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A Magyar Cserkész Rádió Figyelési Versenyének eredménye
§z volt a cse.rkészetbott az első ráditjver-

§üny, s kornoly lelad,atok eló irllította a rószt_
vcvíjket. A nap külön,bOző szakának más-más
terjedési viszonyai. a különbözö hullá,nrsávo-
kon való keresgélés, végül az előre nern is-
mcrt id(ipontok s a részben ntorsc, részben
ionia szöveg i§en megnehezítette a verseny
résztveviiínek munkájítt. Enne,k dacára, is 19
víirostlól l62 versenyző indult. A vOr§cnyt
hiba nélkül s mlnden vonatkozásban senki se
tudta megoldani, azonban minimális hibával
17-en oldották mcs.

Az eredmény eibírálásánÁl a bíráltik figye-
lernbe vették, hogy az egyes versenvzők
hánv alkaltlnlnra'l és hány hullárnsávrrn tudtítk
ír vel§clly rószleteit rnesiigyelni ós hátty hi-
bát ejtettek a szö\,eg íelvétele során. A ver-
senyen csak azokat pontozták, akik előzete-
sen szabályszerúeil jelentkcztek. A ver§cny-
ziiket a vógzett munka szerjnt bárom kate-
,gilrr,íba osztottu,k: első csoportba keriiltek
*zok, akik a főviirosban és kijrnyóken irrdul-
tirk és így módjuk volt a Drémsapkás e,mlrer
tliti§ására, Második csoptrrtbalr a vidé,ki ver-
senyzők szcrcDeltek; mig a lrarinadi,k cso-
ptirtban a szrrlgirlatban résztvevö cserkész-
amatöróket sorozták,

Eredmény:
El§ö c§oport.

t'őváros ós kijrnyéke. {Maximális pontszám
120 pont.)

Első; ,Lippovitz Róbert 32. §z. cscs, 110
pont, Mílsr;dik: dr Beck Zt:ltán 169. sz. cscs,
1t0 pllnt. Harmadik: a 938. se. Pestszent-
imre 'cscs. rádióiirse 60 ptrnt. Negyedik; a
9(). sz" iiteg Sz. l. K. cscs. rádiriőrs*: 50 pont.
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(Maximális pontszárn 70.)
E}sö: a Vl. cserkészkerülct kombinált rádió_

őrse 7{) ponttal (átiae 2 hibaponttal), Máso-
glik: a 958. sz. flunyadi l,ászló cscs. rádió-

A prénrsapkás enrber rrregtirllilrisa
(§z,:níirmai 7;. |elu.)t

örse 60 pontta,l {átlag l1 hibaponital), Har-
madik: I}ana Síndor 957, sz. csc§. 60 pont-
tal (18 hibaponttal). Nocyedik: a 957, sz.
WcsscléIlyi cscs, ó0 ponttal (átlax 26 hiha-
ptrlrttal). Ötödik: Somssich Pétcr ttS. sz. .:\üs,
60 ponttal (28 hibaponttal). ilatildilk:82. sz.
Zrinyi cscs. rádióőrse 50 ponttal (l hiba-
ponttal). Iletediik: Var*a üyörgy 958. sz,
c.i€s. 50 pttnttal (3 hibapú!lltál). Nyrrlca,
dik: Nagy Perge Lajos 10. sz. cscs, 50 pont-
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órakor a követke-
ző rádiószózatot
intéele a nernzet-
lrez :

'Maguatarszdg aolá trlrlíg a közelrnu,lt épekben a magtl
tziikre sz*botl batdrai. közt a belsö renil és ngugalüri
szi,gete, Iga éreztiik m,i, akik ben.ne éIünk és ezt ólla.pi,tot,
tú,k meg mi,ndazolt az itlegenek is, akik tttitunk megfor,
úul,tak.

& tegu,tóbbi napakban aulrLban ualami saiátstigos
biuon,ytalansdgórzés, söt aggodaloyn lett urrú soka,Itnrlk a
lelkén ós enrtek tl. féIis,merése índíttttt arra, h"agy meguiltí-
gítstttn a heluzatet és tltttt rt"uttt*sale a ltölaélernényn,ek,

.H,agg mi ilz oka. annak a. nyugtalansógnalr. és izgalom-
nak, amel,y i,tt sokakon cröt aedt, azt iózan, ésszel bajos
,m,egérten,i, mert erte ualóiában n,i.ncsen semmí ak. Eyt a
*yugtalansúgat csak arok a flag!! neuLzetközi eseményelt
xó.lthattd.It ki, arnelyek a leözelmultban za,iltttak le; tl,e

hogg ezek ndlunk i,zgahna,t iúézhettek f e,l egtlexck Lelkébetl,
az eguediil tl,z i.lletők tdjé.kazatlarlstigdból tredt*et.

Mert lzíszen, aki tiszta íeiiel és ltító sreuvm,el itélí ,meg

az esemónyell.et, annak tudnia kell, ho7a A,usztritínalt
Németrlrszd.gga,l tijrrént eggesülése rdnh néz,,ue. nem jelen.t

nldst, csak azt, hogy egv régí, ió bardtunlt, akií, a békeszer,
ződések lehetetlen,h,elyzetbe sorlortalto egllesii"lt egg,mási.k
régi ió bardtunkkal és íl,íiséges fegyoertd,rsunkkttl" azzal a
Nérnetorsr,dggal, am,ely m,ánilig életre^ha,ldlra m,egblrható
és szótartó szöl::etségese tolt bardtaitlalt a tórténelem tanu-
sd,gtl szerint, Ennyi az egész, egyéb a tni szem.poníunkból
ttrrL történt,

§gu illlen ldtszótag udyatlaruil, h,irtelen, beköaetkezett,
n&ga, nemaetköri esemónv ter.n"észete§en, bízorlyos ?tl,eg,

ríizkó{tt&É{L,lokkrtl iór. HogE egyeseke,t boldag elragadta-
túsba fií.ett, másoli,ban, uiszau,t régi, szé,trl emlékek m,ulásd,n

éraelt, m.éla. bánatat irlér,ett {el, nzon nem lt?t,et csttdálk,ozni,.
ögaébkén,t azarrban rninl*et eI az eguesijlés ,nem érínt, mdr
tsak axért se,m, mert csak, ltitszól.,ag köaetkerctt be ,udra,t,

l,aw,l. Az egve§üIé§ él:szdxailas ólt,aja utilt a ,n{,metsígnelc

és etőbb-utóbb ,mrir csah azé,rt i,s meg ltellett, hagn! tö,rténiélt,
mert az osztt,tik nép satta,scrn, ualt hozzászctkoa ilyen szíLlt
hatd,rokhoz és nefn tlalt, sztlltua, tlhhtlr senu, hag,y ne legaeyy
sz,ala a, nemretközí. kéreléseltben.

Hagy ez az esem,ény a, rni batdrainltan beW mégis
ilyen. hulltí,makat '|ta.oart 

fel, annak i.nkúbb az e rL{r(!,|!.t-

tá.zata,, ht-lgu tlztllt, akílr. a zat:atosba,n szeretnek haldszni,".
ezt az alkalmat használ:talt f el * c,éllaikna'll megtelelő nuu§-
talan s ti g í elü],ézé s ér e "

Ped,i,g1 et lt,i.tibataló kísérlet! Mert glilla,natakra terjetlő
i.zgalnt,ttt rérnhírek terlesúéséue| fel le.het i.dézrú, de arra
nézue megny,ugtuthatalt m,i.ndertkit. hogy la ren.det é,s myu-
gatrn,at ebben az orszrigban, b,íin,te{lenül nem fagia wwg,
zauarn,í senki!

Nern t:alt kiinnyű ezt a nemzetet, a.rnely sxtfunta\an sze,
rencsé.tlert uéIell,ennek az össrejd.tszasa, tots(tbbtl" tlt il,atlan*
ság, sllt rasszakarat r.lnnyira *uittltt és olya,n kol.t]:tl,ssú tett,,

íal,pratíllítarli, fengegető k,atasztróftilttól megónrli,. Nelléz,

íeladat uolt,tlétlerején.ek alapiclit lerakni., 7léuúgyeit:,
rend,belwnni, föleg, rniltar még o rnulhatatlanul szü,ltségps,

eg,ység is annyi,rtt lúúnyzatt belőle.
Mintlt,z axonban Isten segí.tsógéoel mégís sikerült és

mast ,uégre. hasszú ós szorgos rnu,nkú,ual elértü,k, hagy rd,
léphettü,nk arra &i ít,tra, amelp a nemzet, iólétéh,ez ds liol-
rlagsrigdhoz l,czt,t.

A miniszterebtök ur ngittsdnossdgra hozta azt a. tr.r-
aú, Q,m,elaet öt éu ű,latt, de reméliiik., rnég ggorsabban ,mt§

fogunlt ua,tóslta,ni és umelu pótotni. ua.n h,iaatua sah tnin-
tle,nt, amiuel mostohu sarsunk mia,tt 4lgt1 hanuédségiink

fellesztése, rnint rn,élyrell,ató szoci,tilí,s és gtlzrlasdgi ruf ar*

mak lerén is ehnaradtun,lt.
EIsö h,elgert áIl ezek ltózt hontlérlségünk ltíéylítóse. Éw

sohct nern a.kaltart és nem altarorrt a jöuőben sern {a,ialna,t

fejlet ct {rthta,k t:inni, Eleget pacséltoltdk a m&gaal té,rt a
m"ul,tlian, eleget omlatt űI" ezer óllerl dt a tlyllgat,í keresztény
kttlturu aérlel;mében. Ezért uug,llu,nk, sajnos, ilyen keuesen,
pett,itt ötszíi,z é,uael eze\őtt ug?tananntJi rlagu&r étt a ,uita,

gan, nui,nt a,ngol" De 'horu:édségünk ki,éltítésére ,múlh.a,tat,

la,nul szü.ltsé§iink ,üen azért, hatlv hatciraink lt.özött biztorv
sdgban érezlwssük nuagunlio,t, ,mert a rednk l:dró kotnoly
éPítőmunkdnrtk ez a bízton,sdgérzés egEik, ,legfőbll {eltótele"

Ezt adrjuk az ötétles tera me,gualósítd,sli,tót; de ,lt,az

ezenkítlü,l általá,nos !óLéte{, i,s, mert, lnu,nlui,t fog adwi m,in-

derlki,n.ek és hata.llwa.s{tn ftLe§ fogia i.ndíta"nl, az arsr"dg gaz*

das ógí,,iérkering és út.

