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MAGYAR CSERKESZ
A MAGvAR csnRrÉszszövntsÉc HIveTALos LAprA

É o e l e j é,r.
U.j iskolaév kezdetén vagyunk ós uj cserkészévet

is kozdünk. A legtöbb csapat ósszel veszi fol ujoneait,
ekkor ujít.ja meg kereteit, ekkor készíti el munkatervét
és kozdi nrog évi rendes életét, hogy azután karácsony
táján felavassa u,joncait és a tavaszig képessé tegye

őkot a II. o, próba letételére, kópossé a legfóbb cser-
készpróbára: a nyári nagytáborra. Mert ez a nyáti tá-

bor a legigazibb próbakövo a csapat életrevalóságának,
minden ogyes fiú használhatóságának, jólelküségének.
Ezzel a nagy vizsgával zárul a osorkészek évo is és oz

rrtán ujból kezdódik az, még akkor is, ha a csapat ta-

lán nem volt elég erős ahhoz, hogy megrondezzo nyári
uagytáborát.

Az uj év kiiszöbén nagy tervekot, szép álmokat
érez át a c§apat - rajta múlik, hogy azokbó},mit tud

megvalósitani, mennyit tud haladni, javulni. Torvekot,
komoly célkitúzóseket vesz ilyonkor fontolóra mindon

őrs ós minden egyes cserkész. A kozdó a hátralevó

rendos próbaanyagból jelöli ki magának az elvégzondó
részt, az I. osztályú talán különpróbákra kezd készülni,
az ogyik lelkismerotvizsgálás alapján fóhibájáról akar
loszokni, a nrásik akaratorojét kivánja növelni. Jó, ha

mindehhez órsvezetóje, tisztje tanácsát is kikéri.
Torvok, célkiiüzések foglalkoztatják ilyenkor a

kerületek és szövetség központjának vezetöit is. Ezok
nagyrészt maguktól adórlnak: A oserkészház negvan,
de au ára még nincs ,összegyüjtve, a berendezéso biá,
nyos. A hárshegyi cserkészpark és a vizitop is mogvan,

de borendozése, felszereléso különösen a vizitelepnek
még nom igen van.

Ki kell tehát épitenünk, be kell fejeznünk meg-

l<ozdett munkáinkat. A cserk és zházban olóadássorozatok,
összojövotelek, muzeum, növolhetik értékét, de a korü-

letek kiterjeszthetik ezt a munkát b vidékle is. Ahol
eleven a cserkészélet, ahol etőg az összetartás, ott

többnyiro érik is már a kérdés, többnyire készül is már

valami. Milyen szép volna, ha minden csorkészhivatal-
nak, minden csapatnak megvolna idóvol a maga telopo,

a naga háza. Saját cserkészboltot is csinálhatnánk -
do orról külön szólunk, Szeghalraon cserkészínternátus
készül. Talán a fóvárosban is mogszületik ogy (fóisko-
lások számára való intézet van itt több is, de cserké-
szoknok való nagyon hiányzi\ mert az iskolaiakat nom

számithatjuk ide). A könyvkiadás terén sok munka vár
reánk. A Magyar Cserkész fojlosztéso leginkább attól
függ, hogy Ti fiúk, hány qi olófizotót tudtok gyi§teni,

monnyivei több pénz folyik bo o célra és így monnyivel
többot tudunk ozért a pénzéú adni. De meg attól is,
hogy monnyiro segittok a szerkesztónek hírekkol, cik-
kokkol, képekkel, hogy logyen miból váIogatnia.

KüIföldi erodményoink erósitik az összotartozás
órzósét, a magyal cserkészmozgalomba votott hitot és
bizalmat. A vezetók mind többen látogatják a tiszti-
táborokat, a télen lehetóIeg külön sítábor és a tavasszal
ismót vizitábor is losz.

Az utóbbi években a kerüloti és vármegyei, sót
körzeti és helyi szervek is mrlködésbe léptek, a csapa-
tok kezdik mogismorni és megbeosülni ogymást, mind
több a közös vállalkozás: korületi nap, hadijáték, so-
gédtiszti és órsvozetói tábor és tanfolyam, csapatközi
vorseny és hiko, közös montó- és térképkurzus. A sok
száz csapattal való közvetlon érintkozést a központtól
nindinkább a kerületek voszik át.

Szóval szervozotünk erós fejlóilésbon van. De
vajjon a szollem, a csapatok minósége, a mozgalom
mélységo is fejlódik-o?

Határozottan igon. Még sok a kivánni való, móg
me§§ze állunk a tökéletosségtól, de az fuány határozot-
tan jó. Nom minden csapatban ogyformán, mert hiszen
vannak a csapatok kOzött fokozatok, az iráyban olága-
zások, különbségek, sót kisiklások is. Elófordul, hogy
egyos c§apatok, rajok vagy órsök egyes kértlésok, ogyes
kiképzési irányok érdokében nagyon elhanyagolják a
többit, de az ilyon ogyoldaluságok és külonckotlésok -
hála jó könyveinkok - mindinkább tünodoznok, a mai
csorkészek átlaga határozottan többet & a 4 év olótti-
nél, oz pedig a 8 évvol ozelóttinél, az öregrajok É7,a-

porodnak, ellenben a közénk nem való elomok mind-
inkább kikopnak, a csorkészet célját és lényogét minil-
jobban, mind tisztábban látja mog mindenki, a vozotók
önzetlensége és lolkosodéso, a magyer csorkész komoly
kitartása mintl közelébb visz a célhoz, mindjobban ogy-
ségessé, ezzol eróssé, hatásossá teszi a mozgalmunkat.

Ennek az ogysógnok, onnek a haladásnak, tökó-
letesedésnek az oszméjo Toze§sen mindnyájunkat a jövó
évbon is. Legyon a magyar társadalomban legalább a
csgrkész az összetartásnak, céltudatos erkölcsi és nem-
zoti munkának a mintaképo l Logyen legalább az ó

munkája mogbízható, Iogyon az ó kötolességtudása és
mogingathatatlan jolleme a szebb jövó záloga !

Zsember1l Ggula dr.



l. Iliák és az ínas.
Csapatunk ifjumunkás csapat, de mivel a többi városunk-

beli csapat nem ment az id.én táborozni, vittünk magunkkal ne-
hány gimnazistát és nehány polgáristát is.

Délután 4 órára értünk fel táborhelyünkre s rövid pihenö
után munkához fogtunk. Annyi sátrat vertünk fel, amennyi éjsza.
kára szűkösen épen elegendö volt. Már itthon úgy rendeztem el
a dolgot, hogy a diákokat külön őrsbe tettem. Ép egy őrsre
valóvoltbelőlük. Első éjszakai elhelyezkedésünk mégis egydiákot

- kedves, jó fiut - a lV. örs sátorába §odort.
Minden cserkészemben megbízom, de bántott az, hátha a

kicsi megszokta ővéit s idegenúl fogja magát érezni. Félig-med-
dig talán látszott is rajta.

Hamarosan lepihentünk. Egy ideig még hallottuk a vonat-
kerekek kattogását, kalauzsípolást, rakoncátlan összevisszaság-
ban képek jelentek meg e!őltünk, hol a Balaton, ho| hegyek,
hoi emberek . . . Majd pedig szabályos, egyforma lélegzés rit-
lnusa szúrődött át a vékony §átor§zöveteken.

Elaludt a tábor. Harmincöt íiu idegen íötdön, másfé|napos
út fáradtságától ernyedten pihen. - Mire a hold kidugta kiván-
csi, sáppadt íejét a ,,Láz" hegy mögül, már csak egy embert
látott közülünk ébren, a hosszu botos éjjeli őrt.

Reggel korán keltünk. A tábtrr legszebb része következett,
az elsö napok táborépitö munkája. Estére már minden sátor állt
a maga helyén. Az elhelyezkedés terv szerint oszlott nreg. Beal-
konyodott, mindenki elpakolt.

A diákok sátra elött egyetlen-egy felszerelés maradt kint.
Hátizsák, pokróc stb. É,rdeklödtem gazdája után. Nagy zavarban
elöállott az én tegnapi kis diákom. Arca piros volt:

- Parancsnok urat tisztelettel megkérenr, engedje meg,
hogy továbbra is a lV. örs sátorában maradhassák, nagyon r.eg-
szerettenr és megszoktam !

Többet nem monclott. És nem is történt azután sem.
más, minthogy az inasfiuk fél méterrel megnőttek hirtelen a
szentemben.

2. Esy enber, ki szereti óletpályáiát.
A nrai világban hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy bárkit

kérdezzünk is meg, mindenki azt mondja onem §zeretem a me§-
tersógem, én más akartam lenni, csak tudod a háború, a kény-
szerítö körülmények, a megélhetés stb."

Nos azért lehet, hogy van egy-két megelégedett ember,
egyet legalább én biztosan ösmerek.

A hegyesdi uraság szép gulyáját, mely javarészt cimeres,
lehér magyar ökrökből állott, egy elég fiatalos, nagy bajuszú,
izmos magyar terelgette. Szemében olyan mély, pogány-magyar

túz lobogott, hogy az ember szinte lélt a tekinletétör. naptir-
ben többször arrajött, érdeklődéssel szemlélte a tábori munká-
kat. Látszólag nagyon tetszett neki minden. _ ,Rosseb-bakan
volt a háboruban és bennünk is csak fóleg a katonát látta. Pár
nap mulva már nem túnt fel olyan fételmetesnek és nem fogott
el az idegenkedés, ha be-benézett hozzánk.

A közeli maior öt családjának csekély tizennyolc apróság-
ból álló gyerek§eíege is többször megtisztelt tátogatásával. Az
élelmezési miniszter úr ugyanakkor mindig 18 szem kockacukrot
jelentett a veszteséglistán.

Egyszer ép fényképfelvételeket készitettünk a csöppségek-
ról, meg a majorbeliekröl, környékről. Odavetődött közben hall-
gatagon a mi magyarunk is. Nézte a ma§inát. Nem tudtam kifür-
készni, vajjon mit gondolhat ez most magában.

Másnap korán délelött álltam a tábor előtti mezőn, a fiuk
ép nagymosást csináltak a patakban. Oly tiszta volt az ég és
szinte látni lehetett, hogyan télegzik a bakonyi erdők sötétzöld
rengetegje.

A gulya lassan közeledett. Elém áll Mérges Mihály, a
csordás. Megemeli kalapiat ,,Főtanár úr kérem - szólt - teg-
nap láttam, hogy képeket csinált. Nekem is vo]na egy kérésem.
Amióta a háboruból hazajöttem itt vagyok csordás az uraságnál.
A majorgazda úgy tett a mrrltkoriban, hogy talán leváltanak
egy öregebb embert tesznek helyembe, Hej pedig de szeretem
én ezt a mesterséget. Ugy szeretem ez-eket a jószágokat, ugy
hozzáiuk nöttem. Már gyerekkoromban is csak a jószág után
szerettem menni. Fótanár úr csináljon rólam, meg a jószágokról
egy képet, de ügy, hogy én álljak elóttük, hátha csakugyan el-
tesznek innen, maradjon nekem egy képem."

Egész meghatott. Ebben az emberben sok idealizmus van.
Ránéztem. Bronzbarna volt arca, karja. Ez az ember szereti a
mesterségét. Egész nap esőben, nrelegben kint a marhák és
legyek közt.

Megértőn bólintottam s lutottam a gépem után. Mire
visszajöttern, nem tudom mit csinált, mit nem, de a cimeres
magyarökrök ,,glédába" áIltak, a íejük feltartva, nem legeltek,
néztek előre. Előttük állt Mérges Mihály, botjára lámaszkodva.
Pogány két magyar szemében boldog tűz lobogott.

Csattant a finom kis szerkezet és Mérges Mihálynak
meg lesz az emlóke csordás korából. Áldia meg az Isten a
taltáját. W. B.556.

B. A lurtango§ biró.
Az utolsó tábortűz elótt egy falusi gazda ntódra öltözött

bácsi furakodott a parancsnok úrhoz. Közel állottam és érde-
xelt: odafigyeltem. A következő párbeszédet hallgattam végig:

- Jóestét kévánokl

- Hozta Isten bácsi, mit hozott ?
(Merthogy talán eladásra kináI valamit.)

- Nem hoztam semmit . . .

- ]a, bizonyo§an a láborlűzhöz iött. Tessék helyet fog-
lalni ott a padon.

- Csak nem a tűzhöz jöttem én.

- Hát mi járatban van ?

- Hát csak úgy . . . Hogy hát ott títl az aíöld, m,rndok. . .

- No ki vele. Valami rossz hír?

- Nem a. Csak örúltünk, hogy a mi földünkre tet-
sz.ett jönni.

- A maguk löldjére ? Ki az? ? A4aga vagy többen ?

-'Hát csak én, meg a íiam.

- És hol van a maga földje ?

- Az a. . . ott {ltal a parton.

- Ugy? Hát nézze: itt van a patak és anri a patakon
inittn van, az mind a városé, ltt van az egész tábor, hát mondja
meg végre, hogy mit akar.

- Ott is volt sátor.

- Vagy úgy . . - - a paranc§nok úr elnevette magát -

pillanatfelvétei a táboroLból.

Várrom Toroczkószentgyörgyön, T. A.
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a konyha vaióban ott volt 3 napig, de hát fri rendbe hoztunk
ott mindent. Tán csak nem perelt be minket ?

- Dehogyis Hogy tetszik olyat gondolni. Aztánén vagyok
a községi biró.

- §zóval kár, hogy nem vagyunk községbeliek, mert
akkor már elis itélt volna? Ha jól értem, magának az táj,hogy
használtuk azt a terepet ?

- Nem a, neín a terep kérem . . . csak hát . . .

