
I

\ntl. ÉVFoLYAM. í7, szlútű B"IJDAPES,r, í927. SZEPTEMBER í.

MAGYAR CSERKESZ
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAP,A

Szeptember.
Yégo van a vakációnak. Mikor o sorokat irom, ti

már számláljátok a napokat, hogy meddig tart még az
arany szabadság s miro a Magyar Csorkész szeptemberi
száma kozetekhoz jut, már ott is vagytok a} uj munka
küszöbén.

Milyen érzésok üIik neg lelkotekot most, igy szep-
tember elején ? SajnáIjátok, hogy odavan a gondatlan-
ságnak, a pihonésnek idejo? Sajnáljátok a Nagytábort,
amely az idén olyan különösen jóI sikerült? Vissza-
vágytok a Balaton partjára, a Tisza mellé, a Bükkbe,
a Bakonyba, a Mátrába, a Pilisi hegyekbo...? Meg-
értom vágyódástokat. Hiszen, ha jó csorkészok voltatok,
olyan gyönyörü, gazd"ag és értékos volt 07, a nyár
is. Bizony rosszul osik attól bucsut vonni.

Do én azért tudom, hogy egy kicsit örültök is az
iskolai év, a munka elejének. Mort, ha jól is telt el a
nyár, azéft mégis csak vágytok már vissza az iskolába,
a városba, a régi pajtások közé. Hiszen már olyan ré-
g€n nem láttátok Jóskát, Pistát, Marcit, ntog a többi
vig fiut. Azután meg jól osik ujra köszönteni a tanár
urakat is. Az ó szemükbon is derü és öröm mosolyog,
amikor elóször látnak viszont bennetoket. Iis az öreg
iskola régi, do ujfostésü folyosóival §om olyan rideg
most, még a podollus bácsi arcáról is oltünt a szigoru,
nlogorva vonás. Ő is O.til, hogy jon az ó lármás népo,
pedig most ujra megkoztlódik a nagy munka.

Hát a Cserkószotthon l Milyen boldogság oda be-
topPanni. Kinyitni az ablakokat, előszedegolni a sátra-
kat, odényeket, amolyeket a Nagytábor után siotve ol-
raktároztunk l Minden sarok, minden kép uijongva kö-
szönt. Ugy.o, halljátok, érzitek örvondezését ?

Es ti is, iparos csorkésztestvérok, ti is örültök.
Noktok ugyan már régen a munkaasztal mellé kollett
áIlnotok, a ti vakációtok rövidebb volt, de azért ti is
ugy érzitek, hogy most kozdódik az uj munkaosztendó,
ntost, amikor ujra itt látjátok a városban diáktostvérei-
tekot, Most már könnyobb lesz a munka, mort tudjá-
tok, hogy most már nindryájan folytatjátok azt.

Jojjotok össze gyakran § - most még van icló-
tók - csináljatok kisobb kirándulásokat s emlékezze,
tek. Beszéljétek ol, mit láttatok a nyáron, morro járta,
tok, mit tottotok ? Ott a ti bizalmas csorkészogyüttes,
tekbon alaposan, ószintén tárgyaljátok meg a nyár ta-
nulságait. Különösen a táborozást. Nézzotok magatokba,
lrogy vajjon cserkészeh voltatok-o ? IÍs ha hiba volt va,
lahol, ne monjetok el bocsukott §zemmol, néma ajakkal
molletto. Boszóljétok meg, hogy is kollott volna ? ! Ol-

vasgassátok el a tábori naplót. Ha kedves nevekkel
találkoztok, akik a ti jóltevóitok voltak a nyáron, ha-
mar iriatok nekik most ujra ogy köszönó lovelet és ha
szép, jól sikerült napok leirását olvassátok, jegyezzétek
meg: ,,ezt máskor ís igy értékeliük". Ha pedig olyan
jelenotok jutnak oszetokbe, amolyek miatt a cserkész-
Iélok pirul bennotek, álljatok meg ott is és fogadjátrrk
mog: ,többé ezt soha igy nom csináljrrk !"

Emlékozzetek, cserkésztestvérek l Beszélgessetek
sokat az olmult nyárról, do rnindig ugy, hogy legyen
szavatoknak magja: az emlékezésben is épüljetek, fej-
lődjetek.

Aztán pedig vidám lendrllettol neki az uj murrká,
nak ! Most mindjárt az elsó napokban kezdjétek eI

ogész komolyan. Á. cserkész hiven teljesiti ktitelességét.
Ez a törvény sohaso olyan idószorii mint most

szeptembor elején. Most koll azí jő mélyen belevinni
Ielketokbo, hogy soha, egy napon se feledkezzotek mog
arról. EttóI függ a ti cserkészéltotek.

Nektek azt tudnotok kell, hogy hiába tudj,átok
pontosan a morse minden jolét, hiába veritek fel töké-
leteson a sátrakat, hiába ég a ti lelketok minden cser-
készmunkáért, hiába fujjátok a tiz törvényt magyará,
zatával ogyütt; nom vagytok cserkészek, ha nem végzi-
tek ol pontosan iskolai kötelosségteket, ha ,,amerikáz-
toku a müholyekben. A kötelességét elmulasztó cser-
kész mindon nap szörnyen meghazudtolja, kigunyolja
a mi gyönyörü mozgalmunkat.

Fiuk l A ti cserkésztestvéreitek o%en a nyáron is-
mét becsülotet szereztok a magyar cserkész névnok az
egész világ olótt. Mi reánk ujra büszkén és boldogan
tekirrtonek és sokat uárnah lölünk. yárhatnak ís, vár-
janak is t Mert a magyar csorkészek még nem töItöttélr

bo hivatásukat. I)o nem is tölthotik be, csak akkor,
ha miudnyájau járjuk a tökéletosbodés utjái. Mert az

nem lohet a mi cólunk, hogy 30-40 kiváló testvérünk
folragyogtassa a mi nevünkot. Mintlen cserkésznek meg

kell tonnio a mage kötolességét.

Szoptombor olojo a kötolességteljesitésre hiv. Hall,
játok mog, fogadjátok meg rnindnyájan szavát: te is.
érettségi folé haladó tostvérem, te is kis inas baráton,
to ís to apró katonája, ragyogószomü ujonca a magJal
csorkészmozgalomnak l No sajnáljátok a nyarat, hanem
annak ilrága emlókoivol meggazdagodva, friss jó kedv-

vol, nagy londülottol, kitartással teljesitsétek §zeptem-

ber paranosát : tanu§atokl (uh.)



Ö Fensége épon nom ciméhoz méItóan utazott. Egy
harmadosztályú Pullmann-kocsi kemény fapadjára nyuj-
totta ki fiatal testét, és aludta a tizonnégy évos fiuk
dszta, boldog álmát, Mig a vonat észak folé robogott
sele Lengyelországon, vagy talán már Lettországon _át,
lelke az Ótthoni, balatonmenti táborban járt vagy talán
nrár elóre élvezto az északi világ tábor ezer gyönyörú-
ségét. Bizony nem érozte a fapad keménységét és ha
a ionat nagy zökkonóvol megállt ogy-egy állomáson,
nem vett tudomást az elholyozkedni vágyó utasok zsör-
tölódó lármájáról. Mort egy cserkésztiszl ott ült a lá
bánál, egy masik pedig minden állomáson kiállt az aj,
tóba nagy mogorván és a világ minden nyelvét _ös_szo-
keverviádta iudtára az utasoknak, hogy nincs hely a
szakaszban.

Be kell vallanom, hogy Ő Fonsége magas cimét
nem évszázadokba visszanyuló dinasztiáktól örökölte.
Bölcsójo felett nem ékeskedett királyi korona. A cime
nagyon is uj keletü volt. Még pár nappa_l _azelőtt egy
voÚ- a sok ezor magyar cserkész közül, iskolába járt,
nég szivesebben őrsi gyülésokro, drukkolt órák elótt
és 

-örült, ha nom nem hivták ki, otthon egész nap fü-
tl,örészott vagy gran]ophonját hallgatta, néha tanult is.
Egy volt a sÓ"koie. kozül,- de títokban máris Fenség,
csak kevesen tudják, Fen,

Fenségelr talállrozása,
Igy folyt az ut az északi népek táboráig. Esy

szépséges szigoten, tonger közepette emelkedett ki a
sob száz fehér sátor a duslombu fák zöldiéból, F'elre,
pült a magyar trikolor az egyik árbócra és körülötte
Ógyszeriben magyar élet kereliedett. l\[agyar nóták
hánsiát vitte a széI a tengor végtelenje felé és ha
Óreniege áIla alá szoritotta a hegedüjét, a magyar bá-
uat és a magyar öröm megfo gta az idegen lelkeket is.
Sok sok fenség volt abban a táborban, do a mienk ki-
\,ált mind a többi közül. Nagy csodálkozó gyermeksze-
mei ittasan fogadtak bo a sok szépséget, ajkán soha
nem halt el a vidám kacagás és a lolko szebbnéI-szebb
érzésvirágokat hajtott. Do ezt nem tudta más, nen
látta nrás, csak a legszükebb kisérote.

Egyszer azonban mogtört az inkognitója. Es ez
igy történt.

Az északi népek királyának fia eljött meg,
látogatni a tábort. Nagy nagy komoly ünnepélyesség
fogadta, zenesző és a zászlak ezrei. Hajlott vállu, szo,
nróru fiatalember volt a királyfi, arcán mindig bánatos,
udvarias mosoly ült és látszott rajta, hogy még soha
senr kacagott igazán a szive szerint. Sorba járta a c§a-
patokat és anrikor meghajlott előtto a magyar zászlő,
rrregállt és kezet adott a magyal phrancsnoknak. Cso,

dálkozva nézelt végig a
ség, mint, minden fiu, akinek
lelke ragyogóan vidám, hó-
fehéren tiszta cserkészlélek,
aki nragában nagy álmok
és nagy tervek csiráját
hordja. Fenség, akire IJa-
den Powoll poharát üritette
Kanderstegben államfók és
miniszterok elótt, Fenség,
mert Oérte van a világot
nár lassanként megmozgató
csorkészmozgalom, - Oérte
tanulnak ezten meg ez,reí,
vezotók tisztiiáborokban, O -

érte gyülnek össze,, világlron-
foronciákra és az 0 gyöttyö-
rüségére rendeznek s49psé-
ges világtáborokat: Oérte,
a Fiuért.

A mi Fenségünl< in-
kognitóját csak akkor vetetto
le, amikor több cserkésztiszltel együtt ő is jelentkezett
az északi országok nagy cserkésztáborára. Sok vezotó
é_s ó egyedül cserkészfiu: Fenség, Ettól kezdve az éIet
Ökorulto forgott, minden terhet lovettek válláról és les-
ték minden kivánságát. Ezt nem igen akarták mutttni,
talán kicsit szégyelték is maguk között, de 0 Fensége
hamar észrevette. Nonr használta ki a helyzetet, továbbra
is mog akarta őrizni inkognitóját, előzékeny és,, szolgá-
latkész volt, do mindez nem lrasznált semmit. Ové volt
a legjobb falat, a legpuhább fekvóhely, feléje áradt
minden szeretet. Es akkor az egyik vezető - elkeresz-
telto ót Fenségrrek. S ettóI kezdve már csak igy
hivták.

Ö Fensége ébrodozni kezdett Szemét kinyitotta,
nrosolygó arcók fordultak feléje. Ö is rnosolygbtt az
álom folytatódott. Kisérete körülvotte. Áz egyík tiszt
álma után tudakozódott, a násik reggelivol kináIta,
a harmadik leugrott az állomáson, hogy vizot , hoz"
zon neki.

magyarokon: ejnye, milyen
különös - gondolhatta -nont is olyan mongol kinézé-
süok, az a szóke fiu akár
az északi nép fiának is be-
illonék. ,,Muta§sa be kérem
nekom a cserkészeit"
fordult fáradt mosollyal a
parancsnokhoz és közben
a szőke fiura nézott. A pu-
rancsnok nagy zavarba jOtt
és amikor O Fenségéhez
ért, akaratlanul is kiosu-
szott a száján:

,,Lulu O Fensége".
A herceg szeme felcsil-

lant, késő volt már helyes-
biteni. ,,IJgy, igen örvendek

- nem is tudtam mi-
lyon családból?" - Ö Fen,
sége vidáman mosolygott a

szenébe, az egész beszédből nem értet} egy szót sem,
clo egész természetesnek tartotta, hogy róla van szó. A
parancsnok zavarodottan kezdett magyarázni:,,Csak
becézónév, merl igy . . nlert ugy .. . és végered-
rnényben minden csorkész. . ."

A királyfi megint nagyon szomoru lett, már csak
udvariasságból hallgatta, lelkóu végigvonult saját vi-
gasztalan gyermekkora: örökös parádék, nevelók és la-
kájok végtolen sora, csak autóból éIvezhette a terné-
szetet, soha nem szeretett és soha nem szerette senki. . ,

S akkor odalépett O Fenségéhez, megszoritotta a kezét
ós alig hallhatóan azt suttogta: ,Bizony mondom neked,
te vagy az igazi fenség!" - Kissé kihuzta rneghailott
vállát, a zene ujra felharsant, vezényszavak pattogtak,
legyirrtett egyet a kezével és tovább sietett. O Fensé-
gérrek pedig, maga §em tudta nriért, fátyolos lett egy
hönnycsepptől a szemo. 

í,

306



A regnumi Galambolr parancsnolra.

Most tavasszal losz tizonöt osztendejo, hogy a
Széchonyi hegyen, a Berger villánál, alig 1-1 óves pöt-
tömnyi fiukbóI álló csorkészcsapat aroélo elótt ogy mo-
solygós arcú csorkészruhás pap a g'alamb jelontőségé-
ról. a galamblolkü csorkészról és a szontléIokkel telített
életról beszélí. Azután a kis csapat olfogult szívvol el-
mondta a fogadalmat, a galambos lobogó a földro om,
Iott és Shuo1l Lajos főlisztolondó úr, a csapat paranc§-
noka kezet szorltotí mindon kis cserkészévol, mondván:

"Foglald 
ol holyodet." Majd szárnyat bontott a Galamb

soreg és a vezér Galamb után nekiindult a §zéchenyi
hegy zöld mozóiről a szabad lovegőnok, hogy cserkész
szommol meglássa a föld életét és csorkész lélokkel
megsejtso az ég titkait.