E,nneli a terlnek ezt a nagy leíentőségét minden ió-
aka,ru.tú *,m,ber m,egét,tttte, e\,smerte, és heluesel,|,e ebben ax,

arszdgbatt, rle uzttin, iöttek a rémh7rterlesztők é* néh,d,ruv

nu:Jl ulatt i,parkailtalc a"nnalt rern,ánql, biztlll,tlrl,t és ,neg,

ngug t:ast lt,elt,ő hatlís ti,t t1,\úci,s,ni.

I)* lvttzttg hirebket csltl; pillanltokra lthet megza.u&rní
tl kózlta,ngwlatat, m,e,rt a iózan b*lút<ís, amell! a mi {ajunk^
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nqk eg?Jík legjobb tulaid,onsd.ga, felül kell, hogu kerekeil-
iék. a rosszaharatszülte meséken,
., Mi, ,rna,gyarok szabadsdgszcrető né1t l)agaunk. Nem ís
tudnánk étni szabadsag néIkül, de oisszaélni, a szabadsag-
gal nem szabad, A szabadstig bi,ztosítéka az alkotmánu;
de ugganez a bi,ztosl,téka annak is, I1,ogy az dllam,üguelt
zlezetéséltez csak olga,n fér{íalt iuth"atnak, akilc ltillatott^
sdgukat és rdte.rmettségüket kirnutattak és ezzel az allrct-
mdnyos tényezőh bizcthndt m.egngerték.

Mennyí t,tadds, gyahorlat, megblzhtltósó.g, é.lettapasz-
Ialat, iellemszildrdsdg és mennyi tehetség kell ahh,oz, hogg
oalaki egg oezető dlldsban meg tudia a helyét tí,llni.! Még
egu gllárúzenl, ega gazdasdg, augu eglt kórbdz aezetéséhez
is különös leépességek ltellenele, hdt rnég egg orszd11 üguei-
nek az in,tézéséher! Nem elég, hogy l;alakí, öwnagdt kí-
neóezze tsikigmcgudltónak és frd,zísokkal, jelszauakkal,
iigye.s demagógídaal a törnegek, sőt esetleg ingata,gabb iel-
Iemíi intellí,genlebb csopartokat i.s féIre tudion aezetni,

Könnyil pléldó,ul f öld,aszttist igérni,, de azon netn lehet
t:tíltoztatni, hoga lulagyarorszdg kilenc,rniltió llotdnyi
szdntóföId,jéböl nem iu,that több fejenké,nt & Itilencrruillió
maggarnak egu-egu ltol,tllttíl. Egg holtl |tldbóI ped,íg nem
Iehet ,megélni. De ha mínilenkinek ezer hold,at adhat,ntink,
akkor meg nem letvte, aki a |ötdet megmu,nkdlja.

KúIönbsóg az cmberek hözt foglalhozasba,n, tehetség-
ben, uaglla-nban és életmóclban m,indig aolt és lesz is. Enél-
k,ül rnegúll,na az élet. Ez éppen olyan term,é§zeti töraénu,
mint az, ltogy lcét eggfarm.a aeréb, de két eguformm f alellél.
sdncs a tsilágon. Természeti történuen ,pedi.g ember neftL
,a<iltoztatha,t semmi,képpen, ile,magóg ielsra,tlahkal leg-
k.cuésbbé!

Törekednünk keII arra, hogg biztositsuk a tisztességes
megélhetést m,indenkin,ek, a,ki. dolgozni tud Cs akar,
toutibbri, hogy az e,lesetteherl és szűköIkötlökörl szeretettel
és iótékony szoci.tilis intézményeltkel segltsiink. Erre nézue
eI is köaetü,nk mí,nden leh,etöt és ennek sikeres me11oltltísti-
hoz nagyban hozzti |og jdrulni az ötéDes teru megaalósí-
ttita, De ép7len eh,hez kell a legnagyobb belső r,end, és nyu-
galotn. Ennelt a fófeltétele a had,sereg. Ha ez a szera egész-
séges, eu orsztíg ninden polgdra nyugotltan éIh,et,

A mi népü.nk kitíitlö ktl.tonai rdtermettsége mellett a,

hadsereg értélee annyi, mint a, tisztikar értéke. A mi tiszti-
ícartl,nk peilig elsörangu.

Noh,a a h.adseregnek ezt a jelentőségét ma ,mindenlú
i.smeri és truindenki ttl,dja, hogg a ,potiti,ztiló hadsereg nern-
csak é,rtéktelen, de a rlev,Lzet összessége és ltiuétel nélküI
minden egges patgdra szempontidllól is kdros; m,égis akttd,-
tak az utóbbi id,őben egyesek, aleik azt hitték, ltogy ezt a
tisztikat,t is meg lelwtne körngékezni és politikamentes
e{l1tségét meg lehetne bontay..i,

Ezeknek a törek,tlése * nyugodt uagyclk, - nem fog
sikerüht.i soha. De a,zokat, akik btir ídedlis köpengbe bur-
koltan, mégis eggéní éraényesülésült biztosítdsa céljtiból
kúsérleteznek, fr.guelm,eztetenl: el a" kéztel a, hadsereg ltöze-
léból! A ttsztíkur l,udia, h,ogg a hailsereg pdrtolt lelett csctk
.az egész nemzeté leltet!

A nemze.t katonttí rd^termettsége mellett, a mi nehéz
polítikai, és f ötrlrajzi helyzetünkben, uz dc httzztíjdrut
M q,g! űro? § zú.g ezer éu e s I enntrt aradtís tíhol, h.ogu a rnaga ar
1tol.itikdt míndig megbízhatósúg, elöhelö gondolkotltis és
rn,agl,s e,rl ölc§ ildngítotttl. Ehh,ez tartiuk magunkat a iötlő-
he,n i,s. Ettőt eltérni és forta.ilttlmi, ,módszerekhez nuulní
** nefíL e,ngedek.

A legíontosetbb, hogu al orszdgé1lítő munkdból min-
,denki i,parkoiljéh tt. m,a,ga részét kiaenní azon a, helyen,
ahoaá hi,uatdsa rendelte. Nem először hangoztatorn, hogll
ft.ennaire íontos lenne, ha értékes rnaguar fia,talsdgunk
Ieg!özné azokat az üres elöitéleteket, amelyek a kereske-

delmi és ü.zleti ptilgtiktól aisszatartjal: f§ 1tiogrnutatnd,
hogg erre is tneguan a ld,ter,ftLettsége.

A nagq ztyugati tíIktmok |iuiban trJhar.m t+lt meg az
a n&ga id,egenkedés az ipuri, lteresker]elnti es pénlügyí
rltilutiktól, mint bennúnk, rnu,gyarokban. Ott ibbtrt a tekin-
tetbun jóaat előbbre llannak, neltünk azottban nu:g §ok eze,rl
a, tér,en a ta.aulnitlalónlt, I)e csak hozzti ktll k,::dqni. szía-
l:et-lélekkel, szorgaloln-mal ketl dolgoztti és a siker netn
ma,radhat el!

Á túpelt baldol1u,ld,sdnak egyik leghalhat,',sabb esz-
ltöze a ket,eskedelem. Kiuétel néIkűI minden gaz,7ag. bol-
dog és hatahnas ne,nlzet a keresleedelmi h,tji:ltnak kö,
szönhette és köszönheti Ieluirdgzdsat. C;,lidol junk u
f önici,atakr a,'Kartd,g ór u, Atlt énr a, u norma rl.n íJl; r a. rl s pa-
ngolokra, Vel,encét,e, Hollandüira és inglíara. E; a,z uL
előttünk ís nyitoa dll, mert szabadkikötönket a X;j:el-Kelet
keresleedelmének közpantjduó tehetjük és e==el r] jólét és
gazdagsdg forldsdt n,yíthatjuk meg a nem,-it szamdra-
Ehhez azonban m,unka kell! BecsüIetes, kom,llt! muftk&,
sű a munlio szeretete. Itt oan a helgzet kulr.ta ttr csckis
itt, nem pedig az utcdn ls demagóg szólant,lkbalt, KtiLö-
nö§en ronfus ennek a bekítdsa mu, mikor külprl|il;kailr,
h kezd a heluzet lassaeskdn tisztu,lni, A népszóí,etség el-
uesztette kordbbi jelentőségét az európai politikóban. Egg
idedlis Népszö,tletségnek a fctadata a háború oke,inak ki,-

ltüsnöllöIóse lenne, a uiszonyole uiból ualó rendt:ése óttal,
,ntert az ,i1azsdgtalunsdg talajdban a béke nem tirtigoz-
hatik. Mintllogy azonban a Népszöuetség ezt a ieladattit
rninded.di,g nem, teljesitette, az elrendezőilés íolvamata meg-
ind,u,lt a Népszölletség n,éIItüI is.

A heluzetet uzonban helyesen csak az ítélheti m-eg, akí
teljesen tisztdban tlan a uiszo,nyokkal, ismeri a tenyóllast,
tdiékozaa uan mindenróL, aa,gais akinek a kezében a szd,
lak összefutnak. A na,gyltözönség nern tudhatja. hogy ,mí

történ-ilt, íl,,i nem, tehdt legokosabbdn teszi. lta a íelelős
ko,rmangzatban, antelgróI ne,m teh.eti fel, hogy ttijékozat-
lan, éppe.n ugu m,egbizik, mint én, A pa,rlamentí életberL a
minderLk.ori ellenzéIt íeladata a bírdlat és ai ellenórzés.
Erre szüllség is uan. Ez azonba.n ne,rn jelenti azt. hogg az
ellenzéIcnek kötelessége a jóra is,azt mondani, hogg rossz,
h,a az a ko,rmán.ytól ered.