_ Aztán meg mi ezt bejelentettük annakidején, csak azt
nem tudtuk, hogy ez már nem a városé, hanem magáé. A főer-
dőmérnök úr szenrélyesen megengedte, hogy a konyha oda
kerüljön. Jöiiön a
telefonhoz, azután
kérdezzik meg, tud-
e róla ?

A paraszt vég-
telen bizalmatlan-
sággal és egy kis
nyugtalansággal ,né-

zeget körúl, a pa-
rancsnok úr elérti:

- Tudja, tá-
bori telefont hoz-
tunk magunkkal és
magunk építettünk
drótot hozzá. No jöj-
jön hamar, mert
mindjárt kezdjük a

tábortüzet.

- Nem hiba
az instállom, csak
hát...

- No hát hol
a baj ? Csak ki ve-
le, mert holnap már
elmegyünk.

- Hiszen azért,
hát mondok, hogy
. . , hát egy kis krir-
pólltis kéne.

- Kárpótlás ?
No tudja, mi senki-
nek adósa nem ma-
radunk, de mi a
szösz a kára magá-
nak abból, hogy egy
négyzetméteren a
iöldetf eltúrtuk? Hisz
az ugaí, aztán csak
örűlhet neki.

- Lucerna volt
azon instállom,

- Nem volt
azon semmi. csak
lem gondolja, hogy
:serkészek a vetést
:ántják vagy nem
;smerik meg a lucernát? (Ezt erélyes hangon mondtam.)

- Hát nem. Tavaly volt rajta lucerna, aztán az idénis kigyütt.

- Vagy úgy. Szóval tavaly volt benne: de maga az,idén
nár rég lekaszálta, most meg állatot hajtott rá legelni. Nem ?

A bácsi is érezte, hogy itt nehezen megy a zsarolás. Kárt
iinutatni nem lehet. Hümgetett. A parancsnok mostforditotta dolgon.

- Hát aztán mennyi az a kárpótlás ?

- A föld után... nem tudom. .. csak jöjienek ntáskor is...

- Jó. Hallgasson ide: ha már idejött ezért a reménysé-
géri, hogy itt pénzt kap, hát jó, adok magának egy pengőt,
S"-k pénz az!Rendben van?

- Egy pengöt?... Hát no... nem §ok a...

A Kisilrrna egyik Iioltága a mosoni tisztitábor melleti,

- Rettentó pénz az irácsi, meg aztán ezüstböl van fuCia,
csak azért, hory jó barátok maradjunk. Flát kell apengő, igen

Csak csóválta a íejét !óideig a bácsi, sehogyse ment az,
hogy ilyen hamar gondolkozzék. Ugylátszik azonban a fröccsöt
már előre megrendelte és aztán ez utóvégre is olyan pénz, ami-
rő| az asszony nem tud, De hogy ilyen nekiszegzett kérdésre
egyhamar választ adion, az nem látszott valószínűnek. Ujra a
parancsnok úr szólt:

- Mert nézze, ha magának ez nem jó, akkor most nem
adok semmit, hanem jelentsen fel és ha a szolgabiró úr megítél

magának valamit,
hát azt megkapja.

Ez döntött. Még
csak az kellene, hogy
ő biró létére ezt az
apró piszkosságát a
szolgabiró elé vigye.
Amit az neki ,.meg-
itélne'... Hamar

Jó Iesz a

T^

kérem.

- No hát fogja,
aztán attól még ne
szaladion el a tá-
bortüzünktől, hiszen
jóbarátságban ífld-
radunk, igaz-e?

közben kikuíat-
ta nlinden zsebét a
paranc§nok, nincs-e
benne valami pénz-
maradék. De nem
volt. Ki lrord pénzt
magáná,| a táborban?
Ugy kellett össze-
adni niklielekböl a
pengőt és ott, a
nyilvánosság előtt
bele is számolták a
markába. Mert köz-
ben pei:sze nagy
körben gyúltek oda
a fiúk.

Araint,a pénz a
kezében volt, a bíró
úr elégedetten kö-
szönt, parolát adott
nemcsak a parancs-
nok úrnak, hanem
több fiúnak is. Az-
tán hirtelen körül-
nézett és olyan arc-
kifejezést öltött, a
melyik egyéni be-
nyornásom szerint

ezt mondta : - Most már, hogy igy túljártam a tieszeteken és
megfejtelek benneteket, megpróbálom a másikat is. - Es hirte-
len kitálalta a nagy szenzit:

- Eladó vo|na az a három hold ott a parton.

- Mi az ördögöt kezdjek vele ?
_ Hát szép lenne ott a nyaraló, lehetne lakni benne nyáron"

- Köszönjük. Majd értesítjük, ha kell. És mi lenne az ára?

- Hát csak megegyeznénk. . .

- No üljön a tüzünkhöz, félkilenc az óra és megkezdjük.

- Félkilenc? Menek,
Es elporoszkált, Úgylátszik, a fröccs féikilencre volt ren-

delve.

aoaü4ü
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A kottó§ kajak haszu..l,rtbal:.

llnnuugtsuny n ilínini uíli inmlOrugtl.
A ,,Nordlysott" fedélzetén a három kanu körül izgal

rnas készüIódés folyik. Holnap lesz a nagy yer§eny,
Az órsvezetök tanulmányozl.ák az irásbeli utasitásokat.
EIég sok horrrályos pont yan még a hibás német for-
ditásban. De hát olvégre cserkészek vagyunk, nrajd
osak ellátunk mindont a, maga rendjén. Legizgatottabb-
nak a két német látszik, rnig a két arrgol kalluzó a
Elogto§tosült nyugalom. Miután rninden szerelvény
bo van csomagolva a kanukba, a piarista ,,vöcskök"
vorsouykószon jolontkeznoka döntóbiráknál.

Másnap már 5 kor kelrrok, vállon viszik jármrivoiket
a helsingóri vasúti állomásra, hogy onnan az egy órá-
nyira levó tőhoz atazzanuk. A t:irsaság olég érdehes
ögszotótelü : Egy versonybiró (igerr rokouszenves, jelleg-
zotes északi fiú, rikitó szóke és kéksze rrrii) 0g:, sziliírr
örog angol vozotő (ez is valóságos nriutapéldany. liét
igazi angol ,,plépofa",) A néutetek öreg pararrcsnoka,
akiról mindenki azt hitte. hogy pap és kideriilt, lrclg.y
koroskedó. Két némot ,,honteslegény" és végíil a nli
oVöcsök" őrsünk két oszlopos tagja. Ezek a legjobb
kodvüek; kiosztják ogymásközt, hogy ki lesz a kapitlilrr,
a,,hajón", ki fog főzni, ki fog, ha koll, nómetül beszéhri,
stb. Nagy negbotránkozással állapitják meg, lrogy :r

a ,,csuszpájzerek" (igy csavartuk ol a dán ,,szószpejder"

- írva s/'spejdor, "vízicsorkész"-t) nem is iudítanak
kanut. Ennok az az oka, hogy a dán víziek csak ten-
gori cserkészok, kanut podig ott nem .használrrak. 

-Yonatról leszállva, a fiúk felszerelik a csónalirlkat,
olcsomagolják a húst és a krumplit, amit majd meg kell
fózniök és fókóp gondosan biztosítják nodvesség ellen
a gyufát és felveendő ruhájukat. 4, idfilrölben kibó_
vitett döntöbírói testüIet és a kisérők kara, két nagv
motorcsónakban heh,ezkedik el, majd maguk után kOti,L
a kanukat kivorrtatják a yerseny szinterére: a kies fek-
vésü.F'ure-tóra Két kis piros zászlóhoz érünk, ez.ek
lohorgonyozott doszkakereszttel usznak. A fódöntöbiró
egy szonverlélyes kanuzó és kanuépitó, (de sajnos ncrrr
cserkész). kijelenti, hogy ez a startvonal, majd rr1pgnlu-
ralja a 800 méterre levó oélr,önalat. A sorsolás eldönri
ll i'elállás sorrondjét. Egyro a némotok hatalmas vörös
gummikanuja kerül, kottóre az angolokk tünöfakanuja
nolybon igazi kanumódra kell evezni, háromra a rnagyrirok

zöld gummikanuja jut. Még egy biztató 'pillantás, &zután
a motoro§ eldübörög a cólvonalhoz. Nensokára hallani
a §tart-fültyöt és már jönnek is a kanuk. Elól a némotek
vá,gtatnak, nyornukban, (de ugy két hosszal nrögöttük)
a magyarok, hátul kulloguak, de szintén tokintélyes
sebosséggél a ,,plóh", - angolok, A helyzet ogy percig
sem kétsegos, a némot logenyek viszik a pálmát, do
igazi csorké§zvor§ony osak az angolok 'és magyarok
közt volna, mert a németelr idósebbek is. Mindon befutó
csónakot moghurrázunk és rrrost jólérdemelt pihenö
következik "§zódavand,dal" 1uregfelel a rni,frutti",nk-
nak) édesitve. Mert amilyeu rövid idó tartamú volt
oz a ver§ony, blyan fárasztó is.

Ujra felhangzik a hivó kürtszó, következik a kikö-
tósi veisony. A gtartvonal ezúttal a parttal párhuzamos
és vagy 100 méternyiro van tóle. Ki kell evezli a part-
lroz, ott a csónakokat teljesen a szárazta kelyezni:
Azutál az erdőberr kiki a §aját, pálcikáralüzött számát
luegkeresi; megint vizto bolyeuik a kanukat és vissza
startvonalhoz. Eredmény: az elóbbi lott. A tó partja
rnindenütt nádas, do a kikötóholyon keskony c§atorna egy
kis öböthöz vezot. A verseny után egy kis hajóáltomáshoz
evozüuk, ahol nagy c§odálatunkra Knud herceg boszélget
egy svéd roprozentánsal. Végtolenűl közvotlon modorán
érdeklódik áz oddigi versenyek iránt, majd ó is beszá]I
egy motorosba, hogy a kövotkozó.elég érdeké§ vel§enyt,
a kiugrást,és visszamászást - tormészetesen mély viz-
bon - maglézzo. A starttól száz méterre sípjolrebovetilr
magukat a fiúk ós inre: változatosság kerúl a versenybe :

az algolok már,egy-kettóro meginta csónakban üluek és
már eveznek is te§es gőzzel a 300meteros célvonal felú,
A nómotek'hatalmas és gyors csapásokkal igyekezneh
utánulr. A ,ntagyarok ezíttal hátrább vannak, mert a
beugrás ol'ótt nem állitották mog a c§onakot s igy utána
kellott úszniok egy darabot. A versony igen, izgató, a,a

utolsó pillanatig az:angolok vannak olóI, de a célvonalba
mégis a némotok íutnak bo gyóztesként. Lz angolok az
utolsó,pár métoron,,,ellazsálták" a ver§enyt rneit foly-
ton hátranéztek. A ntagyarok csóltakhcrsszrll jönrrek be
a némotek után. GyülekozéÉ, azutolsó verseny elmagya-
tázása:400 métores pálya közepén sípjelre ki koll ug-
rani, a csónakot megnreriteni, azltán annyi vizet kimerni.
hogy terhelve ol ne sülyedjen. Ezután a nrotoro§hoz kell
evezni, ; azt és utáua egy bóját megkeriilvo végül az öbölberr
kikötni. ltt a csónakot véglegeson kiüriteni a csónakbatr
levő ,,Ézáraz" ttthilt íelveini, tüzet gyujtani, azon gf ,l,
vízot folforralni., Yégül a kapott húst és krumplit meg-
főzni.. -. Mintlmár. a,leirásból kiderrll, ez volt a leg
nohezobb. és ,legcserkószszerübb szám. Eleinte a magyaroli
vezetnek,l a ,felfordítás illotvo mogmorités is elég jóI
megy. aronóan a motoro§ mellett a németek mennek el
elsőnek. De, a ;nieink is rákapcsolnak. Az angol vezeló
el van ragadtatva a-rvöcskök" stilusától. Csak lapát-
jaikat tartja hosszúaknak. Kis vitatkozás indul meg
az evezók hossza körül, a dán szakértő szerint a
hosszú evezó jobb, mert kitartóbban lehet vole evozui.
De a vorseny íblyása leköti megiut a figyelmet, hisz
a fiúk közben már ki is kötöttok. A parton kis
teáskannaszerü vízforraló edény- és marék rózsével
várják őkot. A németek és angolok rögtön tüzet gyúj-
tanak, mig a magyar fiúk elóbb felveszik - az utasi-
táshoz hiven - a térllleg száraz ruhát. A fiúk a túz-
zel bajlódnak, a nézók meglratottságtól (füsttól?) zokog-
nak. Néha-neha majdnenr ruegszólal egy,ik nrásik kiséró,
ha valami hibát fedez fel, de saját emberei érdekébeIt
azl"án meggonclrllja és kinos hallgatással néz. Azuíátr
Vigasztalásul a tóbbieknéI fedez fel egy egy lribát. _De
hallga ! valami igen gyengo, de folyton orösödó sipolásl
halláni ! Minddnki odarohan: hát a, ogyik némeíneli
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már folforrt a vlze! A toáskanna kifolyójába ugyanis
ogy kis síp van boszorolvo, hogy a forrás pillanatát
pontosan moglehossen figyelni. A teáskanuát boviszi a
nómot és megkezdi a krumplit fózni. Nomsokára másik
sípolás hallatszik, ezuttal magyar részröl. Azután olég
sürün jón a tóbbi ogymásután. Most a fiúlt már krumpli
pucoláshoz fognak nrajd a húsfózés következik. Egyszerre
csak azon vossziik észro magunkat, hogy az angolok
már osznek. Meg kell jegyezni, hogy csak a felo krumplit
főzték meg. Az ebéd síkores elfogyasztásával ez
azonban nom morrt gyorsasá3ra : a ver§ony végot ért.
Közbon ogy-ogy megiegyzés hallatszik: ,,Do jó, hogy
nom ozt a krumplit kóstolta nteg" a döntőbiró ,,Ha az
ovést is pontoznák, biztos nognyernók, mert olyan éhos
vagyok, mint egy igazi tengeri fóka'' és ,,Jó, hogy
egy§zorro főztík a húst ós krumplit az odényben, mort
így a krumplinak is volt logalább 7zo(!. - Ebétlfózésbon
a sorrond a szokottnak éppen a forditottja lett, I. ma- 

.

gyarok, I[. arrgolok. [It. németok. - Ebéd utál az
érdekossóg növelésére az angolok a, magyar, magyarok
a némot és némotok az angol kanuba ültek ós így
hódoltak kanuzó szenvedélyüknok. Nemsokára a moto-
rosok is kiszálltak a vízte ós ekkor pazar kéjutazás
következott a tavon, termószetosen a kanuk vonta-
tásával. Egyik-másik kanuba majdnem becsapott a má-
sik motoros lrull:ima, do ez mit som csölrentott az
élvezoton Betetőzéséül a, vasúti áIlomás mellett testülotileg

"bevágódtun,k' egy ,,cuki"-ba, ahol kitünó kedéllyel
adomáztunk a [irnonádétól pirosló poharakkal. A versony
végleqes oredrrrénve, mint azt késóbb megtudtuk. I. né
metok 68, II. mag"v,arok 47.IIí. angolok 45 ponttal. -Hazaíelé a vonaton a hangrrlat csillapodott, lojobb, le-
jobb, ogószon a mély átomig. Kiszállásnál a legtöbb
fiút íol kollett rázni,

A helsingőri versenyek díjai.

