llanst:hburg Géza
Ilavasz Arpád
RáLrold Gábor
Rákóczi BéIa
ltánkv Béla
Roht§tetter Ervin
Rotter Lajos

§alv József
safían Ferenc
sándor János
Sári Pál
schelken oszkár
Scfunoll János
§chramek Gyula
schrank Endre
schumv Félix
Sclrrveíth Árpád
sebő Bertalan
Semsey ;\ladár dr.
sik sándor dr.
Simó Pál
§ólyonr Jenő
somlvai József
stanőilovic ulászló

§zabó Gyula dr.
karai szabó pál dr.
v. szalró zaltán
szaitz lllemér
Szegheő BéIa
szendrői pál
Szendy László dr.
Szen [iványi'Székely Tibor
Szeőke Lajos
v. Széky Pál
Szold Endre dr.
Szopek Lóránd dr.
Szőke Imre
sztrilich pál dr.
Szukováthy Imre
Szundy Géza
Szurmay |ibor
szvobocla odön

'f,anos Pál
Teixler László
Teleki Pa_l gróf
v. 'lemesy Győző dr.
v. 'fomory Nándor
lf'orony István
Tóth Sándor
Tóth Sándor dr.
Tőkós József
Török Tibor

t,ihlitz Ágoston
fTjszászy Kálmán
Lllbriclr Hugó
Utlry Gyula

Vargay Zoltán
Váli lrerenc dr"
Várkonyi Lászlő
v, Veder Mihály
Vtlősy Béla
verőczv Imre
Victor ".Iános rlr.
vitla vilmos dr.
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Virl,ákovich Alrrtlár
Virlczt: l-ászlir
Virágvölgyi ltlla
v. Vizkelety Arpád
Waliczkr I)ál dr-
Webe,r József

wénich .íjóla
Windhrrbt.r Alajus
Vi itz lJóta
Zserubery Gyula dr"
Zserrrbcry .lstván dr.
Zsupárr l.ászlli

dr.
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Cserkészszolgálatok a háboru alatt
A lrállorú l<iliirósc hir:ttllen ijssztllrozt,a il vakticirizú

[irrkat:. ltrirrrltlnki igyt:kczcl.t ltaszltrssá tcnni tttagtit, Saj-
n()§. il csalla{.rrli ttrgllaéjyobtr rósztl rntlgszÍint. lntx't á
t.íszl tlknek lltl kcllcl,| vtlrrttlnitlk. l\ tiszl,tl'k 1120;",, l"tnr;lt
hrl k:ri:r.rttlitttk, l r:srlrkész; lrősi lrrllotllrk sztittta rltcg-
hirlrrtlla u lít}-l.

l1|1,1 atrgrrszt.us elsíí fclélrtrl kczrlrirliitt, tnt,g it tttttnku,
attrt,ly az 1lsíi i<liiben it 1liilvattrlvllt,rlkra tltr:gi,rkt:zíi ktrto-
rriik r:r,nrlt:ll.tl[i,.si 

"lrtlyiikrrl, vulil l,czct(:séból ós,liiildönc-
sztllgálath(ll ril1,o{.t, A lltlvtltrtrlók it,lirr.t,ilásán liíviil liistlllr
sz<rlgitIal,rrt lt:ljesitt:ltck t:scrkésztlittk az Augttsz{l,t g}_,or§,

stlgélynél.
Kils(illll ;r sclrcsiiltszrilliló sztllgálat els;rját.ít,ásárt

kólírtl,es kik(l1tzós fttlyt u, tncutiíkrtól, irnlclynck vógretévci
lltlrtltrc Salvíltrtr liíhcrcrg clőtt llolrtrrtatíl keriilt ltllronyo-
lításra. lizul,árr a lV VI. osztítlvtls közélliskolíls cser-
kószek klr. 4 lravi insllcktliós szolgírlatol. látt:ak trl csalrat<ln-
kixt, felváll,va a 1rályautlvarrrkou és 1Tajóállorrttisllkolt.
l,'tlladattrk az ,vtrlt, hogy a vagónoklról és a lraióktról a
u Itretltőkot:sikig ós autrikig lrortlágyon szállíi,sák a sobesüJ-
lcket. Augusz.ttrs lti-án órkezeít rneg az elsíi setlesüL
szállítnrány a ktllcti pályaudvarra és tlltől kezdve egész
tlccenlbcr közepéig tcljtlsítc[lek szolgálatot a cse.rkószek

ir pályauclvarttlron, amely rremcsak mentő, hanern ő
szolgálat is volt, Á iegtöblr iskolába,n a cserkószek rl szt
gálatok miatt htrtenként egy tanitási napot rnulasztotta

Az olálr betörés után a munka írjra elkczdődöí
k]ste 6 óráttil reggel 6 óráig tartó pályaudvari szolgáll
há,rult a cscrkószckrc. A feladat az erclélyi rnenekültr
fogadása, gondozása ós szálláshelyükre való kalauzolár
volt.

Mit sugárzott át a magyar c§erké§z(
2§ év alatt a magryar társadalomra
t. Á magyar cserkészet a mai kor számára megterel

tetttl az enúcrebb ember és magllurubb magyar iipust
l00.0{D-nél több mai fórfi részesült cserkésznevelésbe

ííz töruény a nagyar társadalout szempontjából
jír polgárság alaptörvénye lett (leveutéké is).

A cserkészct ismertctte meg a rnagyaT társadalol
tnal a napi jólelL inlézméngét. A kal,imás kalap
a szöges bot a mindig rósen levő fürge és rryiltsitn
sz.olgálatkészség szimbólurna lett. A magyar cserli
szr:k önkcintes szolgálalválialása nra már szerves l
nyezője a társadalom életének.

A cserk(,szet példát és programtl| adott a mag},
ifjúsírg l<orszerú és egészséges, rlc emcllct.t trós
nentzeli (r:ésű és uullriselkölcsös ncuelésére. l]zórl mo
dották róla : ,,IIa nom volna meg a maí{yar 0§{
készet, akkor ki kcllene találni !"
r\ cscrkirszet isrrrerttlLte mgg a rnag),ar iljúsággt
íáborozits<lk ós kirárrdulások r(:vén, saiát /rrreíir
ti,irléndmi is lerrnésze.ti kincseiucl tgl,ütb. Az ottlro
ragadot.tságrrt és szűk lál"ókőrt áIbalános mozgás
a lát,ókiir szélcs tírgulása váltotta fel, lrogy mes
vidékck f iai áIlarrrlóan találkoznak és nrcgismer
tgymást, de nrt:gismcrik a rnás vidóktlk uépét, kultur
lís és telrntészcti értéktlit is.
A cserkószet tanít,rrtta és szeiktutta a magyar ifjúsáp
és rajta kt,resztúl fl rrlag;iar társadalnrat a tennés
ölén uuló inlen:íu élclre, a szabari terrnésztt közr.ctl
rnegismer,ósére és az ősi nomád sáior alatt való élet.
A cserkészct mutatott ós mutaL példát a tcrmész,
a növények és állatok kinrélósérc. llzért, vettc kezé
az állatvédclem tlrszágos veztltésót,

A cserkészet tette először tömegsporttá a síelésl,
ntertctt,e llreg a uizisportban a vizisít és uépszerűsítel
a kajaktlzást.

tl, A rrrolrrrrtéIküli rcpíilés és a rijlltdlrtillrímú rridió í*l
jelcntős rizerep jut a cserkésztllntlk.

§,,hui -ltu i -hai rá" r sal ukirilttist a cserkésze]r l 924-bc
a kopcnlrágai jarnllorce kapcsírn elt,venítctték fel
A cscrköszetben, társad:rlrni osz[álvl,a, lrrrivcltségre
,vallírsra való tgkirr[ct nelkül, ulu lúborbutl van
rnagyar ifjúsítg.

A t:serk(:sztll vonta lrc nagyobb arányokban az ifj
.ságtlt a s:egénqQoruloztísba és egyób szociális munk
krr<lásba, valanrirr[ a szoeiográfiai rrrunkásságba"

A cscrlrószet az elsőst.11íll1nguittisttl Lórténő kik(,pzés
állanrló örrkéntes nrentőszolgálatot biztosít az orsz
rnittc|en pontjárr (lógoltalom is).

A nerncscrkész i|iúsüq ngarullatrixiórrn nagy szcrc1
kaplak az tircgt:scrkósz.ek és a t:scrkészvr:z.ctők.

A cstlrkószet irtján kalrcsolóc]tlt t bt, r,l<lször hallrir[ós
a magyar ifjúság az <lrszág kiilpolitikui tilkitiizésér
t:liímozdításába.
Á diáklcvelczós rtrt,gsztrvezóse" rntlgirrtlítása és
fcjlcsztése"

hu
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Mit nyujtott a magyar cserkészet a
világr cserkészetének?

Minderrkor kölcsönös megértésre irányuló cserkész-
szellemet.
Ilrtékcs atlalékokat a cserkószet irotlalmához, Töbh
magyar cserkészkönyv idegen nyelvcrr is megjr:Icnt,
Múvészet terén különösen Márton Lajos cserkésztiszt
albumjai, vázlatai, festményei és levelező}apjai által
iránymutatást.
t,'olyami mozgótáborozások tutajon (1913) ós csónakon
(1923).
A rnotornélküli repülés cserkészszerű művelésében
úttörést.
Az őrsvezető táborok forgószínpadrcndszerét,
Különös gazdag őrsvezctői irodalntat,
Szervezetü mozgótáborozásokat otthon (Tátra 1914-
ben 2., 3. és 40. csapat) és külföldön (1923-ban stb,).
A kajakozás és vízisí belrozása a cserkészetlle.
Pétdásan szerencsés összlrangot a róm. kat. egyházi
főhatóságokkal,
'fáborépitésben és ötletes tökéletesítésben újszerú
kezdeményezést (kopenhágai jamboree I-ső díj).
összekötőkapcsot a világ cserkészetén kívül álló olasz
Balilla és némct }litlcrjugcnd íelé.
Szívllől jövő venrlégszeretetet a Magyarországra jövő
külföldi -cserkészeknek számtalan kisebb-nagyobll al-
kalommal, különösen Megyeren a Nemzeti Nagy-
tláborlran, Tilranyban a nemzetközí vízltáborban és
Cödöltőn a IV. Világjamborce alkalmából.

Á magyar c§erkészet és a magryar nép
Nagyarányú és jtrlcntőségóllen nagyórtékű lclki kap-

csolat az, amely a falusi nóp és a városok cscrkészfiai
között !áborozások alkalmával kifejlődött. A Il{agyar
Cserkészszövetség, látva ennek a kapcsolatnak nemzeti
szempontból való nagy jelentősógét, tudatosan fejlesz*
tette azt.

Már 1922-ben néhány táborozó cserkészcsapat nreg-
hívta a falut táborába és liözös tábortüzet rendezett velük.
Később tisztigyűIóseken hangzottak el előarlások, amelyek
ennek a kapciÓlatnak jelentiísógét méltatták. Az 1922, év
nyarától kózdve fokoz"atosan tÖln es több ezer cserkész
rendezett nyaranta tábortüzeket, télen cserkészbemutató-
kat a falvak lakosságának.

1924-ben megsziiiettek az első regőscserkészcsapatok"
Céljuk volt a faluval való ismerkedés, népművészet tanul-
má'nyozása. Egyik tanítóképzős cserkészcSapat segédkezett
a szénaforgatáiban, másik a kaszáIáslran, voltak, akik
a szegények temetését rendezték meg (így pl. az egri
eserkészek) § az ma már renrlsztlrré ,vált, hogy a falusi
reo elsősepélvórt. sebkötésért a táborozó cserkészckhez
forful. Eniyíre Űegnyerte már a városi cserkész a falu
bizalmát-

Megrendeztük az első öregcserkész regősutakat 192&
uan, § 

-szervezett csoportok'tanulmányózták a matyó*
földet, Sárközt, Göcsejt. Ezek az utak évről-évre nagyobb
ttruletcket öleltek íeI és értékcs néprajzi anyagot szol-
páltattak a szakembereknek.- A veszprémi, szombathelyi, budapesti, sárospataki
Dtológus öregcscrkészek, valamint a dcbrcceni, győri öreg-
,xtrkészek hata]mas falulátogató utakat szerveztek és
tóbb tanitóképzős cserkészcsápat is, igy pl. a soproni,
Ftáki stb., előkészítvc a leendő falqvczetőket igazi élct-
hratasuk beüjltésére.

l929-ben a Hárshegyi ()st,rkészparkban pünkösdi
;tabort szervezett a Szövetség, a lcgkiválóbb nép-
tudósok és cserkészvezetők *- mint előadók -- be-

§9

végeztek s öregcscrkészek tollából került ki egy-két neves
rnunka.

A rádiriban is harrgzolt trl öregcscrkész regőstllőaclás,
amelycn az öregcserkésztk regősúüjaikról számoltak bc
és mag5,ar népdalokat énekel!ek.

A T'állorozási Strgédlet 1929-ben külön utasitást aclott
a cserkészcsapatoknak a falukapcsolatok felvételórc"
A Táborozási Segédlet második része a Regős Káté,
a falujáró örcgcserkészek szakkönyvc lett. A ,,Vezetők
Lapja" és a ,,}lagyar Cserkósz" terjedclmcs cikkckhen
és rentlszercscn foglalkozaíL a cscrkészet és falu kapcso-
lataival s nregszülcttek a falusi cserkészcsapatok is.
A regőlés szolgálatára kiadta a Szövetség a 101 magyar
népdal gyüjtcményét.
_ Országos jótetthetek keretében sok cserkészcsapat
kcresle íclaközeli falvak szegényeit és több csapat rend-
szeresen ápolja a faluval való barátságot, Sokan ruhát,
élclmet, egyéb ajándékot küldtek nekik és igen sok jó
könyv jutott el a cserkészek adományaként a falvakba,
tanyákra, hogy ott igazi kultúrát teijesszenek.

Az országos vezetőtiszt l932-ben teljes programmot
tartalntazó regőskörlevelet adott ki. A magyar cserkészek
falumunkája iránt a külföld is érdeklődött s ezért részükre
avezetőtiszt összefoglaló németnyelvű tájékoztatót küldött.

A regőspróba a különpróbák közé kerüIt.
Az 1926-os és 1930-as ország<ls cscrkésztanácskozások

anyagát is képezte a regőlés. Nemcserkészlapokban töbtl
cikk jelent meg a cserkészet és a falu kapcsolatáról.

A cserkészek a népet hasznos ismeretekre tanítják
s cseréllt, a néptől l)ragyar lelkiséget ka;lnak. A néil-
múvészeti motivumok s a magyar nomádkészségek he-
vonulnak a cserkészotthonok é§ cserkésztáborok életébe.
Izmosodik az igazi magyar testvériség érzése a jövendó
magyarság lelkivilágában.

Jlnyagi rész
, A rnagyar cserkészmozgalom életét anyagi szempont-
ből az alábbi összeállítás mu.tatja.

A táblázat számadatai csak átlagos számok, amclyeket
e5*részt a 5-akorlati tapasztalat, másrészl a konkrét
kiadások és kívánalmak alapján állítottunk össze.

A) Minden cserkész (szülő) maga |izetí:
Évitagdíjat..... ..,,P 2.*
Ujságclőfizetés i...........P 3.--
§irándulások díja .... P 10.*--
Evi egv-kéthetes tábor díia ., ..... P 2O.--
Ruháiátra átlag évenkint". .. ...,.. P 10..'_--::---

Osszesen évi ....,.,... P 50.-

4,

5.

6.
l.
8.

9.
10.

1l.

72.

1ít.

1.

3.
4.
5.

u3istabort szervezett a § a lcgkiválóbb nép-
unlzi tudósok és cserkészvezetők *- mint előadók -- be-

Sajnos, nem tudja minden cserkész ezt az összeget
előteremteni és ez az oka annak, hogy nem minden cser-
kész tud minden évben táborozni és-éz az aka annak is,
hogy a rulrázat és felszerelés nem mindenhol megfeleló.

De még igy* is az 50.000 magyar cserkész óvenkint
sajátjából átlag 1,500,000 pengőt költ.

B) Őrs-, rai-, uapatkötetékek éui titlagos kíailrisaí, beszerzései :
1. Őrsi felszerelés á 50.-* P .....,. P 1100.*

(10 őrssel számítva)
2. Rajfelszerelés á 100.* P ..,..,. P 300.*

(3 rajjal számítva)
3. Csapatfelszerclós (sátor, konylra stb.)..... P 500.-
4.Csapatadminisztráció ...."..P 100.*
5. trgyéb kiadások

Eszcrint 1000 csapat évenkinL elkölt átlag 1,500.000
pengiít.

(Iizt az összegct is nagyrészt a cscrkészek (szülők)
fizctik, kis rész ünncpélyek rendezéséből és adornálryok-
llól jön össze.)

mmásával. Iizt megclőzően ós követően az országos köz-
pontban, majd egy-két virtéki városban népcs, látogatott
nqóstanf olvam okat tartotttr nk.- -{z örtigcserkészek tudományos falukutatómunkát is



ű0

l.
2.
1,.).

C| Vármeoyt:i cserkészszerttek. kiu.tltistti : .).

l (),

l l,
12.
l1)t.).
14,
l5.
16.
17.

1 tt.

19.

:t<lnti ni sztrírció ér,enttl
kiizris rncgrnozd u,lásokt(Ozo§ mcgrnozdl.
Egyótl kiadások .

l00.
300.

_|g),

10.tBO.
20.fin.P t0.0{n.P 20.00o.,-.-* ., _,,-,__,__,_,j|,

; Ö§§ze§clróvi...,,....,P 1100.

Eszerint 20 várrnegye éventc t,llriilt l0.0fi) pcngőt"
.,.," P l2.0o0.
. .. P 10.(n0.

......, p 5.000.,
... " ". P 5.000. _

fenntar-l)) ;{ cser/rdszkeríileli szeruelc kiadtisui :

l" Iigy alkalrnazott évi fizetése P l,ü)0.-".
2.Adminisztráció. ....,.P 500."-
3. Őrsvc,zctőképzés, P t,000.-,-
4,Ellerrörzés... ...."..P 500.*-"
5. Kerületi versenyck, játék . . P 1.000.-.--
6. Park, lráz, telep fenntartása,..... P 300..
7. Segélyezések ... . ..... P 500. "
8' EgYéb kiadások 

o;#.;,, **;r**:,. - i;#;'':
}iszerint a kerületek évente elköltenck 50.000 pr:ng(it.

(I. és IX. kerület 10.000 l)-vel szánritva.)
A vármegyék és kerületek az egyes városok, vár-

megyók és egyebek adonrányaiból, valarlrint a tagdijak*
ból élnek.

E} Az országos központi irtingítris ltiutkisai:
1. §zemélyi kiadások .. . .. . P 50.ün.- -
2, Adminisztráció (évi) ,,,.. P 10.000,-,.
3. Telefón, fiitós, világítás ... ..... l) 10.0fi).,-
4..Székházfcnnlartása ,...P 1.5ü).,-
5. Vizitelepek fenntartása és bérlete . . . .. I) 5.ü)0.--
6. Itcpüliítór fcnntartása ,... .....I} 2.000.-
7. llárshegyi Cserkészpark bérletc .. ". . . . P 6.000.*-.
.8. Sritr:r 4s irnyag karlrántartása és btrszcrzés I) 6.000.,--

}) 3.0(n. -

P l0,000.P 2,om.",
20. Iégoltalmi kiképzés és légollalmi rádió-

hálózat :..... ,..,P 2.000.-
2l . Küliinlcges kikép4s._*: . , . . :_... . . . . ,.::_:j_*_! !W:__*

Összesen I} 200.fi)0.*--

A fr:rrtir:ket összegelzvc tchát a cscrkészmozgalonr
élctc nagvjában az alábbi összegeket emészti íel :
Qstrkószek maguk íizetnek P 1,500.{Xr0. ,-"

Ors, raj, csapatok kiadásai. P 1,500.000.
Yármegyei szervck kiadásai ..... P 10.000...
Cserkészker,üIettlk kiadásai ......, P 50.000.- -

országos központ o,**,",,. 
_::,...-'-*###'

Ila az igy kihozott összegll(íl --- alnely a valóságot
rrregkiizclití -- l}0]d-ot ltszámítunk, nrég akkor is tölrir
mirit 2 rnillió pengó az az összeg, amelyből a cserkészet
ft,nntartja magát ós mely összcgnek legnagyobb részót
a cscrkészck (szü|ők) és cserkésztisztek sajátjukból fizetik.
Ezt természetesnek és helyesnek tartjuk, mert a cser-
készet önkéntes és önzetlen mozgalom és éppen ebben
rejlik nagy ereje,

l|itik ! Cserkészlestuérek !