IÍs ma, mikor kiváncsi lélokkel lapozgatunk a
tizonöt esztendó krónikájában, hogy megtudjuk, nri min-
dont látott a föIdön és mit sejtett meg az ég titkaiból
a kis galamb sorog, két csodálatos dolog ragadja mog
a figyolmünkot. Az olsó az olénk táruló lrépek és eso-
mónyok gazd,ag változatossága. Egy gyönyörú kör-
kép tárul elénk: a Vági tutajút, a broznóbá-
nyai, dunabogdányi, kisoroszii, balatonszabadii, ná,
dasdi, bükki táborok és a németországi mozgótábor,
mindogyik az oloven, lolkes cserkószélot poétikus han-
gulatával. A másik, ami megragadja figyelmünket, a
nrinden képből és mozzanatból felénk áradó csodálatos
lélek, amoly a gyermek derüjével minden kópet arany
sugarakkal világit mog § amoly áldozatos szorotetével
a tizenöt év mindon mozzanatát úgy rendezto, hogy az
csorkészoi számáta testi és lelki fejlóilést, erósödést és
nemesedést hozzon.

Ezek az aranyszinú meleg sugarak ez az á|doza-
tos szoretet Shuo1l Lajos cserkészparancsnokbóI árad
tak, aki tizenöt osztondős uttöró csorkészmunkájával
olévülhotetlen érdemoket szeruett a diadalmas magyar
csorkészot történetében.

Azokat az utakat és módszoreket. amelyeket a
lapaszla|al azóla már a cserkészpedagógia tótelekbe
foglalt alapelveivé tett, ó nagy áldozatok és sok fárad-
ság árárr, csupán meleg szivének ösztönére hallgatva
és a maga élotét is a krisztusi éIot cserkészósvényeiro
állitva, találta meg. Ezek, a később a lélek legtitkosabb
mélyóre olvezetó utak, a Zugligetbon kezdödnek, ahol
a fótisztelendö Parancsnok ur izgalmas számharcot viv
a nagy vohomonciával csak rcá pályázó ellenfelekkol,
majd ugyanott télen vidám kacagással ál§a és viszonozza
a paizán gyormekek hólabdaostromát és ószinto neki
molegedéssel dirigálja az összokötözött ródlik bravuyos
iramát. Ezek a látszólag cél nélkiili játékos utak oda-
vezettek, hogy az első tél elmultával a legzátkozottabb
gyeroktól a logcsintalanabbig egy gyereknek sincs bi-
zalmasabb és mogértóbb barátja társai között mint a
parancsnok ur.

A Zugligetben mogkezdett rrtak a Duna hullámain
folytatódtak és a gyermek szivek megbóditása után a
gyenge izmok keméunyé és eróssé edzése következelt,
S ha az öreg Duna beszélni tudna, sokat mosélhetne a
pedáns mesterról, akinél nag),on nehéz volt jó osztály.
zatot nyerni ovezésból, mert a csuklótartástól a vizfo-
gásig semmi sem kerülto el a figyelnrét. a résen levó
atyáról, aki nyugodt biztonsággal mentelte hi fuldokló
csekészét a marasztaló hullánokból. A cserkésztáborok

őszinte, nyilt élotében ellenállhatatlan eróvol hatott enor-
gikus és mégis szerototroméltó egyéniségo és cserké-
szeiért aggódó és fáradozó áldozatos é|ete. Az egész tábori
nap egy porcében sem volt szótesettség tapasztalható,
hanom mindegyik nap egy külön élmény, molynok
Shvoy atya minden apró szálát igen nagy élvozettel és
gonddal szövögetto.

Már a reggoli sziloncium komoly fegyelmi eszközként
szolgáIt. A sátorvizsgálatot maga végez+"e,soha sem mult oI
valamely tanulság nélkül a jövőre nézve. A roggeli tor-
nákat, amelyekbon Shvoy atya maga is résztvett igon
élvezotessé telte az az esztétikai boállitás, mellyel a
lomposabbak figyolmét felhivla a Teromtó legszebb
alkotására az embori testro, s mi boldogan vorsongtünk,
hogy ki tudja szebbon utánozni egy-ogy általa bemu-
tatott klasszikus szobornak plasztikus testtartását. Gyak-
ran szégyonkoztünk aföIött, hogy sohasem tudtuk olyan
szép tisztára mosni a csónakjainkat, mint ahogy ő. Az-
ebédnél kifogyhatatlan volt a bájosabbnáI bájosabb diák-
tréfák olmosélésében, ami azatán kicsalta a fiukból is
azt,, ami a fülük mögött volt és csak most látjuk, hogy
ozek a kacagások közötti vallomásszerü elszólalások,
milyen szent fegyverekké_váltak az ő kezében, amo-
tye[ket az idók iótyanren ftngeteg csuf hibánkat gyom-
lálta ki belölünk. A délutáni játékokon a fiúkat mindig
kettős vágy hevitette 1 a Parancsnok ur elismerését
azután a játékot mognyorni. Az elsó pedig nagy dolog
volt, mert a legiobb stukkoló és dobó, a logéIesebb
szemü számjátékos ó volt. A legtöbb dicséretet akkor
kaptuk, ha tábortüznól szépen énokelttink. Ezt annál
szivesebben tettük, mert ha szépon énekoltünk nrindig
velünk énekelt, sőt ilyenkor megtanitott egy.ogy szép
régi magyar nótára. A tábori élményeknek koronája
az esti paraücs volt. Parancsnál mindig rendki-
vül komoly és igen szigoru volt. Ezért a naposi jelon-
tés is igon komoly esemény volt, amelyro a napos
egész nap drukkolva készült. Do ha a jelentés szép
volt a dicséret nem maradt el. A szerencsés napos per-
sze még ma is enrlékszik az ilyen nagy esoményre. Az
esti Parancsban mindonki annyi lelki programot kapott,
amoly böségesen elég gondolkozni és megvalósitani va-
lót adott nem csak a másnap reggelig tartó szilonoium
idejére, hanem azon tul is ogész napra.

A nyári nagytáborokat összokötó teleken nem ko-
vesebb alkalrnunk volt bámulni a legkülönbözöbb dol-
gokra való rátermettség széles skáláját, Tó1o tanultunk
kulisszát ál]itani ép ugy mint szindarabot rendezni és
naszkirozni. Tohetséges szavalóink és elóadóink az elsó
és leghasznosabb utmutatásokat töle kapták.

Mig gyermokok voltunk és nem nélkülözhettük
ót, az ogész életo, szivének minden dobbanása és
aglának rninden gondolata a mienk, a gyermekeké, a
magyar ifjuságé, a magyar jövóé volt. :

Mikor férfisorba léptünk és Néki a jó Isten ren-
delése folytán mindinkább, ol kellett engednio a ke-
zünket és szivének mindig többekért kellett dobognia, fe-
jét mind hatalmasabb gondok sulya kezdto terhelni.
akkor is azt hangoztatta, hogyha az é|et megnövekedett
gondjai és a felelósségteljes kötelesség nem is engedi.
hogy annyi idót szenteljen cserkészfiainak arnennrit
§zeTelne ; lelek szerint ma is cserkésznek érzi magát.
aki ugyanazért dolgozik, amiért, a nrultban is : a
magyar jövóért. Galamb,
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A tábor megnyitása. Az első tengeri vitorlás, anlel)et köze]e] bröl megnéztiink.
Kopenhága, 1027. julius 29. (\'irter Pál 2. BKG. felv.)

A dániai vizi Jamboree tanulságai.
Julius 29-ikén reggel 6 órakor a kopenhágai pá

lr-audvaron csodálkozva figyelnek fel a koránkeló dán
vasutasok; a dán cserkészek fuvószenekara a mag},ar
Szózat hangjaival fogadja a most érkező magyar csa-
patot. A fiatal Carstensen üdvözló beszéde után, melyre
]íolrrár Frigyes válaszol bevonulrrnk az étterembo és
.pár perc mulva megkeztlódik az első versenyszánl :

a dán nomzeti reggeliuok, a hires ,tejben zabpehely-
lek" az elfogyasztása. c

Mivol nagyon korán érkeztürrk - még az olsó
dán csapai senr ment ki a versenyek szinhelyére -ezt a napoí Kopenhágában iöltjük. A tengert még so.
lrasenr látó fiukra nrinden a szenzáció erejével hat. Be_
járjuk az egész kikötót, megtekintjiik az épen ott hor-
gonyzó amerikai és holiand csatahajókat, belülról is
rnegcsodálunk egy szép nagy tengeri vitorlást és a hel-
golandi uszódában szorgalmasan tronirozunk a vizi
számokra.

Másnap roggel megérkezünk "a tett szinhelyéro',
8hakespearo hires Hamletjének szülóföldjéro, Helsin
gőrbe. A vorsenyőrsöket ogy háromárbócos, valamikor
a grönlandi vizokot szántó vitorláshajóra, a ,,Nordly-
set"-re szállásolják. Kiosztják a függőágyakhoz szük-
séges kellékokot, megmutatják hogyan és lrová kell
folszerelni óket, 

_ 
a kisérócsapat meg a parton, Kronborg

történelmt novezotességii vára alatt üti fel sátrait. Mi-
vel még csak igen kevés dán van kint a táborhelyen,
nagyon §zivesen veszik a magyar csapat segitségre
ajánlkozását és a többi nemzetek képviselőit váró dán
tábor legnagyobb részét a magyar fiuk épitik fel.

A köveíkező napon egymásután érkeznek a többi
nemzotek. Nekünk módfelett imponál, hogy a németek
Hamburgból, a lengyelek Posenból saját vitorlásukon
jöttek át a tengoren, a dán tengeri cserkészok is saját
gyöuyörüen felszerelt hatalnas vitorlás hajóikkal köt-
nek ki a Nordlyset oldatán. Megjönnek az angolok és
skótok elsórangu felszere}éssel, egy remek igazi indián
fakonuval. Ezekkel kell majd versenyezni l Odajön hoz-
zánk a verseny főbirája Commodore Dornonvillo do la
Cour és kissé csipős tréfálkozással érdeklódik, hogy
,,an der §chőn6n blauon Donau" is lohet e vitorlázni?
A magyar fiuk nem válaszolnak tá semnrit, do a sze
mük ég és összeszoritják a fogukat.

Megtörténtek a nevezések. Mivel milrden országot
egy vagy több nyolc fiuból és egy vezotőból álló órs
lrépviselhetett (az őrsben a vezetőt kivévo senki sem
tölihette be a 18 évét ós az összos élotkor nem halad-
hatta meg a L28 évet) az egy némot, egy lengyol, ogy
angol, ogy §kót és a uégy dán órs mollé mi is beno,

veztük a három magyar órsöt. Egyot 'Werner Gyula
cserkésztiszt, testnevelési tanár vezetésével az eszter-
sonri Hollókból, ogyet egyet Fináczy Ernó csorkésztiszt
és Gundrum Kázm& stiszt vezetésévol a budapesti pia-
rista gimnázillm, a 2. BKG. csapatából. A három ver-
senyőrs közös parancsnokságát Bátori József dr. csor-
késztiszt, piarista tanár látta el. Lz egész magyar c§a-
pat parancsnoka Dr. Mattyasovszky Kasszián bencés
igazgató volt. A diplomácia nohéz munkáját Molnár
Frigyes ttr. külügyi főtitkár, az ő távozása után a tavaly
itt járt tlánok ofettere" Orbán Forenc végezto.

A versenyszámok.

Csapatverscnyck.
í. Fellépés. Pontozás játt a pontosságért, áItalá-

nos megjelenésért (egyforma ruházat), fegyelonrért, szel_
lemért. Ez a szám az egész versony ideje alatt folyt.

Dicsekvésnek látszanék sokat beszélni róla, hogy
a cserkészszollemet biráló versenyszámban miért let_
tünk elsók, hogy jólleheí felszerelés tekintetébon az
angolok és dánok me§sze megelóztek bennünket, a bi-
róság mégis miért itéIte nekünk a ver§eny fódiját,
a Viking-hajót. Magyarázalll csak egy e§otot emlitünk.
Elyik ebédnél a táborparancsnok ismételten figyelmez-
teli az egész tábort a tiszta§ágra ilyen módon: ,Az
egész táborban olyan rendnok és tisztaságnak kell ural-
kóCnia mint a magyarok táborában,"

2 Csónakuersen1. A feltétel szerint négy váltott
evezőji iengori (mentó) csónak 800 métores távon. Az
együtt.es életkornak 64 éven alul koll lenni.

Osszesen 11 csónak indult, Még a versenyhét
első napjaiban kerültek lobonyolitásra az elódöntók,
ahová három illetve négyenkint sorsolták ki a ver-
senyzőket.

Az első olőfutamba kerültek a Hollók, a két an-

8ol csapat és egy dán. Lélegzetfojtva lestük a moló
végén (itt volt a versonypálya céIpontja) a startot jelzó
lövést. Messziról még nem lohetett pontosan ki venni
a hajókat, de mindinkább látható lett, hogy a llollók
vezetnek. Az egész magyar o§apat szorongató szivdo-
bogása és taktusra kiáltott biztatása közt az első elöfil,,
tamot m,aglarok nge1,|ék,

Ennek az első győzelemnek számunkra igen nagy
jelentőségo volt. Rájöttünk, hogy hopp ! nem is vagyunk
mi olyan utolsók l A lemaradt angolok egy hip, hip,
hurrával köszöntötték a mag,yar zászlót. A birók is
gratulálnak a homlokát törüIgotó 'Werner paranc§,
noknak.
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Ezok után a magyarnak csak gyózni lehet ! Egy-
másután szállnak vizro a 2. BKG. vorsonyórsei a két
logorósobb dán csapattal. Sajuos a kót magyarnak ogy-
más ollon kollett küztlonio. Elsó lett a BKG. I. őrse,
másoalík a BKG. II. vorsenyórso Fináczy és Gundrum
cstisztok vezetésével. - A harmailik előfutamban a né-
metek győztek!