Es esto a magyar konzulnáI rcudezott kodélyes
házi estélyen ott ropták a magyarok a csárdást. És
ott a §ok vidám arc között kettó boldogan mosoly-
gott, azé a két magyar csorkészé, aki aznap jó mun-
kát végzett.

,,Politiken'( dán napilap 1927. VlIr. 13-iki cikkóból:
,,A magyarok nyitottak meg az ostét - egyrittal meg
kell mondanunk, hogy joggal vísolik a ,,logvidámabb
vendégoínk" novet. Gyors ogymásutánban pergott le
ogl,ik szkocosük a másik után. ,,Lóidomitás"-t nruttak bo,
parodízálták a népszerü svéd fúrészjátékot és végül egy
bíkaviadalt oly módfelott vidáman rendoztok, hogy a
közönség maidnem gurúlt a novotéstól.

O r s é g € fl.
Leszállt az éj, ím elpihent a tábot.
Fehét sáttak közt tőzseláng világit

- Apró kls lángok, vígan táncolók -A iov0 mélyén a multak lelke ifu ltt.
Órségcn áűok,. . Áhodozva játok, . .
Az éjaek átsya sziveme§,kopog .. .

Csíííag lehallik, szella iat a íák kazt . , ,
A tgztink tagia halkan ímboíyog.

Méíységes nagy csend. Isten dtága csenőie, , .
Az alvó etdőn mttzsikál a nyfu.
Szella a íák kazt titLon, lopva íebben . . .
A íelkem, étzem, messrc aesste ját.
Yodzza a títt<ot messrl saép :világa,

Mind, mít áímodtuak eaet éven át. , ,

Távoli ködben néha mintha látnám
A Csodaszatvast, Isten ostorát.

-- A Hadak Utja titkos fényben úszik -
Csillag tehullik.. . Éted a tege...
Nugy csendességb ea álaoőozva kétdem l
Yajjon ínefte jfu Csaba serege l
Foíd itt tena rcnőiil1 íolyó átia !ázad,
Etdely, hogy vátja ftg vátt hajr;alát.. .

Zag6 íernyvesek víssra-víssza sirják
Csaba kbályíi bujdosó hadát. . .

. . . Vissza fog jönní , , , Yátia, hlvia rlrinden,
Hlsz a hainal mát oty közel tagyog. . .
Öttűzek égneÉ szette íenn az égelt
r*el-í,el[obbanó, kósza csillagok .. .

Satet ejszakákon zúgnak az eÁak
S aki azt hallia, szive rnegíeín€$ . o .

Távolban pogány ktrtOL dvatlnak, . . .
Híszem, hogy ott ját a bolyongó sercg

A nagy cscndességben meséí az etdő -A úgi rncséket végig álmodom . . .
A kela hold íéaye megviíían tit&on
Halí<an suttogó1 sötét 1ombokon.
Áflo^ a váttát - álmodom a muítat
Az éjek meséie sair,eoncn, kopog . 1.
Csíllag lehrríttk .. . Szclló ját a íáls, kazt , , ,
A tazank lánga halkan imbolyog.

)
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ll

Harshegyi tíBztit^bor 1927.
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A helsingóri győzles vizirajlnk érkezéso.

A Cserlrészjátélr.
Régobbi nove: oElarc§zerú" vagy Hadijáték,
Ezuttal az I. kerülot rendez egyet e hó 24-2ő én,

Budaórs és Budakeszi környékén, melyro más kerülotek
csapatai és tiszíjoi is oliöhetnok, ha Sándor János ko-
rületi ügyvezető elnöknél elózetesen jolentkezlok. Ez
főleg azért volna szükségos, mert a játékszabályok nem
a tavalyiak. Erdekes lesz megfigyolni, hogy az $ já.
tékszabályok hogyan válnak be. Ettől- az elfogulatlan
vidélriek biztosabb véleményt rnondhatnak rnajd és kü-
lönöson mint rendezók és vonaldöntóbirák sokat segit-
hetnének.

Kis létszámnál, például csapaton bolül, csaknem
minden megkisérelt módszer bevált. Do már nagy tö-
megoknél. ahol még a tisztok sem isrnerik mind egy-
mást. ott bizony nehezebb a helyzet. Napimádás, fOld-
imádás, autózás. csaknem mindenütt tilos de már a
fej-tázás. olialtfutás, fedezékfelhasználás kérdésében,
de sót a kalapkarima vizszintessége dolgában is külön-
böz,ók a csapatszokások s ígv nem mindenütt ugyanott
a hatá,ra között an,i szabad. és anri nem, tla a számok
mellé kar vaEy vá,llszalagot is tosz.ünk. sok visszaélés
lesz céltalanná. csakhogv könnyen kisertéslre jöhot az
erósebb és nagyobb, hogy ne egészon kínréIetesen
szed.ie azt le a kisobb ollenfeleiról. A rohaurok körül
is sok a vitás kérdés.

Ezért próbálták meg azt, hogy ugyanazt a számot
mindonki a kalapián elól is, meg hátul is viselje. Igy
hiába áll a ía elé - háttal az ellonségnek, hiába ke-
resi fényes nappal a Göncöl szokerét, hiába mászik
fára, ha- észrevoszik, lo is tudják szedni. Es teljesen
természetellenes is volt a régi rend, amoly szerint csak

a szomben jövó ellonség volt voszedelmes, do a hátul-
róI tánadó nom. }Iikor pedig mindon támadásnál a
meglepó mogkerülések szoktak a leghatásosabbak lenrri.

Az idén nrást próbálunk. Most nem lesz §om sza-
lag, sem dupla szám, hanem az ogyszerú szám mollett
rongylabda szeropel a lószerkészletünkbon. Ez tehát
számos és ,,bombás" (: pompás) játók lesz.

Ezt a labdát bo is lehet krétázni; igy vitás eset,
ben könuyebbon állapítható meg, hogv talált-o. Mindenki
annyi labdát csinálhat, amennyit akar, az ellenfolek
elhajigált golyóit is fol szabad szodni.

Perszo, ha kavics, vagy bármi más kerülno a
rongy közopébe, úgy a birák az egész csapatot kiállit-
hatják, sőt az egész felet vesztesnek mondhatják ki,
nrort fő a csorkészszerúség és ez igazán nem volna az.
A cserkész játék közben §enr feledkezik neg arról a
tíz törvényről, melyre fogadalmat tott.

A tár,csó, periszkóp, ieladó és távboszélö mindon
faja használható korlátlan monnyiségben. Moglehot, hogy
szorkocsikra is szükség lesz. Elelemról kiki ma€ia gon-
doskodik - a botok otthon maradnak, A részlotes
szabályzat ki van nyomtatva és az I. korület mindon
csapata megkapta, söt sok már ki is próbálta. Hogy a
feltevés mi losz, azt nem mondom meg - mert nom is
tudom. De ez nem is fontos.

Aki nem játszik, a rendezésnél ís sogíthet és így
is szerozhet tapasztalatokat. A csapatok olosztása a
folek között majd csak utolsó pillanatban fog megtör-
ténni. Áddig is nézzük át a térképjeleket, morzét, elsó
segélyt, trtrjük fel az ingünk ujját, csináljunkrongylab-
dát néhányat (a többit úgy is bozza az ellenség) és
készriljünk a barátságos kis csatára ! Z. G,

Pályázatunk
A Magyar Cserkész julius 15-iki számában közölt

3 pályázat közül az elsó határidoje aug. 29-én lojárt.
A boküldött tábori vázlatrajzokat egy szigorú biráló bi-
zottságnak adtuk ki s azok ozonnel a következó vég-

eredménye.

határozatot hirdetik ki: I. Nesztler János, 85. sz. Zinyi
cs., II. Kovács Lajos, 910. sz. Fáy cs.

A nyertosek a dijakat a Szövotség Gaztl. hivata-
lában a hivatalos órák alatt átvebotik.
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Annyit hallottam a vízitelepről, hogy olhatároz-
tam, most már elmogyek ós felfedezom én is. Yégtére,
ha a magyar vízícserkészek az angolok, dánok és más
nagy tongorésznomzotok olótt olvihottók a babért Hol-
singórben, ha mindon örogc§apat, egyix a másik után,
a',,vizosokn közé lép, ha még az ogyéniességéról híros
Szilárd Edömér parancsnok úr az ő oMéh központi"
csapatával is ott tartja a zá,szlószentolését, akkor kell
ott valanri látnívalónak lennit Elhatározásomat a tett
követte. Do a tott olkövotéséhez szükséges volt tud-
trrlm, |togy hol van ez a vizite|ep és hogyan lehet oda
kijuttli.

ilit csinál il.yorrkor az etnber ? Elóvoszi a Magyar
Cserkészt es lapoz-lapoz, olvas-olvas, kere§-kere§, kutat,
kutat - hogy anltál idogesen a sarokba vágja, mert
rnindont mogtalál bonne, csak azt nem, amit keres ?
Vagy kérdozósködik és ezzo} olárulja, hogy kovesobbot
tud, mint más - tudni látszik ? (Kirándulásaimból tudom,
hogy a kérdozóskötlésre mindig rossz feloletoket kap-
tam. Mikor mótorra}
érdeklódtom a logjobb
út iránt: a 1]. km. jó
országút (:'lq, óra)
helyott 8 km.-os hegyi,
korékvágásos, árnyé-
kos, do pocsolyás, szi
bériai hullámvasútnak
való "rövid" útat (:2
óra) ajánlottak. Nagy-
marosról Zebogénybe
gyalogosan mentemben
viszont ,jó" poros úton
nagy ívberr körü§árat-
ták volom az ordós
Hegyestotó szép kilá.
tású csúcsát. Azlán,
ha'én kórdozek vala-
mit, talán kutyába som
vosznok, vagy elkérik
az igazolványomat és
akkor kisúl, hogy már
régóta nincs megrijítva !

Valamiképen el kell to-
rolni a figyelmot .az
ilyen kollomotlen kérdósekről és rigy megoldani az
ügyet, hogy no is lássanak, mikor kérdozek. Például
távboszélón - do ingyen.

EIsó pillanatban a kövotkozó hosszadalmas és
gono§z torvot gondoltam ki: Elmegyek az olsó korület
hivatalába (Bp. IV. Váoi u 62. f.sz. T), do minthogy
ók hétfő-szorda.péntoken vannak ott, tohát kodclen vagy
csütörtökön. Aztán olóször is méltatlankotlom, hogy
mindig az ninc§ ott, akit keresnok. A ztán mindon át-
menot nélkrll, do félreérthetetlon célzással olkezd az
embor beszélni egy ,,másik" hivatalról, ahol mindonki
késik, mikor jön, ollonben a hivatalos óra végo felé,
még szóközben is, locsapja a tollat, bogy mikor az őra
üt. már kivülról csikordúljon a kulcs a zárban. Ea ez
mind nom hat, akkor bele lehet dobni a vitába, hogy
jobb volna, ha a kerület *hivatalai' (értsd és olvasd:
a Sróf Pál titkár úr) a Csorkészházba mennének, akkor
legalább a korü]et ügyeivol délelótt és bármikor ovélot-
lenül" a szomszéd szobákba közvetlenúl a központhoz
lehetne fordúlni. Ha még ozzel sem törődnek, fel kell
vetni a kérdést, hogy 

"minek 
is van kerüIot a világon'.

Erro egészon bizonyos, hogy észrevosznok - bárki
legyen is ott - és cólzásokat tesznek a táyozás himes

Pöttöm Zziga útja a vízitelepre.

Tengerpart (Adria).

mezojéro. A kitossókolósro az embor kifolé indúl, az
ajtó mollett oszabad ogy pillanatra" kiáltással beloka,
paszkodik a távboszélóbo. Az ottlovók örülnok, hogy
szabadúltak tólom, még osak eszükbe sem jut távbC-
szélódíjat kövotelni. Ákkor aztán, mint ,ujságíró" fel-
hivom a központot és nagy kegyeson riportot igérek
nekik.

Igon ám, do mi losz, ha vélotlonül épen az ogyik
öreg úr van ott, nom ugrik bo nekem, hanem az iga-
z.olvánnyal kezdi a,z ismerkedést ? Manapság, mikor
olyan sok az álcserkész, Dagyon szoktak az igazo|lá-
nyrrk iránt érdeklódni.