Ncltlletlszázad lesrylerngi eselnénge, és hulalnrus munkáiu |tttoll át szemetek előtt. Á
sak kép, sránt, néu, lcítás, uezérszó stb. ltulásu ulutí egg qlillanalig kissé elkábull |ejiel áIlunk
meg, muid |orró |ohásszal száll lelkünk az Urhoz és köszöneíet mondunk, hog!! cserkészck
lehettütllt, lrcqy q naqqszerű cserkészmozgalom lagjaiuá udlhatlunk, hogg résztuehetlünk
az első 2,5 éu nagy munkájábtln. I{öszőttjtllt, Itolly böségos cserkész tapaszlalutainkut és tudd-
sunkat aggnús lámogatására, ember!ársuink és szegény hazánk iauára, |ordíthattuk.

A cserkészlélek lrutalmas munkáI allrctolí. I)iiszkék uaggunk erre mindttgdjan és

óriilünk, hogg e nugg muttkában mi is ilolgozhatlunk.

IIálús |iúi szereteltel köszönjiik a sok jót és igériük, hol1y a ltöuetkezö 2ő éu küszöbétt

lankadallatt erőuel, kilurtásscl és szereteltel |olylaliuk a megke.zdetl ió munkát, hogu nűllók
lehessünk azokhoz a cserkészeklrcz, akilt a: útlörés ke.mény |eladutait olg nagyszerüen rneg-

old.ották és akik az első 25 éu munkújúban tt mozgulnlul erkölt:siekben, szellemiekben, ggakor
lati éilékeiben, aalamint ungalliakbun olg mügas |okra emelték.

I|iúk t Ldttátok, hogy a cserkésrlélqk 25 éu alutt nilgctt jó nunkút uégzetl. Iliszem,
hogy a 10 töruéng tanilásui ulapján kialuÉitutt t,scrlcészléIek n kiiuetlrcző 2,5 éuben is hasonló,
de ha lehet - mé4 halalmasabb munkát |ag uégezni. R,ailalok múIik. EIőre !

sok szeretettel

A M AGY'AR CSIiHK í|SZSZüV E?'§É{,'
vEZI|TőSÉGn

fu,
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EJSZAKABAN
, Kis, íirlusi is]rolában aludl, a üsirpat. Cserrdcs ójszaka

rolt s csak nétrir zörrent egy-egy szirlrnazsá\ lta va}aki
lrlozrlult. Kürrrr lz ablakúveg rnögött chryÍrjtva fÜtyÜ.lt a
szé] s szabá}yos időközökben csapkodott egy valahtll
rryitvafeleitett kis kaput,. Csak a Papaj áIlt rryugcrdtan s
lr:tvas ertlős olrlalri,val blllctlólt cgy 1riszktlssziirkll hófel-
lrőbe. I3errt pedig a képekkel iclerrgg;rtol.t falakta vörös
írkorrrlrilkrlrrtok;rt trrjzoli i.l,,L tigyeíogyott ltis vaskrilyba
htrl(ltló pitrar.§a.

,\z ,alvégen" cstllrcIben killújt t_rgy irla,k a trlkilrú al(lI
s ir. 11)c§cgai parll<i áltai rllrgcdélyezerlt lrlg}ralkab}r lállujj-
lleí{ye11 rlda,lrll.xitlzotl, ir ruliítjitlrrlr. g,l§lig{r.,rt ire'|őIc va.larr,iit,
rnirjd a, lzt'tjáll<lz trlrl(]lti) és, ..

. . . A s.í1l Í:leserr }ra,sitrri,t bele il,|, rilruro,r tlj**zrrká,bir,

l)illlltlat.r-lk rrlatt, tntlgrtrrlzrlult ir sztliltt,, _\ firik ltltlo}:,
trik rlraguliról a p(Jkl,í)cokitt,, ldrrgrlr.lt,ak s várirkcrzvtr
nézi+:k +r pitt,irrtcsokra, lrctgy ni lesz.

,,llirrrltJ" lrrrngzrtüt a I)il,ra,.nc!§, ^* ,,öt ptrc rrlülvtr
ttljes rlíszbert, fcIszcrcléssel, rrterletkészeíl sorakozó *z
1l{lvrt r(}Itl"

N{egitrtlult lr nit$y 1l:rlirrlás -q a, kicsinyek rryúzsgését
r,rgy csa.1l/rsra, r:llra,l lgll tt;rtttt clly éles ,,(-lserrtl!" ve zóny§zÓ.
t.tair csí1ll,tl ll ltitlt,g, ar. art;tlk;lt tls tír.itrr a iitzél, rit perc
rrrtilvir, ktiszcrt, frlszcs vigyirz}tarr /tllt tt. fa,gytls udvarorr
lleÉ{},v(rll Iiri, a <,sa;rat.

A,l, il4aur., }io8y Mtxzi rigy elptrkolta rr ]}iidi na,drá.gját,
ítoí4y csak ltd,rrrnt rtlrlr rlttl lvlt. 1a.lriltri,k tíleg; rlo de iIt
ilyrlsttri körtnyert clíifcrrrlul irz ilvtlrt zíit,za,vat.hatt. Blustl
is rosszul jlirt kii*st!. ltl{)l,t ilz a lttt ttt,ttí. vi!l;r és kel,eszt-
lrtrr llrllyr.rzktldotI rll rr z,siikjrr,llir,rr. t,t!lrliszt(jt:rt okvrll,cílett,
Jir:ilvrl fr.szlls vjl.tyiizl,bult il lráta ki,lztlpúlI. lllttli kóriilrnt!-

rryei hasonlórrk volttr,k ogy bOtyárkornóny, r}ésyszö8lote§
1lapendelrlidoboz egyik sarkát illotőle5. Na, rle a,z ilyesmi
kifelé nelIl látszik. Azttz. . . A, p.}ranc§nok talán túl-
rnélytn tudrll,t belír|ni az ifjir lelkek rrrisztikus rejtel-
rnoillc filket.tlkorctcs páp{lszgrnc írtögül, mert ha,ivány cÓl-
zíl;sokat tett lrizortyos fe lszcrclósvizsgálat ir:;irlylrllarr,
tltnclyet r:sak a.zér,t nem ríler megcjteni, urert fél, lrogy
§zégyelné ma.gát, ha, cgyes ifiurirkrlál a tornacipő tőszonr-
szérlságállarr találná fiteg! teszoít fol a fogkofét, .dzutárr
<lnylre vizcsleperlri k(ivctkczeti az ,,aprólékokra", rnoly€t a
tltrisrltliiros krrrosztály rTlegtört szivvel és lrctrrizr;tt nyak_
krll l.r;rIlgtltrrtt. nriközben Dl,rrtti utíllér,lretetlerr rnűvéseettel
írgy irrtézt,e a, dolgrrk folyirsát, lrogy a nrindcnható,
1la,rirrlcSrXtlt úr csillogó .qzt:tlüvcgér,el ószr:o nü ve{iye,
hogy tlgyik lá}rlrn brrlta,rtcs lrelyctt papucs tlíszolcrg, tnert
.lz örílö8 vigyt: el, ránr uyonttalanul í.űrrt cl a párja, aa
il v:rcirk. *-- ,,Örsvezctők, rryolca.rlikosok lQrjtlrrelt e}ó!(' --
irirrtgzot,t ;rz új veztltlyszó. 'l'izcltltót íiit elijti llt.

-* :\ ttjtlbiak lcfekszentlk aludni, ti pctlig azourrat fel-
hajtitt:k ir |tiggkg1 § nloíi seril .llltok a }Iogyorrisietőig, Ott
lrregkeresitck a zt a f át, rrtelyrr<lk ot-[r,irl:irtr tiztlrrhót llit:skir,
van lre]eszti t,vrr. l{iki tl||tl>zr-p, a rnirgíiét.

l,{inrl a tizcnl<tlttö odrrIryrilt ir kirr1ll;itttll,éltcz. ;\ lrjt;s-
klik }rián_vztlttak. Egyszcrrc urosolyotlta.k cl, tctszc!t ir tlt;-

log. Ezt ügyeserr csirrállir tl parság.,\ cstrpa,1, }ttttirltnits
lru1 lrrrj }rajrri_val adrlít lrifejtlzóst 1elkcscdésének § rl ki-
sztltnelt íiirk szerrrólNln ott csillogott s ka,rjábírn o1.1, rcílr0-
gr_,tt az <:ljöverrr.ló k,ali.rnrl.

_-\ 1lrrt,tto.1< folytaüta, -.- oA íolatlat, vclserty§zeríi, ilz
elsii legyert szíves lt<lzza cI az. órr tőriirrret is. a,z is ott virtt,
Iiigyelcrrt., . rtrjtr,!"

flolrattta.k csrrtoltti. K(izbtrt Irtt|giü,:lult lr |ö}lbit,k htl
7,rríl az t-,sélytlk rneglreszélése, a t,alálgatás.

.\ tölibség a ..pá,csírt'lk" ós a,,firrklt,st,lk" iirsvezetó-
1tlt véittik győztersntllt, vrrgy DrJ>.ril,, a, §zők0 rty.tllcarlilrost.

}'clriiltrrk. \4irrtl lrrtsszti, szóp szírl gycrtrktilk. N()lil ()í{y

kozülrjk rrrár kölyök kora óta jri,rja a, ltitvits lrr,rgytlkr:t
ltit,gg1 ,, talplr rl.

I-u*sta, rttógis rtlgitílyos rrtoz,tiulirtoliltrr] intlrril,rrk cl_
l'ítlart nróg rrtálruk ktildttik n ]liztaiá.st. 1_1tllrr,;tlr'ltrrr,k.

,,Nyornrl ,nrtlg Dóri!(' , .. ez a szfikc Jtyí)lciirlilir.rslrah szólt.
.\ ptrcsilták is tlt,őscn biztatták ltlrlrériyüktrl. -- ,,Nltir:a. rre
lragy ttttti4atll"

A,,ftrt,ktlsrll('( kait,l)oillltak s őrsvrlzetőjirk iliilkrrrlvi:t
iivö|tötttlk a, szilllrc --,,[.arka-ir-a_s!"

Rödi rrrrrjtl rtttlgszirka,dt, rigy rlrrlittltt ttl/rrtuk,,(lsclikr)"
vigyázz, rnilg a vég(:tr clső ltlszel!"

ll]r,ris itarrrlr*, csrt.1llrt,k, }'Iitldegyiket irlllgcsitct,ie, }rtlg-y
()i,t v,itít a nrásik il rtyakátt. Mcgpróblritá,It ,,Icrírzni tlgy-
trtá st.'(

Igy tlzulán hittttaro..{alt elttyrilt a rrtezfitry. Elól a lrli-
rrrttl rtlillóttysrlg vágtatÖtt s észrtl scnt vci.ttl egyikük serrr,
lrotr{y a,,Ciírrrkril," tt'rján rrrt'nrryire trő§ö(tt)í.t a irtifírviis.
.\ lrljtőkörr szitll.t: ftit,<idtak rr, levegőbe, nrcretlekcn Lltolsó
iziikig íeszültck a titik.

Mirrrlegyik lullga,tott, ,,MÓra" ropparlt iigyclt, lrogy le
ne ruara<ljon l|arkas rnögötí,. l'cj ftlj nrcllett li}rcgtek.
Nenr cgyszer verekcdttrk rnár azon it liizonyg5 szollerni
ptrrondon s rnilrdrlrt rrlka,lmat rnegragatlttrk, hogy vcrse-
nyek döntstlk el: rnclyik a jobb,

Haszttrlrrn lépcít közbe sokszor a l)arnok. Belritták.

19



r-,

i-logy igaza van, billogaitak, bólogal,iak s a tegkózelebbi
alkolornmal I§e8indult újra a, vetólkcdós előbb sutra ,alatt,

ay.utárr nyiltan. Tegnap is összezörrlü]tek. Va]ami 8yo_
r.ekségen vitatkoztak a végletekig, nrikor a türelrrréről hí,
res l"arklrs kirobbant. *- ,,Ugyan Móra, rlrit akadókosko-
dol annyit, majd rrrcrghaisz az erőlködóstől, Irogy rrrind,en
ár,orl rreked legyen igazad, most kivételesen neln engedek,
}riszcrr vógtlredményben te is épirgy csak olvastad a doF
got, mint érr, lronnarr tudod, hogy tiód az igaz, il€m az
enyórtl.

A paraIrcsnok }rallotta a vitái s l"arka,s ctsodírlkozoti
is, lrogy nenr e,mlítette rneg esti pararrcsliiadítsán,ái,

Áz ]á}t épperr az eszé|6p, rnik,or egy le jtő tetejért
vá;ltatni keztlett. De nagycrn. Méra egy da,rabig követta
trtég, azután ]ema.ratlt. Cserrrles ira,rnban mcnt tovább a
behavazott szelrérúton. ,,Majd lrlla"ssít, lra kifá,racl +,
gorrd<rlta, -" íí{y rrem lelrtlt bírni a lVl,rtgyoróstetiiig ilgy-
serrr; rrrajd akkor befogom.

l8azil volt, de k,icsit elszánritoti.a a dcllgot, túlclőre
engedte lra,rkast. l'Ólór,rr rrrulva rájött, lrogy rmár rrem
lucljrr, hefogrri. Belenyugodott; *- ,tl)a, egye fener, majd
trrlálkozunk nráskor,''

í,Iallgatórlzcrtt. A többiek nrég ntes-{ztt járta.k,
_b'arkirs ezalait fctrrrt a Mogyoróstetőrr csatolta lc a

sijót a kis töigyfacsoport litiztlpén, trttol a llicskáktrt suj-
i€tte. llgyf c hulli, a }tó, vastilgorr betakirrva, a csupa,§z
írgokat, <lc a.zérl, tisztálr ki lehetc,tt vtxni egy sjbirkancs
,,kccscs" nyomait, nelyek íI?:tá.n {Jélllrlz vezet,te-k, Kiltúzta
a sajátj;it. Á parrtolr tíire kis 1lapirszclel,ct sztjrt oda
a korlrirdt firhoz. El<llvasta,

,J,áttam, tegntrp összekaptatok a Ntérír,val. -ft,ttltarn,

ltogy 1e ftlgor1 kiltúzni a iőriinret, tle ieí{yezd mpí{ íia"mo

lrogy mirrclen körüinrónyek között uralkodni ntaga,don
lcgtr!ább olyirn nagy rlo}og, mirri 12 km-eí, futrli sivel a
trrlJr n.latt hegyrrek fr:l, völgynek ltl eg.,9 lr<'rfrivásos éjsza-
kirtt (:s elsónek ]enui egy tuca.t íiri kózüt, De az ilzután
talpig crrrilrlr, a-ki megc-_sinálja. mind akeltlót. Egyr:lllkétrt
llz nz ür.er:el, csak treketl szól, tl{|nl okvetletl szüliséges,
lr<lgy 1rárnrelyik brrrt:r1.od is tudjolr rtlla.

Váronr a tőrt, lra.jrá filrrrr! Dir lig},ázz, ki ne 1örd a
rryakad! Jti nlurrkát,.I.-trrkas"!''

Ii'r,isscn csatolt s ú; ro}rauá§ba kezdett visszafeló az
rlg.l,r,c er,ősötlő hóesóslieri. .\ szenre lrozzá,szokol,t már a
ltitvtts éjszaka sz,ür,ke_{éíiéhrjz ós nyugorlt irizton§ágga]
rill1 c}da a lejtőre, mely (i knr_es lesililírs után lreviirzi
rnirjtl a kis svá,b falu iskolatrclvar,/rra.

_{z elllgazásnál tr felsii gyalogutat vá,lasztotta s moso-
lyogva ltézal.L az rrluljárrira, a]tttl a tölrbirlk igyekeztek
főlfe}ti, riől Dóri. IJ]ernór riílylál,szi]< ,,me$ugrütt" egy ki-
csit }1indcgy,

Nítrst, ahogy elgondolktlzelti így a htrvotr, írgy gon-
rloita, hogy trát rr<lm is olyan lossz fiir n,z a NIóra. Nir,,
rnr,Ljd ott}ron beszél l,ele, aztán e gyszersrrtincletrkorra vé-
!.e1\,eirrek a ,,testvérhart:nak", N{ert }rrit irg:r látszili
rninllra igaza lenrte annak a Pir,rntúina,k.

;\z egyik karrya.rban cl is vágórlo1,t sikct,eserr a, nagy
t:ltnt!|kelrlés nriaí,t, Négy egészséges métert csúszott ir friss,
1rrrtra, hrilran. Nem }:írnta. nagyorr, lega.lábh az a kis álom
is kiInl-,nt ir sztlntélrő1, arni a riadtinril brirrtfelejtkezett,

6€i,ilí3§Nr.b . B .,

Nevetvc állt 1el irjra, ho8y §ebesen röpítse tovább u

írin8yszcrŰ, egyszerű gép, a lejtŐ. ..
,\ soros őrszem íelordított: ,,Jön1" Az egész csapat

kit,ódtrli az udvarra. Az erdőszélen csakugyan lehetett
látrii tlíl'y rohanó aiakot, a}i most fordult be a lorrrbja-
vesztett geszterryefasolba. . . de e8yelőro még távcsővel
sem lchetett kivenni, }rogy melyik az,

Először Draki crrtlitotta el magát: ,,Ilarka§('! Nent-
sokára bizonyosság lett a találgatásból s a Parnok moso-
lyogva adta át a iátcsövet Tomi bá'rrrr,k, ,,igen a Far-
k;rs az."

Öi perc mulva oit volt az udvaron. Gyorsan }ecsatolt.
Letisztitotta a léceket. Azutíln szabályszerúen jelentke-
t.etL. -- ,,Parilncsnok úrnak tisztelettel jelentem! Győztem.'(

Megrnutattie bicskáját a,z övén Ft m,osolyogva átacttrr

a tórt. A frúk ,,hajrá"-t kiáltott,ak.
A parancsrtok kezet fogott vele s jelentősógteljescn

lrór,dezl,e:
-- S máskos és máshol is győzni fogsz, fiam!

-- Mindig ós mínclenkor! hallaiszott rr. kerriétry
vá lasz-

A íirik ncm láttak semmi különöset benne, tle ugyart
csak csodálkoztak, mikor a félóra mulva belutó Mérárra}
,,Iiarkas" segitett léceit lecsatolni s sajátmaga készítettr
kávót kinált }rőpala,ckjirból.

&,

/Ve relr'lo.m'úIí,
ha ianuár t-én nem kapod kézhez e Magyar Cserkészt, mert a legközelebbi szám csal

ianuár I§-én jelenik meg!

\rr.
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(Folytatás.)

Ez a &ppl §olt az első, amelyik
függölegesen ,|,lr*,a,tt emelkedni és leszállni, sőt a
egyhelyben i* m"eg :udott áIlni. Emelletl haladási
drránként a i |l,, kno-t is elérte.

teljesen
levegőbtln
sebessége

Még ú;at,b *epck a csavarszárnyű arttogírok, amelyek-
nél a gép tnn'*ie*i:i puvtán a légellenállás által forgatott
ós a gép íeitir +i:eltezett háronrágrl v{eszintes forgószfuny
vógzi, rníg a_z :lí:*ra]adást a r€ntle§ húzólégcsavar műkö-
dóse biztosit,ja" Erzttr a géppel is lchet cgyhclyből felszállni,
lra a forgószám,"af ail, alkalmas szerkezettel már az indulás
előtt íorgá\ba hllr:;k" Ennek a góplrek a tegnagyrrbb sebes-
§ége 200 km u,lánkÉnt. mig a leszáIlást {rgyszólván helytren
végzi. LeszálXá:n:] u]iE t;-r méter }iossz{r területrc van sziik-
ség, t'ehát akárml*i"-ü trapostetejrí trázoh fel-' és leszállni
kópes. Van nrár -,",,an nregrrldása is, m,elyiknél aíargószát-
rtyalc összehajtihat.,k es a rnótorral ilyenkor a kerekek
hajthatók nreg. .\ ten,ez6-1i szerint ezek lesznek a jövőben
* legelttlrjt,dteb,tl i,iriekedési eszközók, hiszen fiildön és
levegőlrerr cgvaránt i:asználhatók.

Á ttrirtoros replúl*s rna már mbglehetős tökóletcsségre
fejlődött. Az erntrt"ri iantáziát azonban nem hegyta nyu-
godni a, nróttlrne]kr.lji repülés gondrrlata,,A világlráborir
alatt felcttésbe mentek ugl-an Lilierrthal siklórcpülő ktsér-
lettli és rrrinrlen er,ivel rsa}i azon voltak, ho$y a mótoros
repülést a kattrnai kól,etelményeknek megfelclően a leg-
ntagasabb fokra fejlessze}i. A békekötósekután fordrrlt csak
istnét a figyelem a nillto.nélküli repülés felé, rnert a kőz-
ponti hataltnak rnr.lt,irr:srepülését szig,ot{l szabályokkal
korlátoeták. Jelszó leiL: ..Ha nlótorral nem repülhetúnk,
akkor rcpülünk mótor nélkül". A Bajor- és lioroszország
határán fekvő \\-asserkuppe nevű hegyen megitrdultak a
vilorlázórepülés kísérletei. _V első prótlálkozásokat hanra-
rrrsatr sikep koronázta. _{z e€§ órá1. rnegha,ladó első vitor-
lázást Martens r,égeáe 1922-benj Nemsokára Hentzen is
elérto ugyanezt a teljesítnrényt; A fejtődés ezután úlég
gyilrsablr iramben ment. Tiz évvel ezelőtt .rrlár 100 km-es
távolságtlt repúlt Kornleltl Rólrert, majd egy évre rá Groen-
hoff rtétrlr:t pilóta 27í knr-t tett nreg l.-afnir nev{í vitorlázó-
gépóvel. Ma pcdig ntár ,az. 10t]0 km-es tártolság berepülése
a vitorlázórepülök legközelebbi célja.

