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KIRAKAT.
|úliusban, az előkészitő táborok idejérr, atnikor
sorban végiglátogattalak benneteket, gyerekek,
sok mindent megbeszéltünk és életre-halálra
nagy szerződést kötöttünk, hogy Arrgliában ki-

t,ágjuk a rezet. Nos, minden elmult, rlegjöttünk, kipi-
hentiik magunkat, itt az icleje, hogy rnérleget csináljunk
és pontot tegyünk annak a gyönyörű vállalkozásnak a
végére, amelyet úgy hívnak, hogy ,,angliai jam-
boree, 7929."

Idézem akkori niegegyezéseinket s negnézzük, mi lett
l,alósággá belőlük.

Azt moncltam: ,,kirakaiban f ogunk élni két hétig. Raj-
tunk fogja nregnézni cserkész és nenl cserkész, sok ezer
etnber, hogy milyen a nagyar cserkész s milyen a ff|a-
gyar itjúság.('- §95, ez jó volt, Több százezren nézték
rneg a kirakatot s tlind tisztelettel állt meg a nlagyar fiúk
előtt. Kemérryek vo|tatok, tértiasak, anellett jókedvűek,
igazán cserkészek; becsületet vallott veletek a nemze|
antelyet képviselni mentetek. Hiba az vo|t, hogy nlogor-
vátt és konroran voltatok keményel<. Ernlékeztek az első
napi nagy íelvonulásra; antikor a Kingswayn az aréna
lelé mer-retelt a magyar csapat, olclalt az angol fiúk tö-
Inegei újjongva, jamboree-ordítással üdvözölt s ti, mint
a gépek, lépkedtetek kontoran, olr]alt se nézve, vissza
se intve, nrintha mindenkire haragudnátok, vagy ntii-rtha
ezt a kiabáló nepet igen Iragyorr niegvetnétek? Merrnyi
integetésünkbe és buzdításunkba került, rníg végre a ké-
sőbb jövő csapataink legalább visszaintegettek!

Vagy em|ékeztek rá, anlikor a nlásotlik vagy harma-
dik napon végigfutottam a táborokat s nrindenütt kiad-
tam a jelszót: mosolyogni a vendégekre, fogla|kozni ve-
lük s szíves arccal nézni rájuk? - Hát az utolsó nap,
amikor az arénában szereplés után elvonultunk a közön-
ség előtt s a tribünök tapssal és hanggal ünnepeltek, mi-
csoda komor senimibe seil vevéssel mentetek tovább,
mintha ez az ünnepiés kijárna nektek s titeket az egy
cseppet sem érdekelne FIa akkor ránevettek a kö:
zönségre, visszaintegettek és cserkészvidámsággal vo-
nultok le az arénáról, a taps tombolássá s az üdvözlő
kiáltás mennydörgéssé nőtt volna. Es ha a táborbaláto-
gatókat nenl fogadjuk attó| kezdve szíves magyar sze-
retettel, mosollyal, bizony sohasem lett volna a magyaí
tábornak,,legcserkésziesebb" híre.

Azt mondtaml. ,,ncill,zeti érték minden értéketek s ami
sikert elértek, az nrind nagyar siker." Hogy ez a lelke-
tekben élt, n-rr_rtatja lorcl Rothertrrere beszéclének az a
híres monclata, atitelyben azt moticlta, hogy a lllagyar
cserkészek nagy szolgálatot tettek a nagyar iigynek;
no meg a román clelegátusnak Sík Sárrclor előtt tett ki-
jelentése: ,,Neketlr nenr ércleketn; hogy dícsórjenr az
önök fiait; cle mondhatom, lrogy sokat haszri áltak a ha-
zájuknak." Érezhető volt, hogy cserkészetet és rlagái
a jamboreet is ni vettük, ti vettétek nind kijzött a leg-
koniolyabban. Nálunk minden legkisebb ügy lnagyar
neInzeti ügy volt és Ininc]en legkisebb siker nragyar neln-
zeti siker,

Azt ntondtarn,. ,,mindetú beleadni és mindenben a lc-
lrctő Legjobb ereclnlényt elérni!"Es nrost tlint progran]lll-
lőnök tisztelgek előttetek, tiúrk, rr-rert valóbatr, ahol szc-
replésre hívtalak, mindig ott voltatok, t-tlindent beleaclva
és netl,l is várt, netn is álmoclott rragy sikereket aratva.
Es erniékeztek a mi tábortüzi beszélgetéseinkre. Ott min-
clenielé az e|őkészitő táborokban Amikor egy-egy
táttcszám után, a zenekar Faust-ja után, az énekkar hí-
res első fe|lépése után tombo|t a közönség, a kuiisszák
ilögött a szinházigazgatő arrgol őrnagy a kezemet szo-
longatta, rendezői tele voltak gratulációkkal, akkor én
csak azt éreztetn: a fiúk megtették a kötelességüket. De
amikor a színházi fellépések után az öltözőh()z kőze-
ledve háron-r ízben is azt hallottam a szereplők parancs-
nokaitól: Fiúk, igy ntég sohasem játszottatok!" - aft-
kor éreztem azt, hogy a n:ragyaí fiúk nrinderrt beleadtak
és a lehető legnagyobb eredn-rényt elérték. Hogy az, aki
az e|őar]ási számot alaposan ismerte, tudta rninden hi-
báját, ismerte gyengéit, azt kelljen rnondja: ez jobb volt
rrrinclen eddigi, otthorri iellépésteknél, ez volt a legna-
gyobb cliaclal. Mert az idegen közönsóget legyőzni és
ievenni a lábáről: ez llenl nehéz, hiszen a tnagyar tánc,
dal, tnuzsika rrrinclig győzeclelrnes; cle ti sokszor minket
is legyőztetek, Legyőztetek a színházban, a tábortüzek-
nél, a vizesek West Kirby clidergős vizében, nrind egy|itt
a lragy arénában. S ez volt a legszebb győzelmetek.

Azt nondtalTli ,,a jamborec-csatdt az elslj hdronl na-
pon, nyerjük meg vOgy veszitjük el. Fla a táborunk tele
közönséggel, ha a tnagyaroknak híre negy s ha kíván-
csiair keres nlinden látogatő, mint egyik fő érciekessé-
get, akkor verseny rrólkül, ciijak nélkül nregrryerjük a
jamboreet." - Emlékeztek, hogy tele volt a táborunk
iátogatóvai? Térdig érő sáron át hinyan jöttek meg-
rrézni nrinket? Az árvalányhajnak nem önmagáért volt
olyarr rragy llíre; az árvalányhajas n]agyar íiú tette azt
hiressé. A ntagyar csapat a jamboreera rányomta bélye-
gét; ahogyan ti nem tudtok visszagondolni az Arrowe-
parki hetekre anélkül, hogy pl. a kis skótok eszetekbe
ne jussanak, úgy az a rengeteg idegen, ha vissza gondol
a táborra, annak legfőbb érdekességei között emlékszik

. rneg a magyar fiúkról. Az első napokban exotikum vol-
tunk; később megbecsültek s végül megszerettek. Igy
riyertiik n]eg a jalnboree-csatát.

Végül beszólten nektek az angol gentlenranról és azt
tloi'tcltatl-: ,,c! nlagyar ,,tir" többet nrcnd, min,t a ,,gen!lc_
lnan", nert abbatr atlreliett, liogy l<orrekt, l<ifogástalarl
útrietnbert, kctnótry, talpig térfit, abszolút bccsület-enl-
bert jelent, betlne van az is, l-togy keclélves, kedves, ön-
zetlen a végletekig. Akik titeket rilegisrlrernek, azt keil
n-ronciják a vógén: ,,úrnak isttlertül< meg a ntagyar fiú-
kat!" Es lánt, a Savoy-hotelbetl, Rothernere lord nagy
l,acsoráján feláll a világ legelső cserkészc: lorc1 Baclen-
Polvell, a chiel, és a.zt lltonclja; ,,Magyarországről
B30 cserkészl várttttlk és éi"kezctt 830 gentleillan. A ttra-
gyarok voltak az egész táborilan a legszirtlllatikusab-
bak, Iegelőzékerryebbek, legkcclvesebbek1" Ennél szcbb
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elisnlerést, ntint ez a cjícséret angol vezét,etrrber száiá-
ból, nenr kaphattatok, fiúk. És mi sok mindennek örül-
tüttk és az itthon tnaraciottak sok tninclenre büszkék vol-
tak, cle ntonclhatont, én legbüszkébb arra voltarn, lrogy
a n]agyar csapatra, anlelyben cliákok, inasok, vidéki csi-
szolatlan fiúk és íelnőttek világából a legkülönbözőbb
társadalnri rétegekből férfiak voltak együtt, olyan airgol
getrtlernan, mirrt B.-P., nyilvárros iinnepi alkalornnral ki-
jelentette, hogy őket mirrdig gentlemanoknak látLa az
egész tábor alatt.

A kirakat bezárult és a kirakatrendező azzal búcsú-
zik: iól van, fiúk; amit kértern tőletek, megadtátok; ahol
helyt kellett állni, helyt álltatok; ott, ahol én dolgoztanl
veletek, cserkészbecsiilettel nregfeleltetek! Ut iáradsága
le nem tört, tenger a jókeclveteket el irem vette, angol
föld keménysége meg nen puhított, eső el nen áztaíott,
dicsőség el netn szédített. Jó nunka volt a jamboree!

Befejezésül rnég egy nregjegyzést.
Azokon az előkészitő táborlátogatásokon kikérclezte-

lek benrreteket, ki nlit hoz tarsolyában egy angliai rna-
gyar szeíeplés szátnára. összeírtam mindent s azt a tele-
írt noteszt most is kincskónt őrzöm, S ha tttost megné-
zern úrjból, kitűnik, hogy a feljegyzett egyéni és közijs
száInokból a felét sem adtuk |e. Nent szeretném, ha azt
éreznétek, hogy belétek szorult valami s ez keserítsen;
nem szabad azt éreznetek, rnintha a ti felajánlott számo-
tokat kevésre becsültern és ezért kihagytarn volna. Sok
értékes, nagyszerű szám elmaradt!

EIttlékeztek: az előkészület alkalmával az volt a kllá-
tásunk, hogy a nagy aréna, a színház és közös nagy tá-
llortiíz mel]ett naponta ktilön lnagyar tábortüzünk is lesz
s hogy rllinden délután két óra hosszat bemutatások lesz-
nek a táborunkban. Már most háromban csalódtunk:
lnagyar tábortűz nem volt, csak egyetlen egy, mert nem
volt szabacl tartanunk; délutáni bemutatásokat nem ren-
cleztLink, nert nagyon elvont volna benneteket a tábo-
rok látogatásától, pedig ez mínclenek között a legfon-
tosabb volt; a nagy arénában olyan nagystílű és szám-
ban is oly nagyarányú bemutatásokat csináltak a job-
ban informált és erre jobban telkészült nernzetek, hogy
azokkal a magunk kisebb mutatványaival versenybe nem
állhatturrk: csak egyszer volt szabad kirnerészkednünk
oda s akkor sűrítve adni tnindazt, amit csak adni
tudtunk.

Igy a szereplési alkalmak több mint a fele elve-
szett. A színház nenrzeti jellegzetességeket kért: táncot,
zenét, éneket; a tábortüzi számoknál csak o|yannal jö-
hettünk, ahol beszélni setn kellett, mert angol nyelven
nem tudtunk szerepelni. Igy ntaracltak el azok a sokszor
nagyon értékes és kec]ves szátnok, anelyekre olyan szé-
pen felkészültünk. Nern azért nem jöttek, nrert nem be-
csült|ik őket, hanenr nlert a köiülrnények ereje elsodorta
őket.

örüljünk annak, ami volt és sikerült s ne fájjorr ben-
tretek az, anri nem jöhetett sorra! Szép volt ez így is,
ugye? Koszter atya.

ÉVZABÓ ÜNNEPSÉG A VIZITELEPEN.
- Hahó, erre tessék jönni . . - tessékelte nagy han-

gon vasárnap délután a szép számban érkező közönséget
a kis Jóska gyerek, a vízitelepi átkelés teljhatalmír kor-
mánybiztosa s halálos biztonsággal zsebelte be a fényes
piculákat azoktó\ a járatlanoktól, akik a kézierőre beren-
dezett őskori gőzbárkát igénybe vették.

A Meder-utcával szemben lévő parton ekkor már vasár-
napi kimenőruhába öltözött csónak-garázsok, fellobogó-
zott csónakok várták az érkezőket. A telep bejáratánál
Zsenrbery Gyula dr,, a telep fáradhatatlan igazgatója, fo-
gadta a vendégeket, akik közül elsőnek Teleki Pál gr. tb,
főcserkész és Khuen-Héderváry Károly gr. főcserkész urak
érkeztek Szukováthy lmre dr. és Fodor Ferenc dr. társ-
elnökök kíséretében. Gyors egymásutánban érkeztek a hi-
vatali előkelőségek, akik a
részükre a kaszinó előtt kü-
lön elkerített magaslaton
foglaltak helyet. Ott volt a
cserkészet leglelkesebb ba-
rátla, vitéz Tárczay-Felici-
des Román dr. ntin. taná-
csos a kultuszminisztériunr
képviseletében, az Országos
Testnevelési Tanácsot Ivan-
kovits kálmán min. titkár,
az Evezős Szövetséget Áb-
rai Zoltán és Kallivoda Fe-
renc, a Turista Szövetséget
Yigy ázó János képviselte.

A 174. sz. Ganz-cserkész-
csapat kitűnő zenekaraélénk
indulóba kezdett s az öböl
összeborul,i lombkoronái
alól a síma víztükrön elő-
tűnt a vezérhajó Witz Béla

orsz. elnök vezetésével. És ötös sorokban jöttek utánuk a
többiek, a zöld kajakok, a magasorrú kenuk, a barna
zsakik, a vízi-sí egyensúlyművészei, a két- és nég"vpár
evezős regatták, a testes örsi csónakok és jöttek, mint a
rajzó méhek, jöttek, mintha az öböl felső vége kifogyha-
tatlan lenne a cserkészcsónakokból. 214 csónak ezer cser-
késszel állrt a vizen pompás csatasorban és úgi, üdvözölte
a vendégeket.

Megelevenedett az öböl, beszédes lett a víz, mintha a
Duna is összefogott valna az őt szeretőkkel, igyekezett
segítségül lenni a szereplő művészeknek. Mert művészek
voltak valamennyien, akik olyan halálos biztonsággal mo-
zognak a vizen. Különböző gyakorlatok, íelvonulások, ki-
és befordulások, egyéb különleges gyakorlatok szerepel-

tek a műsoron, tanubizony-
sá,got adva róla, hogy Hel-
singőr és West-Kirby hősei
nemcsak az idegen tengeren,
hanem a hazai vizeken is
megállják helyüket.

A vízi büvészmutatványok
után a vendégsereg a telep
berendezését és múzeumát
tekintette meg. A hajók úgy
álltak a négy nagy hangár-
ban, mint támadásra készülő
rohamcsapai, az ö|tözőktisz-
tasága, a kaszinó olvasó-
terme, a tágas csónakjavító
műhel;l, az árnyas játszótér
már nemcsak kényelmes
sportéletet, hanem első-
rangú táborozási helyet is
biztosítanak. qA vízi sík szárazíóldi gyakorlása a

a jamboree-q.
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A budapesti és pestkörnyéki csapatok esztendők óta min-
den ősszel megrendezik a nagy cserkészjátékot, amellyel
mintegy tezáródik a cserkészek nyári munkája. Ez a cser-
készjátek évről-évre nagyobb méreteket ölt s a hibák szün-
telen való kiküszöbölésével egyre érdekesebb, értékesebb,
kedvesebb.

Az idén szeptenrber hó 21. és 22-én !átszódott le a cser-
készek nagyjátéka a Mogyoród-környéki dombokon.
örömrnel állapíthatta meg minden jelenlevő, hogy rende-
zésben, kivitelben, szellemben, hangulatban, szóval min-
den vonatkozásban különb volt minden eddiginél.

Már szombaton délután megindult a felvonulás. Az első
kerületnek 62 csapata és a X. kerületnek 58 csapata mint-
egy 3500 cserkésszel indult el, hogy Farkas Ferenc cser-
késztestvérünk szakértő rendezésében és irányítása mellett
felsorakozzon a nagy összecsapásra.

A csapatokat két csoportba osztották; a ,,kékek" lét-
száma 2500 fő volt Schrank Endre tőparanc§noksága alatt,
vezérkari tőnök Czoclt József, hadtestparancsnokok pe-
dig Szabó Zoltein, Kovacs Gyula, ]unger Entil, dr. Pataky
Ferenc és Gönczy Janos vo|tak, Természete§en mindany-
nyian cserkésztisztek. ők voltak a félelmetes spanyolok,
akik a bennszülött inkákat fenyegették, el akarván íog-
lalni a hős bennszülöttek ősi lészkét.

Az inkák (sárgák) l550 emberrel hősies ellentállásla
készültek. Parancsnokuk Buczkó Emil volt, aki mellett
mint vezérkari főnök Jenei Istvan, mint hadtestparancs-
nokok pedig uitéz Léntird Béla, dr. Wéber Lajos, Dort)
Gabor, Zayzon Sdndor és dr. Lásztó Cabor szclrgoskodtak.

óriási izgalom volt a harcban álló felek között. A spa-
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nyolok külön lapot is adtak ki, amely részletesen beszá-
nolt a helyzetről s rendkívül szellemesen adta vissza az
egynrással harcban álló népek hangulatát.

A feltevés olyan keclvesen romantikus volt, hogy a fiírk
teljesen beleélték magukat a hadiállapotba, ami annyival
könnyebb voit, mert a gondos, gyermeklelkeket jól ismerő
de e mellett szakértő előkészítés mindent megtett, hogy a
harcrakész ifjúság íantázíála és cselekvési vágya foko-
zódj ek.

A harcnak a lefolyirsát alább a íőjátékrendező előadá-
sában közöljük, itt csak néhány kedves dolgot akarunk
még nregemlíteni. Mogyoród község épúgy, mint a többi
talvak igaz szeretettel fogadták a szombaton kivonuló
cserkészel<et, akik a hirtelen hidegre és esősre íordult idő
ellenére is nagy kedvvel és frisseséggel jelentek meg pon-
tosan a kijelölt helveken. A legtöbb helyen megvendégel-
ték a fiitkat. Meleg tej, lorró tca, íriss kalács és egyéb
kedvessógek igazolták, hogy az egész környék szeretettel
r-ár:ja a vasárnapi döntő mérkőzést és jó lélekkel vesz részt
a cserkészek játékában. A hűvös éiszakán nrinden cser-
l<ész jó férőhelyre jutott, úgyhogy a hidegtől nem kellett
szenvecln ie,

Jókor reggel már talpon volt tnind a két tábor, hog1,
rrtinden csapat a legközelebbi templomba menjen eleget
tenni vallásos kötelességének.

Míg a fiúk a tenrplomban jártak és a templom után fel-
fejlődtek a nagy harcra, aza|att a rnogyoródi ,,nagy he-
gyen" gyülekeztek a cserkészjáték nézői. Szellős dombon
ott láttuk vitéz Sontkutlty !ózsefet, a Katonai Iroda főnö-
két, vitéz I gnlandy-He.q/ess/ Géztit, Lichtenecket,t Andrast,

AZ I. Iis x. KERÜLET NAGY ŐSZI CsERl{Észllrpxa.

,]

Telelii Pál gr., Witz Béla és tihtren-Héderváry l(ároly gr. a hadijátékcltt. Izgalnas elóíenyomtllás.
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A cserkészvezetőség egy csoportja rrézi a játékoi

a honvécielmi miniszter és a honvéd főparancsnok képvi-
selőjét, vitéz üörgey Györgyöt, a Pest*megyei Levente
Egyesület felügyelőjét, Endre Zsig-
tnontl képviselőt, vitéz Endre Ldszló
főszolgabírót, All Rctyi traki főcs'er-
készt exotikus sisakjával. A cserké-
szek vezetői közül megjelentek: grcíl
Khuen-Héderváry Kdroly főcserkész,
gróf Teleki Pó-l lb. tőcserkész, Witz
Béla otsz. elnök, Szukouáthy Imre
társelnök, az í, ker. üt. v. elnöke, Sem-
sey Aladdr, a X. cs. ker. elnöke, Srín-
dor Janos, az L ker. ii. v. elnöke, Fodor
Ferenc társelnök, Sztrilich Pdl orsz,.
vezetőtiszt-h., Malnár Frigyes dr., a
1<ülföldi ügyek vezetőie, Achtzeltne r
[ózse|, a Cserkész-Nagytanács tit-
kára, Vidovszky Kálmdn, a Ma-
gyar Cserkész szerkesztője és még

tX, 21-én 20 őra után rnindkét iél biztosította elhelye-
zési teíijletét és igen éiénk lelderitő tevékenység indult
meg. - F,ste 23 óra lelé mindkét fővezér inár sok értékes
adattlt szerzett az ellenfeléről, amely nagyban hozzájáru|t
a r:tásnapi és fent már említeti haditervek összeállításához.

Kiilön clisriicres ilieti a kénleket, akik bámulatos ügyes-
seggel líirkeszték ki az elieniél terrleit és állandóan figye-
lctnnlel kísértél< annak rninden megmozciulását.

lX. 22-én 9 órakor ir 1<ék és sárga telderítő járőrök új-
bói ilegi<czdték lelcletítő tevékenységijrket. - Ugyanekkor
zr triÉK iélnek egy gyoísan mozgó erős csopoitja előretört
a Monte-Sonrlóra és azt 9 őra 15 perckor cilenhatás nel-
l<iii cll,,glnlil.