Szóval az egész terv ro§§z. Mit tesz ilyenkor rr,

nragamfajta ügyos orrrber ?
Elóször is leogyszorüsiti a tervot és épen ellenke-

zólog nom kollemetlenkedni és észrevétetni akarja ma.
gát, hanom egyszorüon és csöndesen benyit a hivatalba,
a legtermészetesebb otthonossággal foltűnés nélkúl oda.
lép a készülékhez ós boszél. - lgy is tettem.

Lábujjhegyro áll-
tam, elővettem logmé-
Iyebbik bangomat, be-
lekötöttom holyo-
sebben köttettem
magamat a Lipót 920-
98 ba és rászóltam:
,.Itt Pöttönr Zsigmond

- sürgősen kíván be-
szé|ni az országos ügy-
vezalő elnökükkel."

- Azonnal. Krk
... brk. . alsó vo"
nalba. - Szólalt mog
egy szóko nói hang.
Böviilro rá hallom:

: Itt elnökség.
Ki kores ?

Itt Pöttöm
Zsigmoud. ujságíró. -Kérem, hogy jutok ki
legjobban a vízitolopro ?

: Hát fi.acskám,
az attől függ, honnét
beszélsz.

Ijodtembon lecsaptam a kagylót. Hogyan lehet oz?
Talán közbon más tolofonon valami titkos kémszorvo-
zet olárúIta, hogy ki áll a készüléknél? Vagy talán
van olyan ujfajta távolbalátó szerkozoto? Csak késóbb
jOttem rá. hogy alighanem a hangom mégsom volt
eléggé mély.

No do sebaj. A Sróf Pali barátom (dacára annak,
hogy páros nap volt és csak 8le4 

- akár hiszik, akár
nom - ott volt és) mogmagyatázott mindent. Elmondta,
hogy elmegyok a Berlini-térre,-oút-Tebz,állok egy 11-os,
3 as vagv ó5-0s villamosra, pzon.2fi il9rcig utazom,
a Rákospatakon túl, a Meder.aIcápáL tt.fettőtlenitö in-
tézet olóit (vajjon nem ugra_tui aka{-§ gótloltam elsó
pillanatban) leszállok, kinegyg!-gtfr- Iépésse}, a Duna-
partra, ott lefütyüIön a titkos jér&U|.F; Mr" ]és máris
jonnok értom a szigetról küttin csóüpffil és .fejonkint
10 fillérórt átvisznok a telopró... , 

_

Nem mertem bevallani,,hogy, a magyarázatban két
nehézséget is találtam. Áz elsó, hogy hogyan ,,fütyülöm
[e" a oE[. M." jelet? Do ezt még mogoldhatom, mert
vagy a csapatkönyvtárunkban felkutatom a oSztrilich-
Zsembery jeladás" füzetot, vagy egyszerilen megkérrle-
zem valakitől. Hauom a fejoukint 10 fillór, az.schog;.-

i,

l
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§em totszott nokom. Ez oda-vissza 20 fill. vagyis 3
zsemlyo, vagy egy csúzligummi, vagy ogy pohár tej,
vagy 5 doka savanyúcukor, vagy . . . ogy szóval va-
gyont Kell itt más mogolilásnak is lonnio! Nem tartoz-
hatik mindenki a vagyonos osztályhoz, mint a Sróf PaIi
barátom. Mit tegyek, mit tÖgyok ?

Szoroncséro Palihoz jöttek. Pokoli ötletem támatlt.
Ismét folhíttam a Lipót 920-98-at és a szóko női
hangtól a 

"titkári 
hívataltu kértem. Valamí Kazay vagy

Kazy nevú úr jelentkozott.
: Itt pöttöm zsigmond segédórsvezetőholyettos

- vallom bo most már óvatosabban.

- Tessék!
: A .H. M.' jolot szorotném kérdozni.

- A kód szorint?
: l-igon - hagyom rá.

- Mindjárt. Hát a nomzotközi jolzéssol kapcso-
latban, igon . . . oz azt jelonti, hogy . . .,Hajóm
Mogsérrilt. Utasokat ki . ."

: Nom órtom. - Szaladt ki a számon

- A tengerészek nenzotközi jolzóutasítál\ az
úgynovozott kótldal kaposolatosan a H ós M zászlók
ogyütt rövidítvo azt jolentík hogy most úgyobár, hogy
totszik jólértoni? . . . Azt jelontik, hogy . . . ,,Eajóm
mogséríilt, utasokat lo kívánom adni.: Köszöuöm.

Úgy látszik Kazy út rólam, mint csorkészróI fel
som tételozto, nem is gondolt arra, hogy osetleg nom
tudonr a Morzo jolekot. Azt hitto, valami nagyon noho-
zot akarok kérdezni. Es porszo noki most is a dániai
gyözelem és a tongori jolzés jfu az eszében. De hol
vagyok én még attól l Hiszon a szomafórjelzésről sincs
sejtolmem §€íIl 1- do a Morzét is toljoson elfelodtem
inár! Ezek után osak nem vallhatom bo a tudatlansá-
gomat. Szomorúan tettem Ie a kagylót . . .

Még az is moglehet - gondoltam magamban -ha valahogy bo todnék is jutni a szigetre, a tolopro
mégsem erosztonek addig bo, míg a titkos jolot ol nem
fütyülöm. Azt mindenképon mog koll tudnom. Tanáos-
talanúI nézok körüt - és akkor látom, hogy aki a
Sróf Pali barátommal beszél, a,7, egy 30 as fiú ós hal
lom is, hogy nagyon omlogoti a vizitelopot. Mindjárt
mogkérdezem, kimegy ? Ki. Most ? Most. Elkisérom. Jó.
Hát oz nagyszorú - gondoltam.

- A Dunaparton ülünk fol? - kérdem.: Nem hagyom felültetni magan.

- Lzt akarom kórdezni, melyik villamossal mo-
gyünk? Átszállót voszünk? -

: Teheted . . én gyalog mogyok.
Elhúltom Ujpostro gyalog kimenni? Estóro sem

érünk oda. Aztán a mindonfólo lakatlan külvárosi torü-
Ietoken át olvernok a csibészok. .lrztán mi lesz otthon,
ha nom jövök idojóbo visgza a vacsorához? _Most 4
óra van, 

" mire kiériink 7, miro beérünk 10 ! És móg
nom is láttunk sommit. Do nom akartam mutatni az
ijodolmem. Tovább kérdoztom :

- .Ió, aztán mikor órünk ki ?: En osorkészmonotbon félóra alatt szoktam ki-
étni az otthonból.

- Do innét ?

- Més egy nogyedóra. . . ha nincs szerencsénk.

- Mi az, hogy szorencsénk?
: Ilyonkor sokat iárnak ki a 30-as öregek és

azok közül többnek motorja van és arra is felülhetünk
és akkor ogv-kettóro kinn vagyunk az öbölbojáratnál.

- A Moder utcánáI?
: Ott.

- Ahol fejenkint 10 fillér . . .

: Eooogyne l Mort az o|yan sok van nokuuk. ilIi
a magunk csónakján kelünk át, a Hollón.

- Engom is átvisztek ?: Ha volom jösz.

- Hát jó, do én elóro mogyek villamoson, tudod,
útközben még ozsonnára is.akarok venni magamnak
valamit és nom akarlak foltartani, do nrajd adok belóle
noked is, már én ott leszok mire jösz . szóval a
Meder-utoánál loszállni . . .

: rgen, a Ganz gyár mollett ki a partig, onnan
már jól látszik a tolop, a nagy tltaj,, az ugródeszka,
a vízi ólot, olyan zsivajgás van ott ilyenkor, mint a III.
B ben tízporckor. Mindig van, aki jön, vagy mogy. H,át
no is várjunk egymásra. Yagy találkozunk, vagy nom,

- ígazl Jó munkát!

= Lógy réson l
Folszálltam egy villamosra, a Dunaparton végig

a Dráva-utcán át a Yáci-útig, itt átszállok egy 8-asra
ós mogyok. Yárom, mikor íbgynak ki a házak, mikor
jövünk a Rákos patak erdejéhoz; malrnához. A gyárak
ogymás után maradnak el. Egyszer csak beszól a ka-
|alz: ,Yégállomás."

- Hú ! Ez nem rossz ! Hát a Meder utca mellett
már elmontünk?

: Do ol ám, régon.
. Most mit togyok? Yisszafelo megint váltsak iogyet?
Es aztán megint elhibázzanr a holyót? Aztán esetleg,
mint egy inga villamosozzak fel-alá a fertótlenitó inté-
zot elótt, mig minden pénzom olfogv ? Mert hogyan' ta-
láljam ki, molyik a Meder-utca - itt kiun nom nagyon
szokták az állomásokat kiáltani. |gaz - a fertótlenitó
intézotet megleshottem volna. De most nár mirrdegy.

Megkórdom : mos§z6 ido gyalog a Meder-utca ?

- 3 állomás. Hová akar menni ?

: A osorkósz vízitelepot keresem.

- Akkor csak menjen itt a vasúti hídon a szi-
gotre, aztán lo a part mentón, mindég igyenyost, 10
perc alatt ott van. Az rövidobb

: Köszönöm.
Átmogyek a vasúti híd elsö szakaszán, lokorülök

a lépcsón a partra, közbon arra gondolok, hogy a szi-
geti vadonban vérszomjas bestiákkal is meggyülhetik
a bajom, mort hiszon róluk, köznyolvon szúnyogszigot-
nek nevozik e holyot.

Szírnyoggal úgyan egész nap nom találkozhattam,
do holyotto más vicsorgó fogú dühös fonevadak álltak
elibém. Hangjuk ogyáltalában nenr volt zürnmögésnoli
novezhetó. Lábaikat mogszámlálva négyet láttam s így
némi olmomunka után mogállapítottam, hogy ozek ku-
tyák. Bár szabályos ], n, 80 cm.-o§ csorkészbotom nenl
volt velem, mégis közéjük morészkedtem. Elszántságour
úgy látszik hatott rájuk, mert kedtés mögé futottak és
ontran ugattak tovább, mintha azt kiabálták volna: hrt
oz a kerítés nom volna itt nrég jobban ugatnék. Visel-
kodésükbóI megáIlapítottam, hogy tudják, hogy amelyik
kutya ugat, az nom harap (t. i.: addíg, amíg az uga-
tással van olfoglalva). Roppant komolyan és határozot-
tan montem tovább - do mindon pillanatban készen
arra, hogy négykéz|ábra állva rájuk ijesszek. Azt ol-
vastam ugyanis, hogy ozzol lohot óket a logjobban
mogrónríteni. Nom voltam ogészon biztos benno, hogy
vajjon ozok a kutyák tudják-e, hogy meg kolleno ettó]
rémülniök s így ogészen jól esett, hogy nem voltanr
kónytolen ozt kipróbálni.

Közbon eszombo jut, ha itt volna az órsvozetónr
már kérdezné:

"No, 
mogfigyolés, bocslés: hány méter hosszú és

maga§ volt a hidl Milyon szélos a gyalogjárója? Hány
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lépcsőfok a foljárója ?" Találomra felelek magamban
a kérdésokro és sietek tovább.

A sima vizű öbölben már látok cserkészeket ci.
kázni a vizen, olhaladok az elhagyott labdarúgópálya
nellett és - 3 porc múlva vasrácsos kerítés zárja eI
az aíamat.

Püff neki !

Bámulok a rácsos kapúra - mint az a bizonyos
borjú. De csak nom akar kinyílni. Megrrézonl a zátat.
megbecsülöm a magassá,gát. Bonézek a hátamögé. Nem
volna könnyü átmászni . . bár talán sikerúlne
de mégsom tanácsos mert azért karités, hogy tilos
tlomászni . . azt szorotném tudni, ha vizitelepet csi-
nálnak a csorkészoknek, miért veszik azt körül dróta-
kadályokkal, vizzol', átkelési díjjal és a modern hadi
tudomány minden elképzelhotó akadályával? Még a kö-
zépkori várak is könnyebben voltak hozzáffuhetők, mert
ott logalább felvonóhíd és portás is volt Titkos jeleket
és belépódíjakat senr kértek. Es akit egy§zer beeresz-
tettok, azt meg is vendégelték. ltt ellenben biztosan
még pénzért sem lehet kapni csokoládét . . . hopp l Az
ozsonnámról nrajd m:gfeledkoztem t

Néhány lépésnyiro találtam kofát, elintéztem az
,,élelmezés" kérdését, visszamontem a kapúhoz és tovább
füstölögtem magamban. Köz.ben írgy tettom, mint a
rendór, mikor dühös, elóvettem a jegyzókönyvom és
kezdtem felírni:

,7. A telep ko:záférheíetlem . . ." Igen ám, de
akkor a 30-as öregek motoraikkal hogy mennek oda ?
Jutott az eszembo. Mégis csak kell valami módjának
lonni, hogy az ombor bejuthasson. Hisz a motorosok
nohozek, nem rakhatók csónakba, mint a7, ogyszerú
korékpárok. Bizonyára itt is van valami közös titkuk a
vizeseknek. Ezt, ha törik-szakad, ki koll fürkészneru
és le koll lepleznem.

Közben jön egy cserkész. Ujpesti 33 as. A leg-
nagyobb lelki nyugalommal andalog a rácskerités fo]é.
A vasajtónál balra fordúl, a parton lemegy a rézsii
kövoire és - és ? kisúl, hogi, a vaskerítés nem tart a
vizig, lenn a viz partján a mostani vizállás mellett
egyszerüen és nagyszerüen meg lehet keriilni !

Nahát !

Lzaz, hogy mégsem ,,nabát". Ez tilos és porrt.
utána szólok:

: Testvér !

- Nos?: Arra nen szabad járni l.- De nekem szabarl,
=: Ki mondta ?

- G,r,ula bá'!
: Mit mondott ?