REPT}I trZ§MB§R

,F'urcsán hangz.ik, rle a tört-Ónelem tenusá,ga szeriltt
ig*z, lrogy a legmodernebb, sokezer |óerós ,,ítepúló Szá]-
lrrr.lák", a félelmetes tronrbavetók ós az óránkónt iű} kilo-
lrtittcres sehtlsséggel száguldó csa,tagépek, csa,láclfájukat
villtrrrrcrrnyiotr a vitorlázórepülóiskolá,kba,n rna is }raszná-
Ia.tha.n lévii egyszcr.ú lesíklrigópektrez vozet?r.etik vis-qza
F)z rt prirrritív szcrkilzet - ttz ösapa,, ElóIrb volt ugyanis
trtotorrrólküli siklórepülí:s, nrirrt motoros ós cli.rk amikor
m,ar repiilőszerkczetekktll. egószen lriztosa,n kormányozható
siklrisr;ka,t turltak végoztti, likltot, vették segitségül a ma-
sasba, rtüxllkcrléshez r_r .mot<rrok t-.rcjót.

rt. .repülés ítrjlőrlése során a motorok teljosítményérrek
növelésével egy ideig jobbrrál_jobb ererlmónyeket értók eL
&z az űt azonban nern volt sokáig követhető, mert egy
hizony_os határorr ,tirl n motorerő növetése máf 

'nsm járt--i
repülesi sebessóg lérryeges növekedósével. Ekkor te,rdtődött
az ú; megoldásokat ker.c,só konstruktőrök figyelme a, már
évek óta kitfurő eredrrórryekot felmutat<i vitortázó rcptilő-
gépek felé. A legújabban lelkapott átamvonalas ftlrrnákat,
:rnelyeket most már autóra, vonatra, sínz,eppelirrre, írtotor-
csónakra ós minrlen olyan jármúre alkalrirazn*k,' mellyel
gyorsabban akarrrak előrejutni, a vitorlágórepülők mrir lb
évvel _ezelőtt a gyakorlattran ha,sználták. ]\ siklógópek
tervezői már a kezdetben .arr:a ,töreketltek, hog.y a tegiieiye-
*e}P, p legkisebtr <lllenÁllá.ct er.etlrnényeiő §ópalak'kifor-málásával az előre,balaclást glr,tki ktizegel|cn?liást a arini-,mumra csökkentsék. F},zt az irányt vették azutárr át a
goptan_i__ repüJőgépek tr:rvezői is és tra összehasorrlítjuk a
tízév előtti vitorlázórepiilőgópeket ós a mai legnrotleinebtl
motoros.rcpülőgépck remekeit, irgysztilván csak nréretbanikülönbsfueket találunk.

A motornélktili repúlós gyakorlati hasznáról ar, elő-
zőek után már nem is kell bővobben értekezrri. Az elmulí
15 év a,latt ez a sportág is óriásit fejlőrlött, Áz első fél-pefces lesiklásoktóI eljuto{trrnk a mai-41 órás iclőtartam-
rekordig._ MotornéLkiil! reptilógéppel már az Alpokat is
átrepülték. l)gyerresvrrnahi távolsásbarr pedig már'66ft kito-
"l9t","! tettek rneg motorrrélkiili' repiitőgÖpekkct. A lcg-
ut<lbbi vet.srrnyek tirrrusii,ga szerint ei,ek á -nagy 

crednié-nyek nemcsak egycsek kivá,ló képességeiből ris Íemcsak ameteorológiai helyzet rrlirrtlen 100 évtlen cgak egy§zerqdódó szerenosés alakulágá,ból születtek. Az clmuli -évberr,
ff) lerrgye_!,, 1,í0 német, ,/t tlsz,Lt:ák, .3 svájci, 8 án oi pifi;
tett meg 50 kilométerrróI nagyrrbtl lógi uiat vitorlázór.epiilő-
sóppel.

feltlerítóse,. a légrnozHások energiáinirk 'ügyes "Os 
cOLsz.elt:letl|asznalasa és tr:rtttészcícson ü, morlcrn mérnö,ki ntunka*az áranrvonalas gópópítés ,tettók lchetővó.

Hogyan errclkedik ..a. levegőbc a motornéküli gop, ,lrl>
g_van lelret vele távrcJliilést vógezni és trrrgyan leÜt ilső-
]9lb,1" _látsólag lrajttier:ő néllr"ül az indÜiási pánl iáíapm(-lkedni. Eztll< azclk a kérrlések, amelyeke,t dlsósrrrlian.rneg kell ismernünk, Legtöbllen hajmcrcsztő akrotlrrtikátlálna,k, a r,ilorliizórolriilésÜen, holoti "bizton*egosat,Ú ó; 

";-szelytelenebb spr_.rrtot trlképzelni sem lehet. 
*-Mindjárt 

te-szögezzük, hoíiy a motorrrélkiili ,rt,pülógtip mindeir hely-zetbcn kor.márryozhrrló strrbil légi jermii,' Lcszállásnál a.pllótil szabadon választja ki a te,tsztise szerinti lrelyet, holföldet akar érni ós rigy a reptilós alatt, *int . tesztilms-kor a g_épvezelóso és egy.en§úlyozása iet:es rriztónságÁri}
r,é3-ezhető tll. Nent a sz,elót magávrrl tetreietlcn iátóks?;r;a vitot.láz<iro;ríilőgép, Csak rosizul sikcriilt ninápi iÜÚO-:ttasokbitll vn,Hy á, légi rómtncsókban forrlul clő Lz ilvcrr
- ptlóták r.|őtt rrevetsóges kiftrjezés - ,.a gép a légiirvéiry-ben nregJbillent, olvesztette ogyónsúlyát'és'ieiuharri'." r,iiÁtszemben a csorkószrcpülőkná miti 7,4 óves növenrl,ék is,sikcrrel tcttc lc az el*őt'okrl siklt'lrelliilővi,r.g,i] eitr ó"'nl.i]töbö mint tl000 fclszállílst vegtlztók a lÖekiseb}, bar'esct
ll1|ü]; Az orszriglrit t, J]f !,t móg'i,s cl,ifor]á,riO-i<i*oűÚ-n"si;lrÜ
Daleset€li _^esctórr a pikitílkbírl ós szakórtőkből á.lló Üizott-s+g mcgn llapiIri,sa szer,int *r ba,ltlscttlt minrlen esetben agep pltUtíilának gycnge tlŐkópzettsóge, vagy kormírrtyz;ir,*i

Vitat \ i.rá reg..\ á5 tcngergatlok
JqílJá&i crnttrlrláben

,

Vlorl&*5 c;l.p inJibön
$jttritaötlnd.
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Vitorlázó rapülór hegt;oldal
crnc'lórrctákeorr.

Mtortözörcpúlöl Pllzöo
írtelca

hibája, okoztir és nom a va'lósá,gllan n6m lótező ,,Iógörvó-
rtyck"- -r\zilz hclyesen: lógörvóny van, tle csak a Cscndtls-
Óceárr irs a Mexikój-ö}röl virté,kén, hol tornádó, illctőlc8
ta,jftrn a rreve. },]z. tílnyleg olyirn lógiirvérty volnil, trtr:ly tr
bel(lrrlpült góprrt esel,Ieg korntárlyoz}tat,allirrrná terrrté, ilytrrr
oset irzonblrn a repiilé,s feltalálása tittr tnég nctn íor-
dult clíj.

Á vi1,<lrláz<ire1liilés a fia,talsír,g sp<rri;ja. Motorospilí>ia
.c.sa,k ltt i:vrról idósellh tlmber lclret, vitorlázórepiilő nrrir l{i
óves is. Mig a, nrotoxls repiilés ;r, legköltségo§cbt} §}}ortok
cgyike, a motornélktili rninderrki számílra llr:.zzítfót:It<l1ő"
Áz orszír,g va,latlcnnyi jolentőscbb váro§ába,n rntir mttg-
alakrrlta,k a motornóIkiili relrülőrlgye,sületek és vílrják az
érde-klőtlő fi atalsír,got.

Min<lerrki szeretrle :l fcl}tók közritt szabadón c§a,pr}n-
gani, rníg irzonban irlc fel jutlra,ttrttk, alaprls elnréltrti ós
gyrrkorlrrti kiképzóserr kell milrderrkinek ál,csnie. Lírssuk
tclrá,t előszór is a. vjtorláztirepül(;s fizikai lelret(ísógeií. Vizs-
gáljrrk nrtrg Itlgrllőször mirl<len reptil§s t,lorrti forrnri.il'rl,: tr

siklrjrrlpíilóst,
A nyugrrltrrrrtla,rr lóvíi levegőlltltt, aza.z sztllt,^sclrrl llctr sikló-

reptiIést vóltző 14(11,1 iisszellrastlnli1,1ra.tt't r:gy lojl,iis rittlrr szirlra.-
don Iogörrlülő kcré"kpr:lrral, Á siklírstla,n lovíi gíl1l, (lptrrorr

úgy, nrirrt ir krlrtikpór, a lrrva,ltirlir,tlrislroz Sziil<sógtrs lnun-
kírt a, rnagJaBsáí{ártak fokoziri.os rllveszí,tistr t'l.rírrr szerzi rnr:g.
Más sza,ya,kktrl fogalnra.zva, ir, sikltirrlpülőg(tp lrlrjttitrrtrjrl a
sajlrt sirlya, rrtely ir szárrryfelületc.k kikéllzés(} r:i,l1.u,l nrcé{"
tlrrtározrltt ]ejtős légi pályrirr lrajl,jrr, tllőro rr, g(l;let. Szél-
.csendbcn lclrírt a siklórrrpiiltis rnirrrli5; rnagasst'tgvtlszt(lsscI
jár.

A rnirgirsbatörő rotrriilők irzrtltiittt rtcrrr elógotlt()k llteía a
csak rná,sodpt:rcckig l:trrl,íl lrrsil<li'rsokl<lrl. l]j le}rct(ísógtrktli
kerestr,,k ris tlrItilt:a,k is. nriktrl,gílpiiJ<tlt errrelkedósbrltt ttivő
légirrrrrrrlti,sba y t,zl:|,l,ék, l t 1 rlrii,r rrragassiiglrytlrt_isstll jítrl, it
repiilós és csakhirrntrr kiilrrlrrllisi 1lorrt.ia. fijló cnrtllkr:rlrl1,1, ;r
körrnye<lórr kltringő vii.orlázóJril(ll,a,. A vii.orllizá,s tlzttk sztl,
rint emelko(lő légárart, lírsllalr víl61z.el,| sikl(lrcpülés. A sl,k-
lá"ssal nrr:gegyczik abhan, }rogy a reJlülés alal,t a gép a,

ki}rnyező levegőlröz képest lefelé siklik. A íölrllröz viszo_
nyitott nragasságrit azortban a,n á|tal rtöveli, }iogy a.z emel-
kodő légír,ranrlás a rna,girsba, ragarlja. A siklógép trrástltl,
percelrkértt áltrrlában 1 méter nlag:rsságrrt vcszít. Ha tehát.
kót mtlter rnii sodpercerrkí:nti emtllktrrl(:.sii légá,rrlrrláshir ko-
riil. ;lkkor vógerodnrénylterr a föld}riiz kópest nliisoclpercert
kónt 1 rnétcr ntaga§sáí{ot fog rryerni. F]melktltlrri ezck sze-
yint telrát csak akkor: lr:hrlt, ha a lovcgíí fclfeló á.rrlnrl:isri-
nak §ebessí)ge nir,gyob}r, rrrint ir szólcsrlnrItlon si,kl<i rrlpiil&
gép másodpcrcottk,ón(i ma!{e,§sí}8vesztésc. [I'rr a szél amel-
keclósi scllosstige porrhkkorir, mint &z elöt)b emlitett mc-
riiliiscbesség, ir kkclr í} vitorláz{igóp rna,ga,sságvc§7:tés nélkii l
reptilhet. íIa ltz emelőszól t:reje ettiíl kisehb, a sikl<irepiilós
i.snlót rnagasságveszlitósscl jri.r.

A vitorlírzás nregórtéséhez jó lrasonlattal §zolgíil a
moz6lólópcső. l,Ia vrrlaki tlgy üzentbcrr lóv(í rnoz.gírtópcsőn le_
felé }ralarl, akkor }rá,rom cset kiivetkozlrtt be. 1. Ho az il-
lel,ő gyorsablli.ttt sza]arl ]tlfdé a, rr.oztó lópcsón, nrirrt anna,k
az erne|kcrltise, akkor a l(-npcsőrr ]assan ]c 1,ucl jutni az eme,
lctt,ől a ftilrlszintre. Hz az az ese{, arniktlr 8yengp az crrrolő-
§zél ós a vitorlázógép síillyed. 2. Ha va,laki épperr olyarr
gyorsan megy le a, mozgólépcsőn, mint ahrrgyan az em€l-
kedik. a,kkor mindig egy magasságban mrrrart ég solra
scrn jrtthat le rr lí,pesőn, mert írínennyit lrrfoló szallrrli,,

Vitorl özál zivotorfront
cmalóruelöbcn.

ugyanllrtnyit, erlrelt rajt.a a mtlzg<)li:pcső, Er. aa az eset,
rlmikor ;r, vitorltizógép egy magilsságban r:epül, tehírt a
sültycdósi s(}ln§sóíie egycnl<i ;r szél smetkedé§í Bebes§égé-
vcl. 3. Hrr valrrki a l(l1lcső ki)zeprlro lélr é.* c§a,k la§§&n
ltala,rl a.zon ltlftrló, rrkktlr il, gyorsirhlrarr emelkedő lépr:ső
rrógis a rttitgaslra viszi ftll, n,nnak ellenére, hogy az iilotő
rr lépcsőn lefdé }rala.tl. VÓgűl mégis csilk a,z emeletre juí
igy fel. Ilr. az igazi vitorlrizri,s csetc is, .l,mikor a, levegőhöz
kóprst lasstr,rl siillyedó vitrlrlázíl relriilőgóllet a gyor§aíl
feltö ríj l (lgl.(i n rrlgrrk i]. n) lrgil,sl},l viszi k.

Az tlrtrttrrrrirtytrs vi1.orltiztirepülés clsíj frlltéte]rl tehát az.
hogy n rtrpíiIíí tllyirtl lielyre liormártyonza gépét,, iltrol *r

levegő épperr enrelkrxlüsl,en van. A kórtlésr most má,t, &z,
lrogy rr ' lrit}ra,tatlrrn levrlgőlren |rol virtrna,lr ()űlelő§zelek á§
}rogya,n lrrltp1 

"ruU"' 
felhaszrr.llrti.

A pilril,a íls a rnol,cotrllrigus trrdtjs i)ssztlfogtisa te tte
lrdretővé, rr lovegőóceá,rt |,üzctos m{)í{i$nle lóséi ós így ju,
tott cl ir ríloto[írélküli relriilés a rtili igazritr tekintélyes
crtltlrrt étryrli }t t:,l.

A vitorlá,zórelltilós igazi elcnttl a lrtlgyolclillak mellctt
keletkrzií erntlliiszél. Mitttlr-.tt hogygrlrilltl, rltcly a szól it'á"
tryiira tntlriíIegese11 fekszik, a.tttotrtiliiktrsa,rr emelkedésre
kényszllríli a felé.ie árlrrnló tutrzgír |ógtörrregeket. Szeles
irlíjtxlrr 1trhlit rrrirrtlerr alknlntirs fckvésíi lrcgygr.rrinc mellett
le}rrltsóliqls ir, vitorllr,z<'lrepülós. Az. rrlsíj r}agyobb távrepülé-
scktll. is iti}, }rrl*lvtől-|rcgyig rrlriilvrl vtlgczték. r\z irlíítartanr.
rcpülésrrtk nttr is a laj{.őrlrtlnti crrrrllíiszél az éltetöe}errre.
:\ ltrglrrtlgtlr ftlkozattls feltírrítsrir irl trróg nrás onrelőgzél"
frrjtril<al. is taláttak, Viha,r,frrrtrtrrk eliitt, l,en§rlrpa|,tok mel-
lcít, cutnrrlusfcllrókbtln íxl terrnikus r:nrrll(jszélhrlrr végezt€k
nrlir vilorlírzri repülóseket, Sot,ll;l §í.l,r. it felsoroll lehetősé.
6{ttkst,, ntrr5lírlla,pit}ratittk, lloNy rr nirgv se]rtrs-qóggel előre-
nyotnul(r ltitleg légtönrrrgrlk,,,it zivatilrft,onltlk" előtt, vitor
lr'r,zórctrliilós lr-rlretsóges. .r\ fiilrl,szirtón lgy_kírt kilométet
vasl,agsligllarr elónyrlntrrló hirltl$, ttl}tái viszrlnylns ne}réz
ltlvtlgíí mi,rgrl előtt lrdt.orlaszolja, és ftrlrryorrr,ia, ;r. rrlagastra
nrirrtegy lrril.ára, 1íg,3"i 1L7 el(íttt lr.rvő nrelege-lrb és igy köny
rrycblr lrigttinr,egekct. Az tlrntrlkctlós fo'lyttirt lchíités és fclhő
k{pzőtlós indul rrreg a trlagasbart, amelyb(il a front mögöt
rentlszerirrt heves zápor lrrrl'l. A vihtrrfollrőkben í,^§ olőttiil
lr lcvegő é]yOrsa,,n etncl,k.erlilt, itl lrl}rrit lchetsÉqes a vitol
lr'lzrirepiilés.

Áz Íi,szaki tenger pít.rt]ainál lrasznrilt:ik fel glőször l

srirltxlás folytírn kelel-kczett crrroIiiszal(ri.,\ szlira.zfölrl órtle
seblr, rnirrt a tengfrr viztaktrrr';ja crs így a viz folől firj
szél a, 1"rar:tvon&l mcntén az lrkadálytra ijtközvr. emelk{|dÓ§í
kényszeriil. A le8rijalrb 41 órás iriől arta.ntreptiló_,{t i§ í§
vég,eztók.

A lcgporrrpá,sabh ropiilőcredményck azonllan a te]
mjkus és felhíívittlrlá,zás+oktroz fíizőtlrrck. tjj teyületek rr},i
trrk meg a vitorlázórepiilés szán}ára a tö'llllé-kevésbó füt
gőlegesen folszállti melrig légt,ömlrök mozgáilajnak mcl
i,smcrósével.

Á ta,vaszi és nyáti égbrrlton minclennap láthatjuk
hírfetrér gomo)yfelhőket (Cumr,rlusfelhfík)" Elóidózőjük
nap§ugárzáS'lratásá,ra egyetlőtleniil fclmelegedő légtöm
gek egyensirlyóna,k meghomlása. A rrrelegebh lógrészt
mint egy-e8y óriási lrittt:r,taíln.n brrborók ,a mn,gasba, szö
nek. Az eme]kerlós folyanrán a trőmérgé]<let és a, légnyoml
crrökkenése nriatt a párlrk kicsapórlrisa is rnegindul é§ eg
szorre moírjclennck a kék égern rr ha.h,fchtir feltrőtornycrk,

(Folytatjuk.)
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BETtEHEMKÉSZÍTÉS
Karácsonykor Krisztus születését ünnepli a kereszténysóg,

Boldogság és öröm költözik a krisztushivók szivébe. Ennek az
örómnek ós boldogságnak legegyszerübb és legáltalánosabb ki-
fejezési módja évszázadok óta a karácsonyíaállitás. Az ós-
kcresztények még a szentcsalád s a betletremi jászol kópe mellett
ünnepelték a Megváltó születését, de késóbb díszes karácsonyfa
tövében élték át jámbor lelkük méIyén a legelsó, a legszentebb
karácsonyt. ., Oregek, fiatalok a csillogó fa mellé térdeltek é§
buzgó imával mondtak köszónetet a jó Istennek az emberiség
megváltásáért. Valóban Krisztus fája volt a karácsonyfa,

Ma azonban Krisztus fája helyett sok helyen közönséges
ajándékfa áll s nem ébreszti fel a szívekben a legelső karácsony
bcnsóséges világát. Pedig a szentséges éjszaka íenséges hangu-
latának kellene bearanyoznia a szent ünnepen minden keresztény
családi otthont.