Az ovozós clöntójét a tlijkiosztás napján tartották
meg Kopenhágában. A döntóbe bokorültok az összos
második helyezettok is és igy ismét sorsoltak vagy hat
hajó közt. Az ujabb olófutamban az azőta szorgalmasan
gyakorolt dán csapat gyózött két magyar felott, a má-
sodikban a BKG. L örs jött fölényoson olsónok. Az
utánuk jövő dán csónak harminc métorro] lott másotlik.

- Lz 5 porcre rá rondozott véglogos dOntón a BKG.
I. őrso rottgnotes küzdolom után t/o hajóhosszal ruáso-
d,ik |ett. Ha a szorgalmasan mogkezdott tréninget az
olófutamok után is folytatják, más lett volna az ereil-
mény, do a verseny elótti tiz napon nem kaptak csó-
nakot orre.

3. Csóuakkötélhuzás.
U. olyan csónakok, minl az elóbbi számnál. Itt i§

sorsolták a vor§onyc§apatokat, (igy a BKG. órsökot két-
szer is egymásután egymás ollen), Végoredményképen
az ogyes olófutamokban olsők lettek a BKG. I. órso, a nó-
metok és a skótok. A verseny abból állt, hogy a csó
nakok két végét ogy jó vastag kötéllel összekötötték
és aclott jolre adott vonalon kellett áthuzni eaozyo az
ellenfolet. Alegszobb küzdelom- sajnos-a két
piarista őrs ogymásközti versonyo volt.

A döntö itt is a legutolsó napon volt. A németek
és angolok nem indulhattak, szokás szerint tehát a ma-
gyarok mindon további ver§eny nólktil megérdernelték
az elsó helyot. Mindamollett az aznap már két ovezóg
versenyt végigküzdöti magyar csapatokat ujra sorom-
póba állitották. Elóször a Hollókat ongodték összo egy
teljoson pihent dán osapattal. A magyarok ár és szél
ellen eveztok és igy a dánok könnyon gyózhottek. Ké-
résünkro hajót és helyot csoréltok. Most a Hollók győz
tek. A vorseny további eldOntését a §olsr& bizták és ez
a dánoknak kodvozett. Ilyen előzményok után került rá
a sor az iménti gyilkos evezósversonyektóI már alig
tántorgó BKG. I. órsre.

De alig érozték magukat ismét csónakban szinte
ösztönszerüleg kiabált min,dogyik lelkébo .a mag},ar
dac: ,Csak azért sem!" Es vorsenyeztek. Osszeszori-
tott fogakkal erejük utolsó mogfeszitésével küzdöttek,

Elóször ók voltak a kedvezóbb holyen. Gyóztok. Hely-
csero. Most ók vannak szél és ár ollen. Hiába a dánok
mindon mogfeszitéso, a magyarok rottonetes akarata
a parton álló magyar csapat és a kivonult kopouhágai
magyar kolónia biztatása közt ujra átrepült az ellenfél
hajója a startvonalon - hátrafelé. - Gyóztos a ma-
gyar BKG. I. hirdotl,e ki a szóosó a szorongó közön-
ségnek. - A csónakból kiszálló fiukat össze vissza öle-
|ik az örömtől.

, 4. Yilorlás-regalta. Ez volt a versony ogyik teg-
nohozobb száma Nagy kieles hajókon háromszögü pá-
lyán (t6161 6gyik oldalon szól ollen !) kollott mogko-
rülni _ kihorgonyzott hajókat és bólyákat összoson kb.
9 - 10 km-es távon. Oriási, idónkint a hajon is átcsapó
hullánrok, szakadó osó, olóttünk ismoretlen tongeráram-
latok, (Mogomlitjük még, hogy nálunk csak az egyik
őrsvezetőnek volt idehaza vitorlás haióia a Balatonon,
amelyon a fiuk tronirozhattak ugy-ahogy. A magyar
cserkészetnok még ninos vitorláshajója.)

Tiz csapat indult. Tiz viharruhába öltözött kor.
mányos közt sorsolták ki a cserkészotthonnak is beillő
csorkészhajó kajtittbon az elöfutamokat. Mitólünk csak
a B. K. G, I. indult, a harmadik futamba osztották.
A három olőfutam közül- az elsóben gyóztek a dánok,
kiosett egy angol és két dán hajó. Á második elófu-
tamban ismét dánok az elsók, kiesett a német és a len-
gyel hajó. A harmadik olófutamban ismét dán, do az
óvás után olsö a magyar hajó; kiesett egy dán és
a skót. A ilöntőbo került hárc,m dán és az egy magyar
hajő. Izgal"ó küzdelemben elsónek jött bo az egyik dán
vitorlás és másodiknak a magyar. Végoredménybon te=

hát a magyar hajót csak a holyi tengeráramlatokkal és
partviszonyokkal ismorós egyik dán hajó tudta meg-
elózni, az angolók, némotok és a többi tengorésznem-
zet csapatait megolőzto Fináczy Ernó piarista versen}--
órse. A tengernélküli Csonka-Magyarország |egyőzte az
óeoáni nomzeteket.

5. Hajózási aersen!.
A feladat abból állt, hogy adott maximális idón

belül hét, az induláskor kapott ten5eri térképen meg-
jelölt bólya ktizül négy megnevezett bólyát kellett nreg.
találni. A vorsenyro ugyanazokat a hajókat sorsolták
ki, mind a vitorlásrogattára. Sajnálatos, hogy az elsó
hajóknak, igy nekünk is, lelkéro kötötték a pontos
beérkezést. Azt hangoztatták, hogy a másfélórán belüü
megérkezés fontosabb a bólya megtalálásánál. Ig5 az
egyik dán hajó sommit, a BKG. I. ogy, a BKG. II. két

A döntóbirák tanácsa.
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.Nlagyar cserliészek a telgeralatijárókon.

t_, ,irát talált meg a, négy helyett, Az utánunk induló
,ian és angol hajók három és háronr és félórás késés,
sel érkeztek be és erre a tengerész biróság óket jolerr-
telte ki gyózteseknek.

6. Jelzés. Ebben a velsenyszámban az órs mintlen
ta3ja együtt szerepelt, Négy részre osztották óket, Az
eIsó állomásnak (két fiu) a nenrzetközi zászlóárboc se-
eitségével kellett egy hatszor öt betüből álIö táviratot
]eadnia A második állomásnak az igy felvett üzenetet
morsezászlóval kellett el,iuttatnia a harnradik á]lomás-
hoz. me|y azt szemaforzászlókkal közölte a neg.vedik
csoporttal. Az utolsó két fiu anllár. a távirdábln }rasz-
nált siirgönykulccsal kopogta-tta le a távirat ször,egét
a versenybíróságnak. A vorsenyt sulyosbitotta, hogy
nem összefúggő szöveget kellett leadniok, lranem érteI-
metien betiicsoportokat és igy a fiuk nem ellenőrizhet-
ték a jeladás pontosságá,t A nemzetközi zász|ő abc ét
nálunk csak a haiók feldiszitésére használiák, mégis
a kihirdetés szerint elsók lettek az eszteígomi Hollók,
2. Anglia, 3. BKG. II.

7, Kenuuerseng Ebbel a vorsenyben csak a BKG.
I[. trrdott indulni a németok és angolok ellen, miután
a BKG. I. már kifizetett kenuja nem érkezett meg
,rtáig som. A versenyzóIret reggel 5 órakor elyitték és
csak este 7-re kerültek haza. A verseny több rószból
állott és annyira érdokes volt, hogy részletes leirására
még vissza fogunk térni. Csak megemlitjük, hogy volt
benno 800 méteres gyorsevezés, nyilt tengeren ki kel-
lett ugrani a csónakból és visszanrászni, a csónakot
elsüIyeszteni és a ruhákat rnégis szárazot kihuzni,
ebédet főzni stb. A fiuk mindent végigcsináltak és Ang
liát megelózve másodikak lettek.

8. és 9 A tábortüzi szórakoztatás és mulaluáryok
c. verseny§zántban megengodtók, hogy az egész magyar
csapat együtt szerepeljen. A magyar csapatnak rendel-
kezésére állott az egész gazdag tartalom, amit régi tá-
borok és a Nemzeti Nagytábor felszinro vetettek. Es ez
a választék nre§sze felülmulta a külföldiek bemutatható
anyagát. A cirkusz egészen uj számai a bikaviadal,
a lassitott felvételü boxolás, a krinolin, a vig és ko_
moly magJlar nóták, a megtanult dán nóták, mindon
tábortüz legjobb számai voltak. Az a tény, hogy a dá-
nok hires Csilralikáját rnagyar fiu, a dánul beszéló
Orbán Ferenc dirigálta a dán csapatnak is, hogy vi-
déki lrirándulásokon mogrendelósre ]iellett ónekelnünk
a nregtanult dán nótát eléggé nruta(ja & magyill csa-
patnak e téren való abszolut ftilényét. A bucsuzásnál
és erednlénykihirdetésnél a dán vezetök nem győzték
eleget köszönni azt a sok humort, tréfát és kedél.yt
amit a magyar csapat vitt a dán tábortíizekbe. Birói
erodmóny: tábortüzi szóralioztatás elsó Skótok, (azza|

az irrdokolással, hogy a magyar c§apat szórakoztrtásai
már a bemutatás keretébe ostok) másodikak a magya-
rok, Szinpadi és vizi bemutatásokbau elsók a magya,
rr_rk, másodikak az angolok.

Elyéni uerseuyek TaIán oz volt a legcserkészsze,
rííbb versenyszám. Nemcsak azétt, ntert az órsök
tlrg,jai sorstlt huztak, hogy melyrkük ínilyen vorseny-
szániban indul, vagy mert egy-egy szánban két,két
cserkésznok kellett indulni és igy az egyik ügyesebb
erednrénvét a nrásik ügyetlenebb eredménye könnyen
leszorithatta, hanenl az egye§ versenypontok is igen
iiglesen és cserkészszerüen voltak összeválogatva. Kéz,
ii:i,esség ímint ittlron), elsősegély, kötélmunka (kötél-
l',nes killOnbOzó módokon, babázás, hurokfonás stb.)
litoi,lrrfcrItozás és felszerelés, távolság és magasságbecs-
lós, megfigl,elés és lrövetkeztetés, 100 rnéteres gyors
rrrzás, buvárkodás (50 kg-s bábut kellett 4 rnéter méIy-
ról felhozni) életmentés (25 néterre kellett a ,,hullát"
nleriterri.) A részerodmények nincsenek rnég kezünk
ltözött, de az egész vorsenyben elsók holtversenyben
a dánokkal a BKG. Ií., második BKG. I. és harmadi-
kok a Hollók.

l(ilr az elaők ?

Az egyes versen),számokat a biróság hivataloean
nem adta össze és nem jelentette ki, hogy ez vagy az
az orsrág legelső a tengeri cserkészetben, mindamel
lett nyilvánvaló, hogy a tiz versenyszám közlil a ma-
gyarok öt e|ső és öt második dijjal a legjobb helye-
iést érték el még akkor is, ha a három nem kötolezó
számot (ha,józás, vitorlás-regatta, kenu) leszámitjuk és
ha az őrsöket egyenkint biráljuk,

Mert igy is a BKG. I. három elsó és négy máso-
r]ik, a BKG, II. háronr elsó és két második, a Hollók
három első és egy második helyet nyervo egyenkint is
iobban szerepeltek mint a külföldiek. (A csorkészszel-
lem és bemutatás c. számban mindhárom őrs külön-
külön kapott első helyet.)

Miért győztünk ?
Minden magyar cserkész, sőt bizonnyal minden

maEyar ember örüI ennek az eredménlnek, de rögtön
rrtána kérdezi, hogyan volt ez a gyózelem lehetséges?
Hog5 an 8],őzhettük le a tengeri nenrzeteket ? T]iszen

,l(nttJ lt.,rceg a freletilísb{,lgi kiránd,rlásckon. (jC]7. aug
Vrrter }ál ] BKG. íc]rétele,
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mikor kimontünk csak az ,volt a, célunk, hogy ólotjelt
acljunk a magyar vizióserkészet létezésóról. Hasznosnak
tartottuk volna Magyarország számára azl is, ha egyál-
talán végig tudjuk csináIni, ami a versonypontokban
eIó volt irva Es másként történt.

Segitett a magyar fiuk győzniakarása. Az a le-
fojtott dac és elszántság, molyet Lord Hampton is
megérzett a N. N.-ban ) az a csonka határokat széttörni
készülő győzniakarás, melyet a dán vizicserkészet 15
éves jubileumi ünnepélyén a főbiró csudálkozva omle-
getett. Segitott a magyal cserkészot mélyebb mogala-
pozottsága és magasabbratörése, a mi imádságos ko-
molyságunk, az emberebb ember és magyarabb magyar
cserkészideálja.

Hogyan nyilvánult ez a gyakorlatban ?

Olyan komolyan készültek a magyar fiuk az előt-
tük eddig ismeretlen számokra, mintha ezen dőlne el
Magyarország sorsa. Áz eredmény az volt, hogy legalább
ís annyira tudták őket, mint a vórbeli terrgeri cserké-
szek. A vonaton éijel-nappal csomóztak, kötöztok,
mogérkezésünkkor kikeresték a logügyesebbnek látszó
dán tengeri cserkószt és nregkérték, mutasson meg
mindon csomót, kötélösszefonast és egyébb tengori mó-
kát, amit csak tud Az megmutalta, a mi frairrk meg
eltanulták, a többioknek is mogtanitották. Az egészon
ismeretlen tengeri halászcsónakokon (ezen folyt a ver-
seny) elsó naptól fogva szorgalmasan treniroztak stb.
stb. Szóval minden gondunk az volt, hogy győznünk
kell és meg kell mutatni, hogy ,,ogy nemzetnéI sem
vagyunk alábbvalók." Ma bizton állithatjuk, hogy a
magyar cserkészetnek, amig hü marad önmagához és
ideál.iaihoz, nincs mit tartania egyetlen külföldi cserké-
szettől sem. b. j.