- Hogy a kerités nerrt vonatkozik a oserkészekre.
Akinek kellően mogujított szabályos cserkészigazolványa
yala, az átjárhat a bekeritott ter,ületen, nem fogiák ol
:r folyamórök.

: Igen, de azért a kerítést nem szabad §om
mogmászni, sem kikerülni - buzdúltam fel.

-_ Ki mondta ?
Meglopődtem. Azt hiszent, a lV. és V. cserkész-

törvények szellenrétől egv kissé eltérő hangon fol;tattuk
vrrlna a vélemérrycserét, ha rrom jön két ri,jabb cserkész,
akik - óh, csodák csodáia - Ilem állnak mog, nenr
kanyarodnak sen}errer az idősebbik lrekintegy an l.jtó-
nak, a zsebéből kulcsot vesz eló és kinyitja. Igy persze
nem vicc kerókpárral vagv rlliá,r motorral is ki.járrri.
Tólo tudtuk rneg, hogy 50 íil}erért minden csapa[ sót
minrlon igazolványos cserkész kapbat kulcsot.

,De hát e,tt rrriért rrem hircletik ki?" jegyeztem

be a iegyzőkönyvenrbo (és közben arra gondoltam, hogy
miért is nincs megújllva az igazolványom.)

A korités mögött a tolepig uéhány száz métet az
út a parton. Áz egyik fú azt mondja, hogy moleg
esténkint szoktak csavargók ido kijárni aludni és a
kikötőfelügyolőség alkalmasint azért osinálta a vaskerí
tést, hogy tisztességes emberek no háborgathassák a
csal,:lrgó urakat. No, de ez biztosan csak amolyan
rosszmájúskodás.

Ázért mondom ez1,, mert csatargót nenl lá,ttunk, de
találkoztunk egy maftőzzal még s ós az meg azt mondta,
hogr- amerikai ültetvények miatt van a kerités. De
meglehot, hogy neki sincs igaza, mert én hiába tlülleszt-
getlem a szemeimet, semmi amerikaiasat nom bírtam
felfedezni. Még a küIönbözó tilalor_ntáblák is mind ma-
gyartlk voltak.

Azt is mosélték a fiúk, hogy a szigot közepén
sáros rit vitt végig, kátyus, gidres-gödrös, úgy hogy
alig lehetett rajta járni. Most aztán kotlókkal sok sár-
levest eresztettek tá és az kitöltötto a régi lyukakat.
Ujak pedig nom keletkezhetnek, mert a puhaságra senki
nem mer ráhajtani.

Hát most e.qak arra vagyok kiváncsi. ha Sipócz
polgármester úr, vagy más nag1 úr holmi zász|ó*zonte-
Iésre és más ilyen nagy ünnepségro ide ki akar autózni,
rrkkor, hogy jut ki majd ? Mert minden tisztelet Gyula
bácsinak, a telep igazgatójának, do repülőgépállonrást
mégsem igen rendozlretett bo a telepen. Különben meg-
lehet, hogy a sziget igazán .sziget és aulóval egyálta
lá,ban nenr lehet reá jutni. Legalább a vasuti hidon át
nem, mert ott a part í'elól lépcsók vezetnek fol, azokon
még mótorossal sem lehet felmászni. Az egyik fú hal-
lott ugyan valamit, hogy a szigot sziget is, meg nent
is. mert az északi végén valami zsilip nreg széles híd
van és azon járnak bo a mótorosok is. De oz senr
hiteles. Míndenesetro majd utánajárok a kérdésnek, -valamikor - vagy soha.

Arról ís hallottak a fiúk, hogy a szúnyogszigeten --
de persze a keritésen kiviil - céllövöldo, }'aprika Jan-
csi, mutatványos bódék, szóval egész városligot lesz

- valamikor vagy soha. Engem nem, érdekel. Ha
lesz, akkor legalább a kutyák is e]kerüInek onnét, az,

rrtakat is megjavítják és parancsnok koromban talátr
saját Ford autómon járhatok a Telepre. Ha mog nent
lesz, akkor nekünk is tObb nyugtunk lesz.

Hanem nrinden pletl kát nem mesélhetek el. Elég
rnegomlítonem, hogy a végén mégis kijutottam a vízi,
telepre, amelynek a partja helyenkint olyan, mint Ver-
dun várfalai lehettek a háború után, aztán van néhány
óriási hangár, de rrincs egyetlon nekern való szövetségi
Iadik sem. 30 as }rarátotlt már hiinn várt és sokat beszélt
a titkos szekrénr,-
ajtóróI, óvi 40
pongós kétab]a-
|icls utcai szobák-
ról, - folfedezó
utakról a nádren-
getegekben. Ye-
lence-Székosfe-
hérvári r,íziútró],
1030 kilónróteres
l,ánrlorlásokról és
a leguiabb dán
glvózelenrról, de
urind erról majd
uráskor - vala-
mikor vagy
soha.
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Egyszor Zsombery Apó úgy halárazta mog a kü-
lönbséget a cserkósz és az - ökör között, hogy az
ökröt csak az érdokli, ami ohotó, a csorkészt podig
egyéb is.

Táborozásokon sokan megjárták a szárnyaskorék,

- a vasút biroclalmát § a v&ggon kiállitásától a kirako-
dásig sok mindont megfigyelhottek. Azt már nom mer-
nóm áIlitani, hogy a látottak, hallottak, okaival ós rend-
szerévol is tisztába jottek-e az ipsék. Ambár a csajág-
röcsögoi 137-es órház nagybajúszú ,fónök"-étól a nagy
pályaudvarok gondterholt forgalmi hivatalnokd,ig mindonki
szivoson arlott volna folvilágositást.
, Ti per§zo nom akartatok ,,alkalmatlankodni !n
Erúom . Ertom . . .! Magam is ilyen,,szerényn
voltam ifjúkoromban l Boldogult ódosapám más szóval
úgy mondta, hogy'- mafla, do hisz'oz majdnem mind-
egy, úgy-o ? Azért a szégyonlósobbok kotlvéért megma-
gyarázok ogyot-mást, még hasznát vehetitok. Angol
vagy amorikai scout-boy biztosan kinovetno, ha offéle
orégi dolgokato hoznék noki oló . . .

A különbejáratri tohorkocsinkat már ráákasztották
a vonat vógóre, az indulás idejo osigasobességgelközo-
letlik. Az izzó doszkaalkotmányban tikkadtan hápog a
csorkésznépség. Egyszerro talpon van mindonki. ,,Már
jelezlu - rikolt fontoskodó arccal Muki. Valóban !

Háromszor 2-2 harangütés hallik az iroda felól, a kis
villamoscsengó podig, ami acldíg valami bádogtetó alatt
fölyton zakatolt, hirtolen olhallgatott. A parancsnok ron-
doletéro loorosztik a mollvédó rudat, clo ezért a sok
kiváncsi foj mind az ajtónyilásban. szorong. "Nini. most
felemelkodett ott olól a jelző karia lu A vonat olejéról
sipolás hallatszik, a kalauzok ,fütyiilnek ráu s jobb
karjukat felomolik - rövio kürtszó s máris akkorát
rántott a mozdony, hogy a Muki és a Pityu kopasz feje
alaposan összokoppant

Kürúszó. integotés, kalaplengetós - ós a mamá-
sabbak sóhaját elnyoli a kerokek csattogása.

Elhaladunk a jelző mollett s imo alighogy elhagy.
tuk, a jolzókar mogint leoreszkedik.

Most nézzük, mi minden történt ?
L. Hárowszot két haraugütés: Üzonot a következó

állomásnak és a közbeesó pályaóröknek, hogy a vonat
indúl. Hát amikor háromszor három harangütést hallunk?
Elsó esetben a vonat Budapost 7előI, ltóbbíban Buda.
post (vagy nagyobb kiiniluló állomás) felé indal.

Yan másfélo harangjelzés is. Pélalául ,Minden
vonatot mog kell állitani l" (ha netalán gzembo inditottak
két vonatot.) Yasy: oMozdony jójjOn munkásokkal és

orvo§sal" (adja a jó Iston, hogy ozt sohaso. halljátok).
Do amit mindonnap hallhattok, az az ,0rajol". Ezt
pont déli ].2 órakor adják (tizonkét harangütós). IIa
ohhoz igazítjátok az órátokat, nyugodt lélokkel le-
szidhatjátok a szakácsot, ha az obéd ninos kész idojéro.
Nem sogit sommi kifogás.

2. A ki,s csen§ő elhall§at, mort a jolzót 
"szabadraállitották". Ez ugyanis ellbnórzó csengó, moly addig

szól, amíg a jelző ,,tilosra áll". A szokatlau csond
figyolmoztoti az állomás szoméIyzetét, hogy valahonnan
vonat jön az állomásba.

3. Mi is az a jelző ? Az á|Lamás házötző kutyája.
Van többfélo: karos és tárcsás (1. ábra). ,,§zabad"-ra
(2. ábra) akkor áIl a jelzó, ha a karja 450-os szög alatt

Fo T

L At
1. ábra. Álonrásl jotzók ,Tilos' állásban. 2. ábta, ,Szabaa a bejárat!'.1

folfelé áll, a korok tárcsa a vágányok folé fordul, mig
a szoglotes tárcsa vizszintoson fekszik. Elágazásoknál
vaqy kettós vágányú pályán kottós karjelzót alkalmaz-
nak (2. ábra;.

No folojtsük €I, hogy mintlig a monotiránytól
jobbra áIIó jolző az irányadó (mort a mozd,onyvezotó
evon az oldalon áll). Az elromlott jelzőI, vagy amelyik
bármi okból mást mutat, mint amit kéno, ferdo léc-
koreszttel érvénytolonitik.

A szabadra állitott jelzőt a vonat elhaladása után
azonnal tilosra kell állitani, nohogy valami nrásik vo.
nat utánamohesson.

§Otétbon fehér lámpa jolzi, hogy ,Szabad,", zöld,
hogy ,,Lassanu és piros, hogy ,Megállj". KOdbon, vagy
ha a jelző lámpása olromlott, a sinro orósitott ,durran-
tyú" dördüléso figyolmeztoti a mozdonyvezotót, hogy
,,no tovább lu

4. A vonatvezelő, ez.a kalauzok parancsnoka, aki
a poilgyász (pakli) kocsi kis fülkéjében intézi az irás-
beli toendókot s aki útközbon a vasúttársaságot képvi_
soli. Felismorhotó a piros-kók jelzóktirt zsinórról. A
tnozdonguezető más, az a gépész s a vonattal nincs sok
dolga, sípjolo vonatindulás elótt azt jolonti a kalatizok-
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nak (vonatkiséróknek), hogy ,mindenkí a helyóre!"
Erre válaszolnak ók, fütyülvén a yonat végétől kezdvo
olóre folé: ,Indulásra készon" (azaz. hogy mindenki
felszállt, az ajtókat betolták stb.), miro a vonatvezető
a mozdony irányába fordulva a kiirtjébe fúj: 

"lndulás 
!"

A ,rvezér rlr'' orre a jolro 
"rányitja a gózto, mely ez-

idoig sísterogve tódul ki a hengercsapokhoz s máris
gurulunk

Robogunk és figyeljük a pályát. A tölté§ szélén
szogletos, fohér karók suhannak ol. A rajtuk levő fekete
számok ogyre magasabbak. Ezek az ll. Il. hektonréter
karók (száz, métorenkint), I(ilenc ilyen cövek utáIr egy-
ogy kilométerkó van. A zsebórátok seí{itségével köny-
nyen kiszámithatjátok ezekből a karókból, hány kilométer
sebességgel halad a vonat. Póldául: 8 perc alatt 7,)
karót számoltunk, akkor 72X60/8 : 54 kilométer

lejtésmrrtatókat (3, íbra). A rajz
métert halad vizszittte§en, azuttin

432 5 méterenkint 3'7 métert
lejt. A legnagyobb lejtés 25 m.
kilométerenkint. A lojtésnruta
tóra a mozdonyvozetőnek van
szüksége, hogy idejében fékez-
hosson, vagy pedig (omelkedő-
ben) olég gőzt arlhasson. A
pálya nentén ,,drótok" húzód-
nak, rrrelyeket kis csigákon

vezotnek. A sorompókat, jolzóket állitják ezekkel L
huzalokkal. Figyeljétek mog o§ak, ha nyilt pályán,
tilos jelzó elótt áll a yonat, a sodronyok összecsendü-
léséből tudhatjátok, hogy már nyitva van a ,,bicska",
azaz szabad, a bojárat.

Orházak . . . kiskortek . . . tojosköcsögök a ke-
ritéslécoken . . . bámészkodókisgyerekek . . Kemény
vigyilzzban á|| háza elótt a páIyaőr (4. ábra). Jobbjában
összecsavart piros zászló, doréksziján szögletes pléh
doboz. Mellotto a jelző tárcsák (pirosszegélyes fehér,
fohérszogélyes piros és zöld szinü.)

Azt sejtitek, hogy nem disznek áll ott a bakter.
(Muki szerint; ha a prétor háza _ pretorium, akkor a
bakterlekás -f baktériumt! Nem igaz?) Minden vonat
elhaladása után bejárja az őrizeléte bizott vonalszakaszt.

Jelzésokot adhat a zásb|ójáva|, jolzótárcsájával,
abban a bizouyos pléhdobozban tartott durrantyúival,
sötétben lámpással. Például ,,Szabad"-ot jelent a ro-

4. ábta, A 
"bakleíház".