Bizonyosan jó munkát végzúnk, ha elósegítjük ennck a b<ll-
dog hangulatnak megvalósulását s a karácsonyfa alá helyezzük
a krisztus születését ábúzolő betlehemet is. készítsúnk hát
betlehemet, amely közvetlen módon érzékelteti a nagy karácso-
tr_vi esemónyt: Megszületett a 

*\tilá8 
Megváltlrja.,.

A betlehem általában két részból áll: a külsó vázból s a.

berendezési tárgyakból.
A betlebem külsó vázánat cllérrítcsc. A betiehem nagysága

küliinbözó lchet, de vázának arán1,osnak kell lennie a beren<le-
zési tárgyak nagyságával.

A betlehemnek több formája van. Általánosak a szabályos,
szögletes alakú istálló-betlehemek s a barlang-betlehemek. Sza-
bályos formájú külső vázat iegkönn,vebben faanyagból, va5y
papíranyagból ké§zíthetünk. Legegvszerúbb megoldás. hogy egy
meefeleló nagyságú ládikának öt odaüapját fakéteggel von,irrk

vékonyabb papirlemez is jó. Leghelyesebb. ha a papirból készült
váznak is deszkaalapot adunk. A papírváz külső íalait is fedhet,
jük mohával, vagy egészen vékony száraz fakóreggel. Ha senr
moha, sem íakéreg nem állana rendelkczésünkre, a papíríalakon
fcstéssel is ábrázolhatjuk a fakérget vagy mohát, de rigy a
papírfalakat, mint a deszkaíalakat egyszínúre is befesthetjük-
Legmegíelelóbb az egyöntetű szűrkésbarna szín. Esetleg tégla-
rajzot is alkalmazhatunk rajtuk. A tetót fecljük szalmával, rl<:

rajzolhatunk és íesthetiink cseréptetőt is.
A barlangíormájú bctlehcm kószítéséhcz faanyag mellttt

vászonanyagot is kell használnunk. Nagyobb barlang-tretlchemck
kószítéséhez legalkalamasabb a közönséges zsákvászon. Előszi'lr is
íavázat kell készítcnünk (lásd a 4. ábrát), amcly majd a szil.la-

be, a hatodikat pedig nyitva hagr-_iul. aasd az l. ábrát.) A fa-
kéregdarabokat vágy szögekkel. §aí§ el}-!es ragasztással erósit-
hetjük a láda falára. Itt-ott zöid =uriat i,s hel_vezünk a kéreg-
darabok közó. A betlehem hátsó r-agr oide}íalán egy-két ablakot
is vághatunk. f)eszkaanyag segit.sett.-e: természetesen házalakrl.
vagy lapos. de lejtőstetejú vázat ir lé-"z,iüetüok, A forma meg-
választásában az e6yéni megolCaslak trasT !er€ r,an. Használha-
tunk továbbá a külső váz elkészitc<Ler i-3 mm vastag doboz-
kartónpapírt is (lásd a 2. és 3 álrrá:: Listl}, néretú bct'lehemhez

formákat ábtázoló vászonanyagot taítja. A váz készítóséhez
ágfadarabokat, gyökórdarabokat használhatunk a legclónyöseb.
bcn. A vázat összcszögezzük, vagy dróttal rójuk egybe, A vász-
nat a íayázta való alkalmazás elótt cnyves iszapolt kíétaotrdatba
kell áztatnunk. Az oldatba keverjünk szürke földfestéket: {gy
lesz a vászon sziklaszínú. Az etrivcs keverók száradás után vég-
le6es formába merevíti a vá§znat, ezétt a kó- és sziklaformákat
még a végleges száradás előtt kcll belóle kiformálnunk és a váura
alkalmaznunk. Az iszapolt vásznat itt-ott szegekkel erósítjiik a
vázra, A vászonréteget mé8 többször is átfesthetjiik szürkés-
barnára; a §záradá§ ütán is. A mohadíszítés itt se maradjon el.
Néhol kenjük be a felületet enyves vízzel s a bekent területeket
szórjuk be egészen apróra tépett mohával: igy is szép sziklaután
zatot nyerünk.

Érclekes betlehemi barlangokat készithetünk szár az í agy őkér -
ból vagy korhadt, üreges fatörzstlarabokból.

Megjegyzem, hogy az említett enyves, krétás, földícstékes
oldatnak (pépnek) igen nagy hasznát vesszük a betlehemkészítós-
nél, ezze| tömhetjük be a nem megfeleló üregcket, róseket. A
rések és üregek betöméséhez használt oldatnak egészen pépszer{l-
nek kell lennie, ezt úgy érhetjírk el. ha megfelelő menrryisé6ú
krétát és enyvet teszünk bele. Gipszet egyáltalában ne használ-
junk, mert a gipsz száradás után gyenge feszítő mozgásra is
könnyen töredezik s lepattogzik.

A betlehem nyilt oldalát (belátóját) ügyesen képezzük ki
(lásd az 5. ábárát). Itt kell elbelyeznünk a betlehcmi pásztorok
iényes vezércsilla5át is.

A betlcheni istálló környékc. Helyezhetjük a betlehemi istál-
lót az istálló alaprajzánál nagyobb deszkalapra is, Ebben az
esetben tájkiképzéssel kell díszítenünk az istálló vagy barlarrg
környékét. Ennól a díszítésnél igen hatásosak a páfránylcvelek,
apró kaktuszok vagy egyéb lornbfúrészelt, vagy puhaíából fara-
gott és festett alakok. Az iszapolt enyves vászon felhasználásával
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nem tud, megveheti a betlehemi alakok színes kópét bármetyik
papírüzletben.

Nagy gondot okoz a lapos alakok fcláltítása. Ennek tóbb
mód_ia van. Legegyszerübben járunk e|, ha az alak<lk lábához,
a hátsó lapra négyzet- vagy téglalapalakú fadarabot enyvezünk
(ljsil l0, ábra rajzát), amely áilva tartja a fi6urát. Ragaszthatunk

az alakok hátsó felére fából vagy kartónpapirosból készített, a
ragasztott fadarabníl crőscbben tártó háromszögalakú támasztékot
is."A támaszti,kok alkalmazásiinak lcgegyszerűbb módját a l0. sz.
ábrán láthatjuk (Iásd az ábra a) ós b) rajzát). Nagyobb alakok
fclállításút legcólszcrűbbcn rajzsziig scgítségével vó5ezhctjük. Áz
alakokra hítul kót szólón enyvcs kar(ónszcletet, vagy közópcn
kivésctt vékonyabb falemezt ragasztunk" Készítiink tová,bbá egy
sarkot bádogleinezből (lásd a t1, ibra a) rajz;'lt). irnrclynck riivi-

itt is íornrálhaturrk hegycket. völgyckct. Állhatnak itt fák, bok-
trrk, tm,lllri cs áltati alakrrk. Á lák kóziilt utakat is festheiünk
a talx.ira. Vagr, vonjuk be az ulak vorralát enyvcs vízzel s szór-
iurrk. trrt: línotr:srt^mir lrotrrrrkot

Á beitthem lrelesej* ltgycrt szúprert cllett(lt:z,ctt, lclrctiileg há-
trrlrtil v:rgv rlldalról ablaktrir kercsztiil jllt világíthatir. Á belsii
l::rlak színt sziirkisbarria ]ebct, Á rrlcttrryt,zctet csillogl'rv:i tr:het*
jílk aziltal, hogy trryvc; v:íl.zel kerrjiik hc s trtl aranypOrt va§!
czilslp<rr,1. hirrtiink. §cvorrhatjrrk a tlrennvtzctct sztannirilllapiros-
lai is"

Á ,br:tlcherrr l'iialakj.ri: a jászrr'lban fckvi! .|ózuskil, §zúz Mária
ís Szellt,}ózscí llakja. (l,,lsd a 7.- §. ós li" ábrii.} §,lcll{kalako]<;

a kir;ilvrlk, a llli,s:rllrrrlk ils állatok (tliirárryok, iik.ör, szirtlliir. tr:vl)
alak.iai. Áz ir[akokat szrlbtlrszerűen vagy kép§zcrúen nrirrtázhat-
juk, §rohr;rszcrii figulirkat az a bctlclrcmk{sl.itő csinálhat, aki-
ntk lrizrllrytts sztlbriisztelretsógc vatt. Szírres plasztilin anyagból
igcrr kiittlrvr:n szó1l Iigurlikat rnirrtllzhattlrrk" l)t nagyttrr csirrosak
a ltlrnhlűrí,szrl<:szk;'rhól kil'iirészcli vagv vastag karillrrpapirtrsbr'l1
kir,;'rulrlt s klí'cstci:l aiirklk is,'í'crrnószctcsclt ezcknól iigycsked-
nürrt krll ,r raj;i;l;!.ss;rl, a liiviigá,ssal l a kiít:stósscl cgyarilrlt.
Lcgszeblrcrl oia,jl'tstókkcl vagy lcrrrptraí'estékkt,I rzintzhctjiili *
l'igrrrl'rk:rt" Aki prr!ig §írt} tlcr}] szohrit.rz. sctll raiztrlni s í'cstcoi

B^§§{t}Rot{

dcbb fele bcleillik az alakra raga§ztott falemez kivósett rélzébe,
vagy pcdig a figura s a két siélével felragasztott kartónszelet
.zi6a<ion mararlt ri,szc közí: (lísd a Il. ábra b) rajzát). A bádqg-
sarok hosszabb tap.iát kilyukasztjuk § a lyukon keresztül rajz-
sziiggcl ;t talajhoz erósítjük az alakot. A felállításának ez az
..rkiízc azért is célszerű, mert cgyenetlen talajon is használhat-
iuk. A bctlchcm kiirnyékónck disiító alakjait is a leírt módok
cgvikónck scgítsógévcl ál|íthatiuk be.

Nasvon szépek a maqyaros betlehemek. A bctlchcm szcmó-
lyei ugy:ánis viselhctnck ,iigyar iittiizetct is, a bctlchcm épület-
uar" ,ri:a;,. akár szalmafertclói alakiai s tárgyai falemt"zből lomb-
íűró*,zrlt ilrknk, I,1gynrás clőtt állrrak s festcti,leszkalapon bc,
óke|i:sscl virnnak eliielycz,rc. Színezi:siik könnyen elkópzelhető.

A bctlehcnrkószítéshcz csak egy kis ílgyesség keil, <le sol
sziv ós bensősi:ges .lólek. M. §z. B

sEt/\,í o

§J!,

24



I(ArrÁúr§oiTT
l{iam,e*unrfulÉ Manaszy Margitl Xir lányok a nagy viharban.

Á legé:::r:,::,: iinr-veket mindig ma1a az ólet írja, Sose volt
ez még !:-1::,-l raz. mint ma. amikor a mai Íeln6ttek gyerek-
kora. i:,_i!§i i :,iború és a háború utáni óvck világesemónyei
,közt te;r t, 1.a l,< kezdenek el mesélni, yagy róluk mesélnek,
nem le),,=: ":, l:-,,-.3t letenni kezünkböl. Ilycn me§ét, vagyi§ in-
kább igi; :'-::,:,":::: ad ez a könyv. (§zent István Társulat
kiadás.

Szimot Lsr"znuÉ: Évi az intézctbcn cím(r ifjrlsági regénye
már soki:. ::-]l::: clvasmány. de ez is az életból ellesetten
íesti meg r::,:,: -;_:ta]aljait. azért lesz olyan eleven, valószerÜ
tőrténetúit ],!n { ]]]i,L;i l'l élnek. mozosnak"tanulnak, sportolnak,
küzdenek :| :i,5--{,:,i,: _:r,Á rosszal ós győzedelmeskednek szere-
tetból ebi:.t: i r ;: .-,:,._: iSzent István Társulat kiadás.)

Déncr Gli.ot]l;u }ó,.r.riannc kisatrzonya egy nagyhírú énck-
müvész e:i.::r::::::-, r;l_airvát helyezi a íalusi környezetbe és
mutatja :i€i r. : : i rc.i csapáson kcresztiil, a2 é|et komoly
oldalait. \!::-: i :l-:: :eltj könyv leánytestvéreink, húgocs-
kíink szár.::; r :: I-. - u-.c_.onvi ajándék.

De ktr_. i .:a{ _ci: :<r:ck is egy kedvcs me§é§könyv:
Kosáryoé Rc= 1,1i-e: Gyön;yviiág címü könyve, mely az

,tl,iiző két kitt::,:t .!r.-t!ottyant kót manócska" és .,Fityfi-
rityország'--na'jr a: ::.,:::r:rribb folytatása. A pompás rajzo\ és
.egy színes cl-.a: i":,;:" 3:aun N. munkája. (Szent István Tár-
-sulat kiadis.

A fiúk k:;_" l .:rr:tibtknek
Blaskó Márie: §ra-eoct reg7 lcnni címú kónyve van szánva,

kisfiúk. dc :nei -5t:::iL cserkészek is haszonnal olvashatjá_k
tl, hogy milren _t:-.: :n er-t- napra ők kcrülnének az irlgyelt
,,nagyók" helr-ebe :,:,i-a*,L ig1, édesapjuk, anyjuk gondokkal
telt kűzdelmes élt:::c :J ,:,:,a: megértik majd öket, akkor is, ha
szigorírak hozza j,:r Sle,:: I rrl,án Társulat kiadás.)

A kisfiúk szan:::a tr- _1r :neséskönyv is akad:
§zékcly Lásrló: Pece Pali vitczi tcttci cimen. Minden mesé-

jének megvan az cri:.c:: taoulsága is. (Szent István Társulat
kiadás.)

A nagyobb íiúknak l-an szánva:
Bárány Fcrenc: Jó rrcrcacsét címú ifjúsági regénye, két

diáknak derüs. kedves. mindenben jót végzódő története. Csupa

I I(ÖNTvmI(
egymáson segltó jóakaral e2, a két fiú, így meg is érdemlik az
o1vasó elótt, hogy minden sikerüljön nekik. (Szent István Társu-
lat kiadás.)

Mindegyik könyv pompás külsóvel, szép illusztrációkkal, a
Szent lstván Társulattól megszokott kiállitásban, igen alkalmas
karácsonyi ajándók,

Pohárnok Jeaó: Szent lctván király clmű hatalmas regényc a
jubiteumi év eseménye. Avatott totlával szemünk elé varázsolja a
kiváló író a honalapító király csodálatos alakját.

Orbán Deztöl A fchér korall. Mint minden Orbán-regény,
ez a könyv is csupa kaland, romantika és mindezen felül alázatos
hódolat az Oltáriszentség elótt. Lüktető cselekményú, gyönyörú
irás, Orbán Dezsó egyik legszebb munkája és aki elolvas§a, ety
naty-nagy élménnyel lesz gazdagabb, (§zent István Társulat
kiadás.)

Dr. Kalmár Gurztáv: Montezuma kotonája. L Ferenc József
öccsének, Miksa fóhercegnek, a szerencsétlen végű császárnak tör-
ténete. Miksa lombardiai alkirályságával kezdödik, majd végig-
vezet Montezuma koronájának megszerdsén át egészen a csá-
szár 1867. évi kivégzéséig. A könyvet Györgyfi György rajzai
diszítik. (Szent István Társulat kiadás.)

Dr. Tarnóczi Jánol: Ránk vár az étet. Pompás kónyv. melyet
fiúnak, felnóttnek egyaránt ajánlunk. Elószót Witz Béla ti§zt€-
letbeli cserkószelnök írta.

Néhány mondatot közlünk a meleg elószóból:
,,Oly könyv ez. melyet el kell olvasnia a cserkésznek, hogy

a cserkészetet a legmélyén is még jobban megismerje; el kell
olvasni minden vezetónek és nevelónek, hogy még jobban és
lendülettel tudjon vezetni és nevelni; el kell olvasnia a nem
cserkésznek is, hogy a cserkészet nólkül is tudjon több, emberíbb
lenni, Könyv, mely mindenkinck való és jó." (Szent István 'fár-
sulat kiadás.)

Lantor (lrr Antal: Gyakorlati ticzta élet. Ünnevelési útmu-
tató az érettebb ifj(rrág §zámára. Ajánlhatjuk minden katolikus
cserkészfiú részére. A szerzőnél történó rendelésnél (Sopron, Vár-
kerület 58.) a c§erké§zek 20%-os kedvezményt kapnak. Ára
ftnle 2.50, kötve 3"20 pengó,

Közeled|k a karágson1, ! ..},ie több szük-
ség van a létrlira. R<lie;eg br]eset történik
azonban a szobában ie]!]]íl..tl iétrával. A
,,Mentök Lapja" a]apjá;: ],:lzó]jlk azokat a
legfontosabb szabái}-okar. int.r,eknek szem
előtt tartásával a baIeseteket e]háríthatjtrk.

t. Kiíogástalan állapotban levó léttát hasz-
náliunk, nem pedig töröttet, görbét, vagy
esetleg gyöngét, Különösen a szabadban
tartott s az időlárás behatásának kitett lét-
rákr,a ügyeljünk.

2. Lehetőleg biztonsági saruval ellátott
létrákat használjunk, előbb azonban cvöződ,-jímk meg arról, hogy a saruk azon a pado-
zaton, ahol a létrát .fel akarjuk állítani, a
megcsítszás ellen kellőleg védenek-e.

3. tla a padló csúszós, rögzítésse1 bizto-
sítsuk a létrát megcsúszás ellen, vagy pedig
r-ala,ki fogja a létrát.

4. tla a létrát hosszabb ideis kell ugyarr-
abban a helyzetben használni, röszltsük meg
rala"mivel ebben a helyzetben.

5. fla kétásíl létrát használunk, mielött
iellépünk rá, syőzödjünk me§ róla, hogy
rc]jesen ki rran-e nyitva. A két ág szótnyí-
!ísa ell,en azok mecíelelő összekötésével
*édekezzünk.

ffiAo Fekete tengerben l1.25 kg, a Keleti tenter-
ben 8.5 kg só van.

TUDOD-EI hogy régente ném tintával é§
tollal irtak az emb€rek, hanem íróvesszóvel -latinul stylus - vértek egy táblába vagy dosz-
kába,amire előzőleg yékony viaszróteget ken-
tek. A viasztáb!ákat csak ideiglenes ielentósé3ű
főljegyzésekre használták, mlg a tartósabb
értékű dolgokát papíru§zra, va8y késóbb,
pergamenre lrták.

TUDOD-Er hogy a valószlnű§ét§zámítá§
alapián azt kell hinnünk, hogy a kockaiátéknak
mind a hat oldala egyenló eséllyel sz€ropel l
Nagyobb valószlnú§ég azonban az, hogy több-
ször dobunk egyest, ha a dobások ezreiről vao
szó. Ennek az az oka, hogy a hatos oldalon
könnyebb, mint az ellenkezón. Ez a ielenték-
telennek látszó srllykülönbözet okozza azt,
hogy az egyes oldal többször kerül legalulre,
mint a hatos.

TUDOD-El hogy az ember sohasem tehet
elég öreg a tanuláshoz, arra több érdcmcs
példa vall. lgy §okrates, a híres görög bölcr,
öreg korában kezdett különbözó hangszc-
reken tanulni. Cato, a tudós és puritán római
államférfiri, aki a többi közt arról is híres, hogy
gy0lö|te Karthagót - ,,egyébként úgy vélern,
hogy Karthagót cl kell pu§ztítanl". - több
mint nyolcvanéves volt, mlkor 3örö3ül kezdctt
tanulnl. Plutarchor törö8 történetlró már
hetvenéves is elmúlt, mikor hozzáfotott 1
latln nyelv tanulásához.

{), Lólrilt §(li|il5c J],ltsull^.l]t(l eic. llilesak
az aitót nem zártuk be elózöleg, avagy
valakit az ajtó elé nem á]litottunk vigyázni.

7. lla a cipónk olajos, sáros - szóval csú-
szós, .- tisztítsuk meg, mieiótt a létrára fel-
!épnénk.

8. Oyöződjünk meg. hogl- a létíát meg-
felelő szög a}att állítottuk-e iel.

9- sohase meruünk ketten egyszerre fel a
létrán, mert egy ember súlya is eléggé
ig6nybe veszi,

l0. Létrán a kezeink leByenek lehetőleg
szabadok.

11. A f el- vag}- }eszállásnál állandóan
figyeljük a l€trát.

12. Felrnenésnél a szemünk legyen a létra
fokán. Valamelyik íok tórött vagy korhadt
lehet, a,rni az ellenórzésnél eikerülhette figyel_
münket,

13. A létráról sohase haio]junk ki oldalt
erősen.

14, A mozső fokokat vízzel me8öntözve, a
dagadás ismét szilárdan röczlti helyén.

15, Kipróbálatlan 1étrán két lábunk soha-
sem le8yen egy ]étrafokon, lgv az egyik el_
törése esetén a rnásik mestart.