Hogu a. terabelse,tt, tiltlozatokkal id,ró, hatahnas, orsztíg,
épltő munltdt eloégezhessúk és az rneg ís hozza azt a nagv
|ellendülést, a.rút orirunk tőLe, ahhoz uga a politikai. tnitlt
a gazdasdgi életben ngugalornra és bizalomra t:att szükség.
Iluen ki,s orsui,g ilyen nagy feladatot c§u,k lromolu össze-
tartdssal ké,pes me.golümi. SultJosan aét h,azaio, ellen mitt-
denk.i, aki ezckben az irlőIcben az egllséget, megbontou
széthuzdsra, izgat és a, neTILzet boltl.oguldsa hellJett & m.agű
eglyéni értlé,nyesúIósét lrcresi. Meg kell szűnnic annuk ebben
az orszú,gban, lLOglJ m.indenkí jogot tormdljon a külpolitilta
irtínyi.tdsúhttz és a helsö ngugalmat barmi,módon is zat:arní.
merje., Összetartds n,élkül nincs fegyele.m,, fegyekm nélltüt
,még egy ltis üzemet sem lehet rezeini, nernhogy egy
orszdgttt.

Mindezt azért' tar tottam szültsé g e snek elmon dani, ho g y
a nyu,galma.t toutlbbra ís biztosátsant-! De szükségesnek
tartattarn, aaért í.s, hogy azokat, altík ítt tlkdrmi.féle irdny-
bun nuugtalansúgot és egllenatlenséget próbdlnak szítuní,
f,gy elme,ztes s em, a s zig orú köu etkezmény ekr e. E g11 s zer nldr
megmutattuk 1919 uttin, hogu a re,ndbontó elemektől meg
tudluk tísztítani hauínkat és nemzetünket ós most is biz*
tosíthatom az orszúgot, \togu abbóI, amít akkar tudtunk,
ne,m feteitettünk el semmit sem! Én csak magllar céL
kítiizéseket ismerek és tilrhetek és csak törvénues eszközö-
ket ezeknek a., céIoknak az clérésére,! Bízom a magyar nép
iózanságdban és hazaszeretetében és ,bízom abban, h,ogahu
összefogunk, Isten is meg fog bennünleet segíteni!
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Ma, tavos"bu zs*.r.l,.rl
Eren d, hogy jószagú o szél
És ,igy zenél, és úgy zenél.

L:* * l*l*L saélsaórnyra kap,

L*dtint saiklat és kofalot,

Mosl nern ny,rgodl. nem óll. nem ül,

Frrt eróvel, szóll és repül.

ö tél ...
F'Iár luvaszba zsendtil a tél

f;s minden, minden rijro él,

Csipogvn csipog száz veréb,
DolrJrrn ford.rl sráa kerék,

É" .,éz.l. oa ég es fOld kOz.rtt

Mi.,d"., óg rügybe oltOzott.

Csak *IO.e. csak .oha.,rru,

Csilingelve, c§engve-bongvo.

FOktelentil. v6glelenbe,
l)ladul.rrus, szeni dalt zengve

Feltá*odott l Feltamadott l

Csillag LaszIO

|'t*?.f!*', ;j úkA.,",
I i+,,t, rú-,l(o-*,*y*,

9tlo7-,,;, ?,L,í},
!L7u7t "-'

*^.-- -*****!.-, ., );:.,rur_,,.

ffi
júnak. Ennek teletöje d,r ?'rlm.ayosll,i Sltttlioka,, akí,
Japdnban a magyarok l,egjahb bn.rdtja.. b'eles(ge,, Clto
Surnialttt ,ne4aon ntTnes xútern, a tu,rúnistigtlrt l'orrón" le.l-
kegedö asszonl!, elnök,ü,nknek, §u,lrriolca ti,t'rLtt.k a, lurd"n,-
,mazgalontban legiobb segítőtd,rsa" - Kctltres Nyu,l1ati Nő-
aérem -- ttja toadbll Galntztl Abilta, - Eg,ll,íitt lt"ttlttdu-nlt
a nagu turdni eg,ystlg m,cgteremtésében és ntegtiiltjük
rlaj d a uíItí g ot b e c s iilete s s é. g g eI, ig a z s d. g 

91 tú, ertb eri e s s é g g eL
és boldogsó(tgat. IgE születik m,tlt 1lz új aiki.g. Megguőzó-
désem, ltogy ezt, ten,ni turdni lt.ődelesséllii,nh. Mi, mazgtll-
rnu,tt,k m,u,rlk,dirl,',tittctl, eddig ismcretlen erőren.dszett léte*
sítü,nk. amelg Isten. retttlt.Lése. Ki.iltliilt Ö,nncli agy {a,met-
s rctet ha.ds er e 11 iittlt r ől, am,el,u KeLr t b ék,éj éé.rt lt,a,r tlú Kína-
ba,n. Boldogsúgot és jli tlgészségtt ltil:titlt:a' rn.aradolt.
őszínte tisztelője: Guli.uzo Atlíko"

Nem tölti-e el rnirrdnyírjunkat bolelogsággirl rlz a nélrány
nronclat? Ázsián tú|ról, a Nagy Oceán 1rartjairtil testvéri tid_
vözlet minrlannyiunkna,k, akik a békéért és a nragyar feltá_
nradílsílrt, dolgrrzunk. Ncm öröm-e az, hogy rrólrtirrk is az
cgész világot megjobbítani akaró turá,nrnozgalorn rtiszesének
valltra,tja magírt? (ktndoljatok terrtvértk, Sztichenyi István
szava,ira: ,;\ magyar nópnek nin*s csckólyebir lrivatása,
mint bogy kópvistlljc egy törz,sökíajnak ázsi+r.i bölcsőjólren
re!íező sa,játsirgait" ** {:s gondoljatoh szeretetíel Gakuzir.
Ábikora,

Dr Szl:clbotla BéLa.,

' i.,z !?,lr. q -l_.: ,
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qűfupze űI,ifte fur€lp
NÓlrriny hétt,€l ezotőlt érdekes levelet iiozott a posta,

Mrrgyarorsziig}ia. Japárrbót jöt.t lr lcr,ól és Galutzrl Ahilto an
írrijrr. Á levól testvériszerelettill lpszél lrazánkról ésrrópünk-
r'ől, Mcsszc világ üzerretc a <lerók jrrpíit-ri ifjú levelc. Büsz-
kón olvassuk belnne, h,ogy trivolktllr:ti testvéreirrk feltótlen{il
szánrítana,k rószvéttinkrc a,lrban il í,ör€kvésb€n, arrrely a
,,l:ilti 17 ol bet: s üle te s s á g g eL, ig azs dg g al
ls bo:Irtogsrigltttt" akarja megtöl-
ttrni, linnek a nagyszerú törekvés_
rrelr nrtgvaldlsítását isteni rcnrlelós-
rrgk tekirrtik a turáni trópek, arne-
lyck közti a nrirgyarság is tarto-
r.ik.

Á levelct Ilókdss1.t Gyijrrgyi
kisasszonyntrk, a magyar turán-
rrrozgalon cgyik kitiirrő vezetőjó-
ttek írla Gakuzo Ábiko. aki lelke-
sedvc tllvnslit a tudós haí{yar
lrölgy tlgyik cikkét a Naga-Ázsia
c. japlin folyóira,tban.

'l]öbbi között igy írja a japán
ifjit;

,,A nt,ult ls lel,en lliltíg le.gmu-
gl.sabh is l,ege rkölc*i.blt rn,iilst:lt-
sCge a turd,n rtépehé, antely n,e,m,-

r:.rrrl, rr m,ai rlilúg z,í},.rzaaarát oldja
n.(ltJ lrunem, eguesít egll llagu,
tl!önuiirű csalti.dat az egyetern,es
emberiség jaurlra, Én is tu.rú,n
laggrlk is tag ja a Dai Nip,pott
trNtlgg-trapdn) Turdn lí jak Lilltí-
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M,ARoKNY| FlUCSAPAT Hő§l HltRcAAz lRöKÉz
|NDIÁNoKKAL. MONTREAL M§6M§NTÉ§§

&íondrcal, Kanada fővárosa rövictrtlci ezelíitt iinnepelig
annak a íizerrlrél ífjúnrrk eürltikezeNét, akiknek megrTlen-
kiilósét köszönlrctte a teljes pusztulástól.

1{i8?-ben errlei portyáák jeleutettók Mai,sonneuvtrcn
(ez voli Montreal francia neve és új ház*t jetentett), lrogy
rró}rá,ny inrtiárr iörzg, az irokézek vezetósével a, város lelé
tar{, lrogy a gyűlött fehórareúakra §ieg-§en}r,nisitő csapást
mérjen.

§{aisonrreuvc-Montreal ak.kor még esak nagyobbacskir,
íalu voli, de ez volt egyirttal a kormárrl,zó székhelye is.
Átig nó}rriny katonányi helyőrség mellett a v,édekezósben
hizorry cgósz,en magára volt utah,a a. la}orl*ág. Á kor_
rnálryz(1 {la,syon kételkede{t benrre, lrogy képesek lennórrek
a vörösbiirűek ezreinek crstnrrrrát feltarióztatni, vagy éppen
vissza is verni. Mialatt rendezni keztleí1, egy tizenlrilenc
éves ifjú jelcrrtklrzett előtte ,, akit Orrneyux Dollarclta,k
lrívtak.