9 óLa 30 percig a KnK iél járőrei és elővéd csapatai 7,

a sárgáli 4 erőCpontot r.,ettek bir:tokukba.
Az ,,F" pontnál igcn szép és komoiy játék folyt. Itt kti-

iörrösen a kékek érdelnelnek elislnerést.
Első komoly összeiűzés 9 óla 30 perckor a ,,G" erődnél

folyt le, amely 9 őra 37 perckor a sárgák győzeimóvel
vcgződöt 1.

Mindlret íél 10 óra 30 perckor indította meg a clöntő
iáma clásá t.

A KEK fél erős balszárnnyal, nagy lendülettel tört előre
és 10 óra 40 percig a sárgáktril visszavette a,,G" etődöt,
majd sorra elfoglalta a H, J, K és L erődpontokat.- Mind-

ezen erdőknél igen szívós harcok fej-
lődtek ki. A sárgák, dacára az ellen-
fél számbeli fölényének, mindenhol az
utolsó cserkészig kitartóan védelmez-
ték aze_lkat.

1 1 óra 25 perckor a sárga íél erő-
teljes rohamot intézett & ,,H" erődre,
azt birtokba vette, de rövid 10 perc
után ismét a kékek lettek itt az urak.

12 őra u!án a sárga fél tőtartaléka

- 222. sz. hatvani Petőfi-csapat -a terep tökéletes kihasználásával, tel-
jesen észrevétlenül megközelítette a
Gyertyánost és 12 óra 24 perckor egy
impozáns rohammal bevette a ,,D" erő-
döt és azt 13 óra 5 percig a kékek

J§

Jr.l
íj,|{

,."}: §

. f§i§

A mogyoródi fiatalság naey 1{ifliiét
fehérruhás 1ányok adták át.

igen-igen sok ér-
deklődő.

A pompás tcrepről nagyszerűen látszott a sokszor iz-
galnras 1áték, amelynek szakszerű leírását az alábbiakbarl
közöliiik.

A játék lefolyása.

A KÉK fél fővezére IX.21-én éjjel a íelderítő járőrök je-
lerrtései alapján elhatá.rtlzza, hogy főerejét a Mogyoródtól
délre fekr,ő erdőben gyülekezteti és azután zöméveI az
erdőn keresztül Kerepes irányába támad. Ezen támadás
biztosítására egy erős csoportot a Gyertyánostól délre
levő nagaslatok birtokbavótelére kirendel, mig az o1dalak
biztosítlrsára cgy-egy csapatot a mogyoródi vasílti áilo-
rnás, illetve a Terezia-tnajor felé irányít.

l, SÁRGA iéi haditerve szerint a tőerő a Fiétszilvás-
majortól délkeletre lekvő teriileten fejlődik támadáshoz és
innen erejének nagy tészével, kb. i és fél kilométer kiter-
jedésben a ntcgyorócii erclő irányába támacl. - A táma-
dás biztosítására a Iővezér egy inka-iörzset a Gyertyános
325-os magaslat feté és egy-egy erős biztosító csapatot,
rnint odalvédet, a mogyorócii vasútállomás és a Terézia-
majoron át ószaknyugat irányba kirendei.

,A hadiátrlapot a felderítő és biztosító részek, valamint
a kémek részére IX. 21-én 2a őrakor, a főerők részére
lX.22-én 9 órekor ktzt]őclöt1.

iX, 21-én 24 <irátől IX, 22-én 9 őráig íegyversziinet volt.

kétszeri támadásával szemben szívósan tartotta. - 16 óra
5 perckor azonban a kékek harmadik és két oldalról inté-
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Al Ravi iraki főcserkész a cserkésziátekon.
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zett átkaroló támadása ered-
ménnyel járt. 

- Igy a kékek
birtokába jutott a játék leg-
fontosabb és legnehezebb
erőde.

18 óra 15 perckor ezen
szép ha,rcmozzanat után a
játékvezetőség a játékot le-
fúvatta.

Eredmény.

A KEKEK lekiabáltak g98
sárgát, a SÁRGÁK 802 kéket.

Az erődök birtokbavéte-
léért és birtoklásáért a kékek
185, a sárgák 105 pontot sze-
reztek.

A 1étszámok aránybaho-
zása után a végleges ered-
mény a következő:

Felderító iárőr munkában

tárgyalták a játék 1efolyá-
sát. A mogyoródi ifjúság
azzal kedveskedett a harc-
ból hazatérő cserkészeknek,
hogy egy kedves, fehérruhás
Iányokból álló küldöttség-
gel átadtak a ,,diadalmas hő-
sök"-nek egy hatalmas óriás-
kif lit. Általában az egész
környéklakossága nagy meg-
értéssel segítette a fiúkat. A
kémeket pompás parasztru-
hákkal látta el s nem volt
egyetlen egy kérésük sem a
cserkészeknek, amit tőlük tel-
hetőleg a legnagyobb szives-
séggel ne teljesítettek volna,
Vaióban az egész határ
együtt élvezett, együtt iz-
gult és együtt örült a cser-
készekkel.

KÉK 651 fogolyszám. 120 pont terepbirtoklásért. A hadijáték méltóan végződött be a Szabadság-téren,
SÁRGA 802 fogolyszám. 105 pont terepbirtoklásért. ahová r,asárnap este 7 órakor tisztelgésre vonultak az
A játék alatt előíordult szabálytalanságokat a játékve- ország-zászló elé a hadijátékból visszatért csapatok. -zetőség az L és X. kerület elnöksége útján fogja a csapat- Szukováthy Imre mondott gyönyörű beszédet. Ezután ki-

parancsnok tudomására hozni. hirdették a hadijáték eredményét és a csapatok egy rend-
A nagyszerűen sikerlilt játék után a csapatok bevonul- 1<ívül kedves nap emlékével s azzal az elhatározással tér-

tak Mogyor,ódra, ahol megebédeltek és nagy izgalommal tek haza, hogy ,,jövőre újra találkozLlnk "

A szabadságharc vértanui,

Nyolcvan esztendeje immár, hogy a magyaí nemzet legnagy-
szerűbb önvédelmi hárca elbukott. Ma már tudjuk, hogy Vilá-
gost nem árulás okozta. Bizonyára siettette ugyan az elkeriil-
hetetlen véget.a vezérek széihúzása, de a császár könyörgésére
íelvonuló orosz világbirodalom korszerűen íelszerelt hadaival
szembe,n a mi szegény kis hősi seregünk napjai úgyis meg vol-
tak számlálva, A íegyverek becsületét mégis megmentették a
vezérek, akik nem ,az annyiszoí megvert osztrák császár sere-
gei, hanem Paszkievics herceg előtt hódoltak meg, ezzei nagy-
szerűen kifejezve a fennállott hadihelyzetet, amelynek nem volt
más józan megoldása. Az osztták hadvezetés is kapott még
egy utolsó, .méltó megszégyenítést. A már védtelen honvédtisz-
teken gyáván vett bosszút érte. Erről szól a vértanuk története.

Három nappal a világosi tef,yverletétel után, aug. 16-an,
Paszkievics herceg Ferenc Józseí császárhoz írt levelében szol-
gálatain,ak elismeréseül kegyelmet kért az elfogott és az osztrá-
koknak átadott honvédtisztek számára.

Aug, 26-dn Ferenc József azt felelte, hogy nlncs kegyelem.
Jól tudta a császár, hogy Haynau személyében dühöngő őrültet
bíz meg a bosszúállással. Haynau meg is felelt a hozzá íűzött
várakozásnak. Kifizették érte 400.000 pengő forinttal, amint
az a hóhéroknak jár. Birtokot vett rajta Szabolcs megyében,
amint az nálunk min,den szabadságharc után történni szokott.

A, Habsburg-családbanutóbJ.ororutosan követk eztek be az
erőszakos halálozások. A nemzet Isten újját látta bennük. Ki-
alakult az a htt, hogy a 13 aradi tábornokért 13 Habsburg-
fiiherceeget veszít el az isteni igazságszolgáltatás. Számolgat-

ták, mennyi hiányzik még. Mende-monda. De alapjául szolgál-
hatott az a tény, hogy a Habsburg-ház hagyományos szeíen-
cséjének valóban végeszakadt attól fogva.

Az elsö yér,tanuk különben rnég a Világos előtti időből va-
lók. Június 5-én bitón halt meg mednyei és medgyesi Med-
nyanszky Ldszló baró honv. őrnagy segédtiisztjével, Gruber Fü-
löp tüzérhadnaggyal együtt. A nyitramegyei Lipótvárát védte
4 hétig, ekkor kettejük tiltakozása ellenére árulással íeladták
a várat. Pozsonyba hr"rrcolták őket fogságba. A nagybeteg Med-
n},ánszkyval gyalog cipeltette íel a bitófát Haynatr a pozsonl,i
Szamár-hegyre. Itt kezdődik a magyar Golgotha,

Aag, 22-én Ormai Norbert ezre'dest köttette fel Haynau Ara-
don. A.zután megindult a perek tömege. Hazug vádak alapján
sorra itélték halálra a honvédség legdicsőbb nevű vezéreit.
A császár pedig előre kijelentette, hogy nincs kegyelem. Az első,
de nem az egyetlen tömeges kivégzés vo|1 az,aradi Tizenháromé.

Október 6-án hajnali hat órakor a vár északi sáncárkában
agyonlőtték eleméri és ittebei Kiss Ernő altábornagyot, cser-
neki és tarkői Desser.yJfy Arisztid és Schweidel József tábor-
nokokat, valamint Ltizar Vilmos ezredest. Valamennyien nagl,
lelkierővel fogadták a halált. Azt sem akarták, hogy szemi.iket
bekössék. Ezt azonban csak Kiss Ernőnek engedték meg, aki
azián maga vezényelte a sortüzet. ő, mint Haynaunak egykori
katonai pajtása, megmenthette volna életét, de nem akarta a
halálban sem cserben hagyni társait.

A többi kilenc hős mind tábornok. őket a vártól dólre kilenc
ekasztófa várta. Gyalog kisérték őket oda erős fedezettel, csak
a m.ankós Damjanichot vitték szekéren. Elsőnek Pöltenbergi
Pölt Ernö lovagot szólitották, aki végignézve a hősök során,
igy kiáltott fel: ,,Szép deprrtáció megy Istenhez a magyarok
iigyében reprezentálni !"

U'Lána sorban következett: nemescsói Török lgndc, a legki-
válóbb hadimérnök,a tábornokok sorában, Lahner György, a
nagy szeívező, aki a honvédség felszer,elését és fegyverkezésót
intézte, Knezich Kdroly, majd Nagy-§dndor ]ózsef , aki ezzel
búcsúzott: ,,Hodie mihi, cras tibi!" A német fejedelmi szárma-
zású Leiningen-Westerburg Károly gróf idegen létére sietett
vértanuhalálával megpecsételni a magyar nemzet igazságát,
Családja rokonságban áIl az angol kirá|yi házzal, de másrészt
a íejedeimi ílákóczi-családdal is. Utolsó szavai : ,,Odaíönn igaz-
ságosabb Bíró itél felettünk!" őt Aulich Lalos hadügyminiszter
követte, a bányavárosi hadjárat vezére, aztán Damjanich ]anos,
a híres 3. honvédzászlóalj egykori őrnagya, a személyes vitéz-
sóge nriatt is legendáshírű hadvezér, aki soha csatát nem vesz-
tett, a szolnoki, váci, tápió-bicskei, isaszegi csaták eldöntője s
a nagysarlói diadal hőse. Talán még időben másként fordult
vc|lla az egész szabadságharc sora, lra ő közben kocsijával lel
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nem fordul s bokáját nem töri. Igy aztán több csatába nem me-
hetett. Arad várának ő volt az trtolsó parancsnoka. Sorra ke-
rülve: ,,Azt hittem utolsó leszek, ki mindig,első voltam a csa-
tában" - mondá s mankóra támaszkodva ment a bitó alá, hogy
,,eljen a haza|" kláltással haljon meg, példát adva a honi rá-
coknak a hazaszeretetből. Utoljára maradt hernádvécsei és haj-
nácskői Vécsey Ktiroly gróf , akinek Arad megvívásáért és Te-
mesvár kemény ostromáért kellett r,égignéznie nyolc hős társá-
nak kínszenvedését. Búcsúzóul még megcsókolta Damjanich tá-
bornok kihűlt kezét s aztán Aradon e napra végeszakadt a ret-
tenetességeknek. A tizennegyediknek szánt áldozat, Lenkey la-
nos táboinok ugyanis, aki huszárjaival Galíciából szökött haza
a szabadság védelmére, megőrült aradi börtönében s ott is halt
meg 1850. február 7-én. Szeméthordó kocsin temették.

Sthweidel József és Lázár Vilmos, továbbá Aulich Lajos, Pöl-
tcnberg Ernő, Török lgnác, Kneziclr Károly és Nagy-Sándor
Jrizsef ma is a kivégzós helyén, jeltelen sírban nl,ug5zik, mig
Damianich János és Lahner György Mácsán. Vécsey Károly
gróf az aradi temetőben, Leiningen-Westerburg Károly gróf a
borosjenői templomban, Kiss Ernő Katalinfalván, Desewffy
Arisztid pedig Margonyán van eltemetve.

Ugyancsak október 6-án este 6 órakor a pesti Neugebáudeban
a mai Szabadság-tér helyén is kivégzós volt. - Magyarország
első felelős miniszterelnökét, Batthyány Lajos grófot akkor lőt-
ték agyon. A gróf mindvégig kitartó híve volt a királynak s az
Lrralkod<jháznak, a szabadságharcban nem is volt szerepe, azért
igazában bízva, nytrgodtan nézett ítélete elé. Zsólia íőherceg-
nőnek, a császár anyjának írásbeli kívánságára azonban kötél-
halálra itélték. Felháborodva kiáltott fel ekkor: ,,Meggyilkol-
hattok, de el nem itélhettek!" - Hogy a szégyenletes akasz-
tástól megszabaduljon, virágcsokorban becsempészett kis tőrrel
a kivógzés előtti éjszakán hatalmas sebeket ejtett a nl,akán.
Egi,etlen hanggal sem árulta el rettenetes szenvedéseit, úg},
hogy őrei nem is vették ,észre, mit tett. Izgatószerekkel tirdták
csak magához tériteni, d,e a hóhér nem vállalta az akasztást.
Igy aztán golyóval oltották ki nemes életét. Maga vezényelte a
sortiizet s a hazát éltetve halt meg. A nemzet tisztelete clrök-
ntécsest emelt a vértanu-miniszterelnök kivégzése hell,ére, ahová
emlékezni jár a kegyelet.

Okt. 10-én Csdnyi Ltiszló kóz|ekedési minisztert, a polgárőr-
ség szervezőjét akasztották lel Pesten, királyfiai leszenak ]dnos
haróvaI együtt. Utóbbinak nagyatyja még a Pragmatica

Sanctio kierőszakolásában vitézkedett. Vértanu unokájában, az
erőskezíí kormánybiztosban kihalt a család fiága.

Október 20-án'Woronieczky Miciszldv herceg, a lengyel légió
ezredese, családjának utolsó sarja szenvedett bitóha|ált a ma-
gyar szabadságért Pesten.

Október 24-én a függetlenségi nyilatkozatot kimondó főrendi-
ház elnöke, Perényi Zsigmond baró és Szacsvay Imre, Nagy-
várad követe ugyancsak Pesten végezték életüket akasztófán
a függetlenségi nyilatkozatórt.

Október 25-én Kazlnczy Lajos ezredest, Kazinczy Ferenc iiát
lőtték agyon Aradon,

l850 jánuár t9-én pedig Hauk Lajos alezredest ugyanott fel-
akasztották. lgy az aradi vértanu-r,ezórek száma l6-ra emel-
kedett s közültik 1 l bitón halt meg,

Ezzel azonban a bosszú műve még nem volt teljes. összesen
1765 itólet hangzott el, ebből l|4 végrehajtolí halálos ítélet, még
pedig 49 akasitás, 65 főbelövés, azután 400 várfogság (ebből
l83 iasbalr), továbbá 75 ,,képletes" (in effigie) akasztás (töb-
bek közt Bémer Ldszló baró nagyváradi és Horvath Mihtily csa-
nádi püspök e||en). Lonovics ]ózsef egri érseket és lekelfalussy
Vrnca szépesi püspököt pedig méltóságától megfosztva osztrák
kolostorba száműzték. Ehhez járult aztán még a sok ki,ilföldre
menekiilt emigrans, akiknek nagyrésze örökre elveszett a ma-
gyar társadalom vezetőrétege számára.-De a vértanuk közé tartozik az a 24.0N magyar hős is, aki
eleseít a szabadságharc folyamán. Köziilük több mint 70O0 esett
az oláhok ós rácok i,adállati kegyetlenségének áldozatául.

t'

A nemzet hálája emléket állított vértanrrinak az aradi, ZaIa
G},örgy-alkotta Szabadság-szoborban. A 73 százalékban ma-
gyar i:áros ugyan oláh megszállás alá keriilt s ők a szobrot el-
iávolították. D-e a hősök jeltelen sírja így is összekapcso|ja az
árván maradt magyarságot innen és túl az álhatáron.

október 6-ika idők íolvtán, nem hivatalosan lcár, de általános
megegyezóssel a vértanÜk nemzeti gl,ászünnepóvé lett. Általá-
ban c.sák a 13 r,órtanrrról szokás beszélni, nekiink azonban tud-
nunk kell, hogV nemcsak tizenhárman voltak.

Mikor a 
^lá-gyar 

Cserkész néhány szóval felidézi a vértanuk
enrlékét, teszi ézt azért, hogy emlékezzetek és elmélkedjetek
azokról, akik leghívebben teljesítették kötelességüket. (f, b.)

MAGYAR CSERKÉSZEI{ BAR,CELONÁBAN.
Amig kitűnő jamboree-csapatunk sok komoly sikert teite elő e spanyol utat, úgy hogy az necsak szórakozás

aratott a világ cserkészeinek összejör,etelén az arrowe- legyen, hanem komoly képviselete a magyar cserkészet-
parki nagytáborban, azalatt egy kis csapat Spanyolor- nek,
szágban lobogtatta meg diadalnasan a magyar cserké- A felszerelésében kifogástalan, magatartásában, lelkü-
szek lobogóját.

A barcelonai világkiállí-
tással kapcsolatban a §pa-
nyol cserkészek - akik még
a mozgalom kiépítésének jó-
formán a kezdetén vannak -Nemzeti Nagytábort rendez-
tek s erre minden ország
cserkészszövetségét meghív-
ták. Mi is kaptunk meghívót
s a Cserkészszövetség az e

feladatra jetrentkező 250. sz.
Hangya-cserkészeket bízta
meg azzal, hogy Barceloná-
ban képviseljék mozgalmun-
kat.

A Hangya-cserkészek nagy
l<omolysággal, igaz lelkese-
déssel, szorgalmasan készül-
tek a reprezentálásra, a ma-
gyar cserkészmozgalom be-
rnutatására. Kentény ödön
volt a kis csopclrt parancs-
noka, aki nagy körültekintés-
sel, hozzáértéssel és minde-
nekfelett sok szerettel készí-

letében egészen cserkész
,,Hangya"-cserkészek aug.
l4-én indultak el külföldi
útjukra. Utközben megnézték
Velencét, ahol kedves és ta-
nulságos két napot töltöttek.
Már itt is, épen úgy, mint
egész útjukon, hatásos pro-
pagandát csináltak a magyar
ügynek, összebarátkozván
olasz balillákkal is, akik büsz-
kén hirdették nagy magyar
barátságr.rkat. (Hazajövet,
egy milánói volt cserkész-
társaság a magyar Cserkész-
indulót magyar szöveggel
énekelte a rnagyar fiúk tisz-
teletére és legnagyobb meg-
lepetésére,)

kedves emlékű út után au-
gusztus l9-én érkeztek meg
fiaink Barcelonába, ahol
Mont Juich:hegyen íoglalták
el a számukra kijelölt tábor-
helyet. Erről a helyről cso-
dálatosan szép kilátás nyí-l{angya-cserkész-ek a Szent j\{árk-téren, veleicében.
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A barcelonai nemzetközi kiállítás, beiárata éiszaka]

loti a lestői Barcelonára. Egyébként az egész Nemzeti
Nagytábor helye nem volt ideálisnak mondható, de fiainI<
csakhamar leküzdötték az akadályokat, kitisztították a te-
repet, eltávolították a legnagyobb sziklákat, kiírtották a
gazt és 24 órai kemény munka után már állott a magyaí
tábor kedvesen, csinosan, ren-
desen, mint a barceloniai Nem-
zeti Nagytábor kétségkívül egyik
legnagyszerűbb ékessége.

Barcelonában nem találtak
igazi cserkészéletet s olyan ér-
deklődést a mozgalom iránt,
amilyenhez más országokban
szokva vagyunk. Itt a klérus még
ellensége a cserkészmozgalom-
nak s a nagyközönség sem mu-
tat irányukban valami különö-
sebb érdeklődést, ennek tulajdo-
nítható, hogy az egyébként elég
érdekes és külföldiektől is meg-
lehetősen 1átogatott tábornak
(itt voltak a németek, a csí-

Magyaí cserkészek a Mont-Serat-on.