Carstensen tengernagy beszé 1 a csapatolrhoz.

A Kormtinyző Ur ÖJóméltóstiga a Ludovika Akadémia
Tisztavató ünnepélyén l927. aug. 20-cin tartott beszédéből:

o-- De nemcsak a harcíéren állíuk meg helyünkeí,
hanem a világ arénájában mindenüíí, ahol magyar véreínk
veszih fel a hüzdelmeí, legyen az vivóverseny, uspóver-
seny, dalosver§eny vagy bárinely sporí, - sőí dzáNa
íengeríől - cserkészeinh a dániaí §izi mérkőzésen is
győzíeskéní kerüInek hí.

Szempontolr a lrilencedilr töivény
magyarázatához.

9. A cserkész takarékos. - A hivatalos
magyarázat: (próbáld meg emlékezet-
ből elmondani !) Becsüld meg a pénzt,

iu"*rl'.T;l.J'É,z3,b^2:?{n'3!'ri;1,,1;

,o""uTáLT!',§i"ii,ü'll;il:",T-',3't."ge,,-
séges üzleíi szellemre, hogy szorgal-
maddal anyagi íüggetlenségre juthass

t?, frff 3Íl3*l 3-,íJ1,1'á; tíá9l,e,:i
teszi lehetövé, hogy másokat segithetsz.

Ugy találtam, hogy oz a törvényünk nem részesüI
glyan mélyreható fejtegotésekben, mint az első négy.
Pedig ez az egyedüli törvényünk, amelyik az anyági
egzisztencia kérdéseivel foglalkozik. A magyarázatok, igy
a Buozkó-félo is, fóképen, vagy kizáróla§ a törvénybcn
rejlő negativ vonást onrelik ki. Eszorint meg kell tánul-
nunk anyagi eszközeinket helgesen wegbeósülni. A hi-
vatalos magyarázatban azonban két fó rendelkezés van:
az ogyik, hogy ne sajnáljuk a pénzt arra, amiíe áldozni
kell, a másik, hogy tanuljunk meg pénzt, vagyont he.
resniI Ugi gondolom, hogy nem szabad épen-csak át-
siklanunk efölótt a pozitiv plogrammpont felett, hanem
gvakran és részletesen kell idóznünk e törvény magya.
rázatánál, hogy a csapat a megfeloló szociális és fiuan.
ciális neve|ést megkapja.

A, pétlzzol- bánni tanu|ni, ez oly regula, amelyet
főkép az gyakorolhat, akinek már tlan pélze. A fiuknál
ez többé-kevésbé elméleti jelentőségü, amelett, hogy a
sz,űlői házban rendesen elég alapos kioktatásban tésze-
siilnek. A csapat az ő készen kapott filléreik elszámo-
lásáról pénztárnaplót kap, de a szülóí ház a rendelke-
zéliikre álló összegrőlr igazán beható ellonörzést gyako-
rolhat" Hány kiváló tehetség megy tönkro abban az ideg-
emésztő küzdelenben, hogy a nevelésének, tanulmányainak
mindennapi szükségletét fe&ező költségeket e]őteromtse !

Az egészséges szollernü nevelés itt rátermettséget adhat
erre a küzdelemre és megakadá|yozhatja, hogy az életbe
elkeseredettséggel, világunalommal, cinizmussaI, vagJ
épen a fáradtság meghasonlásával lépjűnk. A mi törvé-
nyünk szellemi erejénél fogva megtanulhatjuk.:

1, Okosan és helyes nyugodtsággaI beszélui. anyagi
kérdésekről ; kiküszöbölni azt az',á|szemérnet, amelyet
kufárok kihasználni szoktak.

2" A magunk és mások munkáját pénzben M.e1be.
csülui, T. i. megmondani azt az összeget, amely a
munkának ellonértéke.

3. Meglátni é§ kihasznální az alkalmakat, amikor
heresetre szert tehetünk.

4. NagyabecsüImi másokat, akik ilyen kereseti
alkalmakat teremtettek maguknak. Ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy ha más ember jó keresettel prosperáI
akkor ltem arra igyekszünk, hogy ót kiturjuk és az
keresetét igy megszerezziik, hanem q-^- lpgz.iink l^
iigyességben és jó szellember" '--

magunk portáján.
5, Összeeglleztelni a r

életét. .ltki csah a pénznek
ez aki akár kevélykedé*sb'
lenézi és ki akarja kap.
tenciájának kérdéseit, :
trotli stb.). Az ilyerr a
nagy tandijat íizet, nem '
dut. l\{inthogv az anyagi
nyolte, többször megütvén,'.'
ellonkezó áramlásba és r;'
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Pedig a boldogság a hét életünk h.arwoni.álának hatfu-
területoin virágzik.

6. Mogvotni minden alkalmat, amoly inkorrelet,
rl-:5, épen vétkos uton kinál anyagi elónyt. Egy társam
az intó példa előttom,'akitfiatal korábannégy fal közötí
nevoltok, pénzt nom adtak a kozébo. Elsó korosetét
féktelenségból elitta, merl azt hitto, hogy telik. Hivata-
lában okmánybélyeg lonyalásával vélte pótolhatni a
vesztoségot. Elvoszett.

7. A törvénybőI nagg, szenl erő sugárzik, Ezt
kell átvenni belőlo a magunk számára. ,,Szorgalommal
anyagi függotlenségro szert tenni", obbon az i§ van,
hogy kitartó szorgalommal teremthetünk függetlenséget
és akkor ,másokat is segithotünk". Aki másokat segi,
teni tuil. az szakad,atlanul gyarapszik, mort adni nem-
csak boldogság, hanem erógyarapodás is. No ongedjük
tehát földhöz vágni magunkat anyagi kértlésektól és
akkor nom fogunk orkölcsileg züllésnek indulni, hanem
legfeljebb sajnálkozunk azokon, akiknek ogész élotük
az ó financiáIis létük és ha ez összeomlik, akkor a
haláIba szöknek. A magyarázat világosan megmondja,
hogy a vagyon eszköz a függetlonségro, tehát az aka-
ratunknak alá van vetvo .A cserkész igy nintlig ur ma-
radhat az anyagiak folett, mort otthonos ezokbon a
kérdésekben és ezt a kézbentartást leheli a törvény is.

.!rz anyagi függetlenség nagyon is viszonylagos
fogalom. Ismertom ogy ogyotemi hallgatót, akinok mai
értékben öt pengó havipénzo maradt. Egész hónapon át
csak a logszükségesobbre költött és igy ebból az ösz-
szegbóI maradt pónze. Igy ,,vagyon" nélkül is Danya-
gilag függetlon" volt, sót másokon is segithetott. A
tanuló néhány fillérrel is függetlon lehet, ha jól bo-
osztja és megtanul ellenállni a csábitó alkalomnak.

A szociális vonatkozások különöson akkor fontosak,
amikor megbeszélhetjük a paraszt földéhségót, a kores-
kodő ügvességét, általában a ,szetzést" a különbözó
élotpályákon. Meg kell értenünk a nyárspolgár konzer-
.,ativizmusát az ő féltvo órzött és biztos megélhotésének
rrlátai közt, amely korlátok sommifélo rendkivüli ki-
!ást nem engodnok meg Meg koll é.rtenünkazl,aszo-:-, amelyen a tartós vagyonok alap-

,"á]is vagyonok természetraj
llyan gyoT§an ololvadjanak,
lociális izgatás talajtalan és
]gy vagyonok keletkozését

{ba próbálják rélrevozetni
tmunizmus fortózött szó.
r az egyházi, hitbizomá-
r szólnak, hozzáértés és

kerülnok. Van olyan árucikko, amelyikon 2'10 contet. nyor.
3000 áruházát og}onkint 200 drb.-bal látván ol, mony-
nyit nyor? (1200 dollárt : 85 millió korona.) Igy ért-
hotó meg, hogy az üzlet valóban jó árut nyujt valóban
olcsó pénzéTt, a ver§enybon nrinden kézmüves, kisiparos
és kiskereskedó fölé kerül és száz és százfé|e oikkébeu
milliókaí nyer dollárokban anélkül, hogy vevöinok be-
csülését elvesztené. Igy érthetó meg az a harc amelyet
az iz|ot yozetőí folytatnak az előá||itási költségeknok
egglizerl cenltel való kisebbité§éért. Mert a fogyó oikk-
ből 2-3 millió drb. ot rondelnok és ogytizetl cont nyo-
reség árunkint 2-3000 dollátt jelent.

Egyik amerikai ismerósöm boszélte: ogy lap az
evezósklub terraszán mogjelent a fiatal Vancleabilt két
barátjával. Gyönyörködvo figyoltek egy jachtot, amely
a tongoron siklott. Azt mondja a Yandorbilt fiu:

- Ilyon hajón nrenni mily nagy éIvozet lehet l

A vágyódás egy ilyon hajóut után aunyira kiült
az areáta, hogy az egyik barát, aki csodálkozott ozen
a vágyon, amikor a nilliárdos család igazán könnyü-
szorrol vásárolhat jachtot, igy szólt:

- Szólj hát atyádnak, hogy vogyen neked egyetl
A fiatal vantlerbilt azonnal kizökkont ábrándozá-

saiból és üzloti hangon fololt:

- Hová gondolsz, azt hiszed, hogy mi is Morga-
nok vagyunk ? (Morgan a másik míllíárdos család.)

Vajjon mi mindon volt obben a válaszban ?

Á csapatélotbon igon sok alkalom van a §yakor,
lali tani,tdsra. Bizományi áru, mühely, szolgáIatok di-
jazása, kiállitásokba vagy egyéb csapatkereseti lehetó,
ségokbe való bekapcsolódás, mun}ák váIlalása (pl.
tanitá§), olszámoIások, kirándulások, tábori bevásár]á,
sok stb.

Mintlozek mollett természetoson nélkülözhetotlen
marad a takarékoskoilás fogalmának tág érteimezéso,
amonnyiben a kötolezó takarékosság nomcsak a saját
vagyonra vonatkozik, hanem a máséra ís. Itt az önle,
aékérységet szorotnénk hangsulyozni, mort a cserkészt
arra készteti, hogy a csapat, az intézet, vagy munka-
adó, továbbá a közös vagy állami vagyont épugy be-
csüIje és gondozza, mintha a magáé volna. Az anyag,
a rúha, a termés, az áIlrat és mindennemü élolem mind
ido tartozik. A cserkész nem tehoti azt, hogy a szük-
sógnél többet fogyaszt, mort közvetlonül ingyon kapja
stb. A példák ozroit kinálja itt a mindennapi élet, csak
fel kell szedogetni és a cserkésztestvéreknok elmondairi.

A 9. törvény mogbeszélését kivántam ezzeI a
néhány gonilolattal szolgálni. Kivánatos lonno a ki-

' egészitésük, Temesi Gyöző.

'1ő ! Amerikának legnagyobb
\u. Árui mind 10 centbe
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Gyurka e|hatátozta, hogy figyelemmol kíséri bátyja
életét - hiszon rnegigérto édosapjának, hogy vlgyáz
Ferire, ahol csak koll s ahol csak lohet.

Legolóször biciklizésbe kozilott. Szive mélyébőI
utálta a biciküzókot addig - baromnak tartotta vala-
monnyit, aki sajátmagát huzza - s ozt a furcsa véle-
ményt nehéz volt kiölni bolóle. Do most sajátmaga pró-
bált leszokni róla. Yolt egy osztálytársa - Kloment
Jancsinak hivták - aki vacl biciklista volt. Megkérte,
hogy tanitsa meg a korékpározásra. Jancsi örömmel
vállalkozott rá. S azontul minilon tlélután, amikor csak
idót tudott lopni s szakitani rá, kimentok a Népliget
elhagyatott utaira. Feri minden pénzét biciklikölcsön.
zésro költötte s nokifogott a kesorvos mesterségnok.
Eleinto porszo rongotegot zuhant - tostét majd egé-
szen beboritották a karcolások s horzsolások. Baleset
is történt volo: kesorves kinnal szabadult ki megrán-
ditott !ába árán ogy ügyotlen autóvezotó gépkocsija alól.
lt1indez elointo nagyon megkinozta - futőzott az ot-
romba csöngotéstől, a §áros aszfalt piszkától, amoly
mindon zuhanás után ruháját bovonta. Do mindezt
semmibo so votte - mindonról megfelodkezott. Hiszen
egy-ogy ilyen biciklitura után, amikor - (késóbbi hetek
során) vad lejtókon karikáztak fölfelé - fent clobogott
a torkában a szive s közelinek érozto a végot.

Ugyanugy kezclett be|o az uszásba. Áddig kittinó
uszó völt, akinek különösen kitartását s szabályos tom-
póit dícsérték. Tólon sohaso járt uszodába, nyári pasz,
sziónak tartotta. Most erőson nekifogott. A sportogye-
siilet iskolai szakosztályának minden tréningjén ott volt.
Yersenyeket proponált s rendszerint megnyerte óket.
Utana jó érzésnek tartotta, amikor fiirdóköpenyébe buj-
hatott s mogint étazte fent a torkában a sziworést.

A fiuk nem értették e hirtelon szenvodélyt; de
e*y-két héten belül hozzászoktak s olfogadták Feri vad
sportmániáját. Büntotlenül és nyugodtan mont volna
a dolog tovább - de a többi komédia: áImatlan éj-
szakák, novetségoson kevés étel, bicikliturák - mindez
annyira kimeritotto, hogy egyik fejesénéI lent maradt
z liz alali s jó másféI óráig tartott, amig magához
téritették. Rottonetos lidércnyomásként maradt meg em-
lékezetében a viz lobogő, szörnyü sulya, arnely akkor
nre]lére feküdt, Az uszómester szótlanul figyelte lihogé-
sét s szivénok zajos dobbanását. Legközolebb n€m en-
gedték bo az uszótréningekro - otanári utasitásra"
mondták - mort nem kockáztathatják az ujabb sze-
renosétlenséget , .