16. Kezünkkei ne a íokokat, hanem a két
szélet fogjrrk a 1étránál. Ezek sokkal hűebbek.

17. Minél inkább a fok szélén lépünk, an-
náI biztoinsácosabban tart mes e íok, de a,n-
ná} nehezebb egyensírlyt tartani.

1E. Mindis arccal r létra íeló mírsszttnk.

\] TUDOD-E, hogy a tengerek és tavak vlzc
nem egyíormán sós ? Legsósabb a Holttengcr
víze. F nagy tóból ezer kg vízben több mlntYize. E na8y toböl ez€r k8 vlzDen toDD mlnt
84 kg só van, mí8 a Földközi tenger vlzébcn
38 kg, az Atlantl óceánban 36.75 kg. 1
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űqfueil rruí* uala,trul+ilft. ftgauíd,hnr0,7,e?
|l' eh,dt ódesanvá,tl? !
|'ttgy kisltúgotl'?
,,Nem, *" rnonrlod. Hírla a Jtiistertnek. De a ;övőberr se

írrrdulJon elő, § }ttit Neked' a cgalád cserkószéneh, kinck
mintlig ,,t,é-9en kell ltlnni", köl,elességod karáesclnykor kiilö_
nösen vigyrizni a tiizveszélyrc.

Olvastl ol a ,,Mentók Lapja," bölcs tarrácsait s arnikor
.r:geklketlni kell,,,légy rósen".

ügyoliünk n karácsorryfára
1. §oltase állílsttk fel a karáesonyfdt asztalterítő uaglJ ííigltön§ köye*

Ióbe, se {lgu, hogu az ajló nyíldsátmk légttonalúban dllion,
2. Á fa szatuz ágait sndiük Ie. A szőruz, gl1antataría,Imú |engőúgak

kö nn g e n Iá ngr alobbann ak.
3" A |errk gyerlgc eggenlöllcniil, eggik aldalon oluad és könnuen

líi.rel okaz.
4. A. gyertgagyuitást minilig {elülről kezitiük. t}gyeljü,nk a töDig

égö ggertg(tkru

§" A, ggerlgác*kílkai teslhe* *tmuló ttthdbtl öItözölt, |elnótt em,ber ggu.it,
me.$.

$. Papíflampionokat, papixlíszíít|seket ne al.kalmazzunk, augg
mégis, lsak hosszú drótra oggassu*.

?. Csak égheletlen ggapolo{ használiunk díszílőnek, a uattad,ísrlté:
tilosok,

8. Cellu.Ioídból készüll: tlíszílések ueszedelmcsek, Tűzet |ogaa robbann,a
haldlos mérges gázl. |eil.eszlenek.

9. A ggermekeknek szigoritln és me(lícklő törlénelek elbeszélé^sé,
meg kell tiltani, hogltr |elrútlek lávollélében a gyertgákat meggguilst
eyufrit és mtts|éte gyuiltteszközöke;I eI kell zárni.

t0. á uillanoskőttékkel |elszerell karácsong|a víllamos aereték
ne érinlsük. A'Cárr ltióds a szigelelése és baiba kerülhetiink.

11. A karácsongía közelében leggen egy pízzel lell etlóny, Gontloskotliu
meg|elelő kiiriralakróI is.

12. Ha minden áuabssúg dacdm pal.akinek ruhója tülct íag, nt szalt
gáIion, ne próbáljuk tlz égő ruhát teléptlesni, hantm borilsuk
a lüzel kabdtunkkal oagg mős nogg ru.hatlarabbal, esetleg |*küd1
|öltlre és hemperegien meg a löIíIön.

HlREK
Ránty Béla tlklevglcs sépósz,mérnököt, a

Cserkósz Rövidhullárn A,matórök közpi:nti
Múszaki Rizottsirgána,k t,agjít, me le§ szere -
tettcl kö§zöntjük abb<il az alkalombó], hogy
a ,,Rádió znvarelhárítírs" című közérdekú
könyve nrcgjelent. A könyvet a Müegyetemi
Rádió Club arlta ki.

Az 1936-3'I. évlolyam tartalomlegyzéke
januárius hó végérr fiegjelenik, Akik igónyü-
ket a Magyirí cserkész kiadílhivataIának
(t]udapest" V. Na§y §irndor-rrtca 6. Il. 37.)
jarrttítrius 20-ig levelezőlapon bejelentik, a
iebruárius 1-i szím.mal díjta}anul meskapják.
{A résebbi bejelentósek nresismétlendijk!)

A ialai 146. sz. ,,Révtl" c§c§. II. í§ja
zászlót avatott.

Csapatünnepélyetel tirt{)tlak: A btrdlpesti
5. sz. K. ts. ()" cscs,, a budapesti 1§. sz,
Bethlen Gíbor cscs., a budapesti 156. sz.
.Árpád cscs., ,a budapesti 318. sz. Méliusz
cscs. és a ,kúnszentrnártoni 850. sz. Kfuok
€sc§.

A kún§z€ntmártoni 850, §z. Kúnok cse.-
készcsapat novemberlrtn ünlr:pelte ít:lnállír-
sának tizenötödik évk;rdulóját,

A makól í9ó. sz. ,,§zl. lslván klrály" cscs,
ikitúrúicn sikerült örsi ptlrtyítzást rendezett.
A porlyázás a me§li8yelés gyakorlírsára is
ió alka,lrrlul szolgált.

Jóí slkerült linnepólyt iartott á 2. sz. B.
.l(. O. cserkészcsapat, melyr:n énelkek, kiscbh
színdarabrlk nlc,llett velített kópekkei szá-
.rntrltak btl a c§apíti rajain,ak táboroz/rsairól.
Nagy hatást vilttlit ki a htlllandiai jamitloreet
kerékpírron rne8liittr§atri roj beszíinrrlója,

,Ercz-brucker Aladár örökbecsíi remek cser*
kdsaví§játiéka, 1,?, ,,flrdri rne llett nem jó
,lakni" ós l)u§rrnics .,Tárházi" vígjítékáhíll
,előadott részle t, mely l770óe n íródtrtt s
rna is teljesen időszeríi, pornrpás,an lratott.

A műsor1 szavalí;kórusszerü íeldolgozás-
ba.n Sik:,,Megyeri hitvaliása" zárta be. A
két lószerepló: Sc'lrmidt János (a cserkúsz)
és 'l-elegdy {iyörgy (a kísértő ördöc) és .t,
íris,shangú kar lenyűgöz(i hatást keltett. A
szavalókírrltsra íelrlolgozás és a Dontos be-
ianítás Jtlchs Józsei irarancsnrikot rlícsóri.

dék, mely nlnden cserkészl meggyőzhe{, l
lyen na8y mzo8atom ma a c§€rké§zet,

., . hogy karácsonyl mellékle{ünk ,,Á ,il!
gyar c§eíké§zet út|3" külön lenyomat alt
iában is meaieleni*, hogy a mozgalou e íöv
de telies átteklntó§t nyultó tálékoztató
utólag ls meg§zerezhessék azok, klk most nr
e|öllzetől a Magyar Cserkésznek.

... ftogy leDun* munkatársa, Bozó §y
gyöilyörii díszoklevelet kó§zítelt a §zogl
cserlrészsk mcle8szlvű dlszelnökének, 0la
lelder űyula pii§pök úí őnagyméltóságáni
§ mlnő§égbe történő megválasztása akaln
val,

... ugyancsak {i ú|abb öt remetbeszab
leve|ezölapot adott kl, melyeket karácsol
és tiiévl ióklvánatainkra iethasználhatunk,

... ho8y az ,,Andesek Dortyáróra", mi
képDen ,,Texa§" lelaráílotta lapxlkn1& ki
lósre kalandos átkelé§€t az Ande§ hegysé8,

... ho8y lapunk szerkesztöie ré§ztvett .
zsel Ferenc klrályl herceg elnö*lete alatt
tesülö,,Balosetvédelml kongíe§§zu§" elö|
szltö ülésén. A §§eíké§zglnek, mely ,,lé
réson" |elsznvához hlven, áltandóan haíc
és barcol a testi ónség megóvá§áért. €n]
különleges §zerep |üt. Laplnk hasáblaln mt
ré§zlete§en beszámolunk a kongresszus ki
érdekű eseményelről,

... hogy a BudaDesten dec, 9-én tart
nasy§zabá§ú lécvédelmi riadón a cserkész
nngy §zámmal é§ kltűnö eíedménnyel veti
részl. A klmerltö beszámolót legközele
kölöliük,

... bogy lesközelebbl számlnt, lan. 1§.
lelenik meg, tehát le|eslegesen nem *ell
gulni, hogy ,,késlk a l}lagyar Cserkészt"

... hogy lapünk legú|abb munkatársa a !
bel-dílas §zenl-Györgyl proiesszor mlnd
nyáron csa|ádlával megy mozgóláborba.
hálizsákot és sátrat mindenkl maga vlszi,

.,. holy a Ma&yar Cserkész úlabtran
ul§ácárrr§oknál is kaoható.

SICI.PŐ, królrtcst,rzr,sír zslros lriirllóln
sötétborrlír szinllen, golzcrer
vrrrírssrrl "., P g4.80-tól

KO}tC§ot YA{:rPŐ, bokatámaszló-
va|..,. .,..Pg3.BO-tó}

Turán cípö
líJ. Tcrnóerky János

Budapest, Vl, Potlrnaniczlry-u. 49.
'fcleftin: 1-223-53. üímre ügyelien !

riil"lő 0a&ái
szERKEszTÖ§Éct ntRszotcÁLATA JELENT!

... hosy laplnk régl lelkes munkatársa,
vitéz dr Márlalöldv Marcl bác§i nyomozta tl,
hogy a Nobel-dilas §zent-Györgyl Drol€§§zoí
cserkósz volt s ő §zefezie meg ebben a §zá-
munkbarr kózölt §zenzáclós clkkét. Bár c§ak
sok llyen lclkes munkatársunk. volna,

. ". hogy a karácsonvi számunkhoz mel|é-
kelt ,,,{ Magyar cserlrészet út|a" pazar alán-

(,"Jnnrborce" c. tikk fotytatása a ]3. olrlalrril.)
Olyan tnps csatían íel. }togy a lova,k megvadulrrak.

Ágaskorlna,k, bakugrásokat vé,,geznck érr mi irltól fólünk,
hogy a íiúk köziil vala.melyik leprrllyan majd a nyereg-
}lől. De ngp olyiln íából fa,ra,gták a, rrri lovagainkat,! Hiába
a lrarlcmi tált,osok á,gaskotlír,srr (anrelyrc móg jollbarr fel-
hir,r,sa,n a t{rps), hiába rnirrdcrr kitörósi igyelrezttik, rrcrn
ntarad egye1,len nyf|reÉ{ slrn üresen. Á kat,ikások azorrbau
b(rcstit rnon{la,na.k egyesekntlk, Ir:csnek a füre í:s mílg visz-
,§za scm turl kanya,rodrri, a, esiklisc§opoít, tnrikor li pu$izti}i
szersziim már a holland tábrrri rcndőrök kezóben van.
Á köziinsóg nagy ga,udiumí|ra a hollírnd fiílk próbá|.ilrk
rnegszírlrrll,atni a kn,fjk{rs1,, tlg bizony eredrnón_v nélkii1,

Á díszpátt<ltharr Vilma királyttő ül. N{rdletttl Renrrií
irerceg ós J]elrrens tábor:nok, a ja,ntbor"rlctít.}tr,rr pil,ranr:sno}<il..
Ntrkik is n*§yon tctszik a lá,tvány, taJlstllrrak is szorgrrl-
Ina,§itTl.

;\z llrn,t,ómnnct fcléjtik karryirrodik, Vidn, Yili bri le.
ve.-czj ü ka,lnpiri,t ót a miigiitte lópkctlö ,,leúnyok" ma.grl§Tll
tmclik a,z a,r,irtóktlsz,orrit. (Iiigy(rljelt)k aríá,. lrogy cl<krir
rn;it,;l, kíltszázlirgri. frr}rírlrikriir rn{tByar tornászcsa,lre,l f+tl_

sorákoz0lt a. háttórborl!) A kirír,lynő fclá'll és & mcllOt mi
ott van a íribürr előtí. ,,\z cgyik fiil e}örelép, }ia.lalrnas rn,
z0§kirláG§ vn.rr a kezébcl). A küldöttség felnre6;y a tritrünr
éx *.ki a köszöntőt ínonelia,} belekezrl a.z üdvözló"sbe:

- §zirt ad,jtl szí,vnek szitlesen . . ,

Á királynő rno§o}yogva nézi az alándékot, majd n
há,ny sz(lva,l megkö§zöni^ Rcrnát herceg kezet fog a küidöl
sóggel ós amíg ez a jelenet folyik, 6 tornászok mÁr elő
jöttek, rnrrta,tványrrka,t végezne.k ós a,rra a jelíe figyelno
alíloly,. .

Arra a, ietre, ,}ro6Jv a iribürrók oló íusr.sa,nak! Mindegy.
íiri t,rikr5ján eíay-cgy apró méze§kalácszív fityeg. Amikr
az aratóm{Jl}et rnegindult a disztrihüntíil, sítrtszír lrirngz:
és a, fclrórl,rikr)s scre6{ {iz el§ő sorok íeló rohan, Letépi t

irrgről :l ,§uiveket és íl,nyujtja a holllrndus nézóknek, }tr.
l;rrldia íitinirk, vcndéglátóinknak!

§zív atIjlr szjvn€k §zivesell . " , ig}, kiiszönjiik nreg, }

c§ek szcrény aján<lékkal ix a,zt ir §ok szer(}letei, amibi
a hólrnrri után a tr,rrllatrd szülijk ró§zcsii{]ltílk ít Il]|.l!{yl
í{yerck€ket,
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,r7A KOBAITAS EMBER
a ma8yar földön élt ősemberek lélegzetfoJtó története. - SEBŐK lF,lRE raJzaival

A KÖNYVBARÁTOK KIS KÖNYVEI
Karácsonyra a legnagyobb
öröm és a legszebb ajándék

Az EGYES KöTETEK Ánn olszrs EGÉszVÁszoNKöTÉsBEN P 5-ao
Kapható: Minden könyvkereskedésben va8y a Kir. Magy. Egyetemi nyomdánál,
Budapest, Vlll, Múzeum körút 6. + Postatakarék csekkszám: 58037.

TAMÁs tsrvÁNlll soM FAy MARG lT lll oRBÁN DEzső
cITRoM_lll .A FÉtHotD lll Az Étt

"q. # §.,l,# l|l EtnrrrnrEgÁ}ü lil ",n**,P,F}[,regénye ||| regény a Rákócziak Erdélyéről Ill története

KuLUGY| HIREK
Illagyar levelezőt kere§ Samuel (jeorge

Albon 24 éves liverpooli, R. Orchar<l 26 éves'lrlndoni ijregcserkész és Rrrnald F. Brett
?l éves sussexi segédtiszt, nrindlrárom ang<rl
nyelven. Alben iényképpel ellátott bemutat-
kozólcvclet is küldí)tt. Öt elsíist,rban a cser-
készet vallásos oldala érdekli. A címek a
*ülügyi hivataltól kaphatók meg.

TömegbélVegek. régl leve|ezések, bélyeg-
gyültemények vélete, eladása, c§er€.
Szilásy| Béla bélyegkereskedő, Büdape§t,

Iv. Ko§§üth Lalo§-[tca 7.

Salt Lake Citv (az amerikai tnormlrn köz-
pont) körzctébe tartozó ó8(l0 scerkésZ ianuár
l4-én rragy bemutatót rendez, amelyen a
cserkésztestvériséget óhajtják kidomborítani.
A nagy bem,utató keretében 100 fiú magyar
csetkó_szeket ftlg alakitani. A szükségelt
ielvények, árvalányhaj stb. már úlban van
Amerikába. A hollandi cserkószszövetség is
azzal a kóréssel fordult hozzánk, hogy a
Jamboree után felláns.}It érdeklődés kielésí-
1ésére tartandó cserkészbemutatók céljaira
bocsássunk rendeIkezésükre jellegzetcs magyar
cscrkészruházati cikkeket. usyanilyen kérés
érkezett tóbb angol városbtil is.

A belga 25. rz. cserké§zcaapat kebeló,ben
fi,agyar raj alakult, melynek több tagja a
Jamboreen is ,rneglátogatta a ma8yar táboít
és mtrst beküldte első jelentését is.

Ebbe Lleberath svéd íócserkész, a svéd
cserkészet alapítója, a magy.ar cserkészet jó
barátja rne§halt, l926-han az ó közreműkö-
désével sikerült a csehszlovák cserkészszö-
vetséggel a magyar kisebbsési cserkészet
lenná1,1ását biziosító úgynevezett kander-
stegi e§yezmé.nyt létrehozni. fnlé,két az Or-
szágos íntéziibizottság iegyzőkörrvvilex iiröi
kítette neg, Uiódirrtl Bernadotte Folke sró-
iot, a svérl királr,: c-salád taxját választották
jTle {.

A svéd cserkészszövetség t93E júl, 2&--
aug. 8. .kijzötl ná,8ytábt}ít rendcz a tullsatni
királyi birtokon, Stockholrntól ó5 km-nyire
délre. A tábor parancsnoka Gusztáv Adolf
svéd királyi herceg lesz. A táborba, a ,ma-
gyar csorkészet lesíetiebb 35 iónyi kópvise-
lete nyert meshlvást.

Az lslandl c§erké§z§zövetsé* 25 éves íenn-
állásának eml,ékére tábort rendez Reykjavik
mellett l938 júliusában, rnelyre megbívást
kaptunk, Kiizelebtli részletek egyelóre még
hiányzanak. Ennek ellenóre már jelentkczett
két cserkészvezetőnk, akik elvi,leg hajlandtik-
nak mutatkoztak arra, hogy a magyar cser-
,készetet etrben a ,láborban képviseljék, ha a
Külüsyi tlivatal hozzájárul ahhoz, hocy on-
nan orönlandba is ellátogassanak!

A korábban már közölt lelt nemzcti nagy-
tábori részvétel költségei 200 pengij körül
]esznek. Teljes tartam 4 hét.

A vllás lőcserkésze és neje mult htj 25-én
ulaztak el syer,mekoik ós nré§ eiőttük isrne-
retlen unokáik látogatására Dél-Afrikába.

A N€mzetközl lroda adaiokat gyüjt a lelki
vagy iesti lokkantságban szenvedö fiúk cser-
készetére vonarkozó|ag.,Oly cserkészvezc-
tók vagy orvosok. akik e nrunkásslrg ered-
mónyeirc vonatkozólag érdemlcges holl,zá-
sztilással szolgálhainak. f<lrdulj.anak részle-
tek nregbeszélése vég€tt a Külú,{yi Llivatal-
hoz,.

Az 1936--47. §y|0lyam lartalomtegyzéke
januárius hó véí{én nrexjelenik. Akik i$ényü-
ket a Magyar cserkész kiadi,lhivrtaiírrtak
(ttud.apest, V. Nasy Síndor-utca ó. tl. 37.)januárius 20_ig leveleziilapon trejelentik. zr

f,.bruárius l-i számmal díjtalantr1 mexkapják., {A régeb1_1i beieIentósek meíaisméttendiik!)

A MAGYAR-LENOYEL CSERKÉSZKÖR
i HlREt

November hó 20-án tartotta a MaByar--
|engyg; Cserkészkör nyíri cseretáborozásáról
$z(tl(l beszámolóját a Masyar Nemzeti Szö-
tl,ctség hciyisé,{ében, A beszánroló eiókclii és
ilagyszámír közönség etőtt íolyt le, ott volt
frtif Mycclsky Kázmór, a lcngycl követ ál-
|pndr'r Irclyettesc, a követsé§ képviseletébcn,
Fapp Antal, a Cserkészszövctség u137{gtts
ólnöke, a ,Kör vezetíisége és sokan a len-
Éyel--,magyar barátság ápolói közül, Korom.
ttay ayöző parancsnok színes, tartalrnas be-
számolóban ismortette a táborozás lefolyását
ós taDasztalatait. Ez alkalomnral nyrtjttltta át
ricki a Kör clnökc a díszcs kivilelü. mcxna-
dyított tengyel cserkészkeresztet.

A i}lagyarországI Káríát Eeycsü|et dl§z_
termében (V, Alktltrnány u. ó.) írls soíra
kertilni dec l8-án, d. u, 6 órakor a k'iivet-
kező előadás, amel,ynek keretében Nemes
Erdiis Lászlíl. m. kir. sziizados, n lertgyel
lésiíl volt tisztje, íog elóadást tartani szomé-_
lyós tanaszta]atai alápján Lengyelorszáí{ iel-'
támadásáról, Pilsudszkiról ós a lengyel légi/l-
rt]l. A Kör tagjait és hozzálattoz(>ikat §zcre-
tettel meghívja a vezetőség.

Az elöadás előtt 5 ór{koí a Magyar--Len-
syol cserkó§zkör közgyű|ést tart.