életükben, fellépésükben, iegyelmezettségükben, a mások-
kal való kedvességben és mulattatásban méltóan képvi-
selték a magyar színeket. Megérdernlik, hogy hálás szív-
ve1 gondoljunk reájuk és meghajtsuk az elismerés és kö-
szönet lobogóját Kemény ödön előtt, de minden egyes

cserkész előtt is, akik Barcelo-
nában valóban jó munkát vé-
geztek.

Már a tábor ntegnyitásán is
íeltűnt a magyaí csapat, amelyet
Monsteni gróf, tábornok - ki a
király képviseletében jelent meg
a megnyitáson - negdícsért.
De különösen boldog volt a ma-
gyar csapat kiválóságának látá-
sán Rutkay barceloniai magyar
főkonzul s a mi kitűnő o1asz ba-
rátunk, Romanelli ezíedes, to-
vábbá Egan alkonzttl és a bar-
celoniai ínagyar kolóniának min-
den egyes tagja, akik ismételten
megjelentek a táborban s ahol

Indulás Spanyolország felé.

leiek, arabok, angolok stb.) alig volt látogatója. De csak lehetett, szeretettel állottak cserkészeink rendelkezé-
maga a spanyol cserkészmozgalom is meglehetősen kez- sére. De a spanyol vezetőség is a legteljesebb elismerését
detleges és a cserkészek körében sincs meg a más orszá- nyilvánította a magyarok iránt, akiktől nagyon sokat tanul-
gok cserkészeit annyita jellemző lelkes érdeklődés. tak. Ennek az elismerésnek adott kifejezést a spanyol tábor

Ebben a táborban ki kellett tűnniök a magyaroknak. Ki parancsnoka, amikor egy, a cserkészvezetőség és a barce-
is tűntek. Nemcsak a táboruk volt a legszebb, hanem egész ioniai ntagyarok tiszteletére adott tea alkalmáva| azzal

A Hangya-cserkészek nagyhatású vadembertánca. A barcelonai városháza előtt.
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viszonozta a magyarok ked-
veskedését, akik egy nem-
zetiszínű szalaggal átkötött
árvalányhajcsokrot adtak át
neki, hogy spanyol nemzeti-
szinű szalagcsokrot kötött a
Hangya-cserkészek zász|a-
jára a spanyolok tisztelete,
hálája és elismerése jeléü1,

őszinte sikert aratott a kis
Hangya-csapat augusztus
24-én is, amikor tábortizi
programmot teljesen betöltő
szereplésével a jelenlevő
összes cserkészeknek őszin-
te elismerését vívta ki sok-
o1dalír és rendkívü1 szelle-
nles mutatványaival. Kitelt
ebből a kis csapatból min-
den: magyar ének, magyar
muzsika, magyaí tánc, fan-
tasztikus vadember-tánc...
a mókás jelenetekben pedig
egyenesen kifogyhatatlanok

A világhírú
.Szent család" bazilika.

A Hangya cserkészek barcelonai táborának bejárata.

augusztus 30-án, hogy Ce-
nován, Nizzán, Milánón, Zü-
richen, Innsbruckon keres4-
tül térjen haza. - Minde-
nütt kiszálltak, mindenütt
szakítottak időt arra, hógy
a'városok nevezefességéit
és szépségeit ntegtekintsék.
Igy lett ez az út rendkíviil
tanulságos, tapasztalatok-
ban igen gazdag s emlékei-
ben soha el nem felejthető.
Hálás is minden egyes fiú
Kemény ödönnek, a deriilt
lelkű, kedves parancsnok-
nak, hálás a szülők gárdája
is, akiknek íiai az ő munkája
révén tanulságokban rend-
kivül gazdag nyarat élhet-
tek át és hálás a cserkész-
szóvetség is, mert az ő cser-
készei - a Hangya-cserké-
szek parancsnokukkal

voltak. Nem csoda, ha a táborban mindenki úgy ismerte
őket, mint a legvidámabb, legtalpraesettebb fickókat.

Természetesen felhasználták íiaink az alkalmat arra,
hogy a világhírű kiállítást és a nagyon érdekes Barcelonát

megnézzék. Ha a sok

együtt a magyaí mozgalom-
hoz méltó derék munkát végeztek odakint, öregbítvén a
messze delen is a magyar cserkészmozgalom jó hírnevét.

Itt említjük meg, hogy o Jnr..toniri tábort a Szövetség
képviseletében meglátogatták még dr. Molnár Frigyes, a
külföldi ügyeket intéző főtitkár, Kosch Béla gazd. főtitkár
és Vidovszky Kálmán, a Magyar Cserkész szerkesztője.
Ugyancsak ellátogattak Barcelonába Mattyasovszky Kasz-
szián és Radványi Kálmán vezetésével a 74. sz. Hollók
vagy heten, akikhez a Magyar Cserkész kiváló munka-
társa, Márton Laios festőművész is csatlakozott, Az utób-
biak egy nagyobb spanyolországi utat is tettek.

Romaneli ezredes és Molnár Frici a magyar táborban.

tábori munkától szaba-
dultak azonnal elin*
dultak tapasztalatokat
gyüjteni; nemcsak a
iragyszerű épületeket,
templomokat nézték
meg, nemcsak az oriási
kiállítást s annak érde-
kességeit tanulmányoz-
ták, hanem még a bika-
viadalt is rnegnézték.
De az állatkínzásnak
crre a semmiképen sem
rokonszenves helyére
rrem vitték el a cseí-
készruhát, civilben vol-
tak ott, ahol a cserkész-
s,ziv nem tudott gyö-
nyörködni, csak botrán-
kozni és fájni.

Rengeteg benyomás-
sal, gazdagon indult el
a csapat Barcelonából

iiaffi

HEGYOLDALBAN,
H egyoldalban, lomb között
szól a cserkésznóta:
I zzadt arccal haLlgatózik,
Reszkető kézzel togódzik
Megriadt anyóka.

laj, nehéz mar a teher
Az erőtlen vallnak,
S itt meg egy rabló-csapat,

- Hosszú-bot és n,agy kalap -S egyre kiabdlnak.

LOMB KOZOTT.
Még hozzá - Uramfia! -Mind retija tdmad!
Mint a rajzó méhcsapat,
Zúgva, bongva rontanak
Sri/yos batyu jának.

S gyorsan, mint a gondolat
Szétbontják a terhet,
Szednek még több ttizelőt,
es a jó anyó előtt
Vigan útrakelnek.

Tatnogatjdk ketten is,
Ugy ér fel a hegyre,
Konyhdjtiban üldögél,
,,Soha ilyet!" - igy beszél
Hangtalanul egyre.

Hálakönnye hulldogdl,
Bdr nem érti igy sem:
Hogy a cserkész-szeretet
Megmdssza a hegyeket
s mindenütt, ahol lehet
Ott van, hogy segitsen.

H. L.
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A tiszavirágéletű Arrowepark-i világváros történetében,
azt hiszem, külön fejezet illeti meg azt a szabá|yos város-
részt, amely a modern városok mintájára épülve, párhuza-
mos avenuek és streetekbe
sorozott sátrakban látta ven-
dégül két héten át a világ 38
államának és a népszövetség-
nek a cserkészkongresszusra
kiküldött delegátusait. Ez a
városrész az Arrowepark fő-
bejáratától mintegy 300 .lé-
pésre, a főútvonaltól délre fe-
küdt, közvetlen közelében a
kastélynak, amelyben a nem-
zetközi iroda helyiségei és a
kongresszus üléstermei voltak
kijelölve és szemben a jambo-
ree információs sátrával,
amelyben a tábor területére
érkezett cserkészek és delegá-
tusok első eligazításukat kap-
ták a tábor rendezőségétől.

A főútvonalból ezen a he-

A DELEcÁcrÓs TÁBOR.

Az Arrowe-parki kastély.

lakásul bocsátottak rendelkezésünkre. es miféle gazdag be-
rendezés állott erre a célra az öregurak rendelkezésére?

Mi, a magyar delegátusok, a negyedik sor közepén a

harmadik avenue és az ötödik
street keresztezésétő| jobbra
és balra kaptuk meg a sát-
rainkat és pedig a 143. ház-
számtól a l48. számig. Egy
kis cserkészfantáziával nem
is sátraknak, hanem valóság-
gal kis kastélynak nevezhet-
ném azokat. Homlokzatán
kétszárnyú ablak. Legalább
mi úgy képzeljük, amikor a
ponyva lapjait kétoldalt ki-
kötjük. Az ajtó felett lakójá-
nak névjegye van kiíüg-
gesztve. Bent a sátorban tá-
bori ágy, előtte szőnyeg,
amely alatt gummilap szige-
teli a talaj esetleges nedves-
ségét. Szemben az ággyal
asztalunkat állítottuk fel, mel-
lette tábori karosszék. Mö-lyen, arra merőlegesen, egy

1-0t t<iepitett mellékútvonal vezetett délkeleti irányban egy

szép tÜztásra, amelyet két részre szelt. Az út jobb oldalán
nyoic sátorsor várta a delegátusokat. Bal oldalán pedig a

jámboree stafjének, azt n-rondhatnánk, hogy az új város
ianácsának éj t<clzigazgatási szerveinek hatalmas tábora
volt megépítve.

A két táborrész így együtt valósággal a lesűrített képe

volt a jamboreenak. Egyik oldalon a vendéglátó házi,
gazda, á brit biroctalom képviselete. Itt van a szigetor-
izágbó|, valamint a dominiumok és a gyarmatok cserké-
.reúől kiválogatott rendezőség. Táboruk sarkán, mind-

!árt a parkréJzlet bejáratánál a nemzetközi postafiók,
ámetynet< táblá!án minden képviselt nemzet nyelvén és

mindánnyiunk színeivel megjelölve közlik szolgálatukat,
Az út másik oldalán pedig a résztvevő nemzetek delegá-
tusai, cserkészfogalmak szerint talán úgy is nevezhetném
(bár legtöbbjét kora szerint alig illeti meg e kifejezés) a
cserkésiet vénjei, akiket az egyes nemzetek kikülrítek a
cserkészet világparlapentjébe, hogy ott megvitassák közös
dolgaikat s irányt szabjanak a cserkészet jövő haladásá-

götte hátizsákunk és (szekrény hiányában) a felakasztott
ruhadarabjaink. Az asztalon vizesüveg és pohár. A vilá-
gítást esténkint saját zseblámpáink szolgáltatják, írósze-
reink pedig, a töltőtoll és az ironok, teljessé teszik a szo-
baberendezést.

Mindezekhez meg mosdóállványunk is volt zománcozoít
mosdótállal, vizeskorsóval és szennyesvíz felvételére ren-
de|t vödörrel. Ezeket azonban - hogy a kis lakás belső
csinyjét ne rontsák - igen sokan már a sátoron kívül he-
lyeztük el. Ugyancsak a sátron kívül, még pedig mindenik
rnögött egy-egy hatalmas, mintegy egyméteres átmérőjű
második tisztálkodó edény is állott rendelkezésünkre, hogy
aki kívánja, ülőfürdőt is vehessen. lgaz, hogy erre az idő-
járás nem nagyon kedvezett, de azért ez a felszerelés sem
maradt kihasználatlanul. Ebbe gyüjtöttük az esővizet mos-
dásra. É,s nem tudom, dícséretül mondjam-e, de az egész
táborozási idő alatt csak ivóvízért kellett a vízcsapokhoz
menni, mert egyéb szükségleteinkről bőven gondoskodtak
az egek csatornái.

A delegátusok sátorvárosának végén épültek fel a ven-
déglősátrak. Három ilyen is
volt felállítva. Egy a staí ré-
szére, egy a delegátusok és
egy az idegen vendégek ré-
szére. Azonkívül egy kony-
hasátor és pénztár egészí-
tették ki a kocsmai beren-
dezést. Étkezések idején
ezeket 1átogattuk legtöbb-
ször, hogy itt a többi nem-
zetek delegátusaival erősít-
sük kapcsolatainkat.

Lássuk már most, milyen
volt az élet ebben a tarka,
kis városrészben?

A reggeli hét órás rakéta-
lövést nem vettük túlságo-
san komolyan. Maga az
öreg angol parancsnokunk
is csak úgy nyolc óra felé
tette meg körsétáját ut-
cáinkon végig. De érthető is

nak. A kettő együtt: vendég-
látók és a vendégek válasz-
tottai, tehát valósággal ex-
tractuma az 54.000-es világ-
város lakosságának

Amíg az egyes nemzetek
táborhelyeit egyszerűen kis
cölöpök, valamint természe-
tes vonalak: egy-egy erdő-
részlet, liget, vagy árokvo- ,

nal jelezte, egyébként pedig
teljesen üres telepet kellett
maguknak beépíteniök: ad-
dig itt a delegációnál már
kész sátrak váríak minket s
miránk csupán az a íeladat
várt, hogy a rendelkezé-
sünkre bocsátott bútorzattal
ki-ki a saját ízlése szerint
rendezze be otthonát, azt a
már házszámmal is ellátott
kis hajlékot, amelyet kétheti Teleki pál 

?[.rL§:ff3.tljálru"n §,5,i?,ti.,É3|%1Í'AT'il5*i,,e"blesztÖ" 
után.
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volt ez a reggeli húzódozás, mert legkellemetlenebb fel-
adat a cipőtakarítás volt mindennap az első teendőnk,
Aki pedig nem látta az Arrove-parki sarat, annak fogalma
sem iehet arról, milyen komplikált feladat volt a legtöbb-
ször abból a szirke tömegből, amelyik ott húzódott meg
az ágyunk előtt, ismét cipőt hozni napvilágra, A tartalék
sátorcölöppel kezdődött a művelet és utána a kefék alapos
munkáiára volt szükség, amíg végre a különféle cipőkré-
mekre került a sor, hogy valami fényt adjanak ezeknek a
megkínzott bőrdaraboknak. Utána jött a boroiválkozás.
Ez sem megvetendő progíamm, különösen, ha arra gon-
dolunk, hogy ebben a társaságban egy sem volt olyan,
akinek a Jamboree Zsebkönyv felszerelési utasításának d)
pontja értelmében csak ,,esetleg" lett volna szüksége bo-
rotvakészletre. Ellenkezőleg akadt olyan is közöttünk, mint
tb. főcserkészünk, akinek kétszeri szappanozásra volt
szüksége egy borotválkozáshoz. Igaz, hogy ,,a cserkész
leieményes" jelszóval addig, amíg a szappan alatt puhult
a szakálla, közbeiktatta a cipőpucolás élvezetét.

Mikor aztán a napi toilette gondokkal végeztünk, jött
a iakás kitakarítása és rendbeszedése, a mosdóvíznek a
csatornához való kivitele és a friss ivővizről való gondos-
kodás. Csak akkor mentünk reggelizni, amikor már hajlé-
kainkat íogadóképes állapotban hagyhattuk hátra.

A reggeli volt nekünk a delegaten messe legízletesebb' :
étkezése. A mindennapos sült bacon (magyarán; szalonna)
és tükörtojás, vaj és narancslekvár kíséretében és a fel-
tétlen jó tea: mindannyiunknak ízlett. Már a többi étke-
'zésről ezt igazán nem mondhatnám, A lunch a maga min-
dennapi hideg és ízetlen birkaszeletével és a dinner az
ugyancsak alig langyos birkaszeletjével nekünk, a raffi-
nált ízlésű magyar konyha híveinek valóban sovány táp-
lálék volt. Nem enyhített sokat rajtuk a kíséreiül rendelt
főtt sósburgonya setn, sem pedig a szintén egyszerűen sós
vízben párolt és legtöbbször hidegen tálalt kel- vagy ká-
posztalevél. Yolt aztán még itt-ott pudding, vagy pedig
a gyári|ag készült mazsoláskalács, meg chesteri sajt, de
mindez magyar ízlésnek annyira izetlen, hogy valósággal
csemegeszámba ment az, ha a ínagyar tábor valamelyik
csapatjánál: mondjuk Jungert bácsi, vagy Lipthay János
konyháján kosztolhattunk.

Reggeli után - kivéve a háronr kongresszusi napot --első utunk a nagyar táborba vezetett. Megnéztük, hogy
mi az úiág? L{ogy éjszakázott a tábor? Jött-e hazai posta?
Mi a napi programnl? e,s_ az otthonunkban már kiosztott
általános programmnak nlagyar része mennyire van előké-
szitve? Van-e vendéglogadás soron? Végül pedig megálla-
pítottuk, hogy milyen meg-
osztásbarr merre megyiink
hivatalos látogatásokat ten-
tti? Azután indult ki-ki a
maga írtjára.

valóban valanri íelsé-
ges érzés pár órán belül
világrészeken száguldani
keresztül. A harnradik,
negyedik napcln már egé-
szen természetes volt fl€
1<ünk, hogy Ceylonon ke-
resztül Ausztriába jutunk,
vagy pedig, hogy Ausztrá-
liába Bulgárián át vezet az
út. lgaz, hogy Belgium iti
is Franciaország mellett fe-
küdt. De azt sem csodá1-
tuk egyáltalán, hogy India
Dánia szomszédságában
nrutatta be keleti eredeti-

ségeit és az sem volt feltűnő nekünk, hogy Sziam fiai-
nak sárga kokárdás kalapjai ott pompáztak a szürke ka-
tonás lengyel sapkák közelségében. Amerre haladtunk 1á-

togatásaink során, mindenütt testvéri melegség fogadott.
Legtöbbször együttes fotografálás, autogramm-csere és ._
igen sokszor ismertető iratok cseréje fejezte be a látoga-
tást. Brazllrta e mellett illatos fekete kávéval szolgált a nap
minden szakában vendégeinek.

Nem kevésbbé voltak mozgalmasak a détutánok sem.
Déli két órakor megnyílt a tábor a nagyközönség számára
is. Azonkívül 3 órakor az arénában és ötkor a szinházbaa
is megkezdődtek a bemutatások. Este pedig a tábortüzek
nyujtottak alkalmat arra, hogy megfigyeljütk az egyes
nemzetek fiainak képességeit. A nagyközönség fogadása,
a saját fiaink bemutatóin való statisztálás és az idegen
cserkészek megfigyelése csak megosztott íeladatokkal volt
elvégezhető. Minihogy pedig úgy a színházban, mint a
tábortüzeknél a programm rendszerint a 10 órai rakétalö*
vést is legtöbbször túlhaladta: érthetővé vátik, hogy úgy-
szólván naponta 1 1 óra felé járt az idő, anikor a dele-
gátus,ok táborában ism.ét összejött a kis együttesiink, hogy
mindenki beszámoljon megfigyeléseiről és igy érthető az
is, hogy alig volt nap, amikor éjfél előtt kerültünk ágyba.
Ez is megmagyarázza a cipőtakarításbn kívül az ágyhoz
v,aIó ragaszkodásunkat reggel felé.

A hárclm kongresszusi nap, aug. 7-9. között, kissé el-
vont saját fiainktól. Naponta délelőtt l0-től 12-ig és dél-
után fél 3-tó1 S-ig folyt a tanácskozás vagy a ka§télyban,
vagy kedvező idő esetén a mellette levő pázsiton. De fé-
nyes sikerrel vettünk részt itten is, amennyiben a második
napon a 9 tagú nemzetközi bizottságban megürült két
hely egyikére egyhangúlag tb. íőcserkészünket, gróf Te-
leki Pált választották meg. Ha mindezekhez még meg-
emlékezem arró| a lényes dinnerről, amelyet az ango| kor-
mány adott auguszttts 12-én a liverpooli Adelphi Hotel-
ben a delegáció tiszteletére, úgy azt hiszem, hogy bár rö-
viden, de teljes képét adtanr delegációnk szereplésének.
Magukat a kongresszusi határazatokat itt nem kívántatir
érinteni, Azokat hivataios lormában amírgy is közzé-
teszik. Csupán annyit kivánok még megemlíteni, hogy a
két év mulva tartandó legközelebbi kongresszus helyéül
Salzbirrgot jelölték ki, ahová Teubet papa azzal a biz-
tatássa1 hívta meg a nemzetek delegáltjait, hogy annyi
esőt ők is tirdnak szállítani, nrint amennyit Birkenheacl
környékén élveztünk.

A kornány bankettje után éjfeltájban hozott vissza a
kiilönvonat Liverpoo1ból Birkenheadba. Amikor autóbu-

szunk megállott az Arrowe-
park kapujában, már az első
h az autazó cse rkész cs a patok-
kal találtuk magunkat szetn-
ben. Reggelre mireánk is
sor került. sátrat bontottak
íiaink s búcsút tnondtunk
kedves táborhelyünknek. -tsárrnennyire kellemetlen is
volt néha az időjárás, mégis
lájt otthagyni ezt a helyet,
amelyet annyira megked-
veltünk.

Meg vagyok győződve,
hogy nekünk, delegátusok-
nak is f eledhetetlen emlé-
künk'marad mindhalálig az
a két hét, amelyet itt eltöl-
tijttiink.