*- tr-enrre egy teívem a.z indiánrrk feltart,óztatá,sár* *
*ondta a korrnányzónak, aki nerrr valami barátságosan
fogadta a si}redert t

,-* Hord el t}agad, a,z én idóm tlrága, - volt a vá,lasz,
** Ha kapnék nébány önkóntest, egypár ezer golyót

ós hczzávaló puskaport, a.kkor alaposan elvcnném az in-
dirinok ótvágyri( Mrintreallól.

-* §r,óp. De lrogyan? Ha ,szabad kérdezncm.
-* Az intliánoknak, hogy Maisonneuvbe eljussa,nak, a

rég,i Lan,gue-§rrulí erőtl mel]etí kell átkelniök"

- Nzr és aztátl? * hangzott, n§m nagy lelkesedésgel a.

kormány;ró kérdó,se.
. , Örrhéntcseimmcl m€g§zálln,ám lr régi erő<löt, ki_

j*,vitiuk fapalánlrjaií ós feltardózla,tjuk az indiánr:kat.
_l{<iztren irgy meggyöngítjük őke{, trogy nem jönnek Maison-
neuvhe.

-- Brrtasi:r,g. Kotródj minól, hamarff.bb, ne i.s tássa}ak,
kiváló barátom.

Ornrei.lux kinrent, de maga köré gytijtötte au emb€re-
llct ílg előarltg, nekik tervét, Kinevgi.tók. Csak egy ősz erdó-
járó. Mackart, Arclribai, aki már túiságo_<en öreg volt az
indirinokkat lrarcolni, vettc l-édclmóbe a fiút. Igy a,ztán
]irsstn-lasstrrr mógis valarni 1500 g,rrlyót és lrárom láda
truskaport gyüjthetett össze, Tizenhét iíjít ónkónt jelcnt,
ir:gutt,-maltéie. A lcgitlóset}l, tizenhót, a legfiatalabb *sak
tizettöt éves volt.

,\li{ tirték el a fiúk a régi eródöt és áIlították helyre a
farr"elarikokat, máris jelerrtettók az incliánok k,özeicdósét.
K,ir,.tkczó ttap ntcgk,:ldőrlött n lrarc.

,íW§§IrETEN
&;,őrrzr? aIEil
;\z incliánok haláltnregvetó roirarrrirra} ostromolták rtrtlg

az. erőrlöt, de a fiúk résen voltak é-. a gerenclák miigiil
hcvesen tüzeltek. Újra és újt,a megr,;hamozták az indiá-
n.ok a palárrkokat, de ifjri védóik eg!, pillarratig sem pi-.
hen{ek,-A tieterlik nap rirár csak tiitne3y r-édő étt, 1?Sü
lövóst adtak már le és az ,indiánok közúl i,>--6{f| ilalotí r,olt"

Az ostrorn tiz,,er]ik napja. köl-erkezett. 1íár csak öt védő
állta a harcot, czsk is a végüket jártilk. }íaga Ormeaux
hátsebot kapott ós rrragas seblázzal liite a küzdelnre t"

tovább. 'fársai is mintl sebesültek r,,lliak,
lsnrét eiteli. két nap, ,\ T,örösok rueg mindig véres

fejjel buktak le az ostromlott falakr,j}. jóllehet, odrrbent
Oimeaux élt már csak egyedúl és Lrcsszú zsinegekkel sü-
tóte el a, puskákai, hopJy az ind.iánok rie rudják tlányarr
vanrrak nrég. De ez már rlem tartLtatútt ,_t<!-se soká,

Ormearri az ut,ol,tó fé,ligtete puskal,oroi lirdára gyujtó-
zsinórt helyczctt. A legközelebbi rolrarritráI az irrdiánok
felllátorodtak azon, }rogy rnár csak ngiiarrv SJll,ó fogadtít
őket. Ireljutottak a palárrkokra és rár<irtek Oraleauxra. l]e
abban a 1tercben, arnikor a, skalpké,. ltlciaF|fl| és kioltotta,
aa u,tolsó ,lrős védő életót, levegőbert,J.iúl: a Jluskaporo-s
l,ácla is, jir né|rá.ny indiírn pusztuiására

Nagy'nreglepetóssel vették aztáI} szEii]ug}-re az iró-
kézek a halott fiúkat. Csak tizenlrét feirérartl is rnég csak
rrenr is harcos féríialr, lranem szinte g5-er*ktk r,é,lték ar
er,ódöt !

.A főnökőt nag_von gondolkottóba ejtette ez a felfede-
zés. Csakriem két hétig tartrrtta fel őket tlztIlliél ey:erek,.
köze|. tzer vörösbőr,ii lrarcos tratrálá,t okozva. }lil,,e kerülne,
}lát, akkor Molltreal ostrotna, ah,rll bizon_vosan e tapasztalt
férfiak logattják óket,

Á tábórtűznét azt hatá.r,oziák, irogy békek<ii-e,."t külde-
denek a városba.

Montreal lakosai napról,napr6 vá,rtá-}i a naq j, oslro-
tnclt, ahelyett azonbarr követ órkezett, aki ig1- szitlt:

-- Tízentrót fiatal lrarcosotok közel ezer inCiáni rlregölt
k<izülúnk, niilyen erősek lehetnek a,kkor a ti öre3 lrarco_
s*itrr,t l lti*Odyajunkaí mr:gölnótek. 'Azért nri Leiet aka-
rrrnk, kötni.

E,lszívttik a bókepipát. A város mog,m€nekül!.
I)es Ormeaux Dollar:rl ngye a,zóta aran_vbetükktl vaft
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'l'izet-til;l1. {,szt{'níleip. lttil;y irz {)lsíi í.,l{,ilrll,tt{ti rltrlitltrt:<
mg§j.l{)rli ll, l !ttlrrirt E:rs ilz illnrttlt /.rvel< alatl szr:rvrlsOtt ltc|c.
ilitlszkcrlt,lt a 1lcsíi Dtlrta kólrril,t, ir irir'llliliaknill rilló il-si,
lir}§, 1lr*l!óvirágos 1irtlr.jlritzikti. (lscrttlestllt rirtga,lrizttlrk,l
sziil,kr: vízl,n ris a" lltizikr'r ercsztl ll,iatt, rrklit'cs:lk irz utcil,
lg.rlt,esztezósrlk,{]l}, í}1,1. /rll lrz (írszr:ltt, rltlzi, figy,rlti 11.1rrl1,1rttt
szt!lcs trlrliii. A k(izönstlg lír/rl n}eí]§zOkta. észt,r, st,tlt r r].zi.
e§ak akk()}, szercz lt5lt,tuflorrtást. lra }rirt,,ltrl fi,llr,rg ,I

m(itor Í|s a, }rletli(jőr§éíi felr,;r lritjriju t,iip|,{,Il\,(, ]rjrttt1 lr }rrt1

l;rrrroktttrk. S rrríg ti'zni{r,nélrán} pt vll ,zt,lótt ,1 ,, j7|ir,-

keliiltr:li ttr,gl't,rtLilsze tricItt,kr,rliltl cs;}k rillr, ir [)rtniilrrii,
a,.lcl,íí{ I}rrrst ki)r,,.iItll:liit liiletilr-rltt,kilcIlc\:()llót _.zli,zltliiliLtklll
fílí{iriljíi,k ki rr lilr]li! 1rll,k;illírl. lliz 1rtltlig ílílllyl't jr.,lctrt, ltltgy
sblról {i }.illt,szbz rrnt}rrlt,btíl. a.ki 1111g1: 1j l |;1aIla,n alnrtikól}1
Butlc,pcstr.ln ig,t va,g1, l'tsr,, a lrrllliirttrlk k(izó zulttrn, tllit
tö}rlr, rrrirrt, srltzkilerrcveí}c,!., ntcntlrttlk mtlg ll, rógi iilv(}ltrlcl
sztl rttiret t !

§ziirirz §lal,i§zlikrr, rnit tErgatljuk, §zi,r,t,irz szi'lmok, ktii,
tlgys7llrii a,rányprir. 2{}0:i{) :;2Ü}:l90. I)e lra tutJti szrlrrtmcl
rtrizziili tr}t á, néí{}, szijlloí. a-kkrlr rlllrezl|p1l1ft i27xllj rls
sa irtl,e glíi.l,iirszllríi fítn5,, rnt:icgsílg stig;ilzili ki l.reli.íliik. Mcl,{,
á,z ólitti}t{rlrl.és ki)l.olczcltsr!gónek t,itlr,l§ ltartr.gl,a.íusir lnög()tt,
it,t t}í'i§i kiizditlrrlek, tal;lig eruherck féríi(,sí]lckctletci re.|lt:-
ltl:k. rtlyastrrik. arrrilr 1,ril vanrtak tnincI{'tt ffjltli tiirviinY
tíi{l8§zíl,L}l,n, triltá,rott ít* a nlrivr.1l. sc.rt !ririirlr'i iilrfei:iItioz.lis
rla gysztlrii 1>Ól rlrrkripei.

l'n,rkas,ordiiri lrirlrr5r ójsta,l<a 1,irr}, zajlili í|, l)rirrrt,']'iir,-
$ek, r()iiognak *, jtigtábták ós l:srlntlra.qítti szól fiitviil rl'r,

rr.rl;iiilrl. Az őrsztlnr oly rtragányos i,l,t ir?. IIjllilsf.i-t,tk}rlt,ttlrl,
mitlilra a {iobi-sir,*iatrr kcliíis kiizeprltr ,"tllnlr. }lmbt]r. ilki.
fázik nrég it tlíigy lxrnrláltatt is rls rnr"gbr)r.zong, h* a tilli
í}utxila. rióz" Autáll egysierr$ cllra,lri nyr)gó§ ül.i Jtlcg a fiilrit"
}íe6;fesziil rnitlrJelr idegszála, btllelutrrcrl az éjszlrk;i,lrrr ._, ,

ligy pillrrn*,t c§rtk, §l,ir trányjn, rn*rgrir<il á] fcg},vcrt, l}tltl-
dirt, rrr*r elfelcjtette, lltrgy előbll megl){-,rzí]í!g()tt a híita, ht}-