Annyira belovetette magát az önkinzás ronantiká-
jába, hogy mindon kivülról jövó józan barátság és
szerotef gyülöletté torzult lelkének párás tükrében.
Edesapja hazajat egyetlen napra, hogy irodai ügyeii
rend,ezze s aztán visszaltazzon Tátrafürodre. Gvurka
aznapra elkérezkorlett az iskolából s kiment apja elé
I_igy beszélték meg Ferivel, hogy szintén kijön - de
Hamvai Gábornak ugy kellett elutaznia, hogy nem is
láthatta legidösebb fiát. Amikor pedig Gyurka szeliden,
az apl. pedig kemény lovélbon tett szemrehányást -Feri megmagyaúzhatatlan fölénnyel, révült büszkeség-

gel nézett el mindon és mindonki fölöfi:'B}Íff] .r'"'"
erőszakkal cipelte el magával ogyik unokahuguk szer-
dai nzsurjára", ahol mókával és kedvos ötletokkel töl-
tötték el az időt - do Feri jogos némasága annyira
lehütötto a többiek jókedvét, hogy kénytelonok voltak
korábban elmenni . . . Feri mindon összeköttetést meg-
szakitott s lassanként jegos falat épitott maga kOié
s ráirta jelmondatát: nBgyedül lenni jó!" Bolülról kel-
lett jönnie a mindent fololdó viharnak, hogy oz a jés-
fal elpusztuljon s tavaszi virágok nyiljanak az ifju lélok
termékeny kertjében.

Az uszás holyett egyebot talált ki, Vasárnap reg-
golenként az otthon található összos sulyzókat s nehéz
vasdarabokat belerakta hátizsákjába. S aztán elindult.
villamosra nem szállt sohasom * s odakint a budai
hegyek közt bolyongott egykedvüen jégbon, hóban,
fagyban, Nem azért ment, hogy a zlzmarás fonyők
finom vésóvel formált csodáit mogbámulja - nem fogta
meg mindaz a szépség amely a téli természetben
szikrázik és ragyog. Harmino, negyven, ötven kiloné-
tort mogtett egy qpp étel-ital nélkül, vassulyzók oktalan
terhévol hátán, Osmerotlen tájékokon járt, ahová más-
kor oszébe se jutott volna elmenni - százszor is el-
tévedt s konokul összoszoritott ajákkal soha senkitől
utat nem kérdezett. Néha megtörtént velo, hogy késö
éjszakára tért haza, annyira elkódorgotú - ilyenkor
hidogvérü hazugsággal segiteit magán. Egyszer petlig
kinos félórát töltött eI ogy nodves sziklahasadékban,
hogy olkerülje Gyurkáékat, akik Bozzay tanár urralépp
arra voltak kirándulní. Ennek is csak azért örült, mert
az egérke-lüktotés ott volt a torkában s a szivo helyén
furcsa üresség étzödött. Amikor lehetett, hétköznap
délután is megjárt husz-huszonöt kilométert.

Miniloz pedig beleilloszkedotl az iskola furcsára
nótt koretébo. Eori a tanév elejétól eltekintvo, amikor
egy-két fiaskót srenvodett ogészon türhotó tanulóvá
javult s a tanárok kezilték emlegetni a felttinó válto
zást, Amini az önkinzás gondolata belegyökeresodett
lolkébo, mindez teljesen negváltozott. A fiukat .elmarta
magától, nem barátkozott velük - sőt alig szólt hoz-
zájuk. Egyre bolondabb dolgokat csinált. Megtette,
hogy minden órán felállt s bejelentetto, hogy eze,L
a héten nem fog tanulni. A tanárok csodálkozva néz-
tek rá - hinni per§ze seuki so hitt benne - s egy-
egy tanár ur próbálta kiszedni belóIe az igazságot:
hátha megzavarodott kicsit a szegény fiu. Do Feri
annyira metszően s tökéletesen udvarias feJeleteket
adott, annyira ügyelt a formákra a rögeszme konoksá.
gán kivül, hogy a tanárok nem találtak 

'l' 
hibát. Ko-

moly botrány is ktinnyon pattanhatott volna abbóI, amit
a főigazgató látogatásánál csinált: valamelyik maglar
iróról nyugodtan adott le kritikát s lecsepülte az iro.
dalomtörténetot. Minthogy a főigazgató éppen irodalonr-
történetet irt, kis hijja volt, hogy Feri nem került
konferoncia elé. Valahogy azt sejtette, bogy lBozzay
tanár ur koze simitotta eL az egészet.

Bozzay tanár ur viselkedése volrt az egyetlen va-
Iami, ami Ferit néma és hideg dühvel töltötte el. A

oí ooIó



c§erké§zparanc§nok végtoloníil szoIid iróniávaI kezolto
s valami furcsa mogéizéssel látta meg F'ori harcát.
,Kis mártir"-nak szólitotta s minden eúépzelhetO esl-
k2zzel. igyek_ozett ambicióját .felkelteni. Poisze: - alig
sikerült - hiszon nem is sikerülhetett. Do F'eri nen]
talált semmi olyan tulajdonságot, amibe belekapaszkocl-
hatott,. aminél fogva ianárái leránthatta volna maga
1 pajtásai. szintjére. Dühösen osapott az aszta|ra, Ía
Gyurka 

_ 1éha áradozva boszélt paÜncsnokáróI s Ígyo-
kezel,t lehetólog minél kovosebbot összekerülni ÍŐte.
Pedig észrevotto, hogy Bozzav tanár ur akar vele be-
szélni - eddig sikorült kikerúlnio a négyszenrközti tár-
sflqált . . ..Osztálytársainaks tanárainiL egyaránt fel-
tünt Fori egészségi_ állapotának romlása s [izony nem
ps},szer a gyöngos_ég annyira elgyötörte, hogy Ótthon
kellett ntaradnía. Ilyenkof moztlrilátlanul' fekü]cÍt szobá-
jában s kedvenc könyvét, az ,,Önkinzásí-t olvasta a jó
Iston tudja hányadszor. Nem tudott botelni mind,azia|
a móroggel, amit a különös könyv a lelkébo lopott.
Szinto .éleltg: hogy jut el a nagyóághoz. A, mártiiság
egyre inkátb eszközzé váirt, mái ró§en nom volt cé[

. Gy_urka pedig ogyre nyugtalaiabbul oszmélt rá
bátyjának különös éIetéro, amólynek titkát féltékonyen
őtizto. Lomondott mindon szégyÖn étzet&ől s két napon
kerosztül, ahol csak lehetott,-Ütána lesett. Érozte:'fe-
|o.|P9 ertry meg kell tudnia,-hol van a baj és a mene-
küló ut. Hiszon F''eri már inkább támolygótt, mint járt
- éjszakánként hoves láz kinozta. Aáeit Ósat< etlert
iskolába, kirándulni s máshová is.

Talán soha ki nem derül a harc végzetes kinló-
qás?;_talán soha meg nem gyógyul, fel-nen oldódikFeri keményedett daca - ha a*vetótlen nem siet ki-
lnerültségének segitségnru. 

*

Tornaóra volt s a VI/b. osztály tanulói viiláman
szaladgáltak az udvaron. Egy résztík magasugrásban
vo_rsonyzett - mások kódobással szórakoitakf páran
Iabdát rugtak az urlvar egyik sarkában. Feri'oti volt
a maga§ugrók között s fo]tünó szonvedéllvel futott rreki
az egyte magasodó lécnek. Sápatlt arcán"kétkorek folt
parázslott.

A falnak támaszkodva Gyurka idegenkedve nézte.
Nem tetszett neki ez a hirtelen sportbuigalom. S most,
Irogy Nyerges tanár ur rosszullé-te rniait elmararlt az
órájuk losietett az udvarra, mert tudta: Feriéknek tot.
naórájuk van. Beszélni akart Ferivel, de Feri tiirelnret-
lenül íntette le kezével az elóbb: ugorni akar, győzni
akar - hagyja bélrében,

Százhuszon állt a keskeny nád s Feri ellerrfe]ei
egym_ás utál vérzettek el1 egyili se tudta átvinni. Egyes
egyodül Szatmári Gabi, Fori- nekidobbant s szépei'nt.
vitte. Most már ketten mentek tovább. százharmincöt
contiméternél Szatnári Gabi kiesett. Száznegyvenre tet-
té\, Tult Feri nreg akarta mutatni, hogy leé;Iább eny-
nyivel 1öbbet tud, hint Gabi.

Köréje álltak s várakozva néztek tá, Az előbb
százharmincötnél ki.innyed szédülést érzett, mikor leért
- de nem töródött velo, annyira eltöltötte a diatlal
mámora. Most nregfeszült karcsrr toste, lába alig érte

a homokot - szinto centiméterekkel nótt alakja, amint
rrekirohant a lécnek.

Átvitte. Utána föI akart állni, tle hirtelen ólomsu-
lylnat érezío lábait. Áz ólornsúlyú nyomás erógen ter_
jedt fölfelé, mo§t a szivénél volt s valanri furcsa, ös-
nreretlen fájdalonr vágott belé. Ködfátyol ereszkedett
szeme elé, vörös körök forogtak a szürkeségben s utolsó
érzése még az volt, hogy körOskorül lábak mozdulnak

Lába alig érte a homokot. . ,

f.léje - semmi más, csak csupa láb, amely fut feléje
s nom tud menokülni olőlük . . .

Gyurka ijotlton o*.oi' bátyja mellé, aki ólomsá-
padt arccal fekütlt a sárga homokon. Letérdelt melléje
s élosztgetni kezdto. A fiuk csodáIkozva nézték a dol-
got - hamarosan megérkezett a tornatanár, aki per§ze
semmit sem értett a dologból s szimulánsnak tartotta
Ii'erit.

Gyurka nagynehezen megmagyatázta, hogy a ba.i
konroly. Majd bérkocsiért rohant el - negyedórai já-
rás volt lakásuk az iskolától - s mogállitotta az is-
kola elótt.

Feri kábultan, égő arccal iilt fel, de visszalranyat-
lott. Három íiu támogatta ki, le a lépcsön, be a kocsiba,
Ott ujra elájult.

Gyurka melléje ült s aggódó szoretettol simitotta
néha végig bátyjának élettelon kezét. Alig várta, hogy
ntegérkozzenek.

Otthon levetkőztetto, végigmosta ecetes lizzel
ami kicsit fölüditette a betegot. Aztán telefonáIt az or-
vosért.

Arnikor visszatért a szobába, halkan szólitotta
valaki :.- Gyurka l

A"z ágy felé néZett. Feri sápacltan és imbolyogva
ült s foléjo tárta karját. Nyugtatóan ment oda hozzá.

S akkor a mártiromság nrártirja nragához ölelte
nagy, molog szeretottol öccsét és szeméból bánatot oldó.
melog könnyek árja hullott . . .

A harc végot ért. (Folytatjuk )

G;óf Khuen-Hédetvdry Ktitoly főcserkész úr Óméttósigtinak, Rudapest.

Llotmányzó úr ÓJőmélíósága büszke örömmel éríesülí arról a fényes eredményről, melyeí
a dániai nemze(hözi íengeri cserhészversenyeken a magyar csapat elért, a siherhez melegen
grafulál_s a csapaí hódoló íágitaíáétí szives höszöneíéí íeiezi }ti. '

Ofőmélíósága parancsára : AMBRÓZY
kabíneíírodai tanácsos.
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A magyar aluminiumérc.
Kirándulásainkon sokszor látjuk olhuzni fejünk

felett a légiforgalom karcsu gépmadarát, amint alig ki-
vehetó bugással gyors iramban uszik célja felé. Ma
mindon kulturombor érdeklódéso az ,,Európa" és oBro
mon" t'elé fordul : mikor sikerül vőgrehajtaniok'nagy
torvükot, az ócoán ujabb átrepülését. Nemrégiben pedig
még valóságos lázzal ünnepelto a világ Lindbergh ka-
pitányt, aki egyedül tette nreg elóször a nagy utat két
sorstársa félelmotes hullámsirja felett . . .

Mindon osorkész élénk figyelemmel kiséri ezoket
az oseményokot ós igen helyesen bennük az omber
szivós küzdolmét látju a távolságok legyózésével, mely
omberokot, országokat, sót egész világrészekot hoz ogy-
máshoz közolebb. Azonban tehetetlenüI állana az embori
szollem zsenialitása, ha nem volna anlaga| melynek
tulajdonságai olyanok, hogy belé gyurhatja és belólo
formálhatja ki nagyszerü terveit.

Ma nincs modorn repülö technika, ha mogmarad-
tak volna a favázas, törékeny, osekélybitásu gépek
mellett, ha nem sikerült volna rátalálni a szivós, jól
munkálható s mégis könnyü anyagra, az alulninium.ra,
melyből a ropülögép készül, Ez az anyag a cserkésznok
igon kOzoli ismeróse, majd egész folszoreléso belólo
készüI, tompán csongó hangja mirrden cserkészlakoma
izivviditó, jókedvü kisérőzonéje.

Az aluminiumot nemcsak az emlitett vonatkozá-
sokban alkalmazzák Fontos szorepe van tüzálló anya-
gok elóállitásában. Aztán hányszor láttunk már elegáns
aluminium karosszériás autót és halljuk nap-nap után,
hogy kisérletoznok aluminiumból készült vasuti és vil-
lamos kocsikkal, számtalan gépalkatrésszel. A vegyi és
robbanószer ipari jelentóségéról nem is szólván.

A szürkésfehér fém alrrminium igen jól megdol-
gozható. Vékony dróttá, lemezzé, sót hártyává is nyujt-
hztó. Az u. n. ,,ezüstpapir sem készül már ónból, hanenr
aluminíumból ! Igen szivós. egy mm2 keresztmetszetii
aluminium drót 14 kg. megtorhelóst bir el. A vasnál
háromszorta könnyebb és felénél kisobb hőmérsékleten
olvad.