Évek bosszú munká|ának eredményekép-
Den sáját helyisésébe költözik a Magyar-
Lentyel Csclkószkiir. Az eddi§ is szép crcd-
nti , tkct iel,mutairj egyesiilés munkája így
mér nagyobh lehetíiségeket kap. Br'lvebbei
Iesköz"elebbi számunkban és *ijrlevelekben
fog a vezctőség kózölni.

Tudomására hoztuk a cscfetáborba lelent-
kező t€§tvérelnknek, hogy a nyírri lcn,{yel
táborozís alkalmával repülő- és vlzi krkép-
zósben is részesültetnek. Akik ígényt tarta-
nak erre, jelentkezzenek a Kör vezetőségé-
nél {Bpest, Nagy Sándor u, 6. sz, 'l'. 20.).

Lengycl teslvórelnk karácsonyi, íriér.,i iid_
vözlósóhez magyaít lcngycl, német, angol
nyelvú leveleziilapok beszerez"hetök a Cser-
készlrízhltt (V, Nagy-Sónttrrr u. íl |, 2ll,)
í}rrross S:intItirnál!

o3erL éltck hrehrIróia
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sÁNr)oR l)l1]Nt)S t(,güul,b §zín(lilrnbja:

A TlzEK KluBlA
Cserkész.szltrmű 4 íelvonáslran.

(,,'l'óborkercszttl kirrt|isa, különösen alka'lmas
ir klrtolikus crapütok §zómlira.} --- §íeÉrtlnrlcl-
helii_rr §7erzlilló|, Xl, ll.rrtlly Mtklós rit 72,

Árll 1rcrtóköllséggcl együll 1 peng6.

UZEN Az M. cs.
596. 3z. c§c§. ,{ kémkereső játÉkröI küld-

jetek án lreszír,molílt! -- 4l9. cscs. Miért nem
kül<ltótek be csapathírcteket a történés nap-
ján, sajntrs, most ntír ne,rn ftözölhetjük. A
lapzárta legkésöbben vrrltakóppen 1-én és
l5-ón va.n !

Sl-szakkönyvek. Az alábbi si-könyveket
ajártlhatjrrk: Serényi*tlcity: A sisport,Dóván
lstván: A síelés abc-je. Dóván lstvárr: A sí-
zés technikája, Magazirler Pál: Síelni'nenr
boszorkánysírg. *-16ivel szerepelhet az őrs
a csapatílnnepélyen? szercpcllret az őrs vala-
nrelyik tasja bármilyen eíayóni (§zavalat, je-
lenet, zeneszánr stb.) szám,rnal. 'I'ovábbá sze-
repelhet az eqész íirs, va8y lesalább az iirs
tiibb tasia cserkészjelenelteI, v:r§y kisebb
színdaralrbal, krinolin, zsákár vagy más cscr-
kószügyesség bcmutatítsítval. El(iadhattoh
..szavalókílrust, vagy rendezhrlltek valamilyen
,cscrkészvcrsetlyt, pl. csom<jktitósi, gonrtr-
ielvarrási stb. versenyíornrájában. - Fínn-,
ína8yaí §2ótáí nc,m kapható náluttk. tla be-
szélsz németül, használhalod a könnycn nreg-
_szerezhetö iinn* német §zótlirt. l)e hallottunk
arról is, hogy Finnorsz/tgbtn jelent mcg
íinn-magyar és magyar-f inn sz(itár is.
Megrendelését rncgkísérelheted valamelyik
nagyobb könyvkorcskcdés útján. anrelynek
üz|eli összeköttetóse van flelsinkivel.
cserké§z köttyviegyzék, Még a nyírr elején
mcgjclettt dr Sztrilich Pál szerkesztésóben ir
,.Oserkósz. Könyvjegyzók". Megtalálhatod
benne az egész magyar cserkészirodalr.lrn és
a fontosabb külfóldi cserkószkiinyvck isnler-
tetósét, A nyiir c!ején a sziivotség egy-cgy
példányban díjrnente§e n nregkiildte mirr<lcn
cserkészcsapatnak. - ,,Repülés" címen je-
.lenik tncg egy iíjúsági íoly<iirat, ami a iiatal-
sáí{ repül(í kiképzésót célr:zza. A szcrkesztij-
ség címc: Bttdaptlst, Vlll, Mária-uica 34. -É|etmentö kltüntcté§e. Az óletmentö kirünte-
tést az,.É|etmentési Bizottsá§" eltiterjeszté-
:sére a' l'ijcserkész úr adonánytlzza. Az élet-
mctttési kitünteté§ kérésót a c§apatpalancs-
rrokságnak kell beterjeszterrie a kerületen át
(szolsálati írt megtartásával) a cserkészszö-
vetséghoz, A kéréshez mellékclni kell: 1. Az
életmentőnek a csapathoz írt rövid jelentését
az élelmentésről. 2. A mcntésríil felvett és
tanttkkal hitclesített jegyzókönyvet, 3. hz
élctmelrtő cserkész törzslapját. kívánatra a
Sziivetsóg az érdekltidöknek (ví]aszhélyeg
,ellcnébe n) nregkiildi az .,|]tetmentési Kitün-
tetési Szabályzatot".

Vlegyar gyártmány l

A MEGFE,TÉSEK DECEMBER 31-|G KÜLDENDÓK BE A KÖVETKEZŐ CIMRE:
MAGYAR CSERKÉSZ REJTVÉNYE, BUDAPEST, V, NAGY-SÁNDOR UTCA 6

l, Keresztreityény
Kriszítette ós a Magyar Cserkész páIyázatán
az elsó díjat nyerte: László Imre, Szentes.

vízszlrrtts l
1. }linrlen cserkósz kölelessége. 1t, lt vlllamr

nnk vnn. (Első betíl elhagyandó.) 12. Legtö"
botegnól jclentkczik. 14, Yissza: A hasiiregb
vnn. l6. Kalaprlccsrrl ülik il íejót.19. tgt
nrgy tÁbor. (visszll,) 21, - --.-..-.- (spanl
rnorse beiű magyrr helyesllássul). 1l2. Sok csr
kószbolti;irtt vérljegye.26. (!rsl ...27. ..., sz.igetr
28. / .-- l - l 2\|, Vissza : örsi név. 30. A kíls
p... 31.,,Rézsu" l)etű kavarva. 33, t l . 

-.i l 34. Szorltó 35. Segítség !
Fülnőlexos :

1. A cscrkósz ti§zta........ 2. A tábortúz
3, Foszplén, 4. Menl6szekrónyben van. 1Ékez,
hiánlryal). .r. Kót egyíorma mássalhangzó.
Cserkósz]rtlltbatt krrplltrtó íeIszerelési tárgy. {Vil
sza.) 7. Yissza: Nem holnaí}. 8. Nem való
(Visiza.) 9. Yissza: A szakhcsok §zokták ]

íeleJtcni & tábori kosztból. (Ékezelhiánnyal.) ]

A jó cserkósz legmegértöbb barátja. 1Másoc
szó róvidít§f.) L3. l l . - -. - l, // 15, I{i<lr
vérú ílllrrt. (Két első lretű felcserólve.) 16. Dicir
marlin. (IÉy hivják most €gyik elszakílott ,

tlólyi vrlroslttrkrtt.) 17. l l -.-.. l.-- -1íi. Minrlcn M. (;s.-ben hirdcl. 20, Kisclmer
§lilizúlt hegysí6. 23. Nernesíóm. (Középsó bc
hiányz.ik).24.örsi ttóv.25. l l.- t- l ...: .-
. . l l 26. Vissza: Cserkészclöadásokon láthalr
len szereplő. 29. R. . . a. (virág.) 32. 1\íáss
hangzó. (Vissza. }'onctikusat).)

Bokiild(:ndajk a vjzszintcs
függóleges 1. tO, 18.20

,l, 12, 22, 2$ és a
kérd(:sek ícle|etei.

2. Készitsetek cserké§z-kereszt-
reityényt

lll. Siklóssl P. Béla ötlete nyomán
A kiizi'lt alakba kell cserkészkereszt-

rcjtvényt készítcni.
A bekültléshcz az alakot nenr kell átmá-

§olrli, c§ak a nógyzele§ há]<izattrt, Szabad
tijabb koclákal is írketileni (kiizépen is!).

3. Budapest ismerete
ltt3tt-harr vtllt a hírltcdt pe§ti árviz. lluda-

pest épüIetoi.nck iat,aiti íagyon s()k ltelyen
kó vacy vas elnlóktábla ínutatja a Duna

áradítsának akkori magassását. Kutassátok
őket ós írjáiok meg, hogy hol találhatók.
Azok köz,ött, akik valamennyit leltaláljr
1-2 kí{ tr:jcsokoládét osztunk ki! (A többi
ponlszámot k.apurk.)

4. Lóugrás-reitvény kiscserkésze

l. vailon valóban takarékosság?
Bizony a7. Er:yaknás kályhában cs,

gyertyaszerúen, skót lnódszerrel érdemes
zelni. - Görög Orbán ötlete felvetésééít
lön kölyvjutalma1 kap ! -, (A Cserkészi
ban is ezzel a m(ld-szerrel íútü.nk évek ó
l. Teliesen belyesen a következiik leitei
meg: Fink Kálmán, Oombai Tibor, Poser
Tibor (25-25) pant!) 2. Jól leltették n
Babosa A,ntal, Bosyó Sándor, tlarmat 0y,
I-akos György, Mechler Ferenc, Regöss Jól
R<ika József, Siklóssi Béla, Tokaji lst,
Varga Ferenc (2&-24 pont).

2" c§erkó§zkeresztreltvény
ll}7o-batl senki sem oldgl1u meg

kérdést: nem v€tték iigyelembe a kiírás
fontosabb kellékéi, ,hogy a cserkészéle
vett kérdéseknek kell bennük előfclrdul,r
(Volt ilyan iurcsa kérdés isl ,,Kis cserk
nek még ne,rn való?" Felelet: ..pipa", hi
köztudor(ásír, hogy Bi Pi szerint a cser

- akár kicsi, akár nagy - §ohasem doh
zik!)

Jó rejtvónyeik voltak a kóvetkezök
Lírszló Imre, 582. cscs, (800/o-o§ finegol,
Zal,aviry Lajo§ (759lo), I}ródy Arrelrás (7

1
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23
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3li

12 ,l3 lr+ rs lla 47 1All
19 20 lzn

nek
l]r,'liü}tlte : Zöldi Károly, .lákfa

A november l-i Cserkér
ben közölt
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Helyes me!ie.:::.
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§ego}dották: Bordócz
László, Bogyó Sándor

Hclyesen fejttttu,:
Baimóczy Etldre. L. :: -
András, Máriaíai E:::. -:_:
§oos t lDor (5-J pi,í: ,

4. Ki lenne ölletes \,:|li.L.5^i
A követkczíiképpen..i-:,. ::_ _

,,A B vonat egyik iejí: :=
8ányra, azután a muzd,:

{ Magyaí §serkósz kladóhlvatalának
i pengő§ kiadványiutalilát nyorte Gombay
T-i,or,

1-1 drb. lotoakvarell lelvételt (készlti:
!{_.tay és Társa cég, Budapest, Vll. Rá-
r,rcri-út 18) íyertek: Márlalal Endre és
i,5,,L}er Ferenc.

{ .\lagyar Cserhész klarlóhivata| 4--4
!Ém{ds kiadványutalványát nyoítékI sa|amon
J,ir,rgy, Végh l§tván, 3 238. c§c§. Sa§ őísc.

}-3 csomag ,,Princ ol Wale§" két§zer-
§ir:.í (ad|a Glasner Ede R. T. Budapest,i_ Szr. lstván-körút ó) nyerlek: Soós Imre
ris E&er iliktós.

1-1 drb. lotóDa§ztell lelvóte|t (készíti:
insIry és Társx 96*, Budape§t, YlI." Rá-
[l,J.e_út lS) Dyertek: Kurucz Ernő és Nómet
Lryls_

{ c§€rLészbolt (közponiia: Budapest, Y.,
\r,{:r Sándor-u. 6.) egy_egy díiát nyerte:
i,,ng*íi Géza, Fülöp János és Zsoldos Ernö.

rgl-gsy drb. *eretczett képct (adia: tloll.
riam ferenc képkereskcdése és képkeret-
fl rr BldaDest, I!., Gerlóczy-u. 5.) nyor-
r*r l H,:l_uann §yörgy Tamás és /[aga§
{- tE-öd-

A rejwényrovat üzenetei
l|tir,"aiai Endre, Budapest. 1. Az elért pont-
.un-" rj:rdaddi§ c!,üjtjiik, amig vajaki llcm

rLi i:: i1:; ::rat. Akkor újra kezdijttik a §yiijté§.: 1 -- t ér,i pontgyűjtés ncm veszett elt .3,

] - _ .: i:észített ötletes rejtvérryeket szí-
=.:: l.,j:nk s egyszerantlyi pontszítrrunal

: ]t.:

i: r-.

valanti ttu'tst. . - Pachner Lacika, I]rrtlatlcsl:
a rt:jtr,éttvck ós ícladatrlk nregoldrlsánál és
leír:islinírl ncm szabnd igényhc vcttni setrl az
liclcsirpa, senl az *rJcsarlya, sqm rnás v.llaki-
nek t scrgítséí{ét, Nern az a ítrntos, hoív a
rlegoltliis holyes }c*ycrt, hatre,m az, ]1rygy azi
te]jescn iirrállóan nrugad készítstl el!
,,Szép vagy, 8yönyöíű vagy... 232" jeligós
nóvtclcn,,rnunk;rtítrsunk", írd mcg ncvotict
és cím,cdet s akkor nrajrl vírlaszolun,k lréré-
sedrc. -- lii. §tampa Lacl, I)óos. Sern az űn-
g0l. senr u toklöldi cserkdsznck nincs igaza.
A ltiJd felszirre ,mirrdenült a .,felül"-t jclenti.
Az ,.alu|" a fiild kiizólrpt,lltilih.lll varr! - Ill.
Ll§ztes Sáníror, BDest. Rc jtvéttytc rvczcterj
azórt nt:m ió. ,mivel a lnerjicjtó netn e]len-
őriz"heti ijnina,gát. (Pl. A,kcrcsztrejtvénynél
a vízszintcs és iü!agiilOí9s srlrok kölcsiilriison
el:le,níirzik a megfeilós hclyességét!) --* lli"
Zö|dy Károly,,Jákia. Olvasd el a Mírriafai-
na,k üzentek 3. ptrntját, Latos Cy.,
B.-c§aba. Kové_s bélyege i ragaszttltt/rl g le-
vélre, tó íillélrel rnegbüntettek. -* ltl. Zöldy
Károly, Jákía. 1. Levcleziilap kószltési ötle-
tedet írd meg. 2, Fejléo tervezeted sok hc-
lyet loglalna el.

A,,Roller-pályázat" beküldésének határide|ét
megho§szabbltluk 1938. iaíluáílo§ 3l-i8.

Figye|meztetés: Ne felcdkezzünk tnog l
pirlyáznt íeltóteleiríjl:,,(észítsünk .,hílrrll-
lcrt", vagy ,,jégr0llcrt" s küldjünk róla le-
írást . . ,"

Az eddigi t:ályáz,ók a köz.iilt iénykép alapjín
pályáznak... ez teljesett helytolen fclírlgás!
készítsenck rollert, necs.ak nra§uk prtjblilják
ki és haszrrilják, hanetn prtibírliassák ki lnii-
sokkal is. Az csetleg lclicdezett hátriinyllkat.
ltibírkat jrrvítsítk ki.'|'upaszlalatrik alapján
szátloljattak lrc és adjarrak olyau prttttos lo-
íriist, hrrcv irnna,k alapjírn lrárlii elkészithcsse
azrlkitl.

Pílly:iztlk! Az e]mondttttak alapjíru isnrótr:}-jótck ntcg t>ályrizalailrlkat. A kitírziitt hatvan
pengö (iriiisi i)sszeg. nr,unkilval és öt|ettcl kcll
meg é r tl tl r n cl n i.

ó

I
1,

]

i

|"i

:,i a,il l i|

ielével jobbra elóre rnt;. l- { - , i,,
veti, majd kihúzza 3 sz:-: I
a holtvágányról es i:,::
gányra. Ennek me;]:ö-::,. - _, _

vonat ,másik f ele a =boltvágányra. S ezze] l: _, :,.- .

8yors számára. (A sze:r,e i -, - - !I],]]

része elmegy a vone; ::-,i.,
\apcsolják és ín^í i,; ,r l :, : - ,L

t.lyff y Grrsztáv, G!, .: .l
Győzű. Lcchoczkv Ká: ,. -
Lukácsovics I'e rcnc, .\t_-.. - ' _

.er Ferenc, Párdányi R::c ' ]::. 
]

Réczey Tihor. Sint,ln :
András, Szentiványi Ár,".:, :
Lngár Jcnő, Varga ]-'Er.: -
cs Zalaváry Lajos (5-5 ; ,

:,- c. mint alnennyi a merafejtéséórt
§o,\.knak. Más iolytiiratokból, köny-
":;l ujságokból kiírt rejtvótryt lrc--;-.zabed! 

- András Ernő, l)r/tvu-
JeDór,ácz Kószta, l}atton:-a: Nyom-

- _-* " _ ;* - : - . :-,. :::n szabad }cvclet küldcui, tc-
: _ - -: . : -,:. 3€gÍejté\t se t-n. Aki így tcsz,

,: - . :_.,l:éi(,\sá§()i gyakorulja. hanenr

n : -]
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||
! Cserlrószűeendők a úéli lróna,polrba,rt

l,tlgutóbb egyik közlemérryemhen ránr,utatta,nr irl.I.a,
ilogy az idén kernónyebb tolünk lesz. Megmutrrtták czt. a
rrtlrda,r,ak, sőt,na,Jlról_napra rnutatj r{,k, rrxrrt rná.r rnaj dnont
nregették az egész t(:lr:e szírnt napraforgókószletemet és
reggelenltént kiizellrrrrcot vívntrk csőrtikliel az trlrlakairn
alrút kiállitott ntadriretetőben. Kilószánrra foí{yasztják trz
olesóget, pedig h<i utég csak cgyszer volt, az is elolvadt.
'|'ehát cgyik íontos teendő, arrrire nerrr tudlak eléggó buz-
dítani, flúk, a nra.dórvédelem, a ,nladarak rertdszertx e[e-
tése, oduk kihelyezese, ir, tna,dir.ra.k vórlelme lt rnacskiikkttl
és a rosszlelkú, vásott gyere&ekkol ,szenrJlen, a cs(rzlik,
parittyák rnegsemrnisit(lse. va,gy a hatós1l,g irt.ján való tll-
vételo.

Virrr árn irzonbatt ,rrrás fclirdat is. Nagyon s<lkan kürrn
hagyják ktrty,áju,kat, rrrlp1 xd16,[ neki lrúvólrelyet a nagy
hidegben, szélviharban; n(lm aclnak neki ólat. a,mibcn
rrreglrírzlratják nragukat; rrr:rn adrtak rlrlki eltx;éget, otla
dobnak egy-e8y tlstltllot, tra vart vir.lami rajta, lra rrincs;
azt morrdják, kutyána,k így is jó, A falusi paraszt etnbcr nüm
ig<Nr sz.ok{,a etetni a kutyákat, nonr tartja sziikségesrrtk,
trllál rrragának __- nondja,. 'falál, tlz ig,az, de czzel rászrrkü
étrségóben a lopásrir, vagy il Jtóborlásr:a; kólror, állat, pe-
rlig nem jó ltázőt,ző, a gyomt,árrr gondol, netrt arra., lrc43y
vódjc a }rázatájr'rt.

Ilycnkor látrlta1,1rittrk, lr<rgy lelktri,terr kocsisok, belér"ve
tr kocsnrába, a legrtagyobb ltó,viharhirn ttrk,arirtlanr,rl hagy-
já.k a lovakat, ők meg bent a sörrtéshorr nrclegszenek. n-r:

ti avatkozzaiok beltr, íirik, ,lrarrcrrr szóljrrtok ir, ]o8köztllcblri
őrszorrrnek, majd az figyclrrrtlztet,i a koc-sist. l"írtjátok rrla,j<l,
hogy tlrőserr rnegte,rlttltt kocsikkai rrtertttck, szogérry kiélre,

zett pírnák nem birják a hútzást, do neür birják a lelketlerr
kocsis ostorának boltlogabb végét sern. tr'iúk, ilycnkor ls
ktlressótek nrol{ tt le,gközeleltbi őrszemet, irívjá;t,ok fel ligyi:l-
nrét, majrl ő elirrtézi. Ti részeg kocsissal soha§e vitatkoz-
zatok, merl csak durvar\ág lesz rá a felelc,t, szó szót, kövct
és a vó5l,érr tottlegessóg lesz ir vége. ,,Az okosirbtr errged"
közmondri.s legyen irártyadó., Láttok majd nagyon síkos
titorr cllcsitszrti állatokat. \ragy sz-erczze tek egy közeli
üzlei.lríj| cgy lti,s liirrnrrt ós lrint,rlóto'k fel az állat lába alatt,
vagy lrolrrokot szclrezzetek. Ha m<i<lot<lkban van, tétessc-
tek a, lovak lába alá pokrócot, r,ongyot, tagy szalrnát,
hogy igy rrern t:s(tgzva fetkeljenck. Vigyázni kell, trogy az
éles patkrisa,t,rlk ne gelsezze fel az 1rllat látrát. I-egjobb, lta
ir csítszó ló p.rlárit valami óc,ska rorrggyal bekötik és úgy
pr(lblrljá,k láltt,a rillítani, de scmrnikóppetr sc ostorral. vagy
mrj,s kí,nzÁssal.