{rlra í.(}r1doil,, roi lrlnrx: 1ra,.., Iiszóbrr scnt jul,, }rogy Istrlnl
kisért, l,ohart. {)tt bcnt r.r jógturzllsl)iln va.litkii visz ir víz.
{]s(inali trl:rrt .itltlta o(la, s csónak külörrbcn sittcs. .{ lrárton
hr]f*}"(,i trajri}ra,rilrit krrpj*, a vál}irr;r tis l-Óloíitlnii'tr egy csrik-
l.ya, is;tkad, A 1ra,t1l<i trit1 a jóg, kiizóft, aho] rés van, tutaj
ll. gefi}io-d vízen,. Mii}(ltn lÓprlsscl {]zt)r,§zl.,l,í§()ll ttti a veszc-
rlt,lerrr, a jtig rrlcsllg, iepert. ha-qatl. {:tal kelcsrri, aránylrrg
bizí,rlnsrlgosai? Niltn 1tlr*t! Ntinlleí! íiillallail'isz 1rir,lúl ir,n-
rrak, a,ki ott sotlrridik a fr:keie vízetl. \'ógrtl nár Tnoll{)tte
vlrr, tltánl nJr{il a í:§/r-klviival ... és ekknr a ,:r'trtd.ől, alatt
katt{itürik a, jí:g!irtrl, Nerrr maga kalr;lszkorlik ki, ta1lossa a.

l'agvl;tlti viz{,t, s csa[i:lzliitt 8on(lol íláuiil,1l, aririkrrr ir fr.lllta,lot-.
ia1. felt,rilta :r. (k]szkiira. ,{ hcfejez<is?.., l],liikrltiil egy rtrásik.
rertrlőr tis n 1lartrril kötalct vpt oda.,\ fillnckl,n látrri ilytl.s-
mit, a,híjl l ftjszl,t,rllrlőt a sikoriilt lrőstctt utiitt viilhirn,
klrllja az rtjjottgii ta;íll(,c. Is!, a filtrlett. ,\ valrisligban
azrltthaIt az ólr,trrrltttó rlrrrlíjr a kintt,rttett rllol}ó li]rdcl ó§
t;it,s:r segit..,lgr',1,p] f[1,52tgr.trti keztli. ll]s él1]3ztsí)l,j.:rllltg n,

rircttrijltttrj rtri,góI,|iezilt, 'I'ii1,1éltctcslrl })lIdig t\7, {ij§zirkrL
n;igv i.,it,l(jlli]s §()!t lt nr1,1ltőknól {3 n J<rl<:si t:sa,k lgl,tira
tltttlli,t,,',rt ki az r'Ijplsli rakltil.rtril. lig_v l'lt,a kiinn lt, szll-
i1,1l t,llralt. litrlz,ol,t, ruhlr.hírn, arnikor flij a sz(il § * llilieg,
lizllntit íok, nlit. gonrlrrltok, mclnye:i íllvozrlt'l \iagr lntlttlr-
frll<rtti cselekcde1.! Ncrri, o burttlltját nern ijlth*{,i fcli §őt,,
a rnásik rotrdíjr is ler-eíe,tte a trragátit, Sziiiistigcl vnlt í}tjr!íJ-
k e( í.iíjü kóre a kiltrizot i, "§zflt,t]n(]si,tltin nck,

|lő,t, ez. tólcn 1,örtónt ós tólen Ii}irld,t\l} rlchr'zi|l)b, N_vri.
ri_rrt srlkkal ngyszerűlllterr za,ilik lc llz ilycsrni. ,\kkrlr lrr,t
a ínÓlíx,os, hiJtp-hopp, má,r n i}{]e§ett rr}ell{]l,t varr, csy íll0z-
tlr.r'lirl a csákIyir,val ós mirr rendlreIt is zr dolog. \raIril'nn.
r}i1,I)p{l, jíl kijriitrnlélly{rk közöt,t. lökólcir:stllt ít{y folyik le
a. rlutla,i mcnlÓs. I)e a nappalr& rerr1.Isztll,ir.t hÉt,qtelt,rli]r ris
nlo$it(irlól)hotik, ntr1,in1 rntg is 1cirtétti, }rogy {r meíllaj-
iill,,ln,rás iírszcnre neni ]á,1 miist. csuI}iin ef,y halk c§olil]ii.-
nrisl ís csfik ílnnyit, tlit, hogy a pílrt rncntrin fotlrozr'ldik a
v,iz" Valaln.i irecsett, fa,, kr'i, eml}pr,? Á fílrly521l1,1i lriíltr* liu-
tlrt. Dc e,z órsés biztosat lrkar turlrt,i- Itg_v*ikiik villírrrl"
gyor"§§ll llcliivctkczik ós lerylr:t,üi a, ntóly, f*koíe vizbc, le ;x.

fenókig, [)ctlig í}rrilapr:sícn nyolc Irtétercs a lrttlrlcrtntily.
sóg. l'tllbukík, a,lltszrill rrtilsorllzctt, is Ós uiriirla. }ta,rütn.r.í-
sz()r . . , Mrilrrak a, trx]rcek, egy, három, négyésfól, Yilgsii
hl.t;ir, czntltúl emlrer a.;íz}rnlá,lbíll ritkán, }rir. vissz*túr.
A rerrrltiy fclbukik ismét, firj, lilteg ós rlilrrlalrrr;rsarl tll)e!
ki a fel,szin itl(il cgy csapzott féríiíejot. Minrtketír5jüktlt }rc-
ltílzzá,k a c§ól)írkl)& rlsl negyed(lra mlllva, nrile il mctll.ő-
orvo,s táskájával a 1.rrtajház.ikírba toppatr. a lólig nrr:gltill
e§zmólct{lrl, horkolva alszik az őr:trtáz priccsíln. (]srrlt nrris-
nap ébrerJt fel a, kórházba,n s nem tudla rrri -t,ijt,térrt irl(i-
kiizllcn Y0lci finnyirn jtalrl-q vttl1 irz isttnnrlt:t,:\ tloliti;rok
elbeszóléséhől trrrlta. rncg, llogy a l_}unáha tévtlsit ós rigy íe..
küdt a fcnektln, rtkiir" egy tll-qii]l!.erlt vit§lltil,cska. §zintq
virlán,r €sOt, nlá, a, mtrlilrlltr cltiinósi akt,li ]i.llt volna bl:lőla
talárr. l\ióv, szá.rrr, rrtcgál'lapil.ris vrrlak,ir,ő1, aki elinrltrli va-
}aho1,1i ós eltílnt, min{lra szél fritta vrllntl ,c]. Mr:rt ir f)rttl;r
titkot i-q tud ta,rta,ni! Íis lr,kkortr;r lratalma,, }rogy rr liul{á,
rrrába keriilíj}lcrr fcléhresz.ti rrz óll,iósztiint annyira, ltogy a
hirlrllcn ismét élni irkarl'l vakságáhan aragáva,l ragarlja a
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ore§?,o elatt ós úgy megszclidült, hogy barritai tányérjá"
b<il evett. Megérezte bennük a j(lságot, az,t a napsugár-
bót, hrrtlá,mcsitlámlásból összeíont deriit, anri ,&i állan-
dóa,n vízen, vizparton élők sajátsága s amely ott c-:illog
a rlurrai rendőrök min<lalránya szemében. Ebben az egy-
ben nincs kúlónbség közöttük. Szenrük testvérszem, Veze-
töjük, Baloglr József főfelügyelő ugyatlazzal a távolba-
néző tekintettcl mesél - mintha mindig végtelen vízek
síkját fürkészné * száz.szoros életmentő rcndőreiről, akár:
csak ezek ,a napbarnította, széltól cserzett arcú férfiak, há
a Dunáról Llcszélnek. Kilencen vannak ezek a szá.zszoros
lélektralá,szak. trlekorderük Horl,át}r 30. Jtizsef rentlór{, fő-
iörasőrrrres,ter 180 rnenté§§el és a töb}.liek: Érsek Forenc,
Szaloi Pál, Nagy 3. Gábor, Szalontai Józsei, ll\jvári lst-
ván főtörzsőrrnesterek, Csorba Lajos törzsőt,mesier és te_
koczki Konrácl nreg [,)rdídyi Györg_v órfiie-rterck is száznál
több embert lrúzta.k ki a hullírmok kózül. Kernérry, tlélceg
leg,ények, egy,általán tlem légie_sck és niégi-s rnegesett. }rogy
tünenrényeknek nézték őket:

-pusztulásba, azt is, aki v,issza szcretn(l vinni a biztos
tala jr:t.