Teleki főc§eíké§z úí cipöt tiaztlt, mlg a szakál|a,,puhul", Papp Antat.
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Ár-r_,luNK MEG EGy szóR,A!*
Jamboreeisták és honnmaradottak, kicsik és nagyok, cserkészet, amely a jó öreg Bi-Pi szíve mélyén huszonegy

álljunk meg egy szóra! Tudom, hogy ünneprontó, vén évvel ezelőtt megszületett, egészen más. A cserkészet csak
bagoly lesz a nevem, amiért kimondom, ami a szívemen akkor nevezhető komolyan cserkészetnek, ha az örsi órán,
fekszik. De az igazság igazság marad, akár szívesen kiránduláson, gyakorlati kiképzésen, táborban, jambo-
hal|gatják, akár mérgesen. Viszont minden ember annyit reen elsajátított iigyességet átvisszük az életbe úgy, amint
ér, amennyit be tud fogadni az igazságból, Főképen a azt a cserkésztörvény mindannyiunknak kötelességévé
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kedve ellen való igazságból.
Hát ilyen értelemben olvassá-

tok. , .!
Ne bízzuk el magunkat!
Abból, hogy a jamboreen

feltűnést keltettünk, hogy a
többi rremzetek cserkészei kö-
zűl kiváltunk, hogy külföl-
dön megkeclveltettük a ma-
gyar nevet, sőt - ,,diplomá-
ciai sikereket arattunk":
mindebből senki se gondolja,
hogy a magyaí cserkészet
most már olyan magasra ért,
ahonnan nincs iovább, ahol
ölbetehetjük a kezünket és a
káprázatos emlékek fénye-
ben, a szerzetí babérokon el-
nyujtózva, - sütkérezhetünk
most már ezeregyig.

Hohó, pajtás! Csak 1assan
a testtel !

Miért?
Mert mit jelent az, hogy a

jamboreen sikert arattunk?

A canterbury-i polgármester az angol és magyar vezetőkkel
az ünnepéIyes fogadtatás trtán.

teszi.
Ha tehát azt akarjuk tudni,

vajjon jó cserkészek-e a ma-
gyar cserkészek, akkor ne ha-
sonlítsuk őket angolhoz, íran-
ciához, dánhoz, hinduhoz,
szingalézhez, hanem hason-
litsuk őket a törvényhez.

A mi törvényünk kvin-
tesszenciája, a két alappil-
lére, amelyen merész hajlású
íve íelépült, nem más, mint

1. a ntindennapi kötelessé-
geinknek minden irtinyban
való lelkiismeretes tel jesi-
tése;

2. .az arra szoruíókna.k a
kötelesség f ogalmtin ttilmenő,
áldozatos, taldlékony, kész-
séges megsegíteni akartisa és
meg,segiteni tuddsa,

,,Ezen függ a törvény és a
próféták!" (Máté 22, 40.),
azazhogy e kettős cél érdeké-
ben kell történnie a cserké-

Azt, hogy különbek voltunk a többinél. Tehát nem feltét-
lenül jd cserkészek, hanem csak jobb cserkészek, Fajsúly-
óan legtöbbet érhettünk, de az még nem jelenti, hogy va-
lóban stilyosak vagyunk. Látnivaló ugyanis, hogy az
ilyen összehasonlító mérlegelésnél nem jelent mindig di-
csőséget az elsőség. Mert hisz' igaz, hogy a Csikósdomb
ott a Tisza partján a maga ieljes 35 méterével százszorla
magasabb a legterebélyesebb vakondtúrásnál, de hegy-
vidéki ember nrég csak észre sem veszi. Jól nézzük meg
tertrát, hogy kiválóságunk mit jelent: Kérdés, hogy atöbbi
nációk mennyit értek!

Aztán meg ugyan .mit láthattak a nli cserkészetünkből
a nemzetközi pontozóbírák? Azt, hogy jól és gyorsan tu-
dunk sátort verni; hogy a táborunk, konyhánk rendes,
tiszta; hogy nagyszerű zenekarunk van és szépen dalo-
lunk; hogy vidámak vagyunk, fegyelmezettek, erősek,
ügyesek. . . Hol? Birkenhead-ben, a jamboree-nak csil-
logó kirakatában.

De vajjon ez-e a cserkészet? Pányvavetés és sátorve-
rés, gyűrűfaragás és gulyásfőzés, nóta és muzsika és tánc
és versenyfutás? Ez ftem cserkészet: ezek a cserkészet
eszközei. Abból, hogy egy asztalos mesteí ért a gyalu,
véső, fűrész kezeléséhez: egyáltalán nem következik, hogy
egyúttal liasznos tagja a társacialomnak. Lehet az is, hogy
lusta és nem dolgozik semmit.

No hát így vagyunk a cserkészettel. A cserkészeí, az a

* Szivesen közöljük a mi kedves, lrű munkatársunknak ienti cikkét
s nem tartjuk azt ünneprontásnak, ha nrindjárt nen is a dícséret és el-
ismerés hangját hallatja. Mi, akik kint jártunk a.iamboíeen, tudjuk,
hogy a mi derék Iiainkat méltán éri a sok dicséret, mert valóban ió
nunkát végeztek, de tudjuk azt is, mi épen úgy, mint maguk a íiúk,
hogy korálrtsem értük még el a magyar cserkészettel a cserkészideált.
epen azért a lenti sorok is a mi szíVúnk beszédei. Bizonyosar szívesen
olYasSa aZokat minden cseíkész, mert mindnyájan tudjuk, hogy men-
nél szebb napokat élünk Isten kegyelméből, annál több okunk van
komoly magunkbamélyedésíe s avval, hogy keressük az egyre felielé
vivő utat. Velősi Elek ís csak azt akaria, amit minden igazi cserkész:
legyünk résen, hogy meg ne szédítsenek a dícsérő szavak, a valódi és
képzelt sikeíek!

szetben mindennek. Ami nem pzt a célt szolgálja, vagy
más, ellentétes célt szolgál: az ön,kényes eltérés a Chief
alapgondolatától, az ,,kívül van a Koránon, tghát feles-
leges és veszedelmes!"

De ha ez a dolgok állása, akkor ne tévesszük össze az
eszközt a céllal. Lássunk ,tisztán és mondjuk ki a fájó
igazságot: a cserkészet §orsa nem a jamboreen dől el,
hanem egészen másutt. Nem a lobogódíszes, transzparen-
ses, dzsinna-drattás, ünnepélyes fogadtatásokon és fel-
vonulásokon, hanem a hétköznapok szürkeségében, az élet
kicsinynek, jelentéktelennek látszó fordulataiban: a csa-
ládban, műhelyben, az iskolában - padban és katedrán
egyaránt.

És az igazi, illetékes és mértékadó pontozóbíráink tá-
volról sem azok a különböző nemzetiségű, rövidnadrágos
urak, hanem édesanyánk, édesapánk, testvérünk, munka-
adó mesterünk, főnökürrk, sőt aiantasunk: minden embef-
társunk. Végső fokon pedig maga a fölséges Uristen.

Azért hát ne ámítsuk magunkai. Ne higyjünk a szem-
kápráztató álsikereknek, amelyen jó-cserkészvoltunk akár
hajótörést is szenved,het. Ne mas nentzetek f iaihoz hason-
lítsuk nrugunkat, hanetn a törvényhez!

Szép dolog a jamboree, igaz, es ha majd látok nyolc-
száz cserkészt, kicsit és nagyot, aki komolyan, lelkiisme-
retesen éli és gyakorolja a törvényt: akkor én is örülni
fogok, én is büszke ieszek a magyar cserkészetre. Addig
azonban várok és dolgozom e cél érdekében!

Velősi Elek.

M,inden cse.rkése könguei köaú l,eggem, ott ct

,, ]tI Á R T o I{ - AL B (I Mó ó,

' Aki nenn aeűűe rlég meg, rend,elje mrcg ,ní-
el,öbb a C SERKÉyZBjLTBAN l
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A BIRI{ENHEADI JAMBOR,EE LEGFONTOSABB ESEnIÉNYPINEI{
RÖVID LEÍRÁSA. (Folqtatds,)

Augusztus 7, szerda. Megnyílik a nemzetközi cserkész-
vezetői konferencia. kezdődnek a kirándulások. port
Sunlight-ben megtekintjük a Lever-féle szappangyár,at,
amelyben a Lux-ot, Rinso-t, Vim-et, Persil-t, Sunlight-et
gyártják, azután,hajón kirándulunk New-,Brighton tengeri
fürdőhelyre. Különös hatást tesznek az idegenre a város
csupa egyiorma villái.

Augusztus 8, csütörtök. Kirándul,ás vasúton a római ere-
detű Chester városába. A várost a két mérföldes, épen
rnegmaradt római-kori várfalakról tekintjük meg. Érde-

Augusztus I2, llétfő. A csapat egyrésze kirándult Old-
ltant-ba, ahol a város lakossága soha nem remélt páratlan
lelkesedéssel, tombolva ünnepli a magyar csapatot reggel-
től-estig. A város külön ünnepi emlékfüzetet nyomatott
s zornáncos enrlékérmet veretett tiszteletünkre s a helybeli
cserkészcsapatok is külön újságot adtak ki ez alkalommal.
Gyárlátogatások és nagyszerű vendéglátás töltötték ki az
aznapi programmot, - A táborban ezalatt a nagy nem-
zeti bemutatások folytak.

Este a tábor ünnepélyes bezárása tűzijátékkal.
kes a város ódon jellege,
Tudor-stílusú sokszáz éves
házaí, árkádsorok alatt el-
helyezett üzletei. Legneve-
zetesebb a x. századból
szárrnazó gótikus székes-
egyház, amelyben rengeteg
a művészi fafaragás. A Dee
folyón tett hajókirándulás
a gondozott tarkavirágos
kertek alján felejthetetlenné
tette ezt a napot. - A nem-
zeíközi konferencia egyhan-
gúlag beválasztotla Teleki
Pál grófot a nemzetközi 9-es
nagybizottságba.

Augusztus 9, péntek. Ki- .

rándulás Liverpoolba, ahol
megtekintünk egy nagy
óceánjárőt, aztán végig me- .:, ':' :

gyünk a dokkok mellett a ki-
kötő-városréSzen s megnéz- :.]:|,]l
zük a város nevezetességeit.
különösen emlékezetes a 25
éve épülő óriási modern szé-
kesegyház. a világ harma-
dik nagyságú temploma. . ,,,

Lunch a város legszebb épü-
letében, a gyűlésteremnek :,. ,.

használt St. Georges-Hall-,,,.,,.
ban.

Augusztus I0, szombat. A
cserkészek ajándékának át-
nyujtása lord Baden-Powell
számára. -Este atábot-
tűznél nagy tetszést arat

."*A parancsnokság táviratban, , jeleltti cserkészeink hódola-
,,r,,, 

, ],,,,, tát Magyarorszdg Kormdny-
.,'' ,r' zójának s beszámol a tábor
;111l'll i,,,:.;: sikeréről. - Lampionos bal-,] :] lagással ér véget a nap. A
:l:],,l,, l':,l Írragyar tábor főterén im_

:, ,l., bolygó fénnyel kialakulnak
,.,:;l,;.l1 az 1000 éves határok s bát-
,,,' ].], ran, bízva csendül fel a ma-
,,,..,,lli;-1.,,, gyar Hiszekegy.
'..,.|": ..";: Augusztus I3, kedd. Tá-
., , ,; borbontás. Temesi Győzőbú-
. ,l': csúszavai után a csapat Te-
,,', :;,:,.;i leki Pdl gr. vezetésével sza-
..;:,i] lamanderben 1árja körül
, , ,,,,'., utol jára a puszta táborhe-

..:::il]].l',,l]:r] lyet. ünnepélyesen elbúcsú-

.;:". :l]: zunk a íinnektől, aztán a
,r1 1. ..,. skót dudások zenekíséreté-
,,:: ' vel elhagyjuk a tábort. A
,]a,: ,,;.. skótok elszedik csomagjain-
':,, . .],. kat § úgy kísérnek az iutóig.
..r,r, l:,,..,:. 

. Tizennyolc órakor két kü-
,,: , ,,,. lönvonattal megérkezünk
':.:,,. .-,:: Londonba, Paddington á1|o-
.,,,., '',,,, mdsra, ahonnan nemzeti

a >* 'r_' forgalom, a virágos családir§ -*_. ' házak, fás utcák, parkok

tiszti csapatunk skótzenekar-paródiája.
Augusztus í I , vastirnap. Délelőtt istentiszteletek. Dél-

után a magyar tábor lelkes tün,tetést rendez Teleki Pal
gróf tb. főcserkészünk mellett a g-es nagybizottságba
való beválasztása alka|mából. Este turáni tábortűz a ma-
gyar táborban a rokonnépek bevonásával. - Teleki Pdl
megköszöni a délutáni ünneplést. Beszédében örömmel
adja a magyat csapatnak tudomására, hogy bár a g-es
bizottságba való beválasztás személyeknek szól, ez alka-
lommal az egyetemes magyar cserkészetet is nagy kitün-
tetés érte, A választás megokolása szerint ugyanis a ma-
gyar cserkészet általános színvonala s a magyar jam-
boree-tábor kiválósága tette szükségessé ezt a választást
s a magyar cserkésztisztek és a magyar cserkészfiúk jó
munkájának ez a dícsérete egyhangú szavazásban nyert
jóváhagyást, Ez a jamboree-tábor legszebb eredménye.
Hozzá kell azonban_még tennünk, hogy az elismerés nem
utolsó sorban szólt Teleki Pal gró| szeretetreméltó egyé-
niségének s világraszóló tekintélyének.

.:,:' ::l] egészen más jelleget adnak

palesztinai arab cserkész. a fővárosnak' mint a konti-
nensen megszoktuk. - Má-
tól kezdve Rothermere lord

vendégei vagyunk, este díszes emlékfüzetet kapunk mind-
nyájan a londoni napok programmjával.

Augusztus 14, szerda. A lord mayor ihelyettese a régi
vátosházán (auild Hall) hagyományos díszben hivatalo-
san fogadja a magyar csapatot, Megmutatják London vá-
ros 1066-bó|, Hóditó Vilmostól származó alapítólevelét s
az angol-szászok előtti korból való, hegyi kristály-
ból faragott kormánypálcát, amelyet a koronázáskor a
város feletti hatalom átruházásának jelképeül a lord
mayor a király előtt visz. Ugyancsak körülhordozták Lon-
don város pénztárcáiát is, amelyre a lord mayor hivatalba
lépésekor az esküt leteszi. - A fogadtatás után megnéz-
tük a Szent Príl-székesegyházaí, délután pedig a régi lon-
doni várat, a máig is ép Tower-t, amelynek óriási fegyver-
tára, börtönei és mesés drágaságokat tartalmaző kincses-
kamráir,lilághírűek. Hazamenet előtt autó-körutat tettünk
a városban.

Augusztus I 5, csütörtök, Nagyboldogasszony. Képvise-
lők kalauzolása mellett megtekintettük a P,arlamentet. Lát-
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Baden-Powel lóháton tneglátogatia a tábort.

tuk a gyapjúzsákot, amelyen az ango| világhatalom ke-
reskedelmi jellegének jelképezéseül mai napig is elnökölni
szokott a felsőház elnöke. - Megnéztük a Westminster-
a p rits tigo t, az angol koronázótemplomot
is, amely egyúttal a nemzeti nagyságok
pantheonja is. - Délután szabadidő. -Este voltunk a csupa, üvegből épült
Kristtilypalotdban, ahol motorcsónak-
versenyt és pazar tűziiátékot rendeztek
tiszteletünkre. Bámulattal néztük a
fénynek és ragyogásnak szemünk elé
tárt csodáit, de mégis legjobban meg-
kapott bennünket, mikor nemzetiszínben
megjelent a felírás magyarull. ,,Isten
ltozott, lnagyar cserkészek!"

Augusztus í 6, pé,ntek. Autóbuszkirán-
dulás Canterbury-be és Margate-be.
Canterbury ősrégi kis város, az angli-
kán egyház fővárosa. XIII. századbeli
háromtornyos székesegyházában egé-
szen részletes stílusfejlődési tanulmá-
nyokat végezhettünk a román-kortól a
reneszánszig. Margate fürdőhelyen az
ottani,,Angol-Park"-ban szálltunk meg,
Az eső meghiúsitottá a fürdést.

Augusztus I7, szombat Délelőtt sza-
bad. Délután nemzeti bemutatások a
Foots Cray-i kenti táborban, ahol kü-
lönösen nagy tetszést arat a magyar zene
magyar hangverseny.

Augusztus I8, vasarnap, Délelőtt istentiszteletek. Dél-
után a csapat egy része megtekinti az angolok kiképző-
telepét, az essex-i Gillwell-parkot. Visszafelé jövet a
greenwich-i csillagvizsgáló mellett jöttünk el.

Augusztus t9, hétíő. Autókirándulás Ox|ordba a Tha-
mes mentén. Az 55.000 lakosú várost négy órai ulazás
árán értük el. Utunk csupa érdekes hely mellett vezetett
el Runnimede, ahol a ,,Magna Chartat" Földnélküli János
aláírta, Wimbledon a világhírű tenniszbajnokságok s
Hanley a regatta-versenyek színhelye, Windsor a királyi
kastéllyal, Eton. Aztán beértünk az egyetemi városba, ahol
egymást éri a sok tornyos kollégium. Világhírű a Bod-
leian-könyvtár s nevezetes a kivételesen rom(in jellegű
Ch,rist Church, - Este lord Rothermere vendégül láíta a
Savoy-szállóban a magyar csapat parancsnokságát, ott
volt B.-P. is.

Augusztus 20, kedd, Szent Istvdn kirtily napja. Reggel

a --a
i

Augusztus 23, péntek. Hajnalban ér-
kezés Ostende-ba. Átszállás a vonatba.
Brüsszelben kiszálltunk s csoportokra
oszolva megnéztük a várost, délután pe-
dig a Kongó-múzeumot. Délután 6 óra-
kor a kiutazás útvonalán megindultunk
hazaíelé,

Augusztus 24, szombat Szinte meg-
állás nélkül rohanunk Németországon
át, este már Ausztriában vagyunk.

Augusztus 25, vasdrnap. Reggel érke-
zés Hegyeshalomra. Nagy mosakodás;
utána ünnepélyes fogadtatás. Fél 9-kor
megérkezünk Győrbe, ahol lVlíz elnök
úr fogadta a csapatot. Hálaadó isten-
tiszteletek. Fürdés. Ebéd. A dunántúliak
elválnak, a csapat többi részét Pesten
lelkesen fogadják. A búcsúbeszédet 7e-
leki Ptil gróf mondja. A Petőfi-téren
nemzeti imádságunk eléneklése után a
jamboree-csapat 32 napos együttlét
után szétoszlik.

*
F. B.

skót dudás nemzeti viseletben, A fentiekben rövidre szabott áttekin-
tést nyujtottunk az angliai út lefolyásá-

ós tánc. - Este ról, az egyes közérdekű tanulságok részletesebb feldolgo-
zása folyamatban van.

protestáns istentiszteleten Ittzés Mihály ev. lelkész beszélt.
Utána a protestáns csekészek a katholikusokkal együtt
résztvettek a Szent ayörgy-templomban tartott hivatalos
ünnepi istentiszteleten, amelyen ott volt a magyaí követ-
ség s a londoni magyaí kolónia is, továbbá lord Rother-
llrcre a fiával : Esmond Harmsworth-szal együtt. A szent-
beszédet sik sándor mondotta. - utána szabad idő. -Délután tea a magyar követségen. Este lord Rothermere
fiával együ,lt résztvett az Avery Hill-en a vacsorán, amely
alkalommal csapatunknak módjában állott háláját nagy-
szerű ünneplés keretében kifejezésre juttatni. Mindenki
kapott búcsúzásul egy emléklapot a lord fényképével s a
iiúk ezüst karórát is.

Augusztus 2I, szerda. Autókirándulás Maidstone-ba,
Kent grófság székhelyére gyárlátogatás céljából. Az ot-
tani cserkészek kabarét rendeztek a magyar vendégek
tiszteletére. Utána Aylesford-ban Woolsey sheriff vendé-
gei voltunk ősi kastélyában. Nagyon kedves volt a bemu-
tatott gyermektánc és az angol nemzeti táncok. - Este
cltthon Temesi ayőző búcsúbeszéde.

Augusztus 22, csütörtök. Csomagolás. Szabadnap. Este
S-kor indulás a közeli vasútállomásről Doverba. Éjjel be-
hajózás. Gyönyörű, nyugodt tengeri út.

Magyar cserkészek a híresjlondoni állatkertben a zsiráffal barátkoznak
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A golyófogónál megjelent Kovács Jenő és a céllapon
keresni kezdte a golyó nyomát. I(eresett, keresett egy da-
rabig, majd megjelölt a ceruzá!ával egy pontot és har-
sáriy hangon kiáltott.

- Tizes kör, tizenkét óra!!
Bandi bácsi hátratolta a tábori sipkáját meglepetésében

és füttyentett egyet. Ezt nem gondolta volna!...

- ördöge van, kedves tanár úr|. Ez már beszéd! A ieg-
szebb.lövós! Azt jelenti, hogy a legkisebb kört találta el,
rltt, ahol az óra lapján a XII-es szám áll. Csak így továbbI

A keblem büszkeségtől dagadozott. Most még nagyobb
figyelemmel céloztam és lőttem.-] A nádasba ment - szólt a tanácsos úr.

Nagy volt azonban mindenki csodálkozása, amikor az
én reálistám,megnézte a céltáblát és büszkén kiáltott:

- Tizes kör hat óra!
A tanácsos úr meghökkent. Levette a sikpáját és nem

szóit egy szót sem, csak néma tisztelettel csodálkozott
rám,

nn lövöldöztenr tovább. Kilőttem mind a tíz patront. Va-
lamennyi gotyóm tizes kört talált. tsandi bácsi lekiáttott
Kcvács Jenőre.

- Hozd fel a ianár ítr céllapját, hadd látom azt a
csodát.

Az én diákom örömtől sugárzó arccal hrlzta fel a cél-
lapot. Büszkén nyujtotta át Bandi bácsinak.