A délfrancia alunriniumtelepek szolgáltatták af,
ipar igényelto nyersanyag jórészét, mig a báboru és az
utána kövelkezó idók a koresletet igen felfokozták. A
francia telepok tulságos kiaknázása és politikai okok
késztették olsósorban a német ipart uj oriontációra.
így korültek a koroskodolmi érdeklódés középpontjába
a mi dunántuli bauxit telopoink.

Ezek az alu,yniniuil4 érételepek a Yértoshegységben
Gánt és a Bakonyban Halimba községeknél terülnek el.

Földünk harmadkorának legelején e vidóktóI délre
hatalmas hegység omelkedott. Az ekkor uralkodó fOrró"
égövi klima a magas hómérséklet, bőséges osózés a
hogység kózetének sajátos mállását idézto eló, melynek
tormését a szelek alkalmas mélyedésben összohalmozták.

A Gánt község mellotti bauxit telep tekintélyes
kitorjedésü és 8-10 m. va§tagságu. Jórészt a helyszi-
non terül el. Ennélfogva könnyü a kitetmolése, a sárgá,
val tarkázott vörös, agyagszerü ,,földet" ásókkal fejtik
s iparvasuton Bodajliia szállitva, onnan indul távoli
foldolgozó helyére.

A bauxitból a fémaluminiumot elektromos bontás-
sal, u. n. olektrolysissel állitják eIó. Az el'őáIl.itás az
ivfény hómérsékletén nagy, retortlszénnel bélelt vaská-
dakban történik. Per§ze, ehhez az eljáráshoz nagymeny-
nyiségü elektromos onergia szükséges, tehát csak ott
gazdaságos, aho!, az elektromos energia olcsó, ahol azt
vizi erőmüvek állitják eló. Ilyen nagyméretü vizi erőmü-
telepünk a Csonkahazában nincsen. Kényte|enek vagyunk
tehát a nyersércet a külíöldnek oladni, mely a Rajna
schaffhausoni vizesése szolgáItatta elektromos energiával
állitja eló a magyar aluminiumércból a fémet. Az a|tt,
miniumcement gyártására hazánkban a berendezkedés
most van folyamatban.

A trianoni ,.béke" megfosztott jóformán minden
természeti kincsünktól. Annál nagyobb jelentóségti szá.
munkra ez az érték, melynek megbecsülése és okos
kihasználása egyik erőkomponense törekvéseinknek, me.
lyeknek sohasóm lehet más célja, mint á Kárpátok kez"
dettól fogva nekünk teremtett erdőkoszoruzta heglfala,

Rcickerl Eóbert dr, 3 sz, R. ni.Régebben kízárőlag
állitott fém azóta lett
mindjobban térthóditó.
versenyképes nyersl
anyag, mióta a déI-
franciaországi Beaux
környékén a lelőhely-
ről bauxit-naknevezáft
aluminiumércet nagJ,
m ennyiségben felfeclez-
ték. Ez az ,réIc" 1a,.
lóban nem látszik an-
nak. Ftlldes tapintásrr,
sárgafehértól vörösbar-
náig tarkázott agyag-
szerü tömeg, Hasonlit
ahhoz a közismert ,,vö.rös f öId"-höz. melvet
a pilisi karsitos Ü"-
gyekben lépten-nyomon
megtalálunk. - Yegvi-
szerkezoto olyan. mint
a vasrozsdáé, persze a
fémalkotó rész benne
az aluminium. Mindig
szennyezvo van vassal
és kovaanyaggal,

a ,,jégkő"-bóI (kriolith) clő,

L 242, sz, ,,Máv. Törekgésn cs. cs. Uj-Massai (Bükk) taboíozása,
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A Fölal évmilliókkal ozolőtt megkozdott forgása
ismét a Nap íeló forditotta a Világváros fónyló tor-
nyait. Az indulás napjának reggolo olérkezett.

Az acéltestü kozmoplán, mint ogyotlen hatalmas
ékszer osillogott a tonger felszinén a felkeló nap §uga,
raiban. A Világváros égbenyuló palotáiból és földalatti
munkásházaiból- végnélküli, széles sorokban ömlött eló
a fokete embertömeg és szakadatlanul vonult a tengor-
öböl partjai feló, hogy móg egy§zer lássa a Gépet és
felszállásának tanuja lehossen. Hatalmas ünnepi lobo-
cók lengtek a párás levogöbon. A kozmoplán fénylő
teste lágyan ringott a tongor hullámain.

A Yilágváros órái a tizenkettedik órát jelezték,
amikor John Dugo és két kisérójo friss, ruganyos moz-
tlulatokkal olfoglalták helyeiket a kozmoplán géptormé-
ben. A nap nóhány megtört §ugaTa bovilágitott a fél
méter vastag üvogablak loncséjén korosztül a gép szi-
vébo, hol az acéIía|ak montén fényes emoltyük, egy-
másba kapaszkodó fogaskerékrondszerek s komplikált

Harloy csillagász müszoreivel a zétő vonalat ko-
resto, mely a bolygók között vonult a Mars foló s moly-
nek parabolikus irányát az égitostok vonzásainak ore-
dője 

-adta meg, John Dugo megnyitotta a gázszelepe,
kel s a kozmoplán növekvó sebosségéból érozhetóvé
vált, hogy egyro távolodnak a Föld vonzóköróből. A
gravitációs müszorok mu_iltói mind jobban és_ _jobban
kozeledtek a zétó fok felé s amikor a tizodfokokat
jelzó mutató is a nullához ért, a kozmoplán egyet zök--kent, mint a viz felszinéro bukkanó fadarab s mintha
valami áramlatba került volna, irányt változtatott.

Bát az összos gépok mogállottak, a kozmoplán
hihetetlen sobességgol kezdett elóro hatolni az ürbon.
Utjának irányát már nom omberi kóz, hanem a környező
égitestek különbözó irányu gravitációinak kiegy_e_nlitő-
déséból koletkezó szükségszerüség szabta mog. Harley
csillagász megragadta John Dugo karját. A kozmoplán
rákorült a zéró vonalra.

A sebosségméró müszerok a pattanásíg feszültok,
s a lovogó olviselhototlonül

A zérő vonalon.
(Folytatás,)

mérómüszerek állottak. John
Dugo a Világogyetem tér-
képe előtt halkan utasitá-
sokat adott Harley csillagász.
nak. Ebbon a pillanatban
mogszólalt a torem mennye-
zelén'n a rádiótolofon s a7,

Elnök moghatott hangon ki-
vánt mégogyszor szoroncsés
utat és szerencsés vissza-
térést kétezermillió embor
novében a Kozmoplán uta-
sainak.

A Világváros szirénái
süviteni kezdtek. A rádió
hullámok hátán az eg,ész
F'öldön végigrozgett az elsó
hiradás a Gép olinilulásá-
ról. A rádiótükrökben millió
és millió embor loste a
kozmoplán fölomolketlését.
A partokat ellepó tömeg megmozdult és hullámzani
koadett, mintatengor; a zonekaron azEmboriség Him-
nnszátjátszották. Lzidóméró gépok 12 ó,72 p-t joleztek.

John Dugo megnyomta a szivógép fogantyuját. Az
embori ész szülötte, a büszke kozmoplán folemolkodott
a tengorből, két hatalmas kört irt Io a rivalgó tömegek
felett, majd hirtelen mozdulattal a kókló magasságba
furta magát.

John Dugo szótlanul állott helyén, a magassági
kormány mollott s kitekintott a kémlő ablakon. Alant
rohanó sávok szaladtak körbe s a Világváros heiyét
széles foketo folt jolezto. Azután összeszaladtak a sá-
vok, összezsugorodott,a folt s fónyos szürkeség terült
szét, a tongor közepén nagy szigotokkel. A szigotek
összefutottak, nagy acélszürke korong lett a fényesség.
ből s most tisztán mog lohetett különböztetni a konti-
nonseket, ugy, amint azl az iskolákban tanitják. John
Dugó fejében foldrajzórák emlékei villantak fol, do
o nyonrasztó pillanatokat olfojtották az uj bonyomások.
A kozmoplán ott lebegett a levegórétog felszinén, Alant
a Föld fényló gol.yóként gördült tova szabályos pályá-
ján, a Nap lilásvörös fénnyel égett a sötétségben s ogész
bolygórondszorével haladt a]-I1orkulós csillagzat folé.
A távol messzoségben feltüntok a osillagok s köztük
vöröson villogot a lVIars.

forró kozdeit lenni a lóg-
monto§on e|zárt acéltestbon,
rnig a p'ormotozó kozmikus
párák jéggó fagytak a gép
folületén. különös lilavörös
fény szüródött bo az abla-
kokon, időnként ismeretlen,
kékes villanások cikkáztak át
a messzeségben. Yöröson
fényló bolygók gördültek
tova pályájukon, meteorok
zuhogtak a néma semmiség-
be s tlerengő fényü köilök-
bőI uj világok alakultak.

A kozmoplán mint ogy
emberi kéz formálta uj
égitest rohant tova az üstö-
kösök égi országutján.

Augusztus 27.-&e akoz-
nroplán megérkezett a Mars

vonzókörébe. A gép 60 napig tartó rohanás után e]érte
cél,iát, ott lebogett a Mars felett s lassan kozdott alá-
ereszkedni a Föld árnyéka mögül elóbukkanó Nap vér,
vörös sugaraiban.

John 
,, 
Dugo a kormánynál állt s s_zive hango_san

dobogott. Ö net végro az elsö ember aki a marslakók
létezésénok örök misztikumát felderiti § a talán
eljövendó koreskedelmi kapcsolatoknak is mogalapozója
losz. Alant eközben lassan vörös mezók bontakoztak
eló, vonalak szelték szabályos torüIetekre a vörös me
zókot s négyzetalaku sötét foltokként föltüntek a mars-
lakók városai. A kozmoplán, mint egy lriterjesztett
szárnyu óriási madár pár percig még a magasban le-
bogott, majd gyors siklórepüléssol ]eszállt egy hatalmas
terraszon.

A három utas a kijárathoz ugrott s John Dugó
felrántotta a gép ajtaját.

Langyos, könnyü levegő csapta meg arcukat.
Ámulva néztek kOrtil. Az egész környék a vörös szinek
legkülönfélébb árnyalataiban pompázott. Laposletejü
vörös házsorok között csodálatos alaku vörös növé-
nvek hajladoztak s folyamszélességü, nyilegyenes csa-
tórnákban kristálytiszta viz hömpölygött a bolygó bel,
seje felé. Különös lények futottak eló s,pengotott hur-
hoz hasonló csengő hangokat hallattak. Ok voltak azok,

316



akik olóször votték észro a leszálló gépet s az olsö
ijetltség elmultával közele(lni mertok az idegenek folé.
Nagyságra nézve akkorák volfak o marslakók, mint
valami jól megternott ember,; fejtik azonban kétszer ak-
kora volt és gömbalaku; szemeik ho§szu, mozgékony
csápok végén nyugodtak, Három ruganyo§ láb emelte
magasba folsó törzsükot s kezek helyett három kigyózó
kar nyult ki feltünóon tlomboru nrellkasukból, hasonlóan
a polipok karjaihoz. Egész testüket valami lágyan omló
pikkolyes ezüst-szövet födto.

Egy porc som telt belé s John Dugot és társait
hatalmas tömeg fogta körül. Dugo érozto, hogy az idő
ntogérott arra, hogy elnrondja nagy boszédét.

,Kodvos Marslakó Testvéreim ! Elérkozett hát a
nagy pillanat, amikor én, távoli világ küldötte, hozz.á-
tok szólhatok s koblemro ölelhetlek bennetekot. 0rir'r:i
távolságok választottak el bennünkot eleddig egynrástól
s fényjelekkel, vagy rádió utján lehotetlon volt ogymás-
sal kapcsolatot teromtenünk. Evozredeket kellett az
emboriségnek várnia, mig akadt egy lángolme, aki fel-
találta az ürgépot, do kinok nevét szerénységem tiltja
megnevezni. A két tostvér bolygó lakóit immár mi som
akadályozza abban, hogy a rég keresett ö§szeköttetést
személyes ismoretségek révén is kimélyitse."

,,A hosszu ut nagyon kifárasztott s igy engedjé-
tek meg, hogy szivból jövó keresetlon szavaimnak végét
vessom. Az egész utróI különben vetitettképes előadást
tartok holnap.

,Marslakó testvérein, a Föld népe mégegyszer
üdvözöl benneteket.u

A marslakók megérthotték John Dugo szavait,
nrert mozgolódni kezdtek s morajlás volt hallható soraik
közül. Végre is fölomelkedett az egyik, egy egészen
örog, ősz marslakó s boszélni kezdett:

,,Nom tudom nove§§ok-e, avagy boszankodjam
azokon, amikot most látni s hallani voltam kénytelon.
Mert mi is történt tulajdonképen ? Három korcsszülött,
akik még hozzá sze||emilog sem épok, valami játóksze-
ren idáig repültek a szomszéd halmokról s idegen
bolygó idetévedt lakóinak adva ki magrrkat most azt
várják, hogy hódoló ünnoplésben részositsük és eltart-
suk óket. A szónokuk, aki nyilván a vozotőjük is, azt
nrondotta, hogy a Foldról jöttek. Már maga ez az á||i-
tás is roppant gyanussá teszi egész ittlétüket. Ha va-
Iaha éltek is ott valami rosszakaratu, dühös férgek, én
mint csillagász jóI tudom s a hivatalos tudomány is
bizonyitja, hogy a Föld már évmilliókkal eze|őIt kihült,
som vize, sem levogójo nincs, amely tény nrár egyna-
gában is lohetotlenné teszi élőIények létezését. Do lra
ennek dacára is volnának a Földnek lakói, vagy
togyük fol - mógis volna viz és levegó a F'öldön,
molybon osetlog élólényok élnek, végos olméjük akkor

sem volna képes koresztülvínni azt, hog.y a Nagy Ürt
bolygócsillag módjára átszeljék s idáig olrepüljenek.
Még mi som podig mi a Nagy Toremtó logtökéletosebb
lényei vagyunk, - mondom, mé8 mi som vagyunk ké-
pesek ilyen gépet konstruálni s három testvérünk már
az ürbo zuhant a moddó kisérletezések közbon. Más
§zavam nincs tehát, mint az, hogy ne hagyjátok ma-
gatokat zavatt oszü torzlények által félrovozotni
s bánjatok velük ugy, amint csalókkal illik!"