Két tpizírd az elmult óvtizccl P8iXí rrrentésc közül, Yaj-jon hány eset volt ezekhez lrasonló, Sokkal töl,ilr, semmintitt fel lehet sorolrri.
Tudott tlolog, lrogy a budai }regyekről néha villám-

gyorsrlságg,al csap le a vihat és az, aki a l)unán é}vez,ia vízek örromeit, már csak akkor ve-szi észre, mikor fti-
tyül körúlötto a .szól és a lrullámok dobálják a csónakját.s ekkor aztán kezdődik a bál. .Ió eset ha csak vizesen
ussza meg és nem törik evezője va,tr;y óppen nem fordul
* hálnrgó folyóba. Aze}öt,t az ilyesmi kógz veszedelem vcrlt
é* egy ilyen lrirtgl,en lecsapó vihar utír.n átlag harnrinc-
harmirrckót elltűnést jelentettek be n ,fókapitányságon. Ma,a vilrarjelző óllelmás jílvclttából, olyarl ritka riz ilyesmi,
akrirr a íehór holló. A római parti őrsóg állanrlóan össze-
köl.tetósben 1rll a mátyásfölrli repülőtéron tanyázó irlőjelző
állomással és amint vilrarcentrum közeleg valahonnan, fél_
árbócra szalad náluk a viharve.szélyt je|ző vörös gömb
és ha márr biztos a voszÓly, durrannak a petár.dák, a gömb
az árbric cstrcsírra kúszik s egyrittal sziiénáz,ya elirrrlrrl a
mótoros. Úgy tereli partrir, kózel-távol a csónakhadat, rnint
kollós a r:sirkóit s csak a.kkor tór vissza kikötőjébo, ha
lriztonságba jutott mindenki. Azonban kifut azoniral,'mi-
helyt bajt sejt kiinn a vi}ratüan. Logtöbbször csónakr.on_
,osoka,t, clidergő, kókajkr1 embcreket hoz magá,val, tle rncg-
tórtént az is, hogy a h:llrorgó Duná,nak nekivágó őrsóg
visszattlrtekor ember helyett csapzott, pi}regő §alrrrnboi;ápolgatott gontlosan. Ez a mentés többet mond rnindon_
nél! Vajjorr ki más futna neki tomiroló viznck egy tlk|öm-
nyi jószágértl Ló, galamb, kutya, cstlka szerepel'a vizből-
mcnüési lrrjstromon és az p bizorryos ,margit}ricli c.sóka. tril-
tett hála dolgába,n a lelkes lényeken. Egyszerúerr nem
volt hajl,andó töbl}e elhagyni megmentőit, akik kiemeltók
*, ttr:dves sírbrjl. KÓt esztendeig tanyázott a tutajlházikó

Egy öreg §u§7.íer c§ett ebbe ,a l;óverléstrc. anrikor a
mesterséges légzés visszahozta az eszmóletlcnsógbőt a való
világra. Felvetette tekintetéi, csodálkozva körülnézetl az-
tán a sok lenyelt víztől rekedten megszólalt:

-- I{ol vagyok, instállom álássan?.,. Á nrenyország_
ban?

Megnyugtatták, hogy még csak ezen a sáros földtekén.
Az öreg hitetlenkerlve csóválta meg ősz fejét: '
_. Nam lehet az kórerrrl -- tlünnyögte mély meggyőző-

déssel, * A fölrtön a renrlőrök nem járnak fohér iu}tti_
ban! . .. Angyalcrk ,az urak, tudom én! . , .

A megfejtés: a nrentőőrségek aznap reggel kapták
me8 fehér zsávolyruhájukat és az öre6 életében en voit az
első eset, hogy fehór renrlőregyenruhát látott. Ebböt azon-
ban látszik, hogy a pesti polgár rnagában annyira meg-
becsüli derék vigyázóirrkat, hrrgy l,rov,atovri,bb már az &l\-
gyalol<aü is csak rerrdőregyenruhában tuclja elképzelni.
Azt hiszem, ennél nincs nagyobtl dícséret!

Szenti,tlú,nyi Jertö
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{sü
Ugy éreztem, }rogyha olyan

ember háza után tudakozódom, nint
amilyen Rankeillor úr, akkor sze-
mernbe fognak nevetni. Igy emész_
tettern maganr és kószáltam fe}-alá,
meg szerte az utcákon, le egészen a,
kikötőig, mint a gazdátlan kulya és
időnkónt te|jes reménytelenség, fo-
gott el. Végre már talán kilencre
iátt az idő és délelótt lett; bele-
fáradtam a bolyongásba és {rgy
gondoltam, nregállok egy nagyon
szép ltáz előtt, mely a szfuazföld íeté
eső oldalon állott; gyönyörű tiszta
üvegablaka volt, tele virággal, fala
friss vakolásü és lépcsőjén vadász-
kutya ásltott, mint aki otthonában van. Éppen irí5yeltem ezt
az oktalan állatot, amikor kinyílt az ajtó ós kilópett rajta egy
meggondolt, pirospozsgás, nyájas, halá,rozott arcú ernlrer, jól
rizsporozott parókában és szemüveggel. Én olyan állapot-
ban voltam, hogyha valaki rámnózett, a tekiníete ,vissza*
térL hauzám i ez au {rr is, miként kitűrrt, annyira meg-
hökkent ron§yo§ rnegjelenésemen, hogy egyene§Gn hozzám
jött és megkérdezte, mi jfuattran vagyok.

Azt mondtam, hogy bizonyos ügyek elíntézésére jöttem
Queens Ferrybe. Aztán, elszántam Úagam és megkértem,
hogy igazítson el Rankeillor űr bázá}l.gz.* Lz ő }l.áza az, ámelyikból éppen kiléptem - mondta
*- ós hogy egyszerűbb legyen a dolog, én magam vagyok,
akit keres.

*_ Akkor uram * mondtam -.* arra kérem, tüntessen
ki azual, hogy fogad.* Nem ismerem a nevét * felelte, * sem arcát.

- Lz én nevenr Balfour Dávid.* Balfour Dávid ? * ismételte emelkedő hangon,
rnint aki moglepódött. És honnan jön, Balfour Dávid irr ?* kérdczte, áthatóan szemembe nézve.' Én sok mindenféle furcsa hetyet megjfutam uram -,szóltam, * 'de ílgy hiszem, valamilyen bízalmas helyen
kellene elmondanom, merre és hog}an jártam.

Elgondolkozott. ajkát ujjába fogta és hol rámnézett,
hol az utca kövezetére.

* Igen * szóIalt ffieg, * kétségtelenül ez lesz a
legjobb.

Yisszamont velern"a házba, valakinek kikiáltott, hogy
egósz délelőtt el van foglalva, nem láttam kinek mondja
és egy kis, alacsony szolrába vezetett, amely tele' volt
iratokkal és könyvekkel. Leült és leültetett, trár azt hiszem
kissó szánakoava nénr,tt tiszta székéből az én sáros ron-
gyaimra. ,,Mo§t pedig - szólt * ha van mondanivalója,
kérem, legyen rövíd és tórjen a tárgy lényegére." Nec
gemíno bellum Troianum ardítur ab ova * órti *zt ? *
tette hozzí vfuakozó pillantással.

* Ugy íogok tenni, ahogy Horatius mondja * vála-
szoltam mosolyogva * és azonnal in medias res vezetem
önt. Fejével irrtett, hogy nagyon tetszik neki a dolog.
Valóban, a latin idózetet azért mondta, hogy €nsem próbára
tegyen. I{issé íelbátorodtam rrgyil, mógis a vér az arcomba
;szökött, mikor kimondtam: ,,Okom rran aá hlnni, hogy
valami jogom van a §}raw-birtokra."

Iratcsomót vett eló, egy fiókból és maga eló helyezte.
,r,Nos ?" * tette fel a kérdést.

De az én bátorságom véget ért és én némán ültem"

* Rajta, rajta, Balfour {rf, *
§ürgetett * folytassa. Hol született ?* §ssendeanben, uram * fe-
leltem, * 1733 március 12-én.

Az adatokat ellenőrizte iratai
ban; de én nem tudtam, mit tesz.
,rAtyja, anyja ?"* Atyám Balfour Sándor volt,
annak a községnek ískolamgstere

mondtam, anyám Grace
Pitarrow ; tlgy,,tudom, 6 Angrrsból
való volt.

-_ Van valami személyazonos-
sági igazolványa, okrnánya ? *
kérdezte.

azonban azok Campberr t " Ű§§"'rxtrH"ri}TÍ§l*
és így körrnyen előktdthetók. Campbell {rr igazolhat is;
azonkívúl azt hiszem, nagybátyám se fog letagadni.

- Balfour Ebenezer urat gondolj a'l * kérdezte.* öt * íeleltem.* Találkozott már vele ? -- volt a következó kérdés.* Saját házában fogadott * válaszoltam,

- Találkozott már valaha eg} Ho§ea§on neVű ember-
rel ? ._ kérdezte Rankeillor úr.

- Találkoztam vele, nagy §zerencsótlenségemTe *.*
mondtam, - aa ő erőszakossága és nagybátyám közre-
műkötlése folytán raboltak el engem, itt a város előtt.
l'engerre htrrcoltak, hajótörést és száz egyéb csapást szen-
vedtem el és ő az aka annak, hogy ma itt áltok ön elótt,
ebben a ron§yos öltözethen,

Azt mondta, hogy hajótörést szenvedett * szólt
Rankeillor, * hol történt az ?* MpU szigetének déli cs{rcsánál * feleltem. *
Earraid annak a szigetnek a neve, ahol száműzve voltam.** Ah l -- mo§olygott * ön jártasabb a föIdrajzban,
mint én. Azonban eddíg, megállapitÖmo pontosan egyezik
minden az egyéb adgtaimmal. Azt mondtan elrabolták;
hogy érti ezt ?

-_ A^_szónak legszorosabb értelmében, uram -- mond-
tam. .- Önhöz készültem, amikor íelcsaltak a brí§ fodél-
zetéte, ott kegyetlenül leütöttek, fogságba ejtettek és én
nem tudtam semmit magamról, amlg nyílt tengeren nem
iq!q!k. Az ültetvónyekre akartak hurcolni; Isten kegyel-
méb6l azonban megmenekültem.

* A hajó iÜnius 2?-én. veszett oda * olvasta ó irat*i-
ból, ** ma pedig áugu§ztu§ 24-e van. Itt tekintélyes köz
van, Balfour {rr, majdnem két hónapot tesz ki. Barátainak
€z már sok gondot okozott; én se vagyok kielégítve addig,
amíg ezt nem tisztázzuk.