Kalapácsával megkopogtalja a sínekot, nincs-e repedt
közto ? Nagy, francia-kulccsal utánah,űzza a meglazúlt
csavarokat. Es fóképen jól megnézi az elhaladó vona-
tokat : rajt' van e a mozdonyvezotő és a fiitó (ha csak
egyik van ott, akkor balosot vagy büntény történt);
megfigyeli, nom kucorog-e különösen tehervonatokon
valami ingyenrrtas a fékbódékban, nem lazult-e meg a
kocsik rakománya, nem fut-e bofékezotton valamelyik
koosi, mogvan.o a vonat vógo - s még sok ogyebet.

nattal szembenéző (középen) fehér
tárcsa vagv lámpás. oT,assan": zöld
tárcslr vngy lánrpa, rézsút lefolé tar-

tott zászló (ó-ik
5|p\. ,,Il{egállj l"
piros tárcsa vagJ
1ámpás, körbofor-
gatott lámpa, sap-
ka. zász|ő vagy
bi,rrui , más tárgy,

Ha tohát va-
laha abba a hely-
zelbe kerültök,
hogy vonatot kell
nregá|lítanotok -szombefuttok a vonattal s kiabálás

lapot, nyakkoudót, kisásót, sötétben
gallyat körben forgattok.

.. Etr,ünk, ittunk, énekeltünk - odaértünk a célhoz.
Orvendezve köszöntjük a bejárati jelző fehér lámpását.
Do hogy vagyunk a aáltójelzőkkel? lrz se boszorkány-
ság, de szó helyett többet ét a rujz. (6, 8. abra.)

A vonat lassít, megáll. Á mozdony mellelt horuá
/yos üvegií lámpás. A szomfülesebbek kirakás közben
is odasurrannak s látják, hogy a uizdarí,t. totojén van.

7. ábía, Kitéíőbe| 6, ábra, Kanyarodóból egyenesbe.

A nagy rohanás után ugyanis jól osik ogy korty a tüz-
paripának A mozdony alatt és elótt a sinok között
hosszú gödör, csak úgy hullik belé a tüzes hamu és
salak. Ez a tisztitógödör. A postakocsi kinyitott ajtaján
piciko kéklámpás jelzi, hogy a postások mégdolgoznak.

A mozdony elojén két nagy fehér lámpás. Ha ki-
alszik menotközben, a pályaór megállitja a vonatot,
mert röndnek muszáj lönni. Kottősvágányú pályán (pl.
Kelenföldön s a budaposti vasúti hidon) ogy fehér és
ogy zöld lámpást is láthattok a mozdony homlokán.

A vonat végét viszont három (vicinálisokon két)
piros lámpás jelzi. Kottó ezek közül elóre fehér világot
mutat - erról látja a mozdony- (és vonat.) vezotó,
hogy a vonat vége nem szakadt le.

De a tehorautó már készon áll, indulunk haza a
mamához.

Egyelóre elég
a vasúti tudo-
mányból. Muki.
nak még sok is.
Dehát te nem
vagy Muki, ugye?

Velősy Etrek.

', ,'/

|ifiyt
lr\llr

óránkint.
Látunk azutátl

szerint a pá|ya 524

3l ábra. "Leitésmutató."

6, ábra,
A váltó ,,egycnesbe" ál1.

lrelyott, nappal ka-
lámpát vagy égó

5, abla. ,,Las§an !''

7. ábía, Kitéíőbe|
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Pyjama a táborban.
Az orsz, ellenörzö megbizo.tt táborlátogató körútjáról a M.

Cs. VIII. t. számában néhány pitlanatfelvéte|t tett közzé. A tenti
cimen adott pillanatfelvételre reagál a c§apai, amelyröl szó esett.
Hosszú levélben fordúlnak a szerkesztóhöz, mondván: ,joga van
mindenkinek védekezni, külőnösen, ha ilyen észrevételek ellen
ke|l íisztáznia magát" és kérik levelük leközlését egy következö
számban. A levelet, a bevezetég elhagyásávat, teljes egészében
közöljük és miutárr annak hangja oolemizáló és védekező, itt-ott
a ntagunk megiegyzését is hozzáfűzzik, zárójelben.

,,Most nincs megfelelö alkalom arra, hogy a 1,áda,
pyjama, ujság stb. célszerű vagy nem célszelű voltát
boncoljam. Jelenleg csak az utolsó bekezdésre akarok

(Fel kell tételeznem, hogy ezen
markodva méltóztatott megtenni.)"

megjegyzést elha-

[Ó nem. Ez a magyat csetkésznevelés' alap-programmja.
Nem cserkészvezető az, aki egész energiával nem ezen dol-
gozik.]

,Kérdem a tisztelt Szerkesztö Úrat milyen köze van
a lád,a, pyjarna, stb..nek a divathoz? Mennyiben lesz
puha divatbábbá, ki az idöjárás ingadozását a'swetternél
praktikusabb pyjamával ellensúlyozza?

Örsünk, mel! 4 éven kere.-.ztül versenytársnélküli -elsö őrse volt a csápatnak, megmutatta, hopy sem a fizi- 
-

kai, sem a szellemi fejlődést rIem korlátoiza a higiénia.
Otthon is úgy szoktatta}, hogy ne érezzik jól rnagunkat
azon alvás közben, mely abban a ruhaban tórténik, mely-
ben egésznap vagyunk,'sem pedig azon swetterben, mely-
ben e§et|eq két telet is átkorcsolyáztunk.''

[Hopp ! Egy szóra ! Elöször is láda és vaságy nem való
cserkésztáborba, mert nem lér el a hátizsákban és cipelésére
koc§i kell. A cserkész minden szerelvényét magával és maga
hordja, kocsin csak a közös szerelvényt viíetheti. Láda; vaságy
lehet nagyon praktikus és nagyon higiénikus, de nem cserkész-
szerús így nem táborba való. Mert ha igen, akkor vigyünk lino-
leumot a földre, tollas párnát a fejüok alá, angol closetot latrina
helyett és a kosztot hozassuk a vendéglöból. Mert ez mind
sokkal higiénikusabb. É,s a nyaralás is higiénikusabb, mint a tá-
borozás. De a táborban a XX. század spártai férfiembere ét, a
legszükségesebb felszereléssel, tölölve szótárábói azt a szót,
ltogy 

"kényelem". Ugyanezért nem cserkészszerű a pyjama sent,
amely az otthoni zavarlalan és intim kényelem runadarabja. Ke-
tnény izmú embernél is puhaság az, ha netn tud meglenni az
eloiherrő kényelem eszközei nélkül. Végül tabori szabály: leteh-
véskor rnindenki fehérnemüt vált; a nappal átizzadt fehérnemú.
ben aludni trlos. Ejleli fehérnemű a naióing. Ha pyjama hetyet-
tesiti, rigy csak |efekvéskor húzandó fel.]

"ratirrt?t§yu3zrelpuhulásra 
válaszoljak álljon itt néhán5,

I4-en dolgozunk az őrsben. (5 év óta !)
l37 versenyen nyert díjjal, köztük 9 aranYérernrncl

rt,ndelkezünk.

. . . 
Örsün_k 4 tagja volt I. cserké§ze, l tagia I. vezetőjecs l tagja ll. cserÉésze a különböző táboro[irat<.
A dániaí iamboreen résztvett l cserkész. ki esv 5

helyet fogla|t el-és tagla volt a győztes "Hike"-örsne[]A lóvárosi versenyeken, rnelyet köztudomás szerint
csapaturrk nyert meg, a 

-gyözelmek i5' ,,-át mi aratluk.l K. l. S O.-Sz. tóotball válosatott van órsünkblr,.l országos ifjusáqi futóbalnokságot- és 7 K. l. S, o. Sz,
oa;noksagot nyertüIlk.

A K. I. S. ó. Sz. rekorder ,,Intézeti" stafétában és
a B. K. A. C. rekorder 4X200 m.-es stafétában is képvi-
selve ragyunk 2 ill. l cserkésszel.

8-an voltunk állandó taglai az iskolánk íootball csa-
patának. A 13. sz. oEzermeÉier" cs. cs. vérsenyén 8 I.
helyet és l helyezést értünk el. **

Az idei oCserkésznaponn a_30 csapat közül, győztes

,,Kocsiverseny" é§,,7-es'. stafétánkban az őrsünket 2-2
cserkész képviselte.

Az idei táborban rendezett hosszutávuszásban az
első és harmadik helvet fogtaltuk el.

Mindenki úszili, keréxpározik, lovagol, korcsolyázik
stb., szóval a Magyaroiszágon elfogadott sportok rnindegyi-
két űzi.

A legférfiasabb sportot, mely egész embert kiván

-,a boxot -- mi kultiváliuk a csanatban.
4 érettségizett cseit<észünk 

-közül l jeles és l jól
érelt van.

. 13 önképzököri dicséretet nyertünk.
1 tagunkat a Vezetőtiszten kívül senki sem vert€

meg sakkban ebben a táborban.- Mi voltunk azok, kiket vihar esetén az őrök felkel-
tettek a hibák kijavitása végett . . . stb.

kellemetlenül esett ezeket az adatokat hirtelen a sok
közül kiszedni és elsorolni, mert quasi dicsekvé-ne! is
lehet nevezni, de kérdenr ujra a tisztelt Szerkesztő Urat,
tehetséges, hogy elpuhultak volnánk ?

[Két versenyszámot nem látok itt: a szerénységet és a
cs rkészszerüséget ]

Adatainr eiég érthetően cáfolják ezt, de ha valaki a

tisztett olvasói körül kételkedne ebben, kérem, forduljon
|tozzánk c§eíké§ztestvéri nviltsággal és nevezzen meg bár-
melv elméleti vagy fiu ikai versenyszámot és mi kész örönt-
mel'állunk elébe-maeyaros verséngésie, hogy örsünk jel-
mondatát: nDum ludére vidcmur propatriae:tu ,- ujabb
tettekkel igazoljuk.

Még:egysáer kérem, hogy becses lapiában helyet
adni méllÓztássék mit elöre is !öszönök.

Maradunk a szerkesztö ur tisztelöi:
Cserkészüdvözlettel 

F. y.

Leközöltem a levelet s a megjegyzések után választ nem

adok reá, Egy dologra nagyon vigyázzon minden magyar cser,_

készfiú: hogy nem ő csinálja a vonatot, ő csak utazik rajta. A
cserkészet szellemét egy ország ifjuságának élete dirigálja és

őrzi és az egye§ cserké§z ütja ezen szellem íelé és nem tőlq ed

kell hogy veze§§en. Válaszom a levélre: olva§sálok el nagyon

komolyan a M. Cs. VIII. évf. 15. száma vezércikkének ,Pyjama
a táborbann c. teiezet{t !

v. K.

felelni.
,,Mi kentény,

puha divatbábokat !"
edzett ifjuságot akarunk, nem pedig
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Chicagóí cserlrészetr észalrsarki útja.

Á dániai nomzetközi vizicsorkész összejövetelokon
találkoztam Thomas Kaane úrral, aki az amerikai vizi-
csorkészek hivatalos kiküldötte volt ,ott. Egy vitorlás
kirándulás alkalmával a véletlon egymás mellé hozott és
együtt feküdtünk a fedélzeten a ragyogó napsütésben.
Ekkor mesélte el az alábbi érdekes és tanulságos tör-
ténotet:

,,Mi chicagói cserkészek már régen űzzük a vizi-
csorkészetet, ami természetes is, hisz ott van olóttünk
óriási tavunk, a Michigan, érdekes, vadregényes partjai-
val. Jómagam, mint volt tengerésztiszt, korán ismortem
fel a víziélot fontosságát i{iaink életében, akiket a
nagyváros rohanó, idegöIő forgatagából jónak láttuk
kivonni a viziélet csendesebb, do ngm kevésbé érdekos
körülményei közé, hogy aztán fokozott munkakedvvel
és képességgol térjonek vissza városi hivatásukhoz.

Sikerült c§apatomnak 2 vitorlást szereznom, mely
a fiúk boldogsága és büszkosége lott, - Hei, de sok
kalarrdot éltünr végig rajtuk viharban, osóben, szép idó-
bon!! A íiúlt rajongtak a
hajókért és a vizi életért.
Büszkeségük volt, ha valanri
rendkivüli ügyosségot tu-
lajdonitottak el és egymás-
után rakták le a vízicsorkész
küIönpróbákat. EttóI az éIet-
tól aztán kodvük szottyanr
a többieknek is és niii
ogész kis serog különpróbás
oIsóosztáIyú vizicserkészürrk
és vezetőuk van Chicago-
lrett. Gyertnekkori jó baie
tom és tonpprésztiszttársarrr,
Taylor, több nagy vállalat
vezetőjo, nagyon vagyono§
omber, talán egyike volt
azoknak a koveseknek, akiket
soha sem tudtam meggyózni
a cserkészet fontossírgáról.
Bár anyagi vonatkozású kó_
réseim elóI nem igen zárkó-
zott el és ha kéitem vala-
mit a cserkészeim részére,
többnyire elküldötte a csekk-
jét, mégis tudtam róla,
hogy ezt inkább csak az irántam való barátságból, miut
a csorkészrrrozgalont iránti rokonérzésból teszi. Egész
gondoiatrilágát üzleti tevékenysége töltötte ki és kevés
szabad idejét bájos, fiatal feleségéért való aggóilrisban
töltötte el, aki súlyos idogbajban szenvedett egy-hét év
óta. Mintlrogy újabb és újabb szórakozásokon kellett
lörrrie fejét, hogy inrádott neje életét bármi áron is
kellemessé tegye és ót szomorti idegállapotából kiome}je,
]rázábarr mirrderrnaposak voltak a vendéplek és én magam
is sokat jártam hozzájtlk. Egy ilyen alkalommll meg-
kérdozott, vajjon, mint régi tongerész, nom gondolom,e,
lrogy nejét egy hosszabb terrgeri út kis§é szórakoztatná,

- Bizonyára igon - foleltem - feltéve, hogy
nem ana sablónos tengeri utak egyikét választod ré-
szére, melyek nrostanában oly divatosak ós tula.jdonké-
pon csak arra szolgálnak, hogy résztvevói Európát,
vagy {ndiát, vagy Japánt Bádokerben lapozva ,,végig:
csinálják és közben e;ryrnást akarják túlszárnyalrri
ruháiuk es ékszoreik fitogtatásával. Ezek az útak csak
folytatásai annak a társadalmi életnekn molynok felesé-
ged is immár áldozata.'