Hegyrrek lrrizó lonak szerezzünk segitségtlt. Az irtkóa-
lten rnegsebesült lovat, ha lclret, kezeljiik, tisziitsuk rncg
scbét, trogy letanuszt nc ka,pjort, kötözzük be tisztrr rultá-
val. !]zt a cstlrké§z lc!emé,rryességc előtelemti, kúlórröscrr
vii,rüsban. Cscr,készrrek tryitva az ajtó, külónösen lra segí-
í,erri ir,kar ,ólőlényerl. 'I'ehát bá,rmelyik boltba bemcgy, ka,p_
hrrt dolgokat, atrrire a segitség szempon,t;ából szüksége
vrrn, kivált ha a balestrl, ott a, közcllten törtónt, Sokszor cgy
szekór,nck a rrregtolás.a i,s sokat segít, lr,át attól sem kell
idegerrkectni,

Áz ,állttok téIe,n épperr úgy szenvednek, rrrint az eün-
berek. §egítsrink €nyhitoni szenvedésiiket és a jóságtls
Istcn a jó rnunkáérí, megjul,alnraz bennütrket.

Klú.i, bticsí.

Elveboncolás és kutyatolvalok. 'Iöhtl napi-
lapban hírek jelcntek tneg arrt'll, bogy tsuda*
pe§ten [agyOlt elterjcdt a kutyaIopás. Né-
nrcly rnunkanélküli ezt a ítlglalkozást tendes
kereseti forrásnak tekinti. A ktrtyrrto[virjtlk
iigyelemmel kísórik a lapok aprtjhirdetéseit,
rnelyek elveszett kutyákról szólnak és rnirrt
becsülctes rrregtalálók válts;lgdíjért tissza_
adják a kutyát. tla er,el 

^z 
úttln netn sikorül

értékesiteni a ,,szajrét", akkor rnásnak atlják
eí. Dc legrosszabb esel az. ha tudominyos
intézetekbe, laboratóriurnokba viszik, ahol
kísérlcti célbkra haszrrálják íöl a ktrtyákat,
Ott nem ,kérdik, honnan stete?,le az, eladó az
iillatot, csak megveszik tiile egy peng(i9rt;
ez a rendes ára az állatoknak. Esy lillat-
barát, tlévleg Sugár István, í}gy ilngy szóll_
kereskedelmi vállalat ig,azg,alóia, utína járt
a rlolognak és több mint harrrrirro ,krttyít
váltott ki 5-5 pengő viiltságdíjolr. Hzek kii-
zül' üuszat sikerüli i(l gazdáknál el-
helyeznie, a többi pedig még nála van, egy
úres rilktárban. A kutyabarátok folyanrodtak

a belügy,miniszterhez, hogy tiltsa meg a
ktrtyákon végzett áll,atkínzlr kísérleteket és
ólvcboncolásokat és szergzzen érvónyt anrrak
a régi rendelctntk, rnely szerint csak alsóhb-
rendű :illrrtokon és csakis egyeteni tanártlk-
ttak legycn szabad tttdrlmányos célból i[yen
krrtat:isokat végez.nir:.

fláziállatok cázvédelme. M,int mindelt állat-
vódgIcrn, úgy az állatok gázvédelme is sok
xúnyt),lódiisnak] céltáblája. Most dr tlasskó
Sándrrr, a tniiegyetent állatorvosi osztályának
irnagántanilra tlltziá\latok harcgázbetegségei
és gázvédcl,me cíünen kiinyvet írt, mely e
gúnyolódásrik hiirblrvalósásit rnutatja ki. lla
egószcn fiilyOlmen kívül hasyjuk is :rz ér-
zelni okokat, rászorítartak bennürrket 

^7áIlattlk gázvódelmért: a, gazdasági érdekek.
lliszr:n ncntzcii virgyOrlunk jelentős része
írllatiillonrátryutlk, Nagyon célszerú és idii-
szcrú teltát dr Hasskír szaknlűve. sok kép
rtlutatja be n kitűnő kis ,kézikönyvben a
különféle á|l,atálancokat, külónö§en szenrldl-
tetó a kűlönbözó kutya- és lóálarcok leírása.

Isrnerteti a könyv a vegyiháború jelcntösó-
gét, a harcgázok sajírtságait, hatásait és az
állatrrk és növények lcülönleges érzékenysé-
cét ezekkel szemben. Nagyon fontos a
könyvnok az a része is, mely az élclmisze-
rck *,ázlertőzüttségéi ismerteti.

Még az á||8t§zeíotet ls állatkínzásta vezot_
llet. Karinthy Frigyes Nevetö Dokameroniá-
bun egy lrázinyúlról szól, melyet ő rneg akar
iosni. Véghetetlerr meleg §zeretet haitja az
írót, hosy a kedves kis puha ;iLllatot magá-
lroz ölelie, cirógassa, tnelengesse. Ántde az
iéltében lnindig elmenekül előle, §ze,lrrény
aLi búiik, kályha alá menokül. Az író külön-
íéle kellemetlensógeken esik át. megüti mn*
gát, elesik, ruhája elszakad, de az áhított
nyusziltoz nem tud ílozzáiutni, hz i|döző
éppen oly nakacs vágyában, mint az állatka
félelmében. Vésre dúhös lesz, fogát csikor-
gatja" és íenyo.§eti a nyulat: ,,Jllegállj csak
tc buta áIlat, szétvertrn n konok, goltosz
fejcdet, csak keriilj egyszer a kezembe!"

?n
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állatkórház r€ndelöiébeí. §zekeiy 'l'i-
hur érdckss ltelysz,íni tudósltást lrt az állat-
kórlráz rendeiőjór(il a B. ll,-ban, EIénk tárja
az ir]}atorvosok ncmes igyekezeiét, gyóngéd
kezelését, a bcteg írllatok és g,azdáik érzé-
kenységét, szcnvctléseit és érdekes követ-
keztetéseket von le viselkedésükből .Iz em-
heri és á|l:lti terlnészetre,

A I(ÉT I§ÓB()P,K.UTYA
NcIrr hiszcrn, hogy volna széles e világon sok szerencsét-

lencbb lény az írgynevezett kóborkutyánál. Nem azokat ér-
tenr ez:rlatt, anlclyek hébe-hóba puszta pajkossá8ból ki-ki_
rándulnak a nlezőkre. a tilosban nyulászni, haneln a telie-
sen gazclátlanokká vált, hajléktalan, min<lenki által iildözött
Ós megvetett állatrlkat.

I'edig czek a szegény párák üldözés lrclyett a lcgna-
gytrbb szánalmat érdernelnék és egy becézii szt'l. sinrogató
kéz után jobbarr vágynak, nrint a betévii íalatra. l)e mikor
iut nekik az enrberek részéről ilven osztáll,résziil? csak a
bot, va5y a puskacsli, rninden igaz tlk nélkűl.

Egyszer megki§érelteln egy ilven ebet rnaganrhoz édes-
getni, Nehezcn rnent, az áIlztt seh,lgv sem tudta - keserű
tapasztalirtain trkulva - elhirrni. hogy ebben a ,számára oly
ir5almatlan vilirgban akadjr_,n valaki, aki nenr bántási szárr-
dékkal kiizcleclik íeléje. De amikor végtelcn szorrrorú, értel-
rnes szctltcivel észrevettc arc()nlon a kétségtelen .jóakaratot,
amelyet talárr hangomrrlal is bizonyítva látott, oly rneg-
ható, allizirttls bizalourntal kózeledett felóm, o1y boltlogar.
kinálta ocla viharvert fejét sirrrtlgatt't kezem alá, hogy ezt a
ielenetet stlhascttt fogorrr elfelcjtcni . , . [is hálatelt szemébő1
láttirrn, hugy - pillanatra visszaadtam neki az ernberekbe
vetett bizalrnat, anri a kutl,a terrrrészeténck lényegc. Szegény,
dc kescrvesen fog ismét csaltlldni, hiszen tniltstldszor 

- 
nent

tatát tiibllé sinrogató kézre. . .

A kutya lényege az entbclhez, a gazdájáhclz valő ra-
gaszko<lás. Vagyis, a ma€ia jriszántából s<lhasenr hagy.ia el
azt, a kólrtlrkuty:lk tehát iinhibájuktrrr kívűl jutrrttak ébbe az
állayltba. Vagy cltévedtck (anri vlrsártlk alkalnlával gya-
krrri),_vagy,gazdJrjuk elkij|tiiziitt s otthagyta (íkct, ava§y a
háztól elüldiizte, szrival yLL1y í,Lz embei, v.dgy a vétéilen
idézi clii c ktrtyatragód,iákltt. 

'

llyen szl'rnandó strrsra jutott két kutya találkozott sok-
napi kopla.lás után egy vihar()§ téli estén. A közös nyomo-
rúság. baráttlkká tette /jket, mihamar együtt porosz'káltak
tovább a hílval befútt úttln. zilrgős csonf;aikkal, éhségtől,
idegiől b<iclrrltan,

Megállapították, hogy ezt az elképzelhetetlen szenve-
dést tovább lehetetlen elviselniök, De mit tegyenek! Meg-
beszélték, hogy a legközelebbi faluban, amelyet érnek, meg-
kísérlik elszegődni új gazdáhaz. Odafeküsznek egy-egy ház
kiiszöbére - lehetiile5 §zomszédosan, hogy reggelre ott ta-
lália őket a gazda Lesz azután, ami lesz, hátha sikerül?
Persze, csak olyan portáról lehet szó, ahol rnás kutyát nem
találnak.

Még sötét volt, amikor btlldogabb kollégáik karban fel-
hangzó ugatásából mcgtudták, hclgy falut értek. No, most,
vagy soha! Nagynehezen átugrottak egy-egy kerítést a kert
felő] és két szomszédos kutyátlan ház küszöbén leheveredtek,

Az egyik, a zsernlyeszín korcs kuvasz, már kora reggel
tűrhető tapasztalatot szerzett, Csikordult az ajtő: ki<lugta a
feiét valami gazclaember. A kutyát ószre sem véve, kiment
az istállóba. De rnikclr visszajött, bizonytalan, de nern indu-
latos hangon mégis rákiáltott: * Nem rnész innen!

A kutya látta, rrregérezte, hogy rren túlkomoly a dolog,
nagában azt gondolta, hogy ,,nem!" Ils bizalommal rrézett
a gazóára, rnajd elkezdte a farkát csóválni. Nyert ügye volt.
Az enlber nem erííszakolta tovább, hogy takarodjék, bement
a házba és kis vártatva egész háznépével jelent meg. Egy
iskolásfiúcska nlegpillantva a kuyaszt, felkiáltott:

- Jaj, de szép kutyus! Apám, tartsuk meg!
A kővetkező percekben már kenyérhéjakat dobáltak

feléje (micsoda pompás csemegéül fogyasztotta a kuvasz!),
majcl egy kis tejecskét hoztak. A kutya érthetően kimutatta
nagy báláját, sorsa biztosítva volt. Ezer hasonló eset közűl
talán egy sikerül: ezt az egyet jqttatta osztályftszéül a
véletlen,

Másnap rnár annyira meghoncrsodott, hogy boldogarr,
szinte önlritten nézett szét az utcán. Megismerkedett az ősz-
szes szomszéd kuvaszokkal, melyek - nem minden nrara-
kodás nélkül ugyan - elfogadták közéjük tartozónak. Har-
rnadnap már tisztes neve is volt: Burkus, És összebarátkozva
Bundással, a falu legvénebb kutyájával, tőle kezdett érdek-
lődni, mi történt szegény egykori kóbor barátjirval.

Hát bizony az rnég mindig nem tudott elhelyezkednr.
Már a tizedik küszöböt is rnegfektidte, de mindenünnen el-
ütlegelték. A kutyák, mint alféle betolakodott gazdátlant,
összemarták, az éhség iszonyú gyötrelmei végleg elgyerrgí-
tették, teljesen züllött, sőt veszett külseje lett.

Amint Burkus és Bundás éppen erről morogtak, valami
lárntára kellett felfigyelniök a közelben. Éktelen káromko-
rlás, valami püíölés, majd elkényszeredett, talán a köveket
is szánalomra indító kutyanyivákolás. A fájdalornnak, a
kétségbeesésnek rettenetes se5élykiáltása lrallatszott.

De nem vtllt, aki segíteni akart volna. Csak kövek re-
pültek a §zegény szererrcsétlen üldözött felé, majd kis vár-
tatva egy puskadurranás - és szétzúzott fejjel, vértócsában
hevert a sze5ény haláltrahajszolt kóborkutya,

Burkust nagyon megrendítette az e§et. Megilletődve for-
<lult Bundáshozl

* Ez a szegény társunk époly hajléktalan volt, mint
valamikor én, lipúgy, mint én, ő sem követett el semmi
rosszat és mégis milyen más lett az ő sorsa, mint az erryém...
Ugyanezt cselekedtűk mindketten és ellenkező az eredmény...

A bölcs öre6 Burkus - nem kevesebb részvéttel az eset
fölött - fogatlan szájábóL csak annyit tudott kimorogni:

- Tanulj meg, öcsém, a szomorú esetbőI két dol5ot,
ligyik az, ho5y ugyanaz a gróba egyiknél sikerül, másiknak
balul üt ki, a másik pedig, ami ebből következik, ho6y leg-
többször csak labdák vagyunk a §or§ kezében, amely crda
sodtlr minket, ahova akar. Mauhs Ernő

?,,
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Ez az a klvánság, amiért ma annyian imádkozunk, csak akkor lehet boldog valósággá, ha érts minden erónkkel har-
colunk. A szeb§ iövó valóra váltását nem elegendó annak nagyreményú álogára, a most növekedó nemzedékre biznl.
hanem alt már nia meg kell alapgzni1 a magyar szül6knek. Legíontosabb teendónk éppen ennek a most növekedö
ifiú magyarságnak, gyeúekeinknék a iövóre, iz életre készülhetését biztosítani,.hogy mlndgn gyermek.képességelne.k
és késziégének megíelelö p{lyára kerülhessen. Biztosítanl kell tehát gyermekeink rés:ére azt az anyati alapot, mely
tovább tinulhxásukat lelretóvé teszi. Ennek legkönnyebb módja az, ha a gyermekel jövó|ét szivén vlsel6 szülö

Á szeretet iinnePe aagy,
Karácsony.
Bút, gondot. ma senki, senhi
Ne lásson.

Magyar c.serhész hituallása
Egy lehet:
La.ktlzzéh ma rninde?, szívben
Szerctet.,

Szeretjük mi az áruát, a
8zenverlőt
S azt, hi uétli, gyámditja
csendben őt.

Szeretünk mi hegyet, erdőt,
Ligetet
S dalos madár, friss airágszál,
'I itchct,

Angyalsercg, suhag fehér
Szűrnyutok.
Rérésünhkel |el Istenhez
Szálljulok,
Zengjéteh el könyörgésíinh
Ur előtt:
Ad,jort, nehünh nagy munkánkhoz
Friss erijt.

A mal kutyadlvatról írt 0er§ely lstván
szines, érdekes cikket a Nemzeti Ujságban.
Nem az ál,|atok iránti szeretetet, hanem a
divathölgyeket és gavailérokat hgutázza ki,
Melt bár pírrázon vezetik és selyempárnán
tlédelsetik nemesvérú, elkényeztetett álIa-
taikat, ezaknek a lelkétöl mi sincs távolabb,
nint aa i§azi íllatszeretet, A kiváló lrrj igy
végzi cikkét: ,,Az állatok §zeretetc va,lóban
ne,rn idegen az emberszeretettól; e8észséges
ösztöne az ép szlvnek és szortlsan összofügg
a tevékeny humauitássa}. ldegen va§v a
kutyától is, bár nyers bií§zteket dobsz clébe,
ha cllordutsz az emberi nyomortól. A jó etn-

kutya, van va]ami kapcsolat a gazda lelke
és a krrtya pírrá ja kózött, kiizós élményeilt
vanlah, egynírshoz tarroznak és szeretik
e$ymást. Nézzétek; ott á1l a magyar pusz-
tán a komondor, ,rnonnmentális lyugalommal
és ra,iongíl lrüsóBccl, pedig elsőosztírlyít
bifsztek helye tt o'lykor-oly,kol biztllty eBy-
egy íítgást is kap elborult gazdijától."

A na8yszebenl állatvédő eaye§ület évi je-
lentésben szánnolt be tevékenységérö1. A
tanulók között állatvédelmi müveket rrszta-
naitr ki. A vár<rs vásárterén italót állítottak
a lovak és marhik számára, A házőrzó ku-
tyák védelnrérijl és a madarak eteté§éről i§
gondoskodnak. A gyepmcsterné1 a kutyákat
villamos árammal, a vágóhidorr pedig a ki-
sebb á}latokat is kábítás után ijlik meg, Az
egyesület arryagi bajokkal küzködik. l]uzíró
elnökei: Putkowski iősz.olgabíró és Schnell
nyugalm,azOtt ezrodes, mindent rnegtesznek
az állatvédelem érdekében.

A karácsonyta. Karírcsony szent ünnepé,
nek sok-sok tiszta öröme van, ezck között
nem utolsó a karácsonyfa, a szépen ieldísz!
tett 8yönyörü karácsonyfa. Örömiink azrln-
ban megsokszorozódik, ha megosztjuk má-
sokkal, vigyürrk karácsonyiánk alá másokat
is, akiknek talán nincs karácsonyíájuk é§
kinílju,k me§ anuak édességeivel, Az öriirn-
ünnepek után pedig ijntsük le iolyékony
iaggyúval karácsonyiánkat és állitsuk ki az
udvarra vagy kcrtbe. tladd örüljenek neki
az ég madarai is, melyek szűkólködnek.

Róvld hírek. Dr. Bayer O. állatorvos Prá-
gálran arra vállalkozott, figgy ér,i ó00 cselt
koronáért mint háziorvos gyógyke ze li a
krrtyíkat, A kutyáknak iIyen hete_xbiztosí-
tiisa m,egvolt rnír az országos Allatvédó
Esyesületnél. * A bascli tnadártani tírrsa-
sásban schrrridi ph. teológus lilnreliiadásokal
tart" A iölvétcle ket a kivi]ó madírtudós
,maga készíteti* a n4dáról§t legrcjietteblr
órdokes mozzanatairó|. - A nrtritlori állat-
védii egyesúlot .|u§oszláviában Assisi Szcnt
I'erenc napján áIlatvédíi ntetletct rendezett
lovakkal, kutyákkal, melyeket tulajtltrrrosaik
vezettek, Az állatokai a fercncrcntliek iemp-
loma elött megáldttttiik. * A baseli íllatvédíl
€gyesület tregyvcnéves cmlé]künncpének kc,
retébel tartotta meg a nómet§vájci állatvédó
e§yesületek szövetsége nasygyűlését. Elir-
adá§t tartott §chmidt Ph., kt!zös ebéd volt
felkósziintőkkel ós irz űnlc;plésI kirándulás
lejezio be. *-.- Dcy állatvédő úrinó 29 macs-
kát és 3 kutyát szállittatott repüliisépetl
szófiittlól a bócsi állatvédó 0Byesületbe.