* Ezeket a hónapokat * mondottam * könnyen
kitö}töm; de mielőtt történetemet elrnondom, öriilnék, ha
megállapíthatnám, hogy baráthoz beszélek.* Ez körbefutás * mondta az ügyvéd. - Én nem
lehetek meggyőzve, csak ha meghallgattani önt. Nem lehetek
barátja, amíg pontosan tájékozva nem vagyok. Jobb leune
önnek is, ha több bizalommal viseltetnék irántam. És
ismeri a mi közmondásunkat, Balfdur úr, hogy ,,aki rossz-
ban töri a íejót, rendesen rómregérlyt áa etÓ.'r'* Ne íelojtse el, uram ._- monatam, * hogy én már
lgyszer megadtam hiszékenységem fuát i 

^z 
az embet

lr_urcoltatott a hajóra, hog;y i.abizolgának adasson el, aki
(ha jól tudom) önnek megbízója.
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§gész ideje éreztem, hogy közeledtem Rankeillor írr-
hoz. Abban az aráuyban, abogy a megértetés elórebaladt,
nőtt hozzávaló biza]mam is. Erre a kirohanásra, amit én
is mosolyogva tettem meg, kedé§es nevetésben tórt ki,

* Nem, nem - mondotta, üg! nem áll olyan
ros§z\rl, mint ahogyan látszik, Fui, non sum. Valóban
megbfuottja uoltam nagybátyjának; de mialatt ön (imberbís
juuenis custode remoto) a Nyugaton baraugolt, jö sok víz
fol}t el a hidak alatt és ha a füle olbírja, nem lesz hiába-
való erről beszélnünk. Az ön hajótörésónek napján Campbell
úr !átogatott m€g és követelte, hogy önt kerltsem elő.
Sohase hallottam még létezéséról; de ismertem apját és
a hivatalommal jráró ügyek ismerete alapján (amelyekről
még lesz szó) el voltam készülve a legrosszabbra. Etrenezer
{rr elismerte, hosy ön járt nála ; kijelentelte (ami nom
látszott valószíniinek), hogy jelentékeny összeget adott
önnek; azt mondta, hogy ön elutazott az európai száraz-
íöldre, hogy tanulmányait betejezze, ami viszont valószlnű
és hihetó volt. Mikor megkérdeztük, hogy lehet az, hogy
nem adott semmi hírt Campbell rlrnak, azt felelte, hogy
ön forró óhaját nyilvánította, hogy elmult óletével szakítani
,akar. További kér-
,dezósködésre azL
mondta, nem tud-
ja, hol van, de azt
hiszi, hogy Ley-
denben tartózko-
dik. Röviden eze-
ket íelelte. Nem
}riszem, hogy lett
volna, aki ezt el-
]riszi * íolytatta
Rankeillor úr mo-
solyogva, -- ami
pedig a részlete-
ket illeti, néhány
kifejezésemtől {tgy
megborzadto hogy
(nos, egyszóval) aj-
tót mutatott ne-
kem. Aztán a do-
log egészen imeg-
állt. Mert bármi-
lyen erós gyanút
is tápláltunk, &
bizonyításnak nem
volt mibe kapasz-
kodnia. Akkoriban
toppant be Hose-
ason kápitány az
ön megfulladásá-
nak történetével; erre minden egyéb gyanír meg{őlt; egyéb
következménye egyelóre nem volt, minthogy Campbell írr-
nak fájdalmat, nekenr költséget okozott és nagybátyja
jellemén {rjabb foltot ejtett, amely jellemet ez a ío|í aztén
végleg megterhelt. Most aztán, Baltour trr, ebből megért-
hoti a dolgok teljes küejlődését és megítélheti, hogy meddig
mehot el velem szernben bizalom dolgában.

A valóságbau móg szabatosabban beszólt, mint ahogy
én el tudom mondani és sok latin idézetet szőtt közbe;
de mindezt olyan szellemesen, szemének anayi kifejezésével
és olyan íínom modorbarr rnontlta el, hogy a bizalmatlan-
ko<lás gondolatát is e|űzLe. Sót, úgy láttam" ő engem úgy
kezel, mint aki t(rl van minden kétségen, rlgyhogy a személy-
azonosság első követelménye, {rgylátszik, kieügítést nyert.

-..- IJyam --.. moridtam, -- ha elmondom egész tör-
ténetemet, eg! barátom életét kell hallgatására bíznom.
Adja szavát, hogy senkinek nem szól róla; ami pedig

t,ongem illet, nekem az ön arbánál nem kell jobb jótállás.
, Nagyon komolyan adta szavát. ,,Azonban -- jegyezto
meg *izek igen lzgató bevezetések; ha ebben a történet-
ben vannak részek, amel}ek a törvénnyel bfume§ kis
.mértékben való összeütközést jelentenek" kérem, gondoljon
larra, hogy ón ügyvéd vagyok és ne órintse azokat."

§rre elmontltarn neki egé§z törtélretemet az első naptól
az utolsóig, ó pedig szemtivegét letéve, csukott szemmel
ha}Igatta, Ügyhogy nélra azt hittcm, ela}udt. Szó sincs róla !

Mináerr szírÍ'lmit<Ont kósóblr látt.anr) oly gyorsan íogott fel
ós olyan pontclsan enrlékezett rá, hogy sokszor csodáltarn,
Meg ittegen, külföldi és gael neveket is megjegyzett, amik9t
csak akkor hallott és évek mulva is emlékezett rájuk.
Mikor Alan Brecket teljes nevén megneveztem, sajátságos
jelenet Játszódott le. Alan nevét persze szertevitték egész
§Xóeiálán, az Appin gyilkosság és a kitúzött vérdíi híróvel
együtt, amint kiejtettem a nevét, az ügyvéd megmozdult
a székében és {elnyitotta a szemét.

- SzükségÉelenül ne emlitsünk neveket, Balfour írr
*'mondotta, * különösen felvidékieket nem, akik közül
soknak baja van a tiirvénnyel.

** Jobb lett volna elhallgatni --- válaszoltam, ,*'" tlo
ha már kimondtam a nevét, talán folytatom.

-- Egyáltatában nem baj - mondotta Rankeillor úr.
-* Kissé 

*irehezen 
hallok, miként bizonyára észrevette ;

távol vagyok attól, hogy azl hinném, jól értettem a nevet.
Talán nevezzük barátját Thompson úrnak -* hogy ne
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idézzen fel más
gondolatokat. A
jövóben pedig
tegyünk így vala-
mennyi fclviclóki
névvel, amelyet
meg keli-"említenie

- akár éló, akár
halott az illető,

Sejtettem,
hogy nagyon is
üsztán értette a
nevet és gyanítot-
ta, hogy már a
gyilkosság elbeszé-
lésére lordul a szó.
Ha azoabart ezL a
részt meg nem ér-
téssel akarja meg-
játszani, az nem
az én dolgom ;

mosolyogva kije-
lentettenr, hogy a
név nem is hang-
zik olyan íelvitlé-
kiesen és bele-
egyeztem a név-
cserébe.'A követ-
kezőkben Alan ne-
ve 'Ihompson úr

]n.

,ti] .:if: 3l'i!

vo}t; ezen annál inkább mulattam, mert hisz ő maga is
ilyen taktikát folytatott. James Stewartból Mr. Thompson
rokona lett; Colin Campbell-ből Glen {rr lett; mikor pedig
Clunyhoz értem elbeszélésemben, neki a ,,Jameson {rr,

egy felvidéki főnök" nevet adományoztam. Tiszta bobózat
volt és én csodálkoztam rajta, hogy az ügyvéd milyen
gondosan betartja ; de ez minden'esotre meglelelt a kor-
nak, amelyben az állarn két pártra oszlott és sok csendes
emb€r élt, akit a maga meggYöződése §em húzott egyikhez
sem, azonban igyekezett elkerülni minden alkalmat, nehogy
bármelyik is megsértódhessék.

.* Jól van, jól van *- montlta az ügyvéd, ruikor he-
fejeztem, * ez nagy éposz, nagy 0disszeia. tla jobban
bennB lesz a latinban, meg kell írnia latinul vagy arrgolul.
ha írgy tetszik, bár magam a nehezebb nyelvet kedvelenr.
Sokat hányódott; guae regi.o in terris ,* vagy (hogy hazai
fordttást ,légezzek) melyü skót plóbánia nem látia magát
vándorirtján ? Amellett klvátó képességet rnutatott árra,
bogy téves helyzetekbe beszálljon és mindenekfölött, igen,
megmutatta, hogy ezekben helyesen tud viselkedni. Ez a
Thompson úr kiváló képességű férfiúnak látszik, bár talán
kissé vórszomjas.

(Folytatjuk)

Elnorrdtam rrcki egész történetemet az elsó rraptól az utolsóig
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fuffi,§*§éí§§

Kedves Fehérarcú Testvérem !

§zakadék czé|én áliasz, meginogsz,
srinte már lezuhansz, rnikor egy hű

barát keze visszatart a szerencsétlen-
regtől" Húsz rnéterre a parttól örvé-
ny€§ vízben, hínáros vagy mocsaras

helyen bajbakerülsz s a partról pilla_
natok alatt feléd nyúlik a jóbarát
*rosszú keze" §nkadékba zuhanEz, saját
erődből nern juthatnál fel. Talán eszmé-
ie*ed is elhagyott, mikor íelüiről le_

nyúlik valami érted. karjaiba vesz s fel-
*mnl r biztos, veszélyteien partokra,

Er a ióbarát a bajbap a mentőkötél.

A sziklamászók ezzel biztosítlák ma.
gukat a veszélyes szirteken,

\ \,.1.

-\

'\

I{4téldtibás

&a*ír yt§y§Ií§N§í§
^} ,,-.,

Vízi balesetnél ezt dobhatiák a par-
ton állók feléd.' 