-- Csalók, csalók ! - zugott a tömeg s fenyogo-
tőleg hinrbálták karjaikat John Dugo felé.

- Közönségos szélhámo§ok ! - kiabálta ogy tes-
tes narslakó, akinek házát és kortjét a kozmoplán
megrongálta a leszállás alkalmával. Dobjátok ki
óket !

Dugoék rémülten hátráltak a gép felé, hogy el-
meneküljenok, de a feldühödt marslakók megragadták
őket, gépüket pedig összetörték. ,,Mars ki, mars ki"
orditotta a töneg s John Dugó még érezto, hogy a po-
lipkarok megragadják s felkapva, mint a pelyhot, kidob-jákavilágürbo.. 

*

Drrgó Jani a sátorárokban tért magához. ,flol va-
gyok?' rebegto ellraló hangon s végtagjait tapogatta,
nelyek csodálatosképen épek valának. Elótte foküdt az
az ujság, amelyet ép tegnap kapott hazulról s anroly
szenzációs cikkben számolt be egy amerikai mérnök
kisérletezéseiról. Nini, ott van a kozmoplán hü képe is.
Ilyonnek képzeli az amorikai az ürrepüló.gépot s a cikk
szerint ,,rövidesen eljő az idő, mikor a diadalmas enr-
beriség évezredes bilincseit letépve nogteszi olsó lépé.
sét a világegyotem rneghóditására."

Dugó Jani áImosan dörzsölte meg szemoit s Har-
ley csillagászt kereste, aki elfelejtetto felrajzolni szá-
mára a zéró vonal pontos fekvését. A csillagász helyett
azonban jött a parancsnok ur s igy Jani elótt kezdett
derengeni már a síyár valóság. Gyorsan összeszedte
magát s mielőtt mé8 bárki is észrovette volna, eltünt
a konyha irányában. Mert Dug(l barátunk, aki rövid
félóra alatt átélto a jövó onberiség egész tragédiáját,
rrapo§ volt a konyhán s ó, aki móg csak nom is oly
régen a világ legismertobb férfia s a csodálatos ürgép
vezetóje volt, most bicskát ragadott, hogy a vacsora.
krumplit nteghánozza. Savanyrr arccal csöndben kapir.
gálni kezdte a krumplit a bogrács elótt s miközben
képzelote valahol a zérő vonalon kalandozva a világür
végtelenjeit járta, elhatátozta, hogy még az osto love-
Iot ir annak az amerikainak, hagvja abba hiu kisérle-
toit, mondjon le eszelós torveiról. Nem érdemo§, a mar§-
lakók iul barátságtalanok. Neki olhiheti, probatum est.

(zs. b.)

Minden cserkész szilílelie meg e sorokaí J :':1i,J*,#i:iff"ffj:'#,','í:? 1,1*ií"1
szülésének, az idegek felaprózásánah, a íermelő munka megkezdéséneh ídeje.

Mi, a Magyar Cserkész szerkeszíősége, is űgy &ezzuk, hogg ínosí úi lendüleííel kell nehifogni a munkának,
hogy ez a íí lapoloh minél iobb, minél inhább a íi felüdülésíeheí, íöhéletesedésíekeí szolgáló legyen.

Nagy örömmel íeliesiíiüh köíelességünkeí. Mindnyájan, ahik ezí a lapoí íriuk, boldogan ajánliuh fel mínden
erőnke(. De tudiuk azí is, hogy munhánk csak úgy lehet eredményes, ha íi segiííeh nehünk. Míndnyáian. Minden
magyar cserkész. Azt is megmondiuk, hogyan. Kéí dolgoí kérünh íőletek:

í. Minden magyar cserkész fizessen elő a ,Magyar Cserkészt_re, vagy ha ezí nem íudja megíenni, íeheíősebb
ismerősei, bará(ai, rohonai hörében lzerezzen legaldbb egy e|6fizetőí. Hiszen a mi lapunhaí míndenkí ahár cserkész
akár nem cserhész, csak örömmel és haszonnal olvashaíia.

2. Minden gárosban válasszaíoh legalább egy cserhészfíuí, vagy liszíeí, aki rendszeresen (udósiíja a Magyar
Cserhészí a város minden cserhészeseményéröl s ahi őszíníén megíria nehünk, hogy mi a cserhészek kivánsága
lapunkkal szemben.

Cserkészíesívérehl Ha vállaliá(ok ezí a munháí (ugye vállaliáíok?), akkor naggyá, erőssé, még sohhal
szebbé és íaríalmasabbá íesziíek a Magyar Cserhész(. Raiía (eháí l Ne legyen íéílen senhi sem l - Jó munháí l
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Tanár: SZEKTOR.

16. lecke. A motorsport.

,,Egy hang nyilallott a hazán keresziül . . .o §
a3godalommal dobbantak meg a cserkészszivok. S ag-
godalomra volt is ok, mert a hang ogy motorbicikli
pöfögéso s a szárnyas kerék lovasa a prairik Fohér
Apója volt. Fehér Apót majtl folvetette a pénz és a
testi egészség ; hogy mindkettón sogitsen, vett egy mo-
torkerékpárt; ha az ogy§zor leveti, nem }esz pénze
többé és nem bántja az ogészség ! Megvetto, felült rá
és egy hét alatt bofutott velo 3000 km.-t. Végre vala-
hol a Balaton mollott megfogták és olválasztották a
géptöl. Néhány napi pihené§ után tagjait ujra tudta
mozgatni és ma egé§zen rendbon van. Csa|ádja a gépét
a spájzba zárta és a spájz kulcsa ott lóg a felesége
ónagysága köténye szalagján. Ezért őnagysága megkapja
az élotmontó kitüntetést.

A motorsport a XX. sz. emberének legférfiasabb
és legmagasabb kulturáju sportja. Kétszorosen férfias,
mert nem csak annak életét teszi kockára, aki rajta ül,
hanem a békésen sétálókét is. Bátrabb sport a lovag-
Iásnál, mort a ló megijed a motorkerékpártól, ez azon-
ban mindennek nekimegy gyorsabb a biciklinél,
mort gyorsabban tönkre juttatja gazdáját. Ismerek egy
biciklistát. aki két éve kerékpátoz és még mindig él.
olyan motoros azonban még nem volt, aki egy félévnél
tovább birta volna, ezalatt u. i. vagy az ember pusztul
el, vagy a gép, rendesen mind a kettő. -- Többet ér,
mint a vonat, mett az minden állomáson megáll, a mo-
tor azonban csak ugy áll meg, ha kifogyott a benzinje
vagy ha,defektet kapott (rendesen 10 km. távolságra
mínden omborlakta helytől, ami a gazdáiá,t külön élve.
zetes tesígyakorlati sporttal kecsegteti). Még a repülés-
néI is többet ér, meít a repülógéppel nem lehet mottir-
biciklizni, a motoros ellenben a logszenzációsabb repü-
léseket végzi, hol az árokba, hol az árkon tul a veté-
sekbe, yagy az ut szélén valószinüleg tisztán e célból
odakészitett.kóhalmazok egyikére. Régento a motorsport
ez irányát meglehetósen elhanyagolták és megelégedtek
3-4 méteres repülésekkel,egy,egy összeütközésnéI,
ujabban azonban e sportág is nagyobb lendületet vett.
12-1,5 métores repülések sem tartoznak a ritkaságok
kőzé. Ezétt van, hogy mig ezelótt közelgő nrotorbicikli
elól.még mentség volt, ha az ember sietve átmászott
az árkon vagy egy kilónéterkóre kapaszkodott, ujabban
azonbaü a fáramászás sem elég védelem, mert van
olyan rutino§ ö§szeütközó is, alli 5- 6 rn. magasra fel-
repül s igy az ember legfeljebb a jegenyefa csucsán
érezheti magát biztonságban tőle. Yégüt a motorsport
egyike a legroBonszenvesebb sportoknak; podagrás öreg
urak, legelészó csirkék és a falu magyarjai elótt különö

§on nagyon rokonszenvos. Szoretik a rondórök is és ha
ép tagokkal sikerül feltápászkodniok a porból, nagy
buzgalommal jegyzik az elrtlbogó motor számát. (Ezért
a motorosok mindig tartalékszámmal índulnak és a zse-
bükben is készenlétben van 3-4 váltószám.)

A motorkerékpár kozelése végtolonül egyszorü.
Az ember elbucsuzik családjától, végrondeletét ügyvéd-
jénéI elhelyozi, ujságirók előtt sejtelmeis hangon kijo-
lenti, hogy pont épen most egy szenzációs találmány
kitalálásának stádiumában van és ha a korai halál mog
nem akadályozza, akkor nagy dolgok fognak történni,
anllán barátságos vicsorgással meghivja a legnagyobb
ellenségét egy kis sétakoosizásra és begyömöszölvén
az oldalkocsiba, jól laszijjazza, nehogy alkalomadtán
kiszállhasson belólo. Ee|hazza nyakigegy ruháját,
orrára két nagy kerek ablakot szereltet és haláItmeg-
vetó bátorsággal kivonul a gép mellé. A gép áll, Az
embor lábával mognoszogatja a begyujtó szerkezetet.
A gép áll. Ujból. A góp mosolyog. Háromszor egymás-
után. A gép röhög. Yégkimerülésig. A gép hahotázik.
Mások felváltják nrunkájában és rugják, rugják a gyuj_
tókészüléket (l. a N. N, T. hirnökeit), do valamiro való,
önérzetes gép legalább 6-7 embert elkoptat, mielótt
begyullad. Akkor ,,hrrrrl krrrrl srrrr! pt-pt-phpt!...í
és mennydörgő zakatolással eliramodik a gazdája nél-
kül, nragával cipelve oldalkosarában az oclaszijjazott el-
Ienséget. Ez a jobbik eset. A rosszabbik, ha a gazd,a
már fent ül, amikor elirrdul a gép és elfelejt idejében
leugrar,i róIa. tlyenkor legjobb a kormányt megfogni,
szemet behunyni és elmondani az esti imádságot. Ez-
után a tulajdoqos semmiért senr felelós töbLé, mindent
a 8ép csinál, Es sokat csiná]. Tevékenysége sokoldalu
és bámulatot keltó. Ha felhangzik a motorkerékpár kat.
togása, a gyalogosok íákra, vagy szénaboglya tetejére
kapaszkodnak, a gazda az árohba hajtja a lovát, a
csirkék világgá szaladnak és a falu végén a cigány
elórikoltjr purdéit a pulriból: ,,Gyin a mot(Ir, deglik a
liba !" Mindezen óvintézkedések ellenére a motorkerék-
pár mégis képes néhány kulya, malac és pár tucat liba
mellett egy két embert is ha]álra gázolni. A tiszti tá-
borban Jancsi doktorral ta]á]kozlam, aLit rnár kétszer
feImenlett a biróság embergázolás miatt, mert kiderült,
hogy nem ó rnent neki az asszonynak, hanem az ahafia
fellökni a gépet és gközben megsérült. Yan egy bará-
lom, akit tizenkélszer mentettek fel lrasonlóhépen; a
tizenharmadiktól nagyon fél, mert az ördög nem alszik
és hátha mégis kitudódik egyszer az igazság.

Sok hibája mellett ogy igen nagy olónye van a
motorkerékpárnak; hogy t. i. a róla való leszállás nem
okoz gondot. Elintézi azt ő maga rendkivül változatgs
nódokon. Áz enber csak arra vigyázzon, hogy puhára
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es§ék és hogy utána rögtön meneküljön, mert különben
az ünneplési szándékkal közolgó parasztok mogverik.

Ezek után őszinte lelkesedéssol buzditok nindon
csorkészt tr'ehér Apó példájának követésére és a nagy
Széchenyivol mondom:,motorkerékpárra magyar l" Sik
Sándorral folytatva ,,. . . a nap arca novet.u Egyide.jü-
Ieg az O, I. B.-hoz iavaslaslatot nyujtottam be az ösz-
szes csorkészcsapatok számára rajonként egy-egy nlo-
torbicikli kötelozó beszerzéséro vonatkozólag, A rende-
let a Magyar Cserkész "Hivatalos rész" rovatában fog
megjelenni.

17. lecke. ,d ping-pong
Eddig nom tartottam a cserkészsportok közé tar

tozónak, idei táborlátogató cserkészutam azonban az
ellenkezőjéról győzött meg § igy nagy vonalakban is-
nrertetem a többi spoltá8akkal együtt.

Nevét laikusok a leeső celluloid labda pattogó
hangját úánző. egyébként értelmetlen szónak tarfiák,
holott történelmi kutatásairn az ellenkezőról győztek
neg. A ping-pong egy emberovó indián törzs neye,
anrelynek harcosai ebéd után a felfalt áldozatok fojével
labdáztak (l. ezzel párhuzamosan a Zászlólk egy ré-
gebbi évfolyamában a football eredetéről irott ismerte,
test - és l, a szentgalleni Haribald szerzetes enrlék-
iratait a csontokkal dobálódzó ősmagyarokról). Az em-
berevó indián törzset Intschu Tschuna, a nagy apacs-
t'ónök irtotta ki, még Khekih Petrával való találkozása
elótt. de rossz szokásuk ernléke a nevüket órző barbár
játék formájában fennmaradt és ujabban cserkésztábo-
r,lkban is nagy népszerüségnek örvend.