Igaz vo|t. Tíz lyukacska világított a céllap legbelső kö-
rében. Erre a csodára nagy közönség gyülekezett a lövő-
sátorhoz. A céllapot kiszögezték a palánkra, ráirták a ne-
vemet és kis tölgyfagallyat tűztek föléje. Nem, győzték
bámulni a tíz remek találatot, Igy még nem lőtt senki a
láborban . . .

A szivemet büszkeség dagasztotta, Gekko-puskámat
hanyagul lábhoz táÁasztva fogadtam a cserkésztisztek
üdvözlését. Egy pillanat alatt céllövő-bajnok lettem! Hogy
történhetett ez? Semmiféle katonai erényekkel nem.dicse-
kedtem eddig és most egyszerre mint félelmetes lövő-baj-
nok bontakozíam ki az ismere,tienség homályából, mint a
káposzta-lepke a gubó_jából. Ez csak varázslat. lehet.
Eszembe jutott a ,,Bűvös vadász" című opera. Abban a fe-
kete vadász éjfélkor a kereszt-útnál felidézi a gonosz szel-
lemet és ordít:

lr'., a l'],

- ,,Sámiel! Sámiel jer elő!
]tt a bűvös csontveíő!"

Sámiel szellem megjelenik és három bűvös golyó önté-
sét engedélyezi. A fekete vadász megönti a golyókat, ame-
1yek mind okvetlen célba találnak. Nos nekem is ilyen
bűvös golyókat öntöttek a Weisz Manfréd csepeli gyárá-
ban, nem is hármat, hanem tizet| Egy egész skatulyával.' Az én diákom oda.furakodott hozzám. A fekete képe ra*
gyogott az örömtől. Boldog volt a tanárja sikerének. Meg-
rántotta a kabáiomat,

- örül tanár úr a pompás eredménynek?

- Hogyne örü[nék, fiam! Igen boldog vagyok! ...
- Lőjjön még, tanár úr! - bíztatott Kovács Jenő.
Bandi bácsi magához tért csodáikozó révületéből.

- Igen. Lőjjön még, tanár úr! - kérielt engem ked-
VeSen.

Ekkor szétpukkadt bennem a büszkeség. Hideg közönyt
tettetve megszólaltam.

- Jól van, Lövök. Tizenkét lövést fogok leadni. Az első
lövésemmel tizes kör XII. órájára célzok. A másodiknál
a tizes kör L órát veszem célba. A harmadik l)/U., a
negyedik la/|II. és így tovább. A tizes körön kilövörn
mind a tizenkét órát! .. .

- Éljen a tanár úr! - lelkesedett a fekete arcú Kovács
Jenő, aki új céllapoi vitt le a pálya végére és ráerösítetie
a golyófogóra.

A körülöttem tolongó társaság csodálkozva bámult
össze. Bandi bácsi a kendőjével törülgetie a homlokát, de
nen-r szólt semmit. Csak Szabó Károly tiszt úr ragadtatta
el magát és tett egy tiszteletlen megjegyzést, amelyet
rádiőzásban kiművelt fülem játszva felfogott.

- Szegény tanár úr. Délben olyan meleg volt, hogy
bizonyosan könnyebb fajta hő-guta símította meg. Félre-
beszél !

Büszkén mosolyogtam efre a megjegyezésre. Lehasal-
tam a lövő sátorban és rövid célzás után leadtam az első
lövést.

Feszült várakozás ...
- Tizes kör, XlI. óra|. - ordított diadallai lent a célnál

Kovács Jenő,, amikor ceruzával megjelölte a lövés helyét.
Az elszörnyedés moraja zúgott végig a nézőközönségen.

Bandi bácsi elszólta magát.
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- Pedig erről is azt hittem, hogy a nádasba ment,
Lőttem tovább.
A második lövésen a tizes kör L órájába talált. Ugy,

ahogyan én azt előre megmondtam. Már senki sem cso-
dálkozott azon, amikor Kovács Jenő azt hirdette, hogy a
tanár úr a I|. órába, a III. órába stb. trafált, Én sem
igen céloztam már, csak lőttem. Biztos voltam a dologban.

Egyetlen egyszer hökkentem meg. Magam is hinni kezd-
tem, hogy démoni hatalom kormányozza a golyóimat.
Arnikor az utolsó lövésemhez készültem, tisztán láttam,
hogy a golyófogó dob fölött jó méternyire messze, a ná-
dasban kövér veréb tollászkodott egy ringó sás-buzo-
gány tetején. Nos, amikor én az utolsó lövésemet eleresz-
tettem, ez a biz<>nyos veréb holtan p(]ttyant le a buzo-
gányról, Ez titokzatos volt nagyon. Bizonyosan a guta
ütötte meg aszegény madarat épen abban a pillanatban,
amikor a puskát elstitöttem. Egyébként ez a lövésem is
pontosan célba talált, amint azt Kovács Jenő harsány han-
gon jelentette.

Az utolsó lövés után az érr diákom felhozta a céllövő-
lapot. No, az kész csoda volt! A tizes kör kerületén pon-
tosan ki volt pitykézve a tizenkét óra, Minden óra helyén
egy-egy lyuk, amelyet a golyóm ütött.

- Aranykeretbe foglalom ezt a céllapr-rt - sóhajtott
Bandi bácsi -. Én ilyen csodát még nem pipáltam.

Iparkodtam szerénynek lenni,

- Oh, semmiség az egész, Jó a szemem. Ez a doltlg
nyitja, semmi más.

A cserkészek ijedt bámulattal néztek rám. Senki se
nézte volna ki belőlem, hogy én ilyen félelmetes céllövő-
bajnok legyek, (Magam sem.)

Az én mesterlövéseim után még lövóldöztek a cserké-
szek, meg a tiszt urak. Szépen lőttek, az igaz. tsandi bács,
kétszer egymásután lőtte kétfelé azt a cigarettát, amelyet
a céltábla közepébe tettek, de harmadszor melléje lőtt,
csak a cigarettapapirost horzsolta le a golyója.

Persze, ha én lőttem volna.. .

De nem pályáztam újabb babérokra, Majd megmuta-
tom én a holnapi lövészversenyen, hogy mit tudok! Ugy
logok lőni, hogy Tell Vilmos is bizonyosan megfordul a
sírjában irígységében, ha a lövéseimet látná! ..,

Este a vacsorát egyedül fogyasztottam egy
tönkön. Amint javában eszegettem a finom
lekete Kovács Jenő somfordált hozzám.

- Engedje meg, tanár úr, hogy egy nagy
kérést terjesszek ön elé - szólt féténken
az én diákom.

- Kérlek szépen. Szívesen meghallgatlak.

- Tanár úr kérem, ne vegye rossz né-
ven, az a kérésem, hogy vonja vissza a ne-
vezését a holnapi lövészversenyről.

Meglepetésernben megállott a vilia a ke-
zemben.

- Tessék? Mit kívánsz tőlem? Htlgy ne
vegyek részt a lövészversenyben?

- Igen. Azt kérem a tanár úrtól, htlgy
ne versenyezzen - mondta határozrltt han-
gon Kovács Jenő,

- Megbolondultál? Hiszen nagyszerűen
lövök! A lövőversenyen azt akarom meg-
tenni, hogy az első golyót a tízes kör köze-
pébe lövöm és a többi mind azon a lyr"rkon
log átmenne.

Az én diákom akatlozva Inundta.

- Nem fog sikerülni , tanát úr kéretn.

- Micsoda? Hiszen ma, ez előmérkőzé-

kivágott fa-
pörköltei, a

sen is huszonkét tízes kört lőttem egymásután, úgy, aho-
gyan akartam! Miért ne sikerülne hát ez a lövészverse-
nyen is?

- Azért, mert akkor nem én leszek a sajbánál! Más
valakit küld be Bandi bácsi, hogy a találatokat ellen-
őrizze.

- Nc_ts és azután? Mi közöd van épen teneked az én
találataimhoz? - hábor_odtam fel Kovács merészségén.

- Nagyon sok közöm van, tanár úr kérem. Egy életem,
egy halálom, de most kimondom: a tanár úrnak egyetlen
golyója sem jutott el a sajbába. Mind a nádasba csapó-
dott, csak az egyik traíált ei egy verebet, mert a tanár úr
nem a verébre célozott. Ha tanár úr a verébre lő, akkor
szegény talán még most is élne.

Azon gondolkoztam, hogy a pörköltös csajkámat Ko-
vács fejéhez vágom, de mivel épen ma Zsiray valóban re-
mekelt, hát inkább legyőztem haragomat, nyugalmat szín-
leltem és folytattam a pörköltevést.

- Nem értelek, fiam! Magyarázd meg a szavaidat.
Ktlvács zav artan szipogott.

- Hát az úgy volt, kérem, hogy amikor tanár úrnak
lőni méltóztatott és én láttam, hogy a golyó egy ölnyi
magasan ment el a cél fölött és a rrádasba csapódott, hát
gondoltam magamban, hogy egy kis csalafintasággal meg-
mentem a reáliskola becsületét és a ceruzámmal lyukat
böktem a célpapirosba, amikor úgy tettem, mintha a golyó
helyét kerestem volna!

- Nohát ez kolosszáiis! piramidális! - szörnyűködtem.

- Te alávaló szélhámos! Mit gondoltál rnagadban, ami-
kclr ezt az alias merényletet elkövetted?! Ez hát a cser-
készbecsület!? Erre tettél te fogadalmat?! He?!

Kovács lehajtotta a tejét. Remegő hangon szólt:

- Bocsánatot kérek. Nem akartam rosszat. Csak örö-
met akartam szerezni a tanár úrnak.

- Igen, értelek. Minden bűnös ilyen. Először csak egy
lyukat bök ki a céltáblán, azután egyebet senr tesz, mint
egymás után lyukakat bökdös. É,s mi van azzal az órával,
az én ntesterlövésemmel?

- Amikor láttam, hogy tanár úr mennyire örül, hát vér-
szelnet kaptam. Jó vicc, lesz azzal az óráva| - gondoltam
tnagamban, megtréfáljuk a társaságot és hát a ceruzám^
nal kibökdöstem mind a 12 órát, Akkor már elhatároz-
tam, hogy még az este mindent eimondok a tanár úrnak,
trtár csak azért is, hogy a veísenyeR szégyenbe ne keve-
rediék, ha a célkarika helyett egyre nádiverebekre me-

neszti a golyókat!
Nem volt a csajkámban több pörkölt. No,

most igazán a Kovács fejéhez vágom a csaj-
kát mérgemben! De mást gondoltam. Hara-
gtlsan rákiáltottam a diákra:

Te, Kovács! Vedd tudomásul, hogy ha
még egyszer ki mered lyukasztani a plajbá-
szoddal a céltáblát, amikor én mesterlövé-
seimet leadonr, hát úgy nyakon teremtelek,
hogy én több pust<át a kezembe nem ve-
szek! Mtlst pedig szaladj innen addig, amíg
nléregbe nenr gttrulokI

Kovács gyorsan eltalpalt a konyha irá-
nyában és Zsiraival értekezett egy repet
vigasz-pörkölt irányában.

A verseny napján nagy vult a csodálkcr-
zás, amikor a nevezésemet visszavontam,
Szabó Kari tiszt úr méltatlankodott leg-
jtlbban.

- Szegény tanár írr. Már megint olyan
nagy rneleg volt, hogy ilyet gondolt magá-Bandi bácsi.
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ban. Biztosan az első díjat vitte volna el. Ahogyan a ta-
nárúrlő!...

Bandi bácsi máskép gondolkozott.

- A tanár úr nemes szív; szép lélek. Inkább visszalép.
Nem akar minden babért letarolni a dicsőség mezején. Be-
csülöm érte.

Lehet, hogy csak az irígység, vagy a vetélkedés szel-
leme szólt Bandi bácsi májából.

, De' az,is lehet, hogy Bandi bácsi gyanakodott valami-
képen és látta, hogy az én bűvös golyóim a nádast haso-
gatták.

Jobb, hogyha a feledés fátyolát borítjuk az én bajnok-
ságom történetére. ..

7. Tábortüzi események.

Sajó ku,tya volt. Az uradalmi jószágkormányzóék ku-
tyája. ő is melegen érdeklődött a cserkészet iránt. Lát-
szott rajta, hogy a cseikész-produkciókból a tábortűz tet-
szik neki legjobban, mert valósággal élvezettel vette ki
belőle a részét.

Sajó csak egy dologgal nem tudott kibékülni. A irom-
bita-szót nem bírták ki az idegei. Amikor tábortíjz után
Zsiray a zászló-árboc alá állott, hogy az imajelet elfújja,
elébe állott, a tarkát hátsó lábai közé szorította és keser-
vesen vonított, de úgy vonított, hogy a trombitaszó hatá-
sát teljesen elrontotta.

Zsiray gyilkos szemmel meredt Sajóra.

- Eriggy innen, te haszontalan állat! Én a lelkemet ön-
töm bele a kürt szavába és te minden hatást elrontasz!
Nincs érzéked a művészet és a hangulat iránt. Mérgezett
bicskát döfnék a keLieledtle, hogyha a gazdáidra nem len-
nék tekintettel és nem írná elő a cserkésztörvény, hogy: az
állatokat szeretni kell! No, én téged sehogyan sem tudlak
szeretni !

Ez a história így esett meg kétszer vagy háromszor. De
azuián, legnagyobb meglepetésemre, Sajó megemberelte
magát. Amikor Zsiray kiállott a trombiiájával a zászló-
árboc alá, íölugrott és angolosan távozott.

,Kíváncsi lettem arra, hogy mi történt Sajóval? Azt biz-
tosan tudtam, hogy a Zsiray keze van a dologban, de nem
tudtam elképzelni, milyen eszközzel .hatott a főszakács a
Sajó szívére? Mert történt valami kettejük között, az mát
bizonyos !

Egy alkalommal végére jártam a dolognak. Amikor
Zsiray a trombitájával fölkészülődött, odament Sajóhoz,
gyöngéden oldalba, rúgta.

_ Csont, Sajó! Csont -suttogta oda a borzas ku-
tyának.

Sajó erre a szóra úgy ttg-
rott föl, mintha vitlamos
árarn ütötte volna meg és a
konyha felé futott. Én óva-
tosan követtem a derék ál-
latot. Sajó határozott 1ép.-

tekkel a Zsiray sátrához
szaladi és ott megállott. A
sátor előtt nagy bádogvö-
dör sötétlett; a következő
pillanatban Sajó feje eltűnt
az edényben. Csámcsogást,
csontok recsegését hallot-
tam., A vödör tele volt
konyha-hulladékkal. Zsiray
gavallér volt tetőtől-talpig.
Bőségesen megrakta a vöd-
röt mindennel, amiről gon-

dolhatta, hogy egy kutya tarka képzeletét elragadja. Sajó
oly behatóan foglalkozott a vödör tartalmával, annyira el-
nrerült a lukullttsi lakoma élvezetében, hogy talán nem is
hallotta a trombita mélabús hangját, amely recsegve szállt
a csillagok íe|é. Zsiray szabadon tobzódhatott művésze-
tében.

Soha életetlben nen láttam még egy olyan finom, ta-
pintatos, a művészeti hatásokat méltányolni tudó kuvaszt,
inint amilyen a szajki Sajó volt . . .

*

Este a tábortűz pompásan sikerült. A tüzet kedvező lég-
áramlat táplálta. A lángok maga§an lobogtak, a szikrák
czrei szá||ottak íölfelé. A tábortűz rejtelmes, rőt fényt ve-
tett Rácz alakjára, aki dörgő hangon bömbölt egy balla-
clát. Amikor Rácz a költemény legrémesebb részletéhez
jutott, aho1 az éité|i párbaj rémíszti el a hallgatót, a ravasz
rigyelők kijátszották a leghatásosabb fogásukat. Kovács
Jenő hatalrnas papiroshüvelyt szúrt le Rácz (ába elé és
égő gyujtófával piszkálta. A hüvelyben vörös bengáli-tűz
leledzett, amely Rácz Ernő alakját pokolbeli vörös fénnyel
lesz hivatva besugározni. Amikor Rácz majd a fáklyák
vörös világosságáról regél, akkor ez a bengáli-fény valami
pompás hangulatot fog varázsolni a tábortűz mellé. A hall-
gatóság feszülten várta, hogy a görög-tűz meggyulladjon
és a ballada rémes hatását ebben a megvilágításban ki-
éWezze.

De Kovács Jenő hasztalanul erőlködött a bengáli-tűz
meggyujtásával. A hüvelyben levő por nedves lehetett,
vagy nem volt érzéké Kiss József balladája iránt és nem
akarta a hatást előmozdítani, mert Rácz hiába szavalta
a leghatásosabb részleteket, a bengáli-tűz nem gyulladt
lángra.

Lovagok ámulnak cseled, csatlós súg-búg.
Eeste l,aaan . . rééme vaaan, . . zuúg a széél csak

fzuúg.,.zuuúúg!,..

Rácz szemrehányóan nézett Kovács Jenőre. Most lett
volna nagyszerű, hogyha a bengáliai tűz világítana . . .

Kovács Jenő vállat vont. Tovább piszkálta a patront. Még
inindig meg lehetne menteni a hatást, mert most jön a
java! A ballada legrémesebb része

Vörös fáklyalény,nél lekete 1ovagok
Lomha árnya nyirkos falakon kavarog.

- (Mi lesz már azzal a görög-tűzzel, te Kovács?)
Visszhangos íolyosón ko.pognak, kopognak,
Oszlopos_csarnokban némán sorakor:"\_. . .

Horváth karcsi tiszt úr
látta, hogy Kovács Jenő nem
boldogul azza| a_ makacs
bengál-tűzzel, hát ő maga
is melléje kuporodott és
benzines gyujtójával píó-
bált lelket verni a patronba.
Rácz közben amerikázott.
Nagy szüneteket tartott. -Húzta a szavakal. titokban
még nrindig reménykedett,
hogy a bajtársai igyekeze-
tét egyszercsak mégis siker
koronázza,

,,Hol késik asszonyunk? Lás-
son rini engem!"

S egy vasálcás lovag állván
vele szemben,

Suhintja a kardot... ,,Ne kér-
kedjél, ha' vágj!,,."

- ,,Oh, jaj... elég.., végem:
most másodszor talált|"Tábortűz mellett.
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Rácz itt egy szavalóhoz nem illő mozdulatot
hén belerúgott a Kovács lábába. (- Gyerünk
a hatással!) Kovács Jenő dühösen nézett a bősz

tett. Eny-
már azzal
szavalóra,

Mentés órsi akadályversenyen

tékát, fölboniotta a cserkész-ingét, jól,megdörzsölte a,szív-
gödrét. Majd a száját nyitotta föl, szétieszítette a fogait,
az ,,iszapot" törölte ki a szájából. Miki nem ocsúdott föl

az ájulásából. Ekkor Vajda mes-
terséges lélekzést alkalmazott.
Szépen, szabályosan végezte a
dolgát, egyre erőteljesebben, mert
a vizből kimentett kis-cserkész
krltyába sem vette az élesztgetési
kísérletet.

Vajda javában dolgozott, ami-
kor az erdő mélyéből kétségbe-
esett sikoltás hasitott a levegőben.
ljedten forclulttrnk a hang irá-
nyába. Vajcla a nresterséges lóg-
zés folytatását rábizta Gyulára, ő
maga pedig Zrinyi Miklósra
kiáltott, hogy azonna| fusson
a hang irányába és derítse ki,
hogy nrit jelenthet az a sikol-
tás? Zrinyi három peíc alatt

Halottttnnak halllgaatttaáss-s-s!...
Lovasss, csatloóóss-s-s suúg. . .

buúuúg . . .

E-e-estee vaan .. , re-é-é-é-me va a
a !... zL| ú, u.úg a széél ... csaak
Ztlug, Z1,1Lluutluuug., . .

Ujabb rúgás érte Kovács Jenő
lábát. Az di.]lhösen tömte az égő
gyLtjtószálakat a patronba. Semmi
eredmény.

,,Idébb azt a fáklyát! szaporán, hé!
Lássuk !

Mmásodszor? - Nem tudnám, hol
láttalak másutt?

Kovács Jenő sanda szemnrel kí-
sérte figyelemmel a magánkívül
ordító Rácz Ernő lábát és amikor
látta, hogy az újra rúgásra emelkedik, mérgesen fölkapta
a görögtüzes patront és a tábortűzbe vetette. No, legalább
ott most meggyullad, ha van még benne szikrája a be-
csiiletérzésnek !

A patronban még nagyíokú becsületérzés lappangott,
amint arról rövidesen meggyőzte a nagyravágyó, hatás-
vadászó figyelőket és az egész cserkésztábort . . Rácz
köveket meginditó hangon szavalt tovább.

Megoldja sisakját s fölordiiíítt talaálva!
Sisak alól bomlik arany karrikáiba
Drága arany hajzat s rámered kisértve,

Itt tompa durranás remegtette meg a levegőt, A tábor-
tűz közepéből másfél emelet és tíz centiméteres vérvörös
füstoszlop tört fel az u|tramarin kékségű égboltozat felé.
Hamu meg pernye vágódott a tűz köriú| guggoló, üldögélő
cserkészek szemébe. A kis-cserkészek jajgatva ugráltak
föl és menekültek sátraik felé. A nagy-cserkészek is mesz-
szire tágultak a veszedelmes tűztől. Csak Rácz Ernő ma-
radt a rőtvörösséggel világító és éktelenijrl bűzölgő füst-
oszlop mellett.

Végre! Végre mégis csak ég a görögtűz és hatásosan,
szinte földöntúli vörös fénnyel festi alá a ballada rémes
hangulatát! Rácz magából kikelten, mint valami alvilági
jelenség, átszellemült (kissé bekormozott) arccal fejezte
be szavalatát.