-- Ha ilyen terveid vannak, akkor már más irány-
ban kell koresled a megoldást l

Aznap nom is beszéltünk többet, hanem ujból
oszembe jutott a dolog, midón néhány hét mulva hal-
Iottam, hogy városunk természettudományi társasága az
északsarki régiókba leryez tudomár|yos expediciót és
eme oxpodició költségeinek nagyrószét Taylor barátom
vállalta azon feltétel mellett. hogy az expedicióu felo,
ségo, annak két barátnóje és komornája is résztvehet,
továbbá hogy a hajót és annak logénységét és folsze-
relését - a tudományos felszerelés kivétolével - nlaga
válogathatja összo.

-'Képzeld, a feleségom ogész boldog - telefo-
nálta két nappal késóbb - a terv nagyon tetszik neki,
már egészen felvidúIt és nagyban készülödik az útra.
Emellett rengeteg dolgon van a folszoreléssel a hajót
mát az új tervek szerint épitették. csak az a baj, hogy
megbízható legénységot nem találok. Egy külön meg-
bizottam kores, do a jelenlegi nagyszerúnek jelzett

Iegénysóg a napokban ugy
bocsípott, hogy alig lehetett
volük bírni, majdnem tönkre
tették az egyik ládában
Ióvó miiszoreket. Kénytelen
voltam elcsapni a7, egész
társaságot, kivéve a norrég
másodkapitányt, aki ugl,an
alig pár szót tud angcrlúl,
de olyan pontos, nint az óra.

- Jó, de egy nrásod-
kapitánnyal és }rárom egye-
temi tanárral csak nem in-
dúlhat el a hajó? -* kér-
deztem.

- Nenr, clc kéuytele-
nek vagyunk emiatt elhalasz-
tani az utazást, anri igen kel-
lenetlen, Mindenesetre még

" jobb, mint azzaL a nregbiz-
hatatlan bandával ongedni
útra a foleségemotés a hajótl

Két nap mulva újra
szólt a tolefon:

- Gyoro át nra este, sze-
retnék valamit megboszélrri I

Este bemutatta Mathiesen norvég hajóskapitányt,
Grönland és az északi hajózás alapos ísmerójét, akit
aznap sikerült a hajó vezetésére megnyernio; Ilármasban
beszéltük rneg azokat az elófoltételeket, molyoket a
legénységtól meg kell kivánni.

Az új kapitány szigorúan tartotta nragát ozekhez
a szigorú felvétoli szabályokhoz.

Két hét is eltelt, amikor ismét jelentetto, hogy
egész Califbrniában nem talált olyan embdroket, akiket
nyrrgodt lélekkel ajánlhatna felvételre, nrert a vitorlás
hajókorl való szolgálattól már annyira elszoktak a ten-
gerészek. hogv az oly hajókon teljesitendő szolgálat
fokozott fáradalnrairrak nem hajlandók kitenni magukat,
pláne a ,ieges tenger vidékén.

Taylor dühöngött, ellranyagolta üzletét, maga tár-
gyalt, telefonált, táviratozott. leutazott ama oalifornial
kikötóbe, ahol a hajó horgonyzott, felfogadott omboroket,
ntásnap a megbizhatatlanság első jelénél ismét olküldte
őkot és szidta a világot ós önmagát, hogy ilyon fába
vágta a fojszéjét. Büszkesógo és hirisága azonban nenr
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engeáte, hory torvét elojtso és ozáltai az ogész város
gúnyotótlásáuak te'gyo ki mag_at. ,:,,.,1,,i _,_,].r:, ],r

Mindozoket tudtam. Egyik,nap aztán Ó§tefdlé-iió_- 
'

asztalomnak egyik fiókjában kgzdtem turkálni anélkül,
hogy bármiro is gondoltam volna. Hirteion egy vászon.
kötéses óoska kis könyv korült a kezombo. Szóraliozot-
tan néztem bolo és rájöttom, hogy, egyike azoknak a_

hajónaplóknak, melyok" ponto§ veroúiét mindonkor
megkivántam' a fiúktól, ha vitorlás kirándulásra mentok.
Mirrden kis részlet fel volt benne jegyezvo és miközben
szórakozottan néztom a könyv foljegyzéseit - magam
sem tudom miért - do valamoly önkénytelen sugállat
behatása alatt a könyvet gyor§an becsomagolva átküld-
tem még aznap este Ta},lor barátomnak. ' 

"

Másnap kora roggel már hívott a telefon. - Kép-
zeld, egész éjjel alig aludtam valamit !

-??
- Elkezdtom olvasni a körryvecskét, melyét'at-

küldtél és, az elsó olrlalak soknemú foljegyzéso után
nem tudtam letenni, míg végig nom olvastam. Plvasás
közbon podig arra a meggyőződé§re jutottam, hogy akik
ilyon viiorlás naplót tudna,k vezotni, azok alkalmasak
lesznek arra, hogy hajóm legénységéi képozzék. Mit
goúdolsz,' lehotséges volna ?

- A fiúk bizonyára vállalnák és magam nyugodt
lélekkel ajánlhatnám, ha to megbíznál bonnük. Termé
szete§on nom akármelyik volna alkalmas, de ki lehotne
válogatni a szükségos 8 fiút, ha rám bíznád az előzőlo-
ges kiválasztást.

Gondolkozott, majd rám mosolygott.

- Nagy kópé . vagv ! Roldben van: ha találsz
egész Chicagoban olyan 8 osorkészt, aki kiállja a hadi
tongorészeti felvételi vizsgát, nyolc napon belül, akkor
elfogadom óket. Ismerom az urakai a bizottságban.
Mogteszik a kedvemért, hogy tostileg és lelkilóg is
nregvizsgálják a jolöltjeidet. De arra is lesz gondbm,
hogy külónöson szigorú mértékkel nrérjenok.

Egy pillanatra meghökbentem,, mort tudtam nrily
szigorúak ezeknél a folvétoli vizsgáknál. Taylor gondol-
kodásomat látva, még folytatta:

_ Ha sikerül, majd voled fogom megboszélni a
fizotést is, amit a fiúk kapnak. A megfololó felszerelé-
sükról,,porsze szintén gondoskodom.

- A felszorelés rendbon vaII, de arra figyelmez
totlok, hogy a csorkészok zsoldot nom fogadnak eI !

üásnap ,^, d há"r, mel_yboo irodám van, osirom
.a=_!att§!t_otr Nomcsak az irodám, do az olóslabta éa az
ogész lóposóház tolo volt izgatott fiúkkal, akik mintl
olvasták a reggeli lapokban folhivásomat a cserkészok-
hez. Kovés kivótellel az ö§szos chicagoi vizicserkészek
itt voltak, hogy jelontkezzenok ette áz úfia, mely re-
gényességébon, kalandosságában ellenállhatatlan varázst
gyakorolt rájuk és gyakorlati lohotósége volt anqak,
amiról minden fiú legalább is álmodik: a vadregényes,
érdekes, rondkivülí körülmények között való élet.

14 nap mulva ogyütt ütaztam 8 cserkésszel Cali-
forniába. Vizsgájukat letették ogy hoto, azltána követ-
kezó napok a készülódés, boszerzések, búcsúzkodások
|ábában teltok ol. Boltlogok voltak. Hajóra szálltunk,
olinilultunk és magam is- olkisértem a 

-hajót Brit Co.
lumbiáig, -hogy szomélyosen gyözódjem meg szolgálatuk
kifogástalan voltáról. Nlindon úgy ment, mint a karika-
csapás. Taylor, az egyotemi tanárok, a liapitány, a
hölgyok el voltrk ragadtatva iigyességükiól, szolgálat-
készségüktól, udvariasságuktól, megbizhatóságuktól. A
fiúk a nehéz szogálatot boldogan látták el. Eletüknek
legszobb omlékü napjait élték, melyek bizonyára hatal_
mas bofolyást gyakoroltak sorsukra. '

Hazatétvo az egyik legnagyobb napilap interju-t
kért tólem errőI az expedicióról. Másnap reggel kiván-
csian vettem a kozombe a lapot. Cimlapján öles botúk-
lrel a felirat: 8 chicagói fiatalpmbei botöróbandát ala
kított. Tegnap fogták el ókot !

A k6velikezd tapon jott a cikk a mi cserkészeink-
ról. Miközben ólvastam, önkénytelonül is párhuzarnot
kollett vonnom onnek a szoroncsétlon 8 fiúnak és az én
boldog 8 cserkészomnok a jövendó életpályája kOzOtt,

Nem gondolja, hogy ez az összehasonlitás volt a
legérdékesebb és logtanúlságosabb az egészben?"

Dr. Moln;r Frigjles.

Amikor a gyémántról kiderült, hogy
§zén, termé§ze{es, hogy az emberek meg-
próbálkoztak a gyémánt mesterséges elő-
állitásával Mível a gyémint a 32-ik
(Hexagis oktaedere§,) szabályos kristály
osztályban kristályosodik, a kikristál5loso-
dásához a szénnek meg kellet adni a
módját úgy, hogy a s2enet oldatba, vagy
folyos állapotba kellett hozni. Azonban a
legtöbb ilyirányú kisérlet meddőnek bizo-
nyult, mert a szenet sem folyós halmazál-
lapotba, senr oldatba hozni nem sikerült.
Igen kis mennyls,5gben a folyékony vas,
kékföld, stb. oldja a §zenet, de kihűlés
után a szén mint grafit, (hexagonalis, vagy
monoklin szénkristá|y) és mint vaskarbid
(FrC) igen apró kristályokban kristályoso-
dik ki.

Ezen az úton azonban'igen nagy nyq-
más atatt mégis sikerült poiszemnyi gyé-

A folyékony szén.
mántkristályok előállitása is. - Iis ma-
napság már sokat,, hailunk a fol1,§ft6ny
szénről. Mé]tán gondolhatunk mindannyiqn
arra fiúk, hogy ismét a mesterséges gyé-
nlánt elöállításának kisérleteiről van szó.
Pedig a folyékony szén előállitását célzó
mostani kisérletek egészen, rnás célt szol-
gálnak. ,Nem a szén oldatba hozásától,
vagy fo|yékonnyá tételéról van szón hanem,
arról; hogy_ a szen: et fo ly é k o ny t üze l ő any ag g d
alakítsukát. , ,,,.

Miért folynak ezirányban lázas kisérle-
1ek ? Jo3gal ,kérdezheljük, hiszen a szén
szilárcl halmaz'átlapotaban is jd tüze|őa-
nyag? A felelet egyszerú. Míg]a slhilag
szén energiatermelésre való felhasználása
csak energiatartalüának 8 - l2t/o-nyi ki-
használása mell,ett'sikerül, addig a folyé-
ko4y szénhidrogénvegyületek (kőolaj, ben-
zin, stb.) termelt energiájának 30oÁ-áná|

többet sikerül hasznos munka végzésére
kényszeríteni.

,,, A uszén folyósítását" végzö kisérletek
úgy folynak, hogy a felhevített szénen, kü-
lönböző katalizátorok,jelenlétében hidro-
gén gázt vezetnek keres_ztiíl és a keletke_
zett szénhidrogén vegyületeket lehútéssel
kondenzáliák. A kalalizátor olyan anyag,
mely bizonyos vegyi folyamat végbemené-
sét elősegiii anélkül, hogy a végtermékben
saját anyagával éídekelve volna.

A kisérletek szép eredménnyel kecseg-
tetnek, mert a kondenzációs termékek
mennyisége a különböző eljárások és ka-
talizátorok használata íolytán folyton nő.

,!Ia a kond.enzációs termékek mennylsége
kellőképen felszaporodik, a gyártás gya-
korlati jelentősége óriási lesz. Hát még ha
az ára kisebb lesz á benzín UrU^ 

;.'
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HAToDIK FEJEZET.
Minden jó, ka jó a uégc . . .

Két gonosz hét kövotkozett. Magas láz gyötörto
a botogot, furcsa látomások, kinzó rémek ültek lidérc-
nyomáskónt mollére. Az örog doktor bácsi mogcsóválta
fejét és sürgönyözni akart Tátralomnicra. Gyurka jó
félórán át könyörgött, amig lenondott orról a torvről.
Hiszon érezto: ha szülei megtudják Fori sulyos beteg-
ségét, éclosanyjára is oróson fog hatni s a lomnici
kura mindon hatása semmibo vész. Végro, nagynohozen
a doktor beleegyezett s ujabb félórai kapacitálás után
arról is lomondott, hogy ápolónőt küldjon. Gyurka
€gymaga végzott mindent. Délelóttönkint, amikor isko-
lában volt, Maris ült a beteg mellott, délutántól késó
éjszakáig Gyurka. Két hét a|att az ískolába való meno-
tol kivételével az uccán som volt; éjjel, amikor a beteg
nyugtalan áIomba morült, tanult - s minden orojét
bátyjáért votette latba. Yolt ugy, hogy a láz tnár-már
gyózodelmeskedett s F'ori közel járt a tüdógyulladás
sulyos voszélyéhez - do a nrásodik hét végén erós
tostalkata, egészséges véro legyürte alattomos ellonfelét
s lábbadozni kozdott . , . Elamatosan fol is kelhetett
s ogy ködös decembori napon ki is mehetett az uccára.