A ,játékhoz egy asztal, két galuskaszaggató és

i l!;g;at ts:rtÉsl ilíl;zslá§0 nitn hi_

dOb0ll pilll t!i

ll!i l ",J,:
lií. il lt; rili!0l s nii hirn,il ltÚ-
Etrr lííil,il m|ndrn í-tn ís 15.ín
í r-.l_ii !i;r!dra a ttlagyar8sltkÍsll
lj i riTíi! h hafli! yÉgÉn azí lald-
1r nrrl i Iz;rat lsttiÉsl 6 szantii-
r,l rm ti!'id rtgpínltd tlltnídelúí,
l rrti;i !Fi a llíiill8ll ü§§l?gll.

egy marék colluloid-labda]szükséges. Az asztalt kereszt-
ben egy_ háló szoli át, minf a tonníszpályákon szokás,
oz azonban táborban derékszíjakkal vagy sátorkötéllel
holyettesithető. Az asztal a cserkésztábor árbóca tövében,
a büszkén longó nemzetiszinü zászlő alatt állitandó fel,
szállitására külön teherkocsi bérlendó (szükség esetén
megteszi a közeli kocsmából kölcsönkért hosszu asztal
is). Miután a galuskaszaggatóra a szakácsnak gyakran
szükségo_ van, a játék csak galuskamentes napokon,
vagy pedig az obédutáni mosogatás bofejoztévol Úzhetó.

A ping-pong olsőrendü rendeltotéso a tábort láto.
gató ifju hölgyek cserkészszerü szórakoztatása és
tekintettol a nyáron többnyire fájclalmasan tapasztalható
kánikulára, uszóruhában, ougy japán pyjamában üzendö.
A két ellenfél az aszta| kéfszélén, égymással szemben
áll fel, kezükben egy-egy galuskaszag§atóval, amelynek
segitségével a kis labdákat minden enrberileg elgondol-
ható fortélyt igénybevévo, az ellenfél téríoléro fuyeÉoznok
áttovábbitarri. Természotoson az eltenfél som alszik, neki
is van szaggatója és a labdát gyor§an visszaüti, mire
a játék olülról kezdődik. Közbon roppant rojtélyes
nyelven müszavakat mondogatnak egyrnásnak. 

-Pl.- 
a

labda sorváláskor (serválás : a gáiuskaszaggatóval
yaló kupánvágás) ,ou, apukámt- "fettiattast"}i'allat 

a
játékos, amire a válasz: ,,álvé', vagy: ,,ez fr,ata||" Az
isnroretlen szakkifojozések valószinüIÓg nrég a ping-pong
törzs szótárából mentódtek át a XX. századba Gyatror.
lottabb játékosok mozdulataikat halk énekszóval kisé-
rik, többnyire a keresztény valláserkölcsi alapon álló
szorvezetek indulóját dalolják, amely ugy kezdódik:
,,Lesz ntaga juszt is ." Nagyon épüIetes és szép
induló. Azt hiszem a Boethowen hagyatékból való.

A tábori ping-pong iránt megnyilvánuló nagy ér-
doklódés és annak az ilyen eszközökkel felszerolt tábor
csorkészlátogatóira tett elónyös hatása azt a reményt
kelti bennem, hogy már a jövó nyáron minden valamire
való csapat ping-pong asztallal í'elszerelve száll táborba
és helyette inkább más kisebb, kevésbé cserkészszerü
szerelvényeket hagy otthon, mint: tábori oltár, könyvtá,r,
rrapiparancstábla és egyebek. Ezek u. i. sok hely-et
foglalnak el, nem mulatságosak és a vondílgeket egyálta-
Iál;an I-renl érCeklik. Peclig a tállorbatr a vetrilég t fős2pli6ly.

Csorkész pirrg-poug bajnolrui tönröriiljerck !

q4qa
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n pínndgí !
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A 2]J.9.,líáv.'l'ör.Lrls" cs. cs, Uj-}Iassai (Búkk) 1óborozása.
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Vidovszlry f,átnán szerkesztónk szabad-
sága alatt 

-a Magyar Cserkészt Kosch
tséIa gazd. titkár szerkeszti.

A Cser[észháznak valamennyi helyiségét
aug. l-én véglegesen elfoglaltuk. A reno-
váiási és átaláki[ási munkálatok már nagy-
ban folynak s elöreláthatólag szeptember
vése feié megtartia a szövetség az ünne-
oé}ves házavátást. Ezzel aktuálisak lettek
á.Ők az igéretek is, amelyeket az egyes
kerületek egy-egy szobának a teljes be-
butorozására' teitek. Az l. és X. ketület
valószinüleg irözponti irodai helyisé-
geit szeptémber hó iolyamán szintén a
eserkészházba helyezi át.

Bec[er porosz kultuszminiszter aiándéka
a nagyar o§erké§zekne[. A svéd jubileumi
lambórteról érkezö 25. szentimréseket
"Berlinben fogadta Becker porosz kultusz-
nriniszter is és sreméliesen ka]auzolta
őket a hires botanikus kertben. Ennek a
találkozásnak emlékéíe minden cserkész-
nek egy nagyértékü, diszkötéses nénret
könyvéi aiáodékozolt, minderlkinek a ne-
vére szóló dedikációval. A könyvek a na-
pokban érkeztek meg a budapesti német
követség utján a következö hivatalos levél
kiséretében : ,,lgen tisztelt Tanár Qr !

Rendkivül nagy örömmel gondolok az On
cserkészeinek berlini látogatására. Azon
óhajom teljesitéseképen, hogy találkozá-
sunkat a fiuknak egy kis emléktárgy által
tegyememlékezetessé, egyidejüleg meg-
tti]ittim azEwiger Vorrat deuíscher Poesie
cimü münek dedikált példányát azzal a
kérésset, hogy azokat cserkészei között
meleg üdvözletem á|adása mellett ki lsz-
tani sziveskedjék. Bárcsak ez az aiánrl,ék
is hozzájárulna ahhoz, hogy a magyar cser-
készek a Németországban nyert benyomá-
sokat elevenen megőrizzék és elmélyitsék.
Szives üdvözlettel Becker." A nagyszerü
ajándékok a 2ő. Szt. Ilnre csapaí szep-
tember íolyarnán nregtartandó csapatbe-
számotóján' kerülnek ünnepélyes szétosz-
tásra.

Az országos c§erké§zuá§zlót, amít a Falu-
szövetség figyelmes áldozatkészsége foly-
tán immár a magunkénak mondhatunk, -szeptember hó P5-én fogják Gödöllőn, a
Kormányzó Ur Oföméltósága legföbb véd-
nöksége alatt megszentelni. A méreteiben
is nagyszabású ünnepélyen az ösgzes ke-
rületek képviseltetik magukat, hogy azor-
szágnak valamennyi cserkészfia köszönt-
hesse a közös zász|ót.

A 3. sz. Reg[un Mariauun cgerké§zc§a-
palai gz_ev_bgn is megtartják,,impozáns ke-
retek között hagyományos őszi vizi ünne-
pélyüket a szentendrei szigeten a Pap szi-
gettel szemben szept.8-1 l-ig, amelyre a
többi vizi cserkészettel foglalkozó cser-
készcsapatokat is vendégül látják. A tábor
tartama alatt a legkülönfélébb viziverse-
nyek (vizihike, akadály-. uszó-, palánkos-,
ció,naliversenyek stb.) kerülnek lebonyoli
tásra. A diiakat ll-én osztja ki a verseny-
rendezö bizottság. A hagyományos koszo-
rubevetéssel (megemlékezés a magyar vizek
hőseiről) és palackbedobással (igéret a jö-
vőnek),'továbbá lampionos csónakkorzóval
fejezik be ezidén is az iinnepséget. A ren-
dezés múnkáját a regnumi Sólymok vál-
lalták - élükön Koszter atyával.

:,1:: ,
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Irohr Józrel, a l28, sz. Thököly cs. cs
öregrajának lelkes őrsvezeíője, aug. l3-án
eltávozott az élők sorából. Nemrégen |ött
haza a nyári nagytáborozásból s most el-
ment egy olyan táborba, ahonnanntm jön
vissza közénk. Hófehér lelke jelentkezett
a legföbb cserkészparancsnoknál, a Te-
remtó Atyánál s nri tudjuk, hogy hü ma,
rad olt is fogadalmához. Utolsó útjára
a rákosi ternetóbe cserkésztestvérei vitték
ki s a sirhantjára hullatott tiszta barátí
könnyek, a széretetnek apró virágai, őrei
és egyuttal diadala, igaz és szép cserkész-
életének.

A 4. sz. B. I. K cserkészcsapat juliu§
29-én szécsényi táborában a másokon való
segités igazi, önfeláldozó példáját nyujtotta.
A 29-re virradó éjszaka Szécseny nagyköz-
ségben hatalmas tizvész pusztitott és az
egész községet végpusztulással fenyegetle
e feltartózhatatlan lángtenger, amikor cser-
készeink haláltmegvetó bátorsággal utját
állták az orkánnak s táradtságot nem is-
nerve, az égő, tüzes pernyék láidalmait
némán §zenvedve, hosszu, megieszitett
munka után lokalizálták a tizet. Alljon itt
eredetiben, minden bozzálűzés nélkül Szé-
csény nagyközség közönségének köszönő-
levele, ez jó munkájuknak legméltóbb el-
lsmefese.

,,Szécsény nagyközség előljárósága és
a. Szécsényi Onkéntes Tüzoltó Testűlet
vezetősége nevében hálás köszönetünket
fejezzük ki a vezetése aiatt álló cserkész-
csapat minden egyes tagjának azért apél-
dás fegyelenrért, öntclaldozó munkáért,
melyet a l. évi julius hó 29-iki éjjeli tüz-
vész alkalmával tanusitottak. . .

Önzetlen munkájukkal példát állitottak
Szécsény közönsége eié. Megmutatták,
hogy az idegenek, akiknek ugyszólván a
községhez közük sincs, egy nemes esznle
érdekében, a szeretet jegyében, életüket,
testi épségüket kockáta téve siettek a tüz,
a vörös kakas áldozatául esettek vagyoná-
nak megmentésére.

Fogadja rendkivüli nagyrabecsü!ésünk
kifejezését. "

Irovrek [álnán, a 126. sz. Szt. Imre cs
tagja, a veszprémi piarista gimnázium lV.
oszt. tanulója, a Teiemtö Isten ki|ürké§z-
hetetlen akaratából aug. 8-án elindult a
na1y, a diadalmas ulra. Szeretettei között
váratlanul érte a halál, egy villámcsapás
találta kicsi fehér szivét s véget vetett
életének. cserkészielvénnvel a szive fölölt
vonult be angyalteótvérei tOzé s mi tudjuk,
hogy örökösen vidám mosolya ott is az
cminensek közé emelte. Lelkünkben emlé-
ket enlelünk Neki s hisszük, hogy csillag-
szemeivel látja onnan felülről érte intád-
kozó testvéreit.

Cserkészkalendáriun az 1928-1k e§rten-
dóre. kiadta a lx. cserkészkerület a deb-
receni cserkészház iav ára. szerkesztették :

Török Tibor és Rác2 lenő.
ltt fekszik ujra elóttem egy cserkész-

kiadvány, a cserkészszellem, a cserkész
ideológia egy ujabb erőteljes megnyilatko-
zása. Szereteltel, !élekkel irták minden so-
rát, hozzáérté§§el, müvészi érzékkel álli-
tották össze minden lapját. Tanulunk be-
lőle cserkészetet, a pápaszemes cserkész-
tudós elméletet talál benne, az ezermester
számtalan ui gyakorlati dolgot, találunk
benne egyhangu órákat elüző kedves el-
beszéléseket s még az ég is kiderüt arra
a sok vidámságra, ami a sorok között el-
bujtatott tréfákból kicsillog. A könyv vé-
gén küIön összeállításban szeíepelnek a
IX. kerületre vonatkozó részletes adatok,
a kerület csapatainak részletes kimutatásá-
val. A könvv mesrendelhetö a lX. Cser-
készkerületirél, DÖbrecen, református fő-
glmnazlum.

Talílt tárgu. F. év augusztus 15ár
délelótt a Bórzsönyi hegységben egy ku-
lacsot találtak. Tulajdonosa az országos
titkári hivatalban átveheti.

A Máv osapatok lánctábora. A Nemzeti
Nagytábor hatása alatt is szaporodnak
azor a táborok, amelyekben több rokon
körülmények között müködó csapat egy
közös nagytábort rendez. Igy a pünkösdi
Ichtüsz és a juniusi közös bencés táborok
után kétségtelenül a legérdekesebb és leg-
nagyobbszabásu volt a 7 államvasuti csa-
pat közös tábora. Ez julius folyamán a
Búkk hegységben, csodaszép vidéken, a
Lillafü;ed közelében levó Garadna völgyé-
ben Omasa közelében zajlott le az 57.
szombathelyi Máv. Ha|adás, a 190. debre-
ceni Egyetértés, a miskolci l94. Széchenyi,
a 242. istvántelki íömühelyi Törekvés, a
26l. Irinyi ]ános, az 55l. szegedi Sz. Ró-
ku§, a szolnoki, 956. Millénium csa-
pat résztvételével. Abban különbözött ez a
tábor az eddigi tömegtáboroktól, hogy a
csapatok nem voltak közvetlenül egymás
me)lett, hanem 5-10 percre egymástól,
kies, szép völgyben s csak a parancsnok-
ság és az ellátás volt közös. A tábort a
Máv. részéről Krámer Gyula fófelügyelő
avIII. cserkészkerület társelnöke készitette
elö és irányitotta, a Máv. igazgatóságának
legmeszebbmenő támogatásával. Az igaz-
gatóság meg is látogatta a tábort § ott a
helyszinen a cserkészet és a Szövetség
nevében Papp, Antal dr. orsz. társelnök
}iöszönte meg a Máv. nagy áldozatkészsé-
gét. A Szövetség részérőI1 sokan látogatták
meg a tábort, így Papp társelnökön kivül
Zsembery Gytrla ügyv. elnök és Sztrilichpál orsz, vezetötiszt h. A különben is
ügyes és jól felszerelt Máv csapatok nem-
csak érzésben forrtak össze, hanem egy-
mástól sokat is tanultak.

[. I. E. táborok §zigügeten. A Keresz-
tyén ltjusági Egyesület szellemében mü-
ködő protestáns jellegü csapatok minden
tekintetben nagyszerüen sikerült tábcrozást
rendeztek Szigligeten aug. g-tőt t5-ig

:2. VIII. R. A Tigrís házivitorlás mozgótúrán,
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