Kialudta fák|ya . . a cselédségs rníg-buú, . . buúg,
E-e-este van... né-é.énle van ... zuú... zuú... zuúg a

szé,él., . csak zu-ú-zu-ú-huhú, uhú, zuúg ... zúg|

8. uimódszerű életmentés.

Szegedy Miki kis-cserkész mozdulatlanul feküdt a tó
partján. Az örsvézető, Vájda Jenő odament hozzá, meg-
rázta. A kis cserkész meg sem moccant. Vajda odament
Hanis tiszt úrhoz és megkérdezte, mi baja van a mozdu-
latlanul látszólag ájultan fekvő cserkésznek? Hanis tiszt
úr a következőket mondta;

- Ezt a kis-cserkészí a vizbőI mentettük ki. Ájult volt
akkor, amikor a partra kivonszoltuk. Itt lefektettük. Nem
tudjuk életre kelteni, ez most az örs föladata.

Vajda Jenő egy pillanatig gondolkozott, majd vezényelt:

- Két embeí ide hozzám! A többi a ták funyékában
marad.

A kis Gyula meg Tancsics Lajos futott Vajda segítsé-
gére. Gyula a kulacsát nyujtotta, Vajda a kulacsból vizet
öntöit a zsebkendőjére, megtörölte az ,,áiu|t" Miki halán-

visszatért és elmondta ,hogy egy fa alatt kis-cserkész
fekszik, aki a íáról esett le olyan szerencsétlenül, hogy a
lábszárcsontja eltörött. A szerencsétlenül járt Vámos Viki
legalább is ezt állitja szörnyű jajgatások között. Ez az
újabb szerencsétlenség rendkívül megnehezítette a men-
tést, mert most a vízbefúlt Mikit meg a törött lábú Vikit
egyszerre kellett segélyben részesíteni. Most tűnt ki, hogy
milyen jó voit, hogy az egész örs oda nem tólult a vizbe-
íúlt köré, hanem öt cserkész tartalékban állott. Vajda há-
rom cserkészt küldött Oroszlány Pisti vezérlete alatt Viki
segítségére, ő maga pedig újból teljes erejével Miki íöl-
élesztéséhez fogott. De hiába követett el mindeni, az élesz-
tési kísértetek mind meghiúsultak. Szegedy Miki rendület-
lenül ájult maradt.

Szegény Vajda elment Hanis csapattiszt úrhoz.

- Bocsánatot kérek, tiszt úr! Engedje megkérdezni,
hogy a kis-cserkész paíancsra színleli-e az ájulást, vagy
valóban elájult? Mert a jelek arra mutatnak, hogy az áju-
lás igazi is lehet.

Hanis tiszt úr maga is bizonytalan hangon válaszolt,

- Én a feladatot közöltem. Akár színleli Miki az álu-
1ást, akár nem, töl kell éleszteni. Sőt ha nem színleli, akkor
annál inkább azon kell lenni, hogy fölnyissa a szemeit!

Vajda megszeppent. Miki arca annyira sápadt volt,
egyetlen izom sem mozdult rajta; a szempillái meg sem
rebbentek. A mesterséges légzéssel semmi eredményt nem
ért el. Vajda kikutatta a zsebeit. Piciny üveget vett elő,
kinyitotta a dugóját. A kis üvegből tébolyító bűz áradt
szét, mert ammoniák volt benne. Az üveget Miki orra alá
tartotta. Hiába volt minden. Szegedy Mikit még az ammo-
niákkal sem lehetett életre kelteni! Vajda tanácstalanu1
nézett maga körül. A cserkésznyakkendője végével törölte
meg a homlokát. Azon gondolkozott, hogy elküld valakit
Halmágyi doktor úrért, hiszen ez is megoldást jelent. A kis
Gyula ekkor Vajdához lépett és valami négyszögletes,
barna anyagot nyujtott át neki. Vajda szeme felragyogott,
kikapta azt a valamit és Szegedy Miki szájába erőszakolta.

Ebben a pillanatban mintha villamos áram futott volna
át Miki testén, tsoldog, átszellemült mosoly ült ki ajkára.
Az arcát derűs fény ragyogta be. A szeme csillogva nyí-
lott ki és elragadtatással sóhajtotta:

- Csokoládé! Töltött csokoládé! Adjatok még! Ez való-
ban nagyszerű!

Vajda Jenő fölugrott, Hanis tiszt úr elé állott és kemény
hangon jelentette:

- A vízbefúlt egyént sikerült életre kelieni. A feladato-
liiat nregoldottam.
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9. Háborús kaland.
(Elbeszélés a tdbor 

!1z 
mellett.)

A tábortűznél *x{' tiszt úr mondia e| ezt a történetet.
Nem árulom el a nevét. Azért jelöltem három csillaggal.
A neve talán nem is fontos, csak &z, amit elmondott.
Az örökké világítani fog minden cserkész szívében, aki
azt hallotta. Szeretném, ha azok is átéreznék azt a gon-
dolatot, amely ebben a történetben van, akik csak olvasni
togják ezt az én egyszerű jegyzeteim között.

A történet így szól.
A háború alatt engenr, mint gépészmérnököt, aki gáz-

motorokhoz értek, repülőnek képeztek ki. Rövid volt a
kikéozés ideje, de azért megtanultam repülőgépet vezetni.
Kis,,Etrich"-féle,,Taube"-gépre ültettek, azon repültem.
Amikor már eléggé megbízhattam a tudásomban, a harc-
térre rendeltek. Kellett a háború végefelé minden ember,
így hamarosan tám került a sor.

Az o|asz harctérr.e küldtek. Az én kis gépemet vihettem
magammal, amelyiken repülni tanrrltam. Ez igen emelte
az önbizalmamat. (Folgt. köo.)

eÁlyÁzAT.
ügyetlen volt-e Lindbergh?

- Ej, ez a Lindbergh de ügyetltn volt! - kiáttotta el magát
valaki.

-- Miért szidják itt Lindberghet, ktt az amerikai cserkészek
annyira tisztelnek? - hökkentem meg és siettem utánanézni,
kik beszélgetnek a bokor mögött, honnan a felkiáltás hallat-
szott. S tessék elképzelni, kik üldögéltek ott körben? Hát nem
a ,,Kígyó"-örs? Közelebb mentem ,és megkérdeztem:

- Na, ,,Kígyók", mért szidjátok a népszerű Lindit?

- Mert ügyetlenül viselkedett! - sü,lítette bele eg1, magas
SZopran.

- Ha a hangot nem ismerném, a tartalom r-rtán is tudnom
kell, hogy ezt csak egy fiú állithatja a ,,Kígyó"-örsben.

- lgaza van Parancsnok úrnak - mondta Bandi, az örs-
vezető -, de mi hiába magyarázzuk Tihamérnak, hogy legyen
szerényebb, mert utóvégre Lindbergh is .

- Lehetett iigyetlen! - kiáltotta közbe az ifjú Ftiltövy cse"
mete.

-- Miért ne lehetett volna! - hagytam rá - s te, Tihamér,
rigy beszélsz, mintha te mindent jobban tudnál másnál.

- Nem, Parancsnok úr, nem mindig, azonban ebben az
esetben

- No, Tihamér, mondd el még egyszer az egész histririát -szóltam hozzá.

- Rövid leszek! Lindbergh a levegőben észrevette, hogy az
egyik futókerék leesett-,.Bajban.volt annál is inkább, mert a
menyasszonya is a repiilőgépen iilt.

- Na és mit csinált? .- kérdeztem érdeklődve.

- Menyasszonyát becsavarta a gép lószőrüléseibe, Ieszállt
és íelborult. Menyasszonyának semmi baja sem történt, de íi
alaposan megsérült.

- De hol van itt az iigyetlenség?

- Hát ott, hogy miért nem szállt le vízre?

- Na és ez megoldotta volna a kérdést?

- Igen, mert a víz sokkal puhább.

- No, Tihamér, én is azt mondom, hogy nincs igazad, de
hogy erről meggyőzzelek, nem vásárolhatok a csapatpénztárhól
egy repülőgépet,

- Dehát ha nekem igazam van!

- Bebizonyitom majd másvalamivel, hogy nagvon tévedtél,
mikor a vizet ilyen puhának tartottad.

- Kérem, én szívesen elismerem, hogy tévedtem, ha okom
t,an rá - iparkodott Tihamér szerénykedni.

- Figyelj jól! Vonalzót teszek az asztal szélére s az asztalon
fekvó részét lefedem egy ív papírral. Ha most a vonalzó végére
ráiitök, mi történik: a papír felemelkedik vagy elszakad-e?

- Világos, Parancsnok úr, a papir könnyű, tehát felemelkedik,

Az eggedüli

EIső nlűgllűr ltangscergyú.t" :

sTo\MAsSErt
lrir. udvari szállitó,

BUDAPEST, II., LÁNCI{ÍD-U. 5.
Általánosan elismerve fl legiobb hangszerek,
ftúrok csak finom, megbízható millóségDen.
nlolÍrl()lí hangszerek szákszerúen javíttatnak.

Áraíánlal ingyen kúldetik.,
magltar hangszerggdr az orszdgban l

- Nem l,ilágos, Tihamér, mert ha ügyesen csinálod, a papír
meg se mozdul, de a vonalzó eltörik.

- Hihetetlen - hápogott Tihamér.
Kitűzzük pályázatnak: ,,Miképen lehetséges, hogy a uonalzó

eltörik s mit magyardz ez meg Tihamérnak?"
A megfejtéseket október 20-ig ktildjétek be,
_|utalmak: l. díj 5 P, II. díj 3 P, lII. dlj 2 P,

Uu'rOffi.,Urr.
A kezdő, vastag betűk helyesen összeállítva a vizisporttal

kapcsolatos három időszerű szót adnak.
Zivatar, porol, vívás, óriás, ólálkodik, iránytű, iram, lapát.
Vereség, sátor, nevelií, yard, evező, uszoda, síp, zár, óra,

eredmény, regatta.
Vitorlás, sátor, ásás, álom, ovatos, idom, térkép, regatta,

lakás, zamat.
Kiscserkészek! Küldjétek be megfejtésül a három sport-mű-

szót. A helyes megfejtők között két kis cserkészkönyvet fogunk
l<isorsolni.

Bekiildési határidij: október 20.

pÁLyADí.rar<.
A Nlagyar Cserkész t. évi augusztus I-én megjelent szdmdban

közzétett rejtvénypályázatra beérkezett rejtvényeket a Méray-
cég részéről Nagy Pál mérnök úr elbírálta és a kitűzött díjakat
a következő pályázóknak ítélte oda.

l. díj. Egy amerikai 3.5'-os pneumatik-garnitura (köpeny és
tömlő) Szobonya Zoltán gépészmérnök, VII., Andrássy-út 53.,
Arenstein és Koppel cégnél.

II. díj. Egy nagy karbidreflektor, komplett Góliáth János,
VL, Váci-út 159, B/ép, III. 91.

lII. díj. Egy darab villamos keresőldmpa tükörreI Szegedi
Béla, Vll., Vay Ádám-u. 8., IV. em.

3 darab IV. díj. Egy-egy jóminöségű kombindlt fogó Bodó
Sándor, VllI. gimn. Debrecen, Darabos-u. 30., Szécsi Márton
cserkész, Törökszentmiklós, Mészáros Béla cserkész, Budapest,
V., Zrinyi-u 16.

A nvertesek a cimükre kiküldött utalvány ellenében az tttal-
ványoi feltüntetett helyen vehetik át jutalmukat.

JAMBoREE-FILM.
Az angliai jamboreeról a Cserkészszövetség, mint köz-

tudomású, készitett egy 5 felvonásos érdekfeszítő riport-
filmet" A film hossza l400 rn, leiátszására rendes menettel
kb. egy óra szükséges. A filmen látható az indulás, az uta-
zás, a nagytábor, különböző nemzetek tábcirai, a walesi
herceg és B.-P. látogatása, magyar bemuiatások, a lon-
tloni napok és egyéb angliai kirándulásclk. A film kölcsön-
zési díja előadásonkint 40 pengő. Az igénylés a gazdasági
hivatalnál jelentendő be, Megjegyezzük azOnban, hcrgy

november végéig a film már le van kötve,
Kísérőműsornak ajánljuk: ,,Dugó Jani Angliában" cítnű

rajzos trükk-filmünket, amety 250 m hrrsszú, kölcsönzési
clíja előaclásonkint 10 pengő.
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CSEIlKESZ VAGYoK.

Hívtak a vézna, nyafka gyerekek
Oda, ahol a paloták állnak,
Kinevettek, hogy azt mondtam nekik:
Szebbek lenn a r,ölgy ölén a sátrak.

Uicsekedtek, hófehcr az ágyuk,
Puha, selyem takaróba bújnakps én mondtam, hogy a cserkészfiúk
Dtrrva pokrócon is jól alusznak.

Bolondnak mondtak, hogy magunk fő-
Hogy magunk csináljuk az ebédet [ztink,
És nem csábítanak dús asztalon
Mesebeli, tinom, drága étkek,

Kinevettek, hogy templomba járunk,
Mert ők henyélnek egész délelőtt,
Nem értettél<, mily jó leborulni
És imádkozni az Isten előtt.

En megbocsájtok néktek, úríiak,
A jó Isten is bocsásson meg így:
En nem munkátlanságra születtem,
Cserkész vagyok, a munka nemesít!

ifj. Ruzsinszky László.

EMLEKEZES.

Mintha minden csak álom lett volna:
A kicsi sátrak árnyas lomb alatt,
Hegedűszó esti szűrkületben,
Mely elzokogja a nagy álmokat.

A cserkészek vad csörömpöIése,
Mert a konyhától kozmai|lat száll,
Szomorú arccal, amint topogva
A szakács búsan ide-oda jár.

A tábortűz fel-felcsapó lángja,
Körötte sok-sok dalos kis ajak . . .

A holdfényes est méla c.sendjóben,
Amin.t az őrök kopogva járnak . . .

. minden elszállt gyoísan, észrevétlen,
A csapat búsan indulásra vár.
Sóhajtva dúdol az esti szellő:
,.,üres a tábor, nincs lakója már . . ."

if j. Ruzsinszky Laszló.

A rónraiak jeladása.

Ti, fiúk talán nem is gondoljátok, hogi,
a rómaiak vagy kétezer esztendővel ez-
előtt már ismerték a mi morzénk ösét, a
katonaságnál kiirtjeleket használtak, még
takarodóiuk is volt, A jeladás különösen
a-katonaságnái fejlődött ki nagyon, ahol
a legnagyobb szükség volt a parancs,
gyors továbbitására nagyobb távolságra
is. A jeleket signumnak nevezték és há-
romféle jeIzést különböztettek meg: a
kürt-, füst-, botje|et. Bennünket ezek kö-
zül főként a botjelzós érdekel, mert ez a
mi morzénk őse. A botjelzést főként a
germán határvidéken fekvő r,áraikban, a
1rurgtlsokban használták. A hurgus cmc-
leti erkélyére volt ráerősitve egy bot,
amelynek fel, le és oldalt való mozgatá-
sával egész parancsokat tudtak leadni.
Erről a jelzési módról elég szűkszavú hír-
adásunk maradt fenn. valószínűnek lát-
szik, hogy a botra zászló vo|t ráerősitve
(a régi római zászlók olyanok voltak,
mint ma az egyházi zászlók), mert a bot
akármilyen vastag, 1-1/2 km-nél mesz-
szebb nem látszik. A burgusok pedig elég
távol álltak egymástól (5-20 km). Az is
valószínű, hogy a bot, ill. zászlő egy bi-
zonyos állása egész rlondatot vagy gon-
dolatot jelentett. Állandóan meghatározott
ábécéjiik nem vo|t.

Amit még a legprimitír,ebb nép is is-
mer, a íüstjelzést, hogyne ismerték volna
a rómaiak. Ritkán használták, inkább
azérí, mert használata nehézkes volt. A
Kr. előtti II.-Ill, században végkép meg-
szűnik a haszná|ata. Ejjel fiist helyett tü-
zet haszná|tak. Ezt a jelzési módot a pú-
nok is ismerték és Hannibal a második
púnháborúban (21B) nagy sikerrel hasz-
nálta. A füstjelzést Jumusnak nevezték.

Nagyon gyakran használták a kürtjei-
zést, avval mozgalták a csapatot. Minden
önálló csapatnak volt egy kürtöse, aki
állandóan a yezér mellett tartózkodott.
Volt kürtjel az indu|ásra, megállásra, tá-
borverésre. Harc esetén használtak kürt-
jelet rohamra, risszecsapásra, oldaltáma-
dásra, átkelésre (pl. folyón), ellentáma-
dásra, a csatarend megtartására és nleg
nem tartására, hátrálásra. Amint .emlitet-
tem, volt takarodójuk is, ami után tilos
volt minden lrangos dolog és tilos volt a
sátrat elhagi,ni. A kürtjelzést semivoca-
liának nevezték. erdekes megemlitenl,
hogy a középkorban ezek közül csak a
kürtjelzést használlák, annak sem volt va-
lami nagy jelentősége, és az egész közép-
korban semmit sem fejlődött a hadászati
j eladás.

Krémer lanos 2. B. K. G.

§ztl kszá,t, tI í c s tl r I-.é szelt a,a Ád rici, n.

l913 egyik márr:irrsi déIutánján tíz lia-
tal ginnázista iilt ijssze nagy-komolyan;
cserkészcsapatot alapítottak és íögtön
munkatervet is tűztek ki a szekszárdi
Cserkészek számárai Balaton, Tátra, Er-
dély és Adria. - Ma már csak a régi irá-
sbk emlékeznek a 16 év előtti alakttlásról
és csupán a krónika ad választ a kéí-
désre: miként ment teljesedésbe az ala,
pitási rnurrkaterv.

Hiába volt kezdetben ellenszenv, felsze-
relés hiánya, jöhetett a világégés, gal.da-
sági válság, Trianon, a Szekszárdi Cser-
készek liliórnos zászlaja ott lengett a Ba-
laton mellett épúgy, mint a poprádi tónál
és a Tátra bércein . . S a régiek nyom-
dokairl haladva, e nyáron elindultak a
Szekszárdi Cserkészek, hogy most az
Adria fölött is meglengessék a mástél-
óvtizedes mtllt emlókeitól gazdag zászla-
jukat. - Az alapítók egyike, Ahay Béla,
hiisi halált halt az oIaszok elleni légihá-
borúban; emlékét a róla elnevezett l. raj
őrzi. Az adriai kirándulás pedig gazda,
gabb lett az aidtrssinai hősi sir pro-
gramnrbavételével. 

*

Augusztus 5-én indultunk el a nagy
gonddal előkészített o|aszországi mozgó-
táborba, amelynek elsií állomása Fiume
volt, ahonnan Abbáziát félnapos kirándu-
lás kéretén belül ismertiik meg. ,{ pompás
Fiume-Velence-i hajógtat csakhamar fe-
ledtette a négl,n2p65 tartózkodás és sok
látniva!ó, amiben Szent Márk városában
részünk volt. Bejártuk a gazdag város
szép templomait, képiárát, múzeumát, ar-
zenáliát, megmásztuk az óratornyot és a
Campanitléről is lenéztünk a lagunák vá-
rosába és környékére. 10-én este a nagy
csatornán végiggondolázva vígnótaszóva1
felriasztottuk korai álmukból az évszá-
zados ódon paloták lakóit: ,,Vikszos baj-
szonr úgy áll, mint az öreg birka szarva."

A Szent Márk-téren találkoztunk Argen-
tína lőcserkészével, Armand Fischer-rel,
aki bennszülött lelenceit megszégyenítő
iigl,ességgel mrrtatta nekünk az utat,

CSERKESZEK,
vásároljatok PUCH kerékpárt"

LegréglílrlD, legelíertedíelele és leglíolotD rrrárlsa l
Gyári

Brrdalre§í, \/r- Ifier., Liszt Ferenc-íér 9.
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tonát, dacos szívvel
énekeltük: ,,Bécs
várában sír a né-
met,..", ismétlés-
kor pedig olyan
,,Nem, nem sohá"-t
kiáltottunk, hogy
szinte belerezgett
minden ablak a ko-
csiban.

lsmét itthon van-
nak a szekszárdi
Cserkészek világlá-
tott íiai, akiknek
diákszivében élén-
ken pislákol a fe-
ledhetetlen olaszor-
szági emlékek fé-
nve, de szemük
eíőtt lebeg az Abay
Béláról elnevezett
rajzász|ó, amely
szüntelen emlékez-
teti őket, hogy mun-
kájuk befejezetlen.

És én hiszem,
hcgy a Szekszárdi
cserkészek l6 évvel

|őknek szemébe ötölhetett az a sajátságos
dolog, hogy bizonyos madarak vonuiási
módjában csodálatos mértani szabályos-
ság észlelhetó. Miért van ez s miért van
az pl., hogy a darvak, vadludak, pólima-
dár mindig jellegzetes ékalakban repü|-
nel<? Régen soi<an azi tartották, hogy. a
nagyobb madatak szárnycsapása' a szom-
szédos állatra nézve könnyítűleg hat,
amennviben minden szárnvsuhintás a le-
vegü lenyomásával nagy felhajtó ós fen-
tartó erőt képvisel. Ma ezt a nézetet el-
vetették, hiszen akkor ntinden vándorma-
dár-csapat igy, rézsút - egymásmögött
repülne. A mai nézet szerint, mint azt
Schenk jakab, híres ornitológusunk ki-
fejti, azért repülnek ,,V" betű alakban
egyes nagyobb madarak, hogy így köny-
nyebben együtt maradjanak, haladásuk-
ban betarthassák az irányt és a rendct,
és így, ha az egyik irányt téveszt, a
mögötte levónek még mindig van elég
heiye és ideje kitérni, viszont egymás
mögötti repülésénél ez nem volna lehetsé-
ges. Az ék-alakban való repülés emellett
megkönnyíti a repülés ütemének köny-
nyebb betattását is. Ha kevés madár ve-
rődött össze egy.csapatba, akkor az ék-
nek csak az egyik szárát alkotják meg.