Ideje is volt már. December hatodikán kelt fel
Feri s nyolcadikán osto érkoztek vissza szülei, akik
már második hónapja üdültok a Tátrában. A két fiu
kint fogadta óket a pályaudvaron - Gyurka szeretet-
tel támogatta még rnindig gyenge bátyját, Szerencséro
a sötét csarnok boltivo olloplezte Fori halálos sápadt-
ságát s otthon már felüdült egy kissé. Igy is Hamvainé
kérdéséro, hogy miért nem irt, influenzával kellett men-
tegetózni, mire megindult az anyai kérdésok özöne.
Elamvai Gábor szakitofta félbe a beszélgetést. Kezébon
nyitott Ievéllel lépett be s.örömtelton ujságolta:

- No fiuk, tudjátok-o, hogy Károly bácsi mielótt
visszatérno Anrorikába, még egyszer Pestre jön?

- Igazán? - ortilt Hamvainé. - Honnan ir ?

- Borlinból. ahol fontos tárgyalása volt. Holnap-
után itt lesz.

Gyurka büszkén mutogatta: nennyiro vigyázott
a h,ázra s mennyiro jól megfértek mindenben és min-
denütt Forivel. X'ori sápadtan botorkált mögöttük s ahol
esak lohetett, Ieplozto gyöngeségét.

Gyurka ugyan mog akart mindent gyónni édesan1-
juknak, de Feri azt kövotelto, hogy az ogész betegség
maradjon titokban. Talán igy is lett volna, ha a vélet-
len aprósága nom fed fol mindent. Ámikor Feri szobá-
jába értek a háziasszonyi vizit közben, Ferinek már
nem volt idejo olőreszaladni. Hálószekrényén egész
sereg üros és fóligtelt orvosságos üvog állott - egy
sem olyan, amit pár napos influonza ellen használ az
eraber. Késó volt. bdesanyja már kezébe vette:

- Hát ez mi? - kérdezte csodálkozva. - Mor-
frum? Hogy kerül ide . . . ?

- Izé zavarodott összo Gyurka. - Tudja
é,lesanyám .

Ebben a pillanatba.n Ferit valami elomi eró rázta

(13. folytatás.)

meg: étozta, hogy anyjával szembon őszintének kel,
lennio. Megftlgta s megcsókolta a puha anyai kezet

- Lzén orvosságom, anyukám. Botegebb voltant,
mint azt Gyurka bevallotta. Igaz, hogy én kértem meg
rá. Két hétig foküdtem, elég sulyos bajjal.

Az ijodt kérdésro mindent elmondott. Bamvainé
mogsimogatta két nagy fiának haját s azt mondta: nagy-
nagy hiba volt, hogy nom küldíok érto .

Az ottlroni vezeklés nem volt nehéz. Hiszon szoro.
tot, anyai és apai melegség mindent megkönuyitett De
a násik, sokkal nagyobb változás jobban olkillozta,
mint a mártirsága, vagy csődöt mondott tervei. Meg
kellett találnia az utat oda, a násik oldalra. Yezekelnie
kellett mindazért amit gondolatban, szóban és t€ttben
a oserkészettel szemben olkövetett. S nem lelte meg
a vezeklés módját. A felsugárzó dac, amely annyiszor
nregbénitotla benno a jó utját, most már rég eltünt,
semmibo olvadt. Csak határtalan, szörnyü szégyon volt
helyén - szégyen, antely ollen nem tudott semmit
sem tenni. Ez a szégyon a torkát fojtogatta, mildon
örömét a tisztának induló uj életben tönkretette. Gyurka
érezta ezt egyedüI, de sogiteni ő so tudott rajta. S mig
lassan ujra iskolába kezdett járni s a tanárok furcsálva
oszméltek rá hatalmas lelki változására - oz a kérdés
megoldatlan maradt. Pedig tr'eri ugy érezte : ez a leg
foutosabb hérd,és. Ezt a kérdést olvasta ki Bozzay tanát
ur nyugodtan kérdő szemébóI - oz a kérdés sugárzott
feléje minden cserkészjelvény aranyfelsziuéról. Erezte,
hogy valamilyen nagy, elhatározó lépésro van szüksége,
amely megszabaditja ettól.

Mindenütt nrásutt vezekelt. Kedveson, szerényen
fogott neki a tanulásnak; ahol lohetett, sogitett szogé-
nyen ós gyöngón. Lármás pajtásait igyekezett meggyőzni

- ha nenr sikerült, otthagyta óket. Lassanként uj ba-
rátai lottek, tisztább és kodvesebb fiuk. Nem kellott
már titkolnia vágyait: apja. is látta, lrogy fia megvál-
tozott.

S az egyik csendos, lehiggadt estén, a dolgozó-
szoba jótékony homályában felnyilt tr'eri lolke: minden
álmát, panaszát és vágyát olmondotta apjának. f]amvai
meglopetten votte é§zro: milyen kovéssé ösmorte eddig
fiát § igaz gyönyörüségo telt abban, hogy komoly ószinte
tanácsokkal segitson Feri apróbb-nagyobb problémáín.
Annyira belefelejtkeztek a beszélgotésbe, hogy észre so
vették, amikor Gyurka rájuk nyitott. Egymás mellott,
a levendulaszagu bórpamlagon, késó estíg beszéigettek.
S a végén, amikor Hamvai Gábor hirtelon ellágyulás-
ban, magához ölolte mindkét fiát, Feri ugy érezto: jó-
vátotto mindazt, amit apjával szemben va]aha gondo-
latban is elkövetett. A köztük lévó választófal egy-
szerro eltünt s étezte: nom kell többé sommit sent ol-
titkolnia. 

,F

Talán soha ki nen fejl,k a kemény szégyenbu-
rokból a megbánás pillangója, ha Károly bácsi meg
nem érkezik harmadnap. Yidám volt s Lilinek kacagó
históríákat mesélt a berlini zoo csodáiról. A fiukat ma.
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gával bolonötotta hosszu sótára a budai hegyek közé.
Gyurka különvált tólük a Margithidnál, mért az, órse
várta, . ,., . Kottesbon montok felfolé s a Városmajor
hófodto utain csikoigott a lóptük. Feri ugy éteziet
most, itt az ogyotlen pillanat, amolyet nem szabad el-
szalasztanía, amoly §Oha vissza nem tér. Tanácsot kell

Kettesben mentek felfelé a Yárrrsmajor hófedte utain. , .

kérni Károly bácsitól - hiszen nagybátyja ösmeri az
életet, tudja rnit koll s nrit lehet tenni. Legyürto szé.
gyonét s mogszólalt :

- Károly bácsi
mondani

- Tessék, my bqt . . amit csak akarsz.
F'ori rövidrefogva elmondott nrindont, ami a soly-

mári kirándulás óta történt. Hosszu hístoria volt még
igy rövidro szodve is és Károly bácsi mosolyogva hall-
gatta vógig. Amikor X'ori végzott s ziháló mellel várta
a választ, minden ut összofonó értelmét -- Károly bácsi
kezét vállára tette:

- A1I right, my boy . , ha valanlit negbánlarn,
.jóváteszem. Erted, Fori, egészen jóváteszenl .

Ezok a szavak zsongtak benno napokon át. Még
nriudig nem tudott beletörődni a megalázkodásba. De
Károly bácsi szavai már nagy mélységeket szakitottak
föl benne. Mindaz, ami Hanrvai Fori külsó könnyolmü
énje volt, porként hullott rrlá és eltünt. Yalaki más
rnaradt holyén. Feri néha percekig állt mélázva a tükör
elótt s nézto mogváltozott éujét" Valahogy kivülrőI is

moglátszott ea u §áItozás. Az eddig földre§ütött tekintot
bátor pillantássá változott. A beesett váll,, a nreggör-
nyedt dorék kiegyenesedett, magasult. A kócos haj
simára fésülten csillogott. Uj omber áIIt az uj ut elött.
Csak ópp az ut olejét nem találta nrég meg. Nem is
találhatta meg, hisz.en sulyos nregpróbáltatások során
lolke valamonnyire oltompult. Nom értette meg egészen
liároly bácsi szavát Nom órtetto meg bonno ezt: ,ha
vétkeztél a cserkészet ellon, megbáurad erodj és
légy oserkésszé !" Nem tudta az uj helyzetet elképzelrri
s bizony - mert hosszu vivódásáról ?lis tudtak -nenr volt, aki segitségéro legyen . . . Ejszakákat ver-
gódött át s .néha már ugy érezte: hiábavaló a haro,
ugyse juthat tiszta célok ós eszmények folé.

Karácsony másodnapján Gyurka boldogan ujsá-
golta, hogy karácsonyfaünnepélyt és tábortüze§ estét
rondoznek bont az otthonban. Feri meghallotta az
ujjongást s kicsit irigyen kérdozte, hogy mi is az a ka-
rácsonyfaünnopély. Gyurka megmagyarázta, de F'ori
egrro ujabb részletekro volt kiváncsi. Ki lesz ott, mit
csinálnak, ki vezeti? - önrl0tt a kérdés. A parancsnok
ur lesz bent; mondta Gyurka, beszélni is fog; nresél
valamit, mogigérte. Ha csak lehetséges végig ott marad
s az mindig ünnop. Ebéd után Gyurka hamar össze-
csomagoltatta, amit édesauyja egy-két szegényebb eser-
késznek szánt s elváglatott hazulról azzal, hogy ,,az
otthont kell diszitoni". Feri .furcsa ürosséggel, fájda-
lommal hevorészett a diványon, olvasni kezdett, de
félrelokte a könyvet; rádiódolgai közt turkált, do ha-
marosan azt is megunta. Iclegesorr vágtatott föl s alá
a szobában § nem tudta, nem érezte mi a baja. Edes-
anyja Károly bácsival a városba ment, apja egyik kol-
légájához volt hivatalos délutáni tereferóro - Maris
kinreIlőjének örült - ogészen egyedül volt a nagy
lakásbarr. Leült a zongora olé, loürött egy akkordot
s szinte megijedt a hang visszavoródésétól.

Lztán hirtolen lefoszlott mindaz róla, ,ami még
diákos szégyen és íélénkség volt. Utolsó foszlányát az,

elhatározásával tépto Ie. Kabátot, kalapot kapott ma-
gára s. futott. Odakint nagy, halk pelyhekben hul]ott
a hó. Erezte, amint fohér takarót, havaz kalapjára § egy-
egy hókristály megcsiklandozza arcát. A kihalt uccán
alig járt valaki - magányosan koppar,t lépte. Sietett.
Erezto,. hogy odakell érnie, mielótt vége lenno nrinden-
nek. Erezte, hogy csak ez segithet; ha ott minderrki
előtt mirrdent megvall s mindent megmagya,ráz. Hogy
e7, a7, vt eddig nem jutott oszébe ! Szégyelte kicsit

(Folytatjuk.)

el szeretnék nokod valamit

Azohnal, af,il ebben a! ügyben üszkré-
ten kérdezőskötltek nálan és azonf,ivü nind-
azof,naf,, alllret a l!§erkésrb& ügye órüekel.
r\mi leveleitekben magarrérdeku ügy, arra
külön levélben válaszolok, de valamennyi
levé|ben csekély eltéréssel úgyanazokkal
a szavakkal nehány közérdekü kérdés kap
hangot. Nem látok rá semn,i okot, hogy
ne á nyilvánosság elótt feleljek. Mert ki
tudia, hányan tették fel még magukban
ú..lyanazokát a kérdéseket. A könnyebb
váiasz okából pontokba foglalom az ér-
deklődéseket:' 1. A Cserkészház te|tát megvan és ez
a pont végleg lekerűl a napirendről ? -,Hohó! R. Béla azt irja: " .. . a Cser-
készház sondiát is elvetettük és minden
erönf,kel "ford'ulhatunk a belső csapat-

lii5li
o7,,t}et 4tl

munka szinvonalának emelése felé . . ,

stb.u - Hohohó ! ltt valami baj van. Mert
van egv cserkészházunk. de a cserkész-
ház Űée csak a jövö terve és reménye !
A gondiát meg éppenséggel nem vetettük
el.-Meit ne felejtsétek el, hogy a csapa-
tok a Hainal utcai hdz drdnak csak egy-
tízedét adták össze. Még háromszor ennyi,
vagyis kereken 5 t.@0 pengő az az összeg,
amit a csapatoktól várunk, azútán ez,a
kis házikó més korántsem az, amire szük-
sésünk voIna-! A cserkészház kérdése
;Tle-ssze van tehát még az elintézettségtól l

2. A ,stilusos kerületi és uapatszobak"
készen yannak-e mdr ? - Kedves Béla !
Azért nem kell gúnyolódni ! A házat feb-
ruárban szereztik meg és kereken 160.000
pengót költöttünk rája. A berendezés azon-
ban- csak aug. hó- l.-jével kezdődhetett
meg, mert hiszen akkor vettük át csak
teljésen. De a nyár - ennyit talán rossz-
máiúsáeod is tuá ! - a láborozás ideje.
Azók icsaoatok tehát. amelvek etvállal-
ták eev-esv szoba bebútorozását, továbbá
azoká kÖületek, amelyek a belsö beren-

dezéshez hozzáiárulni kivántak, azok mos
éppen csak most jutottak hozzá, hogy
ennek komoly terveit előterjesszék. Ez
meg is fog történni és én bizom benne,
hogy mindazok, akik buiorokat, szőnyeget,
képeket, függönyöket stb. ajánlottak fel,
nrár jelentkeztek is a szövelségnél. Tehát,
ezek igenis megltsznek !

3. Én is helyeslenr ezt a tervet. Főkép
a 3 reprezentációs szoba berendezéséről
van szó és az emeleti nagyteíem bebúto-
rozásáról. Tervetek szerint ez úgy történ-
hetnék, hogy a szövetség megcsinálná a
Iöltségvetést és a csapatok az egyes léte-
leket összegszerűen vállalnák el. Az illetö,
darabon jelezve lenne, hogy ki adta.

4. A beszerzési nehézségeket mi is is-
merjük, épen azért beszélünk annyit arról,
hogy még októberben cserkészbollot is
nyitunk a cserkészházbant

§zerkesztóség és kiadóhivatai :

Budap,est, V., Hajnal utca 6. szám
(Cserkészház).