Akhor airul majtl h,azánk, mint
Régen volt,
Sza.batl nlugyart lát majd a§ah u
Kéh mennybolt.

a Cserkészszöve§ét szerzódéses áborozási biztosító

MAGvAR Éler És |ÁnnoÉr glzroslTÓ l NTÉZETNÉL,
hol a cserkészek ügyét a lcgna3yobb st€rctettgl intézik. A tanulmányi-segélybiztosításnak Íeltételeiről mlnden érdeklŐ,
dónek készrégget aő íehilágósíúit a Magyar Étet és táradék liztósttó lntézet m. sz. Budapest, Vl,Andrássy tlt8

Gyermeknaptár í938
Megjclent a Gyeríneknaptár r)e8y-

venedik évfolyoma. Ez a kiadvány a
üragyar gzent év jegyében iitrnepi
szánüónt jele.rrt mog. §zerkesztőjc
már }ruszüdik évllcn h-odttr Álplád Ia-
nár, rajzokija har:rrrinr:adsaor I ezényi
Elcmér festíi,m,íLutisz, lrói a régi ki-
tűnó nevek: tseteki Sándor, Móra
László, Mauks llrnő, Csite Kírroly ós
a töbtriek is min<l ismert j(l ír<ik ós
melegszivű pcclagógu§ok. A Gyermek-
naptár o1;y bőkazú páriíogti álrlozat_
ké.szségótről mo§t i§ c§írk :U íillér, do
yirlé,&re csak tíz példányon felíil küld-

hetjük ezen az iiron, azon alul ?8 fil-
lér példányonkint a portóköltsóg
miatt. Iláadást ós mutatvónypéldá-
rlyokat az idórr nern küldiink. KÓrtirrk
gyors, tömege§ mctirerrdelést, mort a
kirryomrrtt korlritolt pélrlányszátn lra-
mar elíogy és a későn rendelők e§et-
leg nem krrplratják tneg uz ünnepekre
a, }egszebb és ltrgolcsóbb karácsorryi
ajárrdékot. A szegények szárnára is
vogyünk belőle, A nóp íelnőtt íioirrak
is érdekes, erkölc§neíüe§itő olvas-
máDy,

laagy ar c§erlíé§a lr.arőcsonyo:

h
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A Bárraúos §'enyő
Fázósan, szomorílan állnak a fcnyők a gyirno§i ,eralii

beu. Temploini e-qentl honol & fák között. A nómaságfoarr
kis görbe-fenyőfa szólai msg: * Mógi1 ü§ak §zomorúságra
teremtett engeln a jó Isten ". . De másként is volt rninden
a jóvilágban.. .- _ Miféte jóviiágrói lioszólsz, te gyerm,ek? * kérd"eate
egy öreg fa. -- Hiszen te nem óItél a jóvilágban.. .

- í;n nem * felelte a görbe fenyő, * de sokat me-
sélt nekem r$la an édesapá.m, aki magyar fonyő voiL El is
kerüIt innen a világ egyik legsz"elrb városába: Budapestre"
Ott díszítettók fel karácsonyfának, magyar gyerekek örü
rrróre, Isten dicsóretére. I)e boldog volnék, ha én is kará-
c§onyfa lehetnék, v4lameiyik magiyer gyermek §uobá-
jában! ...

- Ne búsulj, kis testvér - vígasztalta egy szomszfifa
a kis fenyőt, - közeledik karácsony, visznek a m,i erdőnk-
b<il Csonkamagyarországba is karácsonyfát. . . hátha téged
is e:yrszrek:?.:. Haneű igérjiü,meg Ögymásna\ hogiha
,,,a:*rn*j-,"_!rnlr. eikerül a c-sonka orságEa, üzen a rnóSit-lt§ sf É_É§ szárnván. . . Yajjon sírnak-e utánunk odaát,

. -i: r_ s_, ::_'ás-e'a régi vilá§ot?
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lo]] el lezus, iaj1 uailt,uzzú.tik!
Légy uendégú.n.k ttt,dma!
Gyerntehszi.oútt k tl ltleret,el.
IIóf ehér uiltíga.
'I'iszttik,oa,gy,u.rűt. ! nt údsa,gbatt
l'üralött nleg a telk,ünk,
Hogy közöttúnh tölts kis idót,
Alr a rnéltólc lett,ün k,

Jöji el, Jézus! Aititttl,ékot
Szebbet rni netlt ,ud:ru.nh,

Csak.hogy Te, sugd,rozd he ntLt
Kic sirry ke uiltíguttlt,
A |Ie dld,utt k,u.cagdstttl
C s e ng e t,yilzz örl itten,
A Te drdgu, kicsi kczctL
Lll,uogataa tntsen.

J.!ij j, kil J(zll8: .líugg,lg líiar ú:.
lI ttttr pi rlllbúcrltü,
Tele kinccsel, édessétlgel
A Ierqií|a úllu.,
S tzaz g,l!e,rt,ltat§ltút {l!}ujLtl.t,u,Iili l,Lc§.
Hogu útad rLe uél,sed,
Hol1y o, ftLi, n.trgll ijrön,ü,t1,1i.,,.!
I|iztlltt ide l,ót,j ttlcg"

Jiijj lmt édt:s, kis Jizuslt,u,
Ldtoga,ss,tn e17,m,inkut!
Ettgedd, p(l uszt't' illttz úrit ttt
J dria, út, szíll ii,tlk.et!
Lellyett. ez u szent liarri,r:srli,ly
§zebb, tn.int túndt,n, dllltt.:
Áldott It|:,nyt ltisé.rjett., ttt.i11
Idrurt,k. e t:iltígutt! Kcrváillr llt:rcrtc

' 
C_;,c;,r".Ja

l.r no,
' ít ,>",l

1üttr*<;
tc^lv\áJv

Most egy távolabbálló fenyő,fa
szólt közhe: - Jobbrrn tennótck,
ha má,r: aludnátok ós nem besz,ól-
getnótek toválrb... Nóz,aótck, irrár
az o§thajnrrli csillag is felragytl-
gott. . .

Az clógedct]en kis fcny(ífa só-
hajtott móg egyet-kettőt ós álo,rn-
llir rner:iilt. Á]rnában két nagy-
hajú, l-rooskortls fórfi közeledett
fcléje. Egviknél nagy csákány-
ba}ta, a urásik kez,óben erős kötól
vo,It. Olyan nyelven beszóltek,
amit rr gvimcsi ftrnyiík ncm órtct-
tek meg. Kímólctlcniil vagdalták
ki a strdár: fenyőszálakrrt. A kis
görlle fa meE;r:cmegett: - Jaj!
Ha elrgeitr is lrivágnak rlzek a
bocsktlrosok, so}nsem ke;riilök
Magynrországl:a. . . I']zck lopják
itt rr fírkat . . .

Alig lroí{y ezt elgonrlolta, rá"suj-
ttttt a, fejsze. összekiitöztók és a
tiibbi fával egv,útt kocsira dol>
ták. lsrrteretJen., sötót útakon dii-
cögtitt ;r kocs,i, anríg nsm§okára
cgy nírsy ház előtt megálltak a
lovaIr, rr giir}lcfát kitmelték &
tiihhi köziil s llevittók e|{y r(.n-
rl,trtlt,n szobálla. Állr,ányha hc*,
lyeztók s ágait rn,egterhelték min-
tlr,nféltl ezcrnyi arpróságglrl. Ki;
riilrlózr,lt ós sírva ftrk;rtlt, trlert
mrlst már jól tudtu,, htlg.y ncm
Mirgy;rt,tlt,szágI,1t kel.ült. 

-' 
Hiírha

kereste nlagir kir.í:iil a magy&r
gycr:okcket.

Hir:ttllcrr fázrri kezclett a fílr,ska.
sóhrr,jtott, köriilnózctt.. . 6s nem
volt tiilll16 r,cn,detlen szohábirn.
újra a gyirrlesi errlőben állrltt,
tár,slli kiizijtt. ör:ömóben felkiál,
trltt: - T{ála lstennek, ólek!...
O"sak áIom volt az ójszaka.i tör:-
tónet. . .

"F]lrnesólte álmát tá,rsainak is.

- Látod, ki-s tr:t§tvór * fi}ondta

magyar házikóban neked órül,
nek aprő gyermekek s körülöt-
ted fogják énekelai i - ,,ó fenyó
fa! ó fenyő{a! J6zuska fája!"

,ffff?
"-"*,\(
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tt,drtl; ilttzti.tl. :tzer,e.l !t.í, , , lli,
szt:l ó t,attitott ,ill,e.{l a §ze Ie,
lctrl:; IleftL ólh.etn,énlt 0 jó I;
Itn kegye.ItrLti,uel, *- liis;ett Ő

hoztu hozzti,rLk az isúcrri A, -

ggtlltttrt is laIán tlttig tt jn
tt!,k és litt.t:It §eln ,izlen,e ulan!
jóI, utint ,mo§t, am,ikof tu j-

j,uk., ltogy minden lt;pósii ,l', r,
l,igutiz is m.indrrt pill,tt;,t:i .-

't:elíittk 'DutL a jósagr,: i,_
z1l,slttt.

|.'tlst1.|érliént.l .., íI,L :.,,",:_
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dolj l'ú, lt.ogy nteg }lt,ll i:,.

siÖllnöd, u jt) Istt,liIlt,l; a.:

É,de s trézttst,... ,,l,trdga 1rl ll,
teneln! Köszöttún \ilti,rl J|-
iusl, alí,i ,m0 s:ütetttt. ill;i
tninrl,i.g l)cliilll, marad t!§ s:r,
retettel §eaít. benniittk.et .. .

Dicsőség ilLennllberl oz /s
i,:ltnek!"

Mitttlttlltí jtltoknak nag lJOtl
b,,ldo11 lca.rdcsonyt és ujcsz
iIndőt kiDán:

y
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Mack ó-játék
( Íinelrc s slemb eli,titő s tli )

A játékosr.rk (hur) körlleá.llnak, egy_
más kezét fogják. (Miközben a vaclász
a medvét kergeti, körbe is járltatnak.)
A tadrísz ós a nudt.>e a körön bc!üI
áll, onnét ki rrem lóptret. A lladúsz (be-
kötött szemrnel) csak akkor kezdi ker.
getni a medlé| amikor a csalogaló
éneke nrár elhangzott. Á rnedae csak
a lra;tórlal elha.ngzása (esetleg ismét-
lése utárr) ad jelt magriról: ftl,or,Og.

elrkor megáll vaíqy lrclybelr jár. I,Igyan_
így 1:csz a tllttlá,sl is, Nlosü a kar rijlxjl
,',,'r,,, ;,,,zrl s lrrr rilrll tnogt, lt iltltik
Vadáez:

í
'(

verssza"król versszti,kra. (ll)setteg 2*
ltajt<xal is jírtszlraturrk,)

i\ csalogu.tó óneke nyomra vezeti
vadászt, vagy éppcrr fé]revezeti. Ezél
il csakltrla,t,ó és a, lt,ajtó a körön kívi
is jrirkálhat, de rillhirt a karbarr i
hiszen a kar varlászás közberr gyal
ran körbNkörbe jár.

A ha,rnradik vers vógért a h,ajt,ó dt
lát n csaloga,ió is énekelheti, de isrrró,
tés után a leg,tlég(lrL ne énekclje. ht
nem kiáltsa,: ,,}'ütyiil terád a Matlkó

I]a a vaditsz elfogja a l\{ack<it, t

fili :ill be Mackónak s a játék illt
iiczrlódil<. Az elfogás pillanatában r

egész játszó társaság fiityülésbe tr

ki, rnint egyébként minrlen játék le
végón.

A kar i<i maga.san énekeljen, tro|

* harrnadik kardal mindig mély,
lratrgr;zzék.

,.í{ti,ronrszékbetr" he}yett más hel1
is ónektlltretünk, Igy: ,,Hunyad m
lcIt",,,Vón 13ihlrrbirn",,,Szép Szebt
berr", ,,L)clva.rlrelyen", ,,'Iirl a 'fiszál
,,'fírl a l)unán", stb. A szöveg más
sze is változtatható: ,,A §{átra-hegy,
szép hegy!'{ vagy ,,A vón Bakony
btis hegy!" Ha a medve nagyon ügye;
vadász, illetőleg az egymírst fclvá
vrrdászok,L)égi{lhe,rgetíIL 0z egész
sza,11on. F]kkor: a,,I{áromszékben'(
lyett egyrrrás után énekeljük: ,,Gy
gyófalván ., ,", ,,Szamos mellett .

,,Radna mellett. ..(', ,,Ung meg
bcn...", stb.

Jó mulatást fi,úk!

,:*/:
ti'!,*

,; i,t
*'

I. ilá " rorrr - sa&h .ben
n. Há - rom - szdk - beu
Ut. Há - rom - szdk'- ben

Karl

a mbca -kól
a macz - kól
a macz - kó?

yan
van
vafi

egu
eW
s§!

ll

l9
ig
ig

^

főld - től fá
íóld _ töl íá
föld _ töl fá

hegu. Mer, re
he{u. Mar. re
h.g!, Mer- re

Crrlogató:

la - kik
szó - kik
flo - r§g

l. Min - den
tl, Min - dgn
B, l{irr . den

ra me§u,
ra m€§u,
ra m69§.

#r-re
El- ye
§r- re

bis üt ar
kis út aí
hi§ rit ar

|e , hik
saö - hilt
rnö _ aog

a
a
é

Viz _ nltr " sáo - tól aöld
Vig - nio " sri* _ iól züld
I{i a für - gribb najd

rrraca - kó.
macz - kó. '

'"macz, - kó.

s,zik-1á"íg.
saiL - lá ig,
rl vó .. l;k"

f;arr l

t, I{er - ges - sé - telt
í. Kpr * ges _ só " tik
d, líer , §ps - sÉ - loh

llaj{ól

t. í{ur- kot vecs ri,
il. l{-ur -.k§t. veas rÓ,

-_ !, !$,,__E_99S_*::,

úg,i {ü9d
úgv íogd
fo - god

meg,
mígt
ítsg;

Hadd po - rog - JOn a
Hatld mo - rog , jon a
fti - tuül te - rá.d a

|!r3eyu.CstrkÓ_szszrivrltseg.lllvatalosLapJa.ElÓÍizeté§lára_e§y_évfe?.p9nsó80 fillór, arrrely egyEzerro küldeadó be. E8yeg §7ámára 28 l:Caekkrzámla31,428. Szerkesztóség és kiadóhlvatal: Budapest, {-N"gy sariaoíutóa o, ciárt<osiúz. §i.errt"sitei?ri-,rikia,lásó"ii;ielőil-itosclr BékKlad|a a Magyar Cserkészszövetsóg.
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§.!{.da C. ÁI{DRAIIE

é§

Jullan lltIX[EY
a londoni egyetem ta-
nárainak rendkívül ér-

dekes könyve
most ielent megl

Néhány íe|ezeteím l
I\{i atudománv?Adol-
gok természetó. }Iozgás
és erő. Energia. A levegő.
Á víz. Ar. élet, I-égiés
és égés. Hogyan moz-
gaíjuk tcstünket ? l\fi
kormányozza a iest gé-
pezetét ? Hő es hőmér-
séklet. Emberi hömér-
séklet : emberi egészsépii;iyh]i;;ii ,";ifi8:
nyek ? KüIönféle élet-

módok.
30a oMaI. Egészuászon-

kötés. 6 pengő.

§lnger 0s l9olíner lladüsa + líe0tgllní[eí0 mlnilen lünyyesbdtbnn

I

lJ

Nyomatott Tolnal Nyomdal Mfiintézet és KiadóváIlalat RlT. Budapest, mélynyomó körforgógépein

India, Sziám, Jáva, Báli,
Fülöp szigetek, Kína,
Japán, Mancsukó-ról
mondja el, mai szem-
mel meglátott élrnényeit
eg_v- íiatal leány. Szebb-
nél-szeltb képek díszítik

a kötetet

GE§ZTY , U L l A

REJTELME§ KEtET
Egy világjáró magyar ujságíró-

kisass4ony feljegyzései.

70 képpel, ára kölue 4 pcngő.

stNcö}l í:s WoLb,NER RIADÁyA

a

§zondy György

gyermekkönyve.

4 szines kép, Sok raiz.

Áta kötue 4 pcngő.

sINGaa És wo'pMtiR KIADÁyA

A nagy tnagyar
lrresemondó leg-
szebb meséi és ver-
sei vannak össze-
gyűjtve ebben az

ítj kötetben,

Púsa hírsi nilW lnt§óslünyw
4 lzínes kép. .í00 rajz, Ára kötue :l pengő.

SINGÉ-.R És walpNnR KIADÁsA

Uij Péte r

HARRY
nem alaí lilá[ lnnni

G, Erilélaí Aranka
, 76 tajzáual..

Igaz történetet egy
igazi királyíiról me-
sól el a gyermekek-
nek ez a kltúnő

könyv,
Árakölue 2 P 80ííU,
§íNG.0llds WOLF-

NJ?R l,íaddsa

i"i[§§Z

o? l|jít t t1

Fr Tutsek Anna
| 
-:l 

Cilike búcsúja
+l' Ára kötve ő pcngő.

Most jelent meg a leg(rjabb
,,Cilike'{, amely beíejee6 kötete a
közismert és szeretett cilike-

könyvnek.
srNc.Ua .Ús tyo.tJ?N.ER KIADÁ,sA

Szfirke bafiOly: Kót ltlcsl hód
YA-SA-KUON-A§ZIN az indián vadász
búbájos könyve a hódokról. A természet
meleg szerete árad ebból a könyvból,
§zürke l}agoly sok képe díszíti a kötetet,

Ára kötoe 4 pengő.

s.ING.a.R É,s WaLFNER _I<IADÁ9A

A7" HMBERI ÉLET
CSODÁI: Csodagyere-
kek. a lángelme balsze-
rencséje. Modern matu-
zsálemek. Tudósok ki-
sérleteí önmagukon, Az
utolsó emberevók stb.
stb.

^Z 
ÁI! I.AT I Érnt

CSOI]AI: A kaüáros ke-
nyér elmélete. A méh-
á]lam. A polipok rob-
banó fegyverei. Miért
öltögeti nyelvét a kisó?
lIogyan kőltözködnék a
madarak ? líeddig élneh
az állaiok ? Fémeket
rágó rovar stb., stb.
Az ELME csoDÁr: A
perpetuum mobile. A
boszorkánytéboly. A po-
kol helyszinrajza. Drága-
kövek varázsa stb.,stb.
RBJTÉrvBS cso_
DÁK: Wagner és a 13-as
szám, A prevorsti lát-
nokn6. Gondolatolvasás.
,,Ezt már átéltem eg9r
§zeí." Jósló álmok. Kl_
sértet Hydesville-ben,
csalók a szellemek bi-

,i rodalmában stb., stb.
Néhány íejezetcím

Fürst-Moszkowszki

MOlfryiláO§§Oüái
clmü most megielent könyvéből.

Ára 6 pengő.
MeglekinthelF rn i n d e n könguesboltban.

§.I§G.gR És W2LFNER KIADÁsA

Cholnoky Ienő
A FÖIFEDEZÉSEK
TÖRTÉNETE

A punok és görö-
gök földrajzisme-
retétől az utolsó
évszázad íelfede-
zéseig mindent
meglalál ebben a
kittlnő műben az
olvasó.

350 oldal, 130 kép, 6r dbía,
Árc uászonkötésben 8 pengő.

slNGER É§ ryOLFNER X,IADÁsA
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Amit nem látsz e polcon, megtalálod a Cserkészbolt legutóbbi árjegyzékében t



Nyomás közben
keletkezett lényegesebb

hibák helyesbítése
l. 6. oidal utolsóelőtti sorába.n VIII. he -

lyett: IX.
2. 15. oldalon a ,,Tisztképzés" 7. sorában

Szepesi helyett: RaPosi.
3. 35. oldalon a ,,Gyermeknyaraltatások" 6.

sorában 20 helyett: 20.0:00. Ugyanitt a második
bekezdés utolsó sorában 3l00 helyett 2000.

4. 55-56. oldalon az ,,Eletmentők névjegy-
zókében" helyesbitendők: Böröcz Jenő 570, csak
űszva végzett mentésért nyerte el a kitüntetést.
Griskovits Lajos l12. helyett: Greshaaits Lajos
2/2. Hursth helyett: Huszth, Korsár helyett: Ko-
zslr. Kurucz helyett: Krausz. Kaács helyett: Ko-
aács. Nagy Árpád 2448. helyett: Nagy ÁrPád
24B. Ozori helyett: Ozora. Reznnann helyett:
Reitszam, Ritter helyett: Rittler. Szilássy helyett:
Sziluássy. Szabó.Gyula l30. helyett: Szabó Gyula
]50. Szé|es István 853. csak egyszer nyerte el a
kitüntetést. szkladányi Miklós helyett: szhladányi
uilmos, Többször nverték el a kitüntetést: cser6a
György 560. négysz6r, dr. Fináczy Ernő 2. ö. két-
szer. Massány Tibor 4. kétszer, Szüsz György 2.
ö. kétszer.

5. 57, oldalon ,,Fehérszarluas érem lE33."
felsorolásból technikai okokból kimaradtak a kö-
vetkező nevek: Áldásy János, Géczy Lajos, Lecs-
méri Hajdu Tibor, Ince Péter, Kainberg Ottó.
Parragh Gyula, Szabó Károly, Wiegand Gyula,
valamint a szombathelyi és soproni csendőrség ve-
zetője. A ,,Fehérszarvas érmet" nem 256, hanern
230 cserkészvezető, stb. kapta meg.

6. 59. oldalon ,,Mit nyujtott a magyar cser-
készet a világcserkészetnek" l0. pontjában ,,a rő-
mai katolikus egyházi" helyett: ,,az egyházi".

A ,,MAGYAR csERKÉsz,, LAP MELLÉKLETE