Füzet a MÁV. menetdijkedvezmények-
ről. Debrecenben, dr. Müller Ottó szer-
kesztésében a napokban jelenik meg egy
füzet, mely tartalmazza a menetdíjked-
vezményekre vonatkozó összes eddig
megjelent MÁV, rendeleteket, könnyen át-
tekinthető íormában. A fiizet árát
egyelőre még nem tudjuk, de a szerző
hajlandó minden lüzet eladási áráből
50 fillért cserkészcélokra átengedni.

Az Eszperantó Világkongresszus Elnök-
ségének köszönete. Augusztus 2-9. tar-
tották Budapesten a 21. Eszperantó Vi-
lágkongresszust, melyre úgyszólván a föld
minden tájékáról érkeztek résztvevők a
magyaí fővárosba. Az etszállásolás és ka-
lauzolás terén nagy segitő munkát vég-
zett a 327-es Loyolai Szent lgnác-cser-
készcsapat is, különösen annak eszperan-
tóul beszélő tagjai. Segítő munkájukat a
kongresszus köszönőlevéllel hálálta meg,
melyben többek között a következőket
irja a Világkongresszus magyar elnöke,

Armand Fischer, Argentina fócserkésze a szekszárdi cserkészek közt, 
hr,ilrÍj,.§i*U.1[.i1

amelv a város fontosabb pontjait össze- soká marad beiejezetlen!
köti.'Gondos atyaként pártTogolt bennün- Debulay Antal.
ket és mindenbén segíiségünkre volt, sőt Kalodont fogpaszta díjtalan szétosztása.
lakásunkon is megláiogaiott benni.inket, A magyar g}á}tmányú, kitünő minőségű
amit alkalmi ünnepséggel köszöntünk Sarg-féÍe Ká|odont fógpasztából ggyelQr_e
meg. Búcsúzáskor aria ktitük, tartsa meg a budapesti cserkészek részére 7000 drb
jó émlékezetében a csonka Magyarország mintatubust bocsátottak rendelkezésünkre.
lzebb jövőért küzdő kis cserktszeit, az- A tubusok kiadása a Cserkészboltban
után bészálltun,k az induló trieszti gyorsba íolyó évi október hó 3-án kezdődik és
és lelkesen integettün.k árvalányhajás ka- egy hóhapig tart. Minden egyes tiszt, se-
lapjainkkal a pérronon tisztelgó aigentin géittiszt, -öiegcserkész, 

cserkész, apród,
főiierkésznek,-aki szíve fölött a talünk larkaskölyök és kiscserkész cserkésziga-
kapott magyar cserkészjelvénnyel, szívé- zolványa felmutatása ellenében teljesen
beir a ma§yar nemzet Őszinte-szereteté- díjmenfesen kap egy tubus Kalodont íog-
vel, mosolyogva, iátyolos szemmel nézte krémet.
eltávozásunkát. A ,,Graf Zeppelin" világkörüti útja.

Triesztben a magyar főkonzul és a iia- A Graf Zeppelin, a német nemzet büsz-
tal íascisták szerve7etének, a balilláknak, kesége, augusztus 8-án hajnalban indult
délceg feketeinges íiai fogadtak bennün- el Lakehurstból, Észak-Amerikából, .hogy
ket a' állomáson és számtálan figyelmes- körülrepülje a földet, Az Atlanti Oceán át-
séggel felejthetetlenné iették száinunkra repülése után anyavárosában, Friedrichs-
az"Öttani két napot, Jellemzőül elég talán, háfenben kötött Í{i először. Majd 15-érr
hogy a villamoson á balillák bon--]a elle- Eckener dr. vezetésével nekiindult az Út
né5én ingyen utaztunk, a múzeumot hét- második szakaszának, az ázsiai kontinens
köznap ié kinyitották számunkra, úgy- átröpülésére. Az út sikere_s , megtétele
szintéir a nem is nyilvános 160.000 köte- után Tól<ióban vesztegelt néhány na_pig.
tes könyvtárt, Mirámare-kastélyt 5 líra Japánból át Amerikába: ez volt az út har-
helyett ingyen néztük meg, a iör-, r,as- madik szakasza. Rövid veszteglés. Los An-
és 

-csokoládégyárban a veiérigazgató ío- gelesben, s már indul is az út végső sza-
gadott bennüniet és két helyen magyarul kaszának megtételére, kiindulási,pontjára,
6eszélő vezetőt is adtak mellénk, hogy Lakehurstba, hova 28-án reggel érkezett

mindezt Lussi balilla elnök és az őszinte és 4 óra alatt, megdöntvén vele az ed-
magyar-olasz barátság tette! digi földkörül való röpülés világrekordját,

A'postumiai cseppkőbarlang volt az amely 28 óra volt. Szeptember l-én újra
utolsó látnivaló Ol-aszországbán, ahol a startólt, s 4-én már a németországi Fried-
társadalom minden rétege oly baráti mó- richshaienben köt ki a német nép leírha-
don viselkedett velünk szemben, amilyen tatlan lelkesedése és ünneplése közepette.
bánásmódra igazán ,nem számítottunk. - Ez volt az első alkalom, hogy Zeppelin
Amikor l7-én este vonatunk kigör- körülrepülte a löldet, s ekkor is nagyszerű
dült Kotoriba állomásról, átrobogott rekordidövel.
a Murán és Murakeresztúr állomáson Miért repütnek a darvak ,,V" alakban?
megpillantottuk a drága magyar zász|ót llyen őszi időben gyakran látunk f^ejünk

és á"daliás képű kaka§tolla,s inagyar ka- íelett vándormadarakat vonulni. A íigye-

Gondos szülő X"";'í8|1uJ a kiscserkészek cipőjét

,,AXA" szé ru rn m a l :ítfi,iíifd3í.!§,';;1;.f
BAc H RAc H TE sTvÉ R E K Ifi.:,I9áJ:t3:,if,-T.""Jíf].::{'.S:",+1

Ez kell a gyors öltözködéshez l
cserkészek !

A magyar szabada|om klzá]ólrgo9 képvisel6l:

WELTSCH GOTTFR|ED UTÓDA|
Budapesl, Vl kerülel, Paulay Ede,utca 39.

Teleíon 210-71,
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Mihalik Józseí: . ..,,kérjük a tekintetes
Elnökséget, sziveskedjék úgy a fenti csa-
pattal, mint a szövetség tagjaival a kon-
gíesszus legteljesebb őszinte elismerését
közölni azért a íáradhatatlan, buzgó, szol-
gálatkész és igazi cserkészszellemtől át-
hatott munkáért, amelyet az említett csa-
pat kongressztrsunk vendégeinek segítése,
vezetése és a rend fentartása érdekében
nrintaszerűen kifejtett."

Motornélküli repülés Magyarországon.
Akik e nyáron Budaörs környékén 1árkál-
tai:<, azok tanui lehettek egy egészen kü-
lönös 1átványnak. A levegőben teljesen
zajta|anul, hosszú, keskenyszárnyú kis re-
pülőgépek - mint valami óíiási siráiyok
siklottak végig. Itt volt a MOVE első vi-
torlázó-repí,ilő tanfolyama július hónap-
ban, s az egyesület hálom kis gépe volt
az, ami gyakran föltűnt a budaörsi dom-
bos vidéken. trem kell ezt a dolgot leki-
csinyelni. A jövőben még nagy je|entő-
ségű motornélküli repülést külföldön, kü-
lönösen Németországban már régóta mű-
rrelik, de nagyobb eredményeket még
csak a háború után tudtak felmutatni,
Géperő nélkül, pusztán a kedvező 1ég-
áramlatok kihasználásával eddig már
7B0 m magasságot is elértek; az időtar-
tamrekord pedig 14 óra. A tanuló először
a- lejtő kinálta kedvező viszonyokat fel-
használva csak siklórepüléseket végez,
de később a különböző légáramlatok fel-
használásával hosszabb ideig is a leve-
gőben lebeg, azaz vitorlázó repütést vé-
gez. Hazánkban az idén kezdődött az első
taníolyam, miuián a tavasszal sikerült
három kis - ailg 90 kg súlyú - gépet
megvásárolni a németektől. Az első ilyen
tantolyamon i4 tanuló vett részt, s ennel(
a nagy sikerén felbuzdulva most szeptem-
berben kezdte meg a I\'[OVE második
motornélküIi-repülő tanfolyamát. Kíván-
c_sian várjuk ennek a legújabb sportágnak
a megerősödését.

L

t§

ilB
§l§
§l§
qlq
o§

§

§
§
qJ

§\i

§

N

§
\§ §§

§
!

R

sb

$§O

§wffi

,§

@q

§

§.
U \

a
a

\,

*§l

§

\

I. KERüLET.

l28. sz. Thököly cs.-cs, ezidei nagy-
táborát Fonyód-Sándortelepen július -fió
1. |a-ig 30-as létszámmal tartotta meg.
A tábor programmiát a rendes tábori élé-
tett kíviil a körnvéken táborozó l48. Ber-
csényi, 15l. Turúl és a 664. Szent LászIó
cs.-cs.-kal több nagyobb számjáték, kirán-
ciulás és örsi cserkészések töltötték ki.
Egy nagylrhb kirándulás ,keretein belül
átmentünk Badacsonyba. ahol tájékozó-
dási qyakorlatoka1 vógezrünk.

. A_ csapat öt tagia részt vett az angliai
iatltborccn,.ucyanal<koI, ketten egy igen
órdekcs vizitLiiát csináltak az jtthoIima}a-
ci_ottak közül, Polgár Emil cs.-t és Jólisz
I-e,r,cncs ö.-cs. rrgyanis a Tiszán a határ-
tó|_ a határig, Tuzsértöl Szcgedig kajak-
kal leeveztek, a túra l3 napi§ taitott.

A csapat jclenlcg a táborok után jsrnét
íokozottabban hozzálog a cserkészmun-
kához, annál is inkább, mert ez az esz-
íeIrdö a csapat fennállásának l0 éves
jubileurni i,r,e ltsz. Jelenlegi lótszám 40 íő,
köztiik 9 öregcserkész.

(^
qJ

Il//
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Ide nézz öregem /
EB a.B igctai c,set,késecipő !

Az ar.r.gor Jarnleoreerr is
a legl|olelran leerzálí !
Készül elsőrendű bagariabőrből,

bőrbéléssel, dupla talppal, vízmentes
nyelvvel és btrrokkal, - Ara:

35-39-ig l 40 43-ig I aJ-46-ig
'-8 perrgő | 3l pengő | 32 pengő

Kapható kedvezményes fizetési íel-
tételek mellett is:

Te_nn óczky .tí n9s
cipő-üzemében

Budapest, Vl!l,, gr, Festetich S.-u. 7.
(Mosonyi-u, sarok,) Telefoni l, 44S*77,
és a C§EPliÉsz B ()LT-ban.

A 330-as öregek nyári étete. A Buda-
pesti Egyetemi Közgazdasági tud. kar
nemrégen l]30/ö. Széchenyi öregcserkósz-
csapala, fennállásának második esztende-
jében, 1929 nyarán tartotta első táborát.
Június ltO-án inclult a csapat 18 fővel
dr Fodor Feletrc parancsnok vezetésével
három csónakkal a dunai viziútra, amely
hat napig Budapesttől-Mohácsig tartott.
Közberr na8yo11 sok helyen kikötöttek ós
a parti vidéket s a: ottani táborokat tleg-
látogatták. Nagyorr kedves napot iöltöt"
tek Baján, ahol a bajaiak igazi nlagyaíos
r,endégszeretetét volt alkalmuk tapasz-
talni.

A csapatból hárman résztvettek a bir-
kcnheadi jamboreen,

Ketten a szeptembel elején nregtartott
öregcserkósz mozgótáborozási ciklus bör-
zsönl,i útján is részlvetiel<, honnan igctt
sok tanulsággal tórtek VisSZa.

A csapatélet az egyetemi év megkez-
désével újra megindul, az i929-30. cs.
évet a Vizitelep záróünnepségén való
részvétellel kezdtük. A csapat belső mun-
kája a szeptember 2B-án megtartandó
tábortűzzel a Cserkészparkban kezdődik.

A csapat jelenlegi létszáma l]0, a ven-
ctégtagokkal - akik másutt vannak iga-
zolva, de itt is dolgoznak - 36 iő,

II. KERüLET.
In menroriaml Luczak Daniel öregcser-

kész tesvérünk, az ózdi 248-as Vascsapat-
nak kezdet óta lelkes tagja, augusztus
1-én, míg mi nyári nagytáborainkat éltük,
váratlanul tneghart.

Mi, akik a cserkészmozgalomnak része-
sei vagyrrnk, eddig azt hittük, hogy ilyen
fiatalon, célunkat még meg sem közelitve,
netn is - halhatunk meg. A szoniorú ese-
rnény nregcáfolt,

Dé ne félj, ne aggódj ! Mi kitartunk a
hit mellett! A te öröksóged a mi hivatá-
sunk. Nem engedünk s erőnk végső meg-
íeszítéséig harcolunk a liliomos lobogóért.
Pihenj csendesen! Neved, emléked közöt-
tünk élni fog!

Rövid kimutatás a csapatok nyári nagy-
táborárót. 22. sz. csapat 30 cserkésze
l929 július l5-31. között Kácsfürdőn tá-
borozott.

103. sz. csapat 127 cserkésze július
7-22. között Gönc közelében, Potács-
házán.

248. sz. csapat július 31-augusztus
l5-ig Balatonaligán 73-as létszámmal.

75|. sz. csapat 15 cserkésze július
14-18-ika között Uppony község határá-
ban,

755. sz. csapat 18 cserkósze július
20-30. között Tiszavalk határában.

756. sz. csapat 28 cserkésze július hó
15-31. között Tokaj mellett, a Bakony-
ligetben.

759. sz. csapat augusztus 8-17. között
Sátoraljaújh ely-Tokaj**Szerencs környé-
kén mozgótáborozott. Létszám: 17.

766. sz. csapatból i4 cserkész Nádasd-
I1ger--Szilr,ásr,áraci viclékén mozgótábo-
r or,ott.

Nem táboroztak a i06. sz.,762, sz, csa-
1latok.

Fogadalomtételt és otthon-avatást tar-
tott iúlius 7-én a 22, csapat. Uj otthotta
r)zd közsóg áldozatkészsegót dicséri.

IV. KERüLET.

A tatabányai 463, sz, ,,Szefenc§e fel"
cs.-cs tagjai a Bakony vadregónyes völ-
Ryében, á Cuhában táboroztak. Július hó
2i-en vasárna1l indultak útlrak bolcto3
szívvel a kis bányászfiírk. A regényes
cseszneki r,ár közelében, a bakonyi erdő
sűrű rejtekében zúgó gyertyánok es nyú-
lánk r,örösfen5,ők árni,ában vertók lel sát-
raikat. Ez a hel1, r,olt boldog (egy hetes)
pihenőtanyájuk az otthon oly nehéz mun-
kát végzó bán}rászcserkószeknek. Itt zen-
gett fel minden este tal<arodó előtt szív-
ből jövó énekiik, a bányászhimnusz.
Utolsó hangiait sz.ázszotozva verték
vissza a bakonyi hegyek, ,, ,. . Szerencse
fel!... Szerencsc fel!.,. Szerencse
fel!..."

V. KERüLET.
1929 szeptember 29-éa tartják a Bé-

késcsaba környéki cserkószcsapatok nagy
hadijátékukat, A hadijátek szinhelye a
Veszely-híd környéke. A hadijátékot
Szundy Géza cserkésztiszt, alezredes ve-
zeti, Résztvevő csapatok 175., 1B0., 184.,
195., 225., 229., 236., 239., 554., 557.,
561., 563., 565., 568., 569., 57l,, 572,,
57:]., 574,, 57B., 584., |12., 29|,, 1l 1.,
275. és 5B2.

Október 13-án Szentescn tartja a kerü-
let vándor tisztigyíilését. Ezen tisztigyű-
lés tárgya főkóp az angliai jamboreen lá-
tottak és tapasztaitak megbeszélése, hogy
a tanulságokat a későbbi cserkészmun-
kára vonatkozólag levonhassuk. Előadók:
Némethy Samu: Kitűzött programm elbi-
rálása, Wénich Béla: Tervek végrehaj-
tási módja, Slr.rndy Góza: F-egyelem,
megjelenés, csapatok és egyesek maga-
tartása, Némethy Samu és vitéz Csaba
László: Táborélet (Nálunk és másutt.),
vitóz csaba László: cserkészszellem,
Szundy Céza: Bemutatott látnivalókról
való tapasztalataink, Szundy Géza: Cser-
késztiszti tábor, szemlélő tábor ügye.
Ábrahám Károly: Táborélelmezés és ellá-
tás, dr. Ormós, Zsigmond: Sajtószolgálat.

VIII. KERüLET.
Cserkésztiszti próba ideje november 4.

illetve 10-e.
Parancsnc,kváttozás. A 118, számít

cserkészcsapat 1larancsnoka, Mihálkó Béla
ker. főtitkár parancsnokságot cserélt
Jochs József ker, g. főtitkárral, aki eddig
a 152. számú csapatot vezette. A 101.
száinú csapat parancsnoka, Gergely Béla
tanár kalocsáról való eltávozása miatt le-
mondott. A 853. számú csapatnál az üre-
sedésben levő parancsnokságot Balázs
Sándor rajztanár vette át.-

ünnepség. A 118. számú piarista gim-
názitrmi cserkészcsapat október 20-án
nagytábori, illetve angliai jamboree be-
számolót tart.

X. KERüLET.
MEGHIVó!

A Magyar Cserkészszövetség X. kerü-
lete 1929 november hó 17-én, délelőtt
10 óral<or a Cserkészház nagyterméberr
tartja évi rendes

KÖZGYÚLESÉT.
Tárgysorozat:

1. Elnöl<i megnyitó.
2. Főtisztviselők jelentése.
3. Az 1928. évi zárószámadás beterjesz-

tése és a ielmentvérry megadása.
4. Az 1929. és 30. évi költségvetés

nregállapítása.
5. Tisztikar és a kerület szerveinek

ntegválasztása.
6. Inditványok (4 hettel a közgyűlés

clőtt írásban benyujtandók a kerület el-
nökségénól. )A szava;ali jog gyakorlására az alap-
szabályok 7, §-a irányadó.

Az Elnöksóg.

Csapat-, rai- és örsi
Áraiánlattal díimen-

lesen szolgál:

ALAPiTÁSI Év rsoe.

Z^SZLÓIK a legegyszerűbbtöl a tegdiszesebb kivitelig.

oB E RBAUE [l A. tITÓDA;í§iá,l §í:ixL.T

BUDAPEST, IV., vÁCI-UTCA 41.. TEL. l AUT. aí}a*44.
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A

D
aíárrlaía laprrrrlí

Olrzasóínals.:
Fiú sportöltöny angoIos kelméből

3-as szám 9,80 P. Számonkint 80 f, áremelkedés.

Fiú fusztián (ördögbőr) túranadrág
3-as szám 4,- P. Számonkint 40í.áremelkedés,

Flanel jappe-kabát
3-as szám 4.- P. Számonkint 40 f. áremelkedés.

Erős barna iskolacipő
szám 26U
Pengő 13,40 16.40

Budapesí,
VII- ker-, R,ár§óczL-út 74-

Sport
és

Meinl kávé
sodat, óriási volt a hatás, mindenki sírva-
fakadt, csak később jöttem rá, hogy azért,
mert ennyi magyartalanságot és ennyi
stílustalanságot végig hallgatni valóban
sírni való. Vedd elő a stitisztikát, tanulj
meg magyarul s addig semmiesetre se
irj új verset s ha azután már jól megy a
stilizálás, akkor, . . szakíts véglegesen a
költészettel. De azért ne haragudj. -.K. P. 392. Botond A versed nagyon
szentimentális, szomorú hangulatú, de a
legszomorírbb benne mégis az, hogy te
ezt komoly versnek gondolod. Nem öcs-
kös, a versiráshoz nem elégaz, hogyvala-
kinek eg1, limonádés gondolata legyen.
Sokkal jobban ajánlom a versírás helyett
jó könyvek olvasását, de ne holmi érzel_
gős regényeket keress, hanem jó fiús,
egészséges, erős életet lehelő írásokat. -Jusztiniánusz 550. Szeged. Bevallom,
hogy nem értem a versedet. Ez ugyan a
mai moderneskedő világban nem meg-
lepő, mert én már rryomtatásban is láttam
verset, anlely olyan volt, mintha indiánul
írták volna. Nem is ez a legnagyobb baj,
hanem az, hogy még az írásodat sem le-
het olvasni, Ki tudja, ha a betűket felis-
merném, akkor talán a verset megérte-
ném, Igy azonban, csak azt írhatom ne-
ked, Te kedves ismeretlen, aki még a ne-
vedet is szerényen titkolod, amivel
Göthe a világtól búcsírzott: mehr Licht!
több világosságot, irásban is, gondolat-
ban is. - Cs. tr. 37. Belzsényi. Nem egé-
szen rossz az írásocí. Határozottan van
ritmusérzéked, sőt bizonyos versírói
készséged is, de ezt a témát már nagyon
sokarr megírtáI< sokkal jobban. Ha verset
irsz, írj egészcrr a magad lelkéből, ne
olyasmit, amit másuti olvastál s irjad
egészen öszinién a magad telkivilágat.
A magyar stilusra pedig mindenesétre

jobban ügyelj. Lehet, hogy még találko-
kozunk. - B. L. Gyorna. Igazad van, test-
vér. iÁinden magyar cserkész caak ezze|
az érzéssel olvashatta azt a arcpiritó le-
velet, amelyet semmiképen sem irhatott
cserkész. Egészen bizonyos, hogy aki azt
megírta, annak a lelke elérhetetlen mesz-
szeségben van a cserkészszellemtől. Jólesik olvasnunk azokat a cserkészlevele-
ket, amelyeket mindenfetől kaptunk, ame-
lyek mind mélységes megbotránkozásról
számolnak be, Maga ez bizonyiték arra,
hogy a cserkész úgy soha sem sondolko-
zik, Egyébként ajánlom, hogy megnyug-
tatásul olvasd el a Vezetők Lapjának
szeptemberi számát. Ott a beiső boríté-
kon nregtalálod a helyes cserkészfelfogást
ez ügyben. - K. 0y. Makó. Leveledet
áttettem a kiadóhivatalba. Az igért írást
várom. : Többnek. A,,Táborozási
könyv"-ről levelezőlapon ismertetőt I<ül-
dött ki annak szerkesztője a cserkész-
parki örsvezetői táborok résztvevőihez.
Válaszolva e lapokra, néhányan írták,
hogy szeretnének,,Táborozási könyvet"
szerezni, de nem tudják megvásárolni. A
szerkesztő, Sztrilich Pál e fiúknak ingyen-
példányt óhajt küldeni, de mivel az
angliai jamboree-t megelőző mozgalmas
időkben a címek elvesztel<, kóri a jelent-
kezett íiúkat, hogy neveiket és lakáscímű-
ket sürgősen közöljék.

Fiúk, mi van veletek? Nem kapom a

keríileti tudósitásokat. Csak nincs teljes
szunnyadás az összes kerületek cserkész-
berkeiben? Ne feledjétek: a kerületi hírek
minden hó 5-ig és 20_ig küldendők be,
hogy a legközelebbi ,lapba jöhessenek.
Várom jó munkátokat.

270. Pusztaszeri: Köszönöm szépen a
küldött képeket, de sajnos, nem tudom
felhasználni, legfőképen azért, mert nem
elég élesek a kópiák és azt is elfelejtet-
tétek megirni, hogy mrlyen alkalmakróI
valók a felvételek. Ha ezt pótlólag meg-
írnátok és élesebb képeket küldenétek,
valószínűleg tudnám használni, - B. L.
Nagykőrös. Nagyon jót mulattam zavaro-
don. Bíz az kár, hogy a vámhivatallal nem
lehet csencsolni, mert akkor valószinűleg
nem kiáltanál S. O. S.-et, de azért így is
valószínűleg rendben lesz a dolog. Min-
denesetre küldünk egy hivalalos levelet a
kivánságod szerint. - lfj. R. L. Nagyot
hallgattál, de megbocsájtom, mert új
kedvességeket tártál fel verseidben. A
Iegtöbben örvendetes fejlődést látok s ami
a legfontosabb. mind komolyabb lelki el-
mélyülést, csak a ,,Pajtás"-sal nem va-
gyok megelégedve. Aki azt a boldog,
megható levelet irta, annak nem lehei-
nek pályája kezdetén olyan sötét gondo-
latai, Te derűsebb életprogrammal in-
dulsz útnak. - K. J. Pesterzsébet, A ver-
sednek minden sora azzal kezdődik, hogy
,,sirnak". Kritikául csak azt közlöm, ho§y
mikor a szerkesztőségben elolvastam irá-

Felelős sz:rkesztó: VIDo\lSztiv xÁt-ltÁN
Felelüs kiadó : KoScH BÉ,LA.

I(iadia a Magyar Cserkészszl,ivetség.

Szerkesztóség és kiadóhivata'l :

Bídag€§t, v., Harnal-utca 6. sz. (cserké§Zház.)
Megielenik minden hó l-én és l5-én.
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Turul-Magyar Ors2ágos Biztosító lntézet Részvénytársa§ág
€

É,letbiztosítási állomány 192s év végén 35,8l7.000 P. Díjbevétel 1928-ban 2,574.o0oP. Biztonsági alapol< a f. évben 3,386.865 P.

nlet, és jtÍt"adékbíatosí,űtís. 
-'Ialsal,ék- és tuépbí,eűosí,űds.

Gget'tnekneuelési-, kihdeasíttí,si-, tctttltlm,cínyi segél,pl-b,íetosíúús,
Csalddi bi"tasÓtás,. t okka,núsúgi és bateseti bi"tosí,t(ís, - Ttia-,
jég-, sed,1,1őűrntíng-, betörés ell,eni, ü,aegbiatos,í,üds. - Esőbieúosóűás.
Mindennemű felvilágosítáisat készséggel és díjtalanul szolgál az igazgatóság:

BUDAPEsT, V., KERÜLET, NÁDoR-UTcA 9.
I/eeérüggn,ökségek a? orsaúg lnónclen u(tt,oscibam és n.a,g.t1 ollb ltöesérJében,.

Magyar Cserkész! Magadon és_másokon is tudsz segíteni, ha
a ,,TURUL mentődoboz mindis a zsebed-bert van i_-

A .,TaRULlt mentődoboz: a legpraklikusabb forma. mellónvzsebbtrr." ridikülben könnyetl e]fer, meíetei : I?xtila8G mrn]A ,rTaRUL.í mentódoboz: kónnyú, rirert a legfinomabb allrminiumbóI" készüIt,
A ,rTaBUL.í men!ődoboz: kicsiny. és mégis az e:ső Segítségllyuilás" összes kellékeit taríalma?,za.
A ,rTURaL.r mentődoboz: gyönyörű kiállitású, színes fedeIraizát aZ

aOra eredetl nagysagball mutatia,
A ,rTanUL.. mentódoboz : béósztása, íclszeielése célszerű. (Kötszerek" préselt csomagokban..1
Beszerezhetű és iriegészíthetOTn,náén g].ós\.szerlárbarr es a Cserkészbo]t

SzövetkezetnéI, BUDAPEST, V., HAINAL-U. 0,
Az erederl felszerelt doboz áía 2 pengő 50 flllér,

Cserkészörsi MENT Ó T Á§.ü(-4 elsósegélynyujtáshoz tökél et esen f elsze-
relve, iz,éses,, oraktikus. kivitelben, beosztáio§ bádogdobozban, vízhatlitttvászonhuzattal. vátls.zíjial, ára la felszereléssel lJ.50, lla.'felszereléósel l1,50 P.nlanyoS mentöszekre,lyet( klegesZíteset Vállaliuk. Post_i mesrendelésel,ctleggyorsabban elitltezúnk. ^llanrló nagy raktár milldenfaita spéciális össze-állítású mentőszekrényekben iS 

-- 
T'elefon : 526-{2.

Ugy a mentődobozt, mint a mentőtáskát késziti:
a. ,,TURIILí I(ÖTSZERGYÁR I\ud,apest, rI., Et"őd,-u. 7-3,

Az egész világon ismerik és elismerik

írógép fö|ényét,
Nem játék ! Nem miniatür !

abt Hanem komoly hordozható gép a*j REMINGTGN
PoRTABLE
négy§oros, standard bil!eniyűzetű írógép.

Úgy u REM!NGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, 18 havi

hitelre is.

vitéz Olaszte§eky Károly
Remington lrógép Rt.

Budapest, Vl,, Andrássy-út 12,

a Magyar Cserkészszövetség szállítója.
lróqépeink kiválóságáról véleményt adhat a
Ma§yár Cserkészszövetség Gazdasági Hivatala.

,,Élet" Iíodatmi és Nyomda Rt, Budape§t, I., Horthy Miklós-út 15. 
- 

lgazgató: Laiszky Jenő.



.2,rCsER, I(EsZB(DLT*
§zörzeílsezet (Cserl*észltáz, Brrdapesí, \/-, íIainal-tltca (6-)
Teleton: 92o_9a és g?5_o.5- pí|.. c§ektí'§z- 34-3a3. Azlrrú.sági vörös,Kereszt elár(rsííó lrel]re.
A Mag;rar Cserlsészszövetség B.izőíólagos lrirzaíalos szállííóla-

Alíminlum cEajka, l literes 2"30 és 2.90, íélliteres
,, ételdoboz rekeszekket, nagys. szerint 3.80, 9-EO,

gyor§fózó, l edénnyel 6.-, 2 edénnyel 13.50 és
lekvárosdoboz

lvópohárt lapos 
-"50, 

csőrö§, logóval '/, 1, 
-Eayeskanál Sima vagy minta§

kanál és villa síma vagy mintás külön-külön
kulacs, félliteres 2.80, u. a. patentzáíral 

- -,, karabinerrel lélliteíes 3.30, 1 literes -,, ugyanaz íilchuzattal íél l. ó.-, l l. 
- -lapo§tányér, 2l0 mm 

-.80, 
mélytányér, 2l0 mm

só- és paprikaszóró
szappantartó csuklós v. kerel< 

-.60, 
négyszög.

teatojá§
Yajtartó, csavarmenetes üvegb€téttel, nagys. §z.

2.60, 2.|0,

^rvelányhaj

ÁerEGyz,ÉIí,:
tr70

5.2o
6.90
1._
1.-

-.l6
-.2o3.60

3.906.-_.90
_.al
-.50
-.30

1.60

-.t0l.-
1.10
1.30z.-
2.59

43.-

u.-,t9.-
36._

1.5c

-J01.-
E._
z3í)

-.403.E0
2. d0

1.50

Kötazer, örsi felszerelés fémdobozban - - 
17.-

Kötszer, egyszeri, nagy 
-.48, 

nagy csomag 3.20, 
- 

Turul'eg-yéni nientő-létszerelés aiuminiumdobozban 
- - 

2.50
Köpenyeg (uija§ kórgalleí) vlzhatlan belessel ó2.-, 65.-,

67.-,7g,-, 7l,-
Küít,Fhangú---lE.-
I(iirti8lnór, pirós vagy zöld 3.20, piros-íehér-zöld - - 3.60
Lába8, öísi, 5 tit. aluminium l€dóvel és khaki huzattal -- l5.-:
Laoda. stut<k. börböl 

- 
1.20

lábr9,árvédő,'kötött, khaki, tiszta gyapjúból 3.50, 2,60
,, fejes lélcipös gyapiú 4,80 6.--

Itloísei^8zl6, mindenszihben,íúddal l mX l m- 
- - 

3.-
Nadrág, 2 oldal, 2 íedeles, Iegombolható, hátsó és órazsebbel

ho§sza khaki loden olIv ördogbór khaki zsávoly vadászvaszon
40 cm 8.80 8.20 ó.00
45 cm 9.40 8.80 átlagár 5.80
50 cm l0.- 9.40 6.80 6.-
55 cm 10.60 l0.- 6.20

Átó, gyalogsági (leszerelési anyag,
t ot, cserkész, méterbeosztással

00 cín ll.m 10.60 6.{0
Nadrág, khakl lódenból, bre€ches szabás I. l3.50, Il. l4.70

lII. 15.90, lv. t7.10, v. - - - lE.30
,, lekete kloth 2,30. tekete úszónadrág- - -3'30 ,3,50

Nyakkendó, cserkész, barna, zöld és kék - - - - -.50;; ítiiS;.!,n§"., -o *gv nu,* a.ruinnor- : l:33
,, hosszú, zöld vagy barna delainból 

- - - 
r.50

Ny8&[endőgyűrű-.6u 
- - - -.l8örsl zászló la satinból 2,-, zászlőta állat !.20, zászlőtl

csapat- és ör§i szám külön 
- 

1.2l'
Paszomány arany, vagy sáíga méteíe 1.60, piros v. kék 

-.E0Ruhagomb (slma) nagy drb. 
-.l2, 

kicsi -.06§eccó kabát khaki |ódenből l. 27.2o, ll. 2E.40, III. 29.60,
lV. 30.80, v. 32.-

Sapke, pákász, ill. vízicserkész, €löirásos, lódenböl 
- - 

l.E0
,, íaíkaskölyök, előírás szerint 1.00
,, tábori, chaki köpperből 

- 
1,60

,, cserkészapród, khaki meltonból 2.-
Rocskavtollalrendelésre 

- - - 
d.80

U§zó§apka, zöld gummi, elől jelr,énrryel 3.-, evezős sapka
lehér, elől jelvénnyel t.50

Síp, angol tl§zti, 2.10, nagy oxydált l.-, kicsi 
- - - -.90,, Morse, változtatható, 3 hanggal 1.40, kéthangú lapos 1.30

§ipzslnór. zöld, baína. §zürke, íehér vagy kék 
- - - -.10§weaterek khaki I. l7.-, ll. 18,50, III. 20,-, lv. 21.50,

V. 23.-, §züíke lII. l2.-, lV. 13.50 V. 
- - - 

lí.-
Szalmazsák l91xll2 cm 6.-, 4.50,- 

- 
4,-

szappan, ker€sztnevekre 3zóló. iemoshatatlan felirattal és
képpel 

- -.40Szer§zámtár bőrtokban 
- 

24.-, 14.-
Szobor, bronzírozott gipsz, kürtiis cserl{éSZ, 35 crn 

- - 
20.-

§zöv€te!: lóden khaki, n|éteIenkint l1.80, öídögbör, oliv
vagy barna, 66 cm szóles 5.40, tiszti ruha anyag r5.-ést8,_
kamgarn 25.-, angol tiszti 45.-, l(öIgallóranyag l6.-,
khaki satin 2.80, köppeí 1.80, r,adászvászon, l40 cm szé-
les, 5.60, z§ávoly métere 4,80

Takarö, drappszinú es cscrké§zíei beszövéssel l90Xl40 cm 27.-
,, cca 190Xt35, Hernád 7,50, Körös l0.-, Tápló r4.-

olt 
- - 

lE.-
Táborl lámpa, gyertya és olai használatra 3.-
Gyertyalámpa, összecsukható 2,70
Tábori acétilenlámpa __ 

- 
-- lt.-

Tclefondrót (5o0 méteíes tekercs) l.-
Térképmérő. egyszerű 2 - kerékkel. óraalakú 4.80
Térképszögmérő Sáray-féle kombinált 2.60
TerkepvédÓ, kockázott, szegéllyel, fedővel és zsinórral 2.E0

,-, ugyanez bórsze§éllyeI 3.50
Theímos eredeti l lit. 8.-, háromnegyed lit, 5.70 íéllit. 3.ó0

,, félliteres gummigyűrűvcl 4.-
,, szilárd üvegbetéttel 1 tit. 9.50, háromnegyed llt. 8,50,

íél liter 4.50
,, prlma betétüveg félitere§ z.40

Tornaclbő szegélyes gummitalppal 40-ig 5.20, 40-től - - 
5.80

Trlcot fehér tórna 2.60, evezős lehéí vagy khaki szinben- 3.50
váupánt öregcserkész rangielzéssel, vagy nélkül 1.-

,, ideigtenes, tis2ti, vm. ker. Szöv. rangielzéssel 1.50
,, papi -- -- 2,50
,, izámok 

-.08, 
kerüIeti római 

- - -.avlharkabátimpregnált---26.50
vlharszij ----.24villanylámpatok, botl:iively nagy lencSé\,el t.10 íelső

piros-íehér-zóld lencsés 1.30, elől nagy lencsés hüvely
1.90, szekrény llüvcly 2.-, táboti hüvely 2.20, kocká-
sze|trény 3.40

villanyelem Palaba oold elem 
-.90, 

boteIem 
- - - -.56vlllan.vtámpalzzó -.70, -.í0, -.40, -.36, -.30 - - -.uvizesiödöi vászonból 1.60, nádkarikával 5.-

2^62ló: csapat, nemzetiszinű liliommal - - '2.-,, íai, nemzetiszinű liliommal dupla 
- - - - 

l8.-
,, csónakra nenlzetiszítlú liliomnal 3.-

amig a készlet tart) -
tiszti jégc§úc§sal- 

- - - -z"-,B. P. díegcserkész bot
Bumeíang ---3.50Cipö szögezett, duplatalpú turacipö börbéléssel - 50.- é§

,, magasszárú. csattos, duplatalpú bagaíia 35_39-ig28.-, 40-43-ic al.-, 44-46-ic
,, magasszárú zsiro§ tehénbőr bakancs 31-35-ig 19.-,

35-39-ig 23.-, 40-46-1g
,, Waterproof, magasszárú
,, Haferl-mintájú télcipö, bagaria -,, lűző bőrből l.-, ceth8lböíböl
,, talpbetét párja papft 

-.A\ íllc -.80, sol{a
,, vizhatlanitó olaj 1,50, kenőcs

c8abarátél
csaJla, khakt zománcozott, fogóval
csálánybalta 1.50, csákány
Csónalszámok, fehér celluloid, darabja -Derelszij angol mintáiu, öntött bíonz, liliomo§ csattal -,, íarka§kölykök, apródok részére :

,, csatt lilionos
Evöeszkö l összerakható kan.-villa -.E0, kan.-villa-kés 2.50
F&rlaslrötyöf, rrr!a8, baína, kék v. zöld na8ys, sz. lo.-tól

,, vállszalagok, mindén szinben- 
- -.50Feisze, amerikai 60 cm 6,40, 70 cm 

- 
7.4o

Flanell, príma, 78 cm széles, lnéterenkint r.80
,, angol gyapju 

- 
5.-

Fogkefetok, celluloid 1.20, aluminium 1.60
Hafi§nya, kílaki 22 cm 1.60, + cm-kint 

- 
_ 

-.t0Hatrz§ak, norveg Il. bórszegél}-ck, rczcsattok 3 zset)
,, 55X55 crn 24.-, u, a. chrónbör sziiazattal 

- 
26.50

noíVég 1.. u, a. kisebb 22.-, l. a. chrónbör szl-
iazattal-- - - - 

23._
,, Lomnicz, ienti kivitel 2 zseb 50X50 cm 

- - 
14.-

50x60 r6.-
,| Hargita, vadászvászon, 1 zseb, 38x3&cm 

- - 
5.-

,, Kárpát ll., 48X55 cm 2 zsebbel l0.-, Kárpát
,, llI.50x50,2 zsebbel le-, Kárpát lY.60x&)

cm2zsebbel 
--l4.-lgazolványtok 

-.60, 
fémkerettel t.50

lng khaki flanelből, 28--€4 5.60, 35---40 6.-, 41-45 
- - O.tC

,, prlma angol ílanellből 2a sz. 5,2O { számonként 
- -.U,, gyapjúllanellből ,,Jamboree - 

l2,-
,, téIi llanel 

- - 
-- l0.-

,, khaki vászonból, minden nagyságban 5.30
lránytú, réz 25 mn 

-.E0, 30 mtn l.-, 35 mm 
- - - 

1.,l0
,, bíonz, elzárható 30 mm 2.50, 35 nm 3.-
,, nikkelez€tt, elzárható, rádiumos 80 mm 3.80, 35 mm 4.2O
,, csónakra kardán lüggesztéssel 

- 
r0.-

,, Bézard-íendszerű - 
16.80

Jelvény cserkéEz, kiscserk., apród, íarkaskölyök 
-.20, öreg-

cseík. 
-,d0, 

1-II. o. 
-,24, 

Il. o. 
-,l2, 

különpr. 
- -.24Kalap, cserkész, angol íorma, vitlaíszijjal 5.,l0

,, ör§vezetöl, ill. öregcserkész, a lenti kivitelben, sza-
bályszerű, príma bőrszijial 

- - 
6.10

,, llsztl, a fenti kivitelben, szabályszerű, prlma bör-
szíjial 6.30, angol tiszti szürke 

- 
72.-

Kalapazil, ti§ztl, prlma, vaírott -.60, örsvczetöl, öícgcscí-
kész 

-.64, 
cserkész, börböl 

--64, cserkész, via-
szosvászon csattal a).-, kisrserkész, kék szal. 

-.2aKerékpár,,Automoto" (táskáva!) 
- - -zzo.-* látnpa, lánc, lakat, lábpumpa, csengő, együtt 25.-

Ké§ek: íugós fémböl 1.30, angol mintáiú cserkészkés 2.-
mindentudó 2.40, u. a. sváici nrintájú 4.50, u. a. agancs-
nyéllel 6.20, u. a. cserkészíej védjeggyel 4.-, vizi-
cserkész 2,60, csigaliga 5.-

Kfinolln 8 mm-es 4.-, u. a. 12 mín-es 6.-. Lasso 8 mnl-es
1ométer 

- - - 
8.-

Körgallér 92 cm 34.-, 100 cm 38.-, l08 cm 42.-, 116 cm
46.-, 120 cm - - 49.-

Ezenklvül kaphatók még: valamennyi kiadvány, könyv, nyomtatvány, ürlap, térkép, levelezőlap, stb.
üdítő cukorkák-, rágógummi ! - Áraink h-etyt Budapest forgalmi adóv:l együtt értendök.

1929. IX.20. Ez az őrjegsrzéts rnínden korálDlDií ér\ZérrJrteleníí !
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