S ha szakadékba vagy kúcba zuhansz,
ezzel húzhatnak íel"

Régebbi leveleimből ismered a szik-
lamászók cs<rmóit" mo§t a kötéldobás-
ról és á mentőc§ornók megkötéréről
szeretnék nehány dolgot elnrgndani"

J\ kötéldobás arra szolgál, hogy a

birtokadban lévő kötél végét tetszés
szerinti helyre juttasd el. Célod a
tőled húsz méterre fuldokló iársad,
leiret egy szakadék másik oldala, de
lehet egy faág is, melyen a köteíet
keresztüldobya arra kőnnyen íelmász.
hatsz,

A kö;éldobásrrak három titka van :

| " vetemedésnéíküli fettekerés,

2. a karikák jó megosztása,

3. a ió dobás"
yetemedésnélküli feltekerásen

értjük, ha a kötél karikáit úgy tekered
íel, hogy azok egymással párhuza-
rnosan futó karikát alkossanak" Nyolcas
alaknak nem szabad a karikából képződ-
nie. Ha iíyen támad, a kötelet egyík
vagy másik irányban addig csavarod,
míg a nyolcasból kőr |esz"

§zórt is célszerű kötéífeltekerésnél
a la*szóyetök által használt módon,

\-?
,7ffi1,,
§r=r[§=>=_ -,

az óramutató .iárásával ellenkező irány-
ban feltekerní a kötelet. lgy jobbart
látom a yetemedést s a kötél m€gc§aya*

rásával ellensúlyozhatom,

" A knrikák helyer rnegosztása
azt jelenti, hogy a balkezünkbe fogott
karikákból bizonyos rzámut veszűnk
csak a lobb kezünkbe. §ík telületen
* kötél fele, a karikák }l*-e kerül Jobb
keziinkbe" Ha feííelé dobunk, így pél-
dául e6y íaágon igyekszünk keresztijl*
vetni, akkor §/r-a, l{a pedig lefelé dob-
juk, így te§zem {el, egy szakadékba.
akkor csak a körél vége van a balke-

ri]-li 1 _i X_ '';.-,' .

\ii j , _i,V,l .iÍ.,,.
ilil ,i ))'\' :iep/
\:: ,pb; l 

'^,-, \'" I '

\Á],, l/, l",\fr\ llq,K i7§[\,
@ N Jí,, }[ li. )"l.,-

*",dt}lT";Jii j"J"ii[io,*,1§ítl*r^,ot:j,".l
t cttőzölt gíily!lcstlntól csinálunk (1. 2. 3. .l. rrriz-_r
,{, kötil l,égén keletkezett lruj!ison keresziül.
1_vu_l_va u gályacsornó közepét ii. ri,lra} etnriiiut
{5. ábra}, míg .r_ nrtntŐCsontó lcljcsen neltt kész-

{6, ábra}. {Seout)-,

fl
ííti&

liötéiíci i ekr_.rés turlstamótlra" Az tgyik szalrad
Yég*el hajlá§t készitürrk, rr m*siklra! kereszttc-
.lieréseket c§inálutlk, {1. ábra}. Á kereszttekcró-
sek utrin a Yógét átdu$uk a hrjlrlson (2. ábr3}.
-{ hajlris szabad vógét meghúzzuk, (3. ábrai.

lX. A

Ango} mentő§som*.Á 
'níig?er 

r§entóhurok tnegk§tés* és aikalr*azásrr"
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Á mágyar meiltöc§omó alkalmazá§a.
{&ékey L, lelv,)

z€mben § a tekerc§ek mind, 
"zazslu a jobbkézbe kerül.

,{ jó dobásnál a kötél vége bal csuk-

lómra van kbtve, éppenúgy, mint a

pányvrvetésnél, a bal tenyeremen a

karikák egymás mellett, vetemedés
és összegubancolás nélkül feküsznek.
A dobás pillanatában a bal tenyeremet
kinyitom, hogy a tekeredések min-
den nehézség nélkül leperegjenek róla.

A szabályosan feltekert kötelet az

rigynevezett túristaíeltekeréssel lehet
legjobban rögzíteni, hogy e dobáshoz
azonnal készen álljon.

A kötéldobással juttatjuk le a köte-
let szakadékba is, ha valakit ment6-
csomóval szeretnónk felhúzni. A mentő-
csomót előre is me6köthetJük, azon-
ban így nehezebben dobható és köny-
nyebben megakad. '

A mencőcsomók általában két nagy

csoportra oszlanak. Vannak olyan cso-
mók, melyek segítségével eszméletnél
lévő ember s mások, melyekbe behelye-
zett eszméletlen ember húzható fel.

A legismertebb mentőcsomót vala-
me,nnyi cserkész ismeri. A közepe
ugyanaz, mint a csokor (másli} közepe.

A két szabad véggel egy bi*osító hur-
kot teszünk a két haJlásra.
A magyar mentőcsomónál úsr

kell eljárnunk, hogy az egyik hajlás
a felsötest nek, a másik a térdeknek
megfelelő legyen.

Van olyan mentőc§omó is, melynek
két ha|lása önműködően szabályoaa,'
egymást. llyen a Baross-mentőcsomó
és a francia mentócsomó, Mindke*ő
megkötését a rajz mutatJa.

Mentőcsomó még az állóhurok. (A
francia mentőcsornó is állóhurok, mely-
nek egyik szárával két hajlást csiná-
lunk.) Az állóhurkot lehet kettős kötél-
lel megkötni, akkor kettős állóhurkot
kapunk. Ha csomója egyes, de szárai
kettősek, angol mentőcsomó kelet_
kezik.

Bármelyiket használjuk, mindig az a
lényeg, hogy megbízhatóan,.és erő-
sen kössük meg, hogy kitartó barát
legyen a bajban is.

zeretettel ölel
a Nagy Fönök

2§ éveg évlorduló
a pe§Íi piarisla G§Gí-

készeknél
Melee és meghatö módon ünnepelte meg

huszonöt évos fennátlásának évfordulóját a
piarista fősimnázium cserkészcsapata a
2. BKC.

A csapat ré.gi tagjai, ,mintegy l60-an is-
rnerkerlósi vacsorával újltották fel a régi
kapcsolatorkat a §zent Cellért-szálló ínár-
ványtermébe,n, A kis fiúkból nacy iiúk let-
tek s huszonöt év után egyik alig ismert rá
a nási.kra. Áz alapltó parancsnok, dr. Sik
Sán.dor köré cso.portosultak a régiek, kit a
vac§Ora folyamán meleg szava,kkal üunepel-
tck.

Másnap a piarista gimnázium kápolnájábart
a hálaadó miséi dr Bátori Józseí debreceni
piarista igazgató, a c§a,pat tiszteletbeli
paratrcsnoka mondta, az emlékeeö szent-
beszédet pedi.g Zimányi' Oyula, a Kalazan-
timum i§azgatója. Az ünnepi misétt a c§apat
va,lamennyi ta§ja szen,t íldozáshoz járult.
utána az iskolaudvaron 50 jelölt tette le a

Dr. §ik Sándor, a csapat alapltó pníanc§nol(a üunepi beszódet mond

sik sándor eqyetemi tanár,,a csapatalapító pa-
rancsnoka. a 

-eserkész Szövetség tiszteletbeli ol-
nóke a csipat két le,{első tagjáial, Ebnet I{ál-
mán renddríoralmazóval és dr. Pipris Zoltán

kéízómilvészeti titki|rtal.

íogadalmat. D,r. §i,k Sándor, a csapat aiapító
parancsnoka nagylratásír beszéde után a fo-
gadalmat tett úi cserkészeket dr. Balanyi
György piarista igal,gató üdvözölte, a csa-
pátot pedis a cserkészszülök nevében Mész-
ner István kúriai bíró kö§zölttötte.,

A fiúk iinnepélye után a c§apat régi cser-
készei jubileu,rni csapatösszejövetelt taítot-
tak. A csapai cser,lcésztisztjei közül külön
ünneplésben tószesült a két legidősebb:
dr. Degré Mi,któs királyi ,ltélötábtai nyu§al-
mazott elnök ás gróí Teleki Pál dr., a József
Műegyetem rektora. A piarista repdet kép-
v,iseló Sebes Ferenc rendiőnököt, 's a pesti
gimnázium igazsatóját. Balanyi oyörgyöt az
összegyűlt többszáz cserkész tneleg szere-

iettel vetto körül. A c§apatö§§zejövetel ke-.
rete a ré§ztvevókben les,kedvesebb cserkész-.
emlékeiket elevenítette íel,. Az esykori kis
girrmázisták u§y.an régen íérfiakká értek,
siü<erek közt, gondok között m.egiett embe-.
rekként á'llií,k az élet harcát. De itt és most
eltiitti korküliictbség. álláskülönbsás. ]!1egint,
fiók voliak mind, akik csillogó szemmel
fisyeltEk ideáljairkat m§gteste§ftó paranc§no-.
kaik szavára. (tsy érezték, hogy újra a.
cserkészeszme nagy indításait viszik szét:
errói a c§apatö§§zejövetelról különbözö élet-
ködlmény.eilbe, llogy mennyire összeíorrt
az egész résztvevő közönsés, mutatja az,,
hogy elhatároetáJt, hogy ötévenkónt meg-
ismétlik ezeket Az összejöveteleket.
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|l tivc lill íorlri. [}llssoulrll1; í:s ldossi ()r,ir,rt,}ilrrl lll}ji*:l" nlítl,r,itt:;
l)ii--{{.i-rilr l{_Xj(il knr-t l,r,:ti llrr_,1l ltrsziilllis nr!lltlil.

§z;izirtlttnk jc'lszirv*, lr stll;t,sstig,,\z_ irllilrii 0l!jil ,1 llit,t,ii
is lr. t'elriilós. Nla kr,,l,Óklrtilt,irl is lttt'rlLi,rttók Slitllils Iittttitrtii
olsij r()piilíjsóp(ii. 1litl§-btrrr {_ij krrr tjritnk,]rnt i se lllsliiiggr.!
§z(jlt$ ir, ltivt,tgől, ilu öl$ai Itll{i})1l,i t,t,iirlrrt" ]!}1(i..lx,í! Ntlt,;lttl
ilr"i tl a 1,0(} k,rrr/óriis st:ltlr_qógll. ,\ ?0r} }iitt }i1]l}írssl!§1)l
ltítrrlnr óv mtilla 1!|1iJ-llrr rr ])riit,t1.1 i,r,i i.l ;i {'_lrit:;r3li}tltlt
iiil,tí)tt \rcr§tll1\-(ltl. Slrri.i-.í,r,crlirilr: lli,]l}_}lart Igr tit.a ;rllril
rrr;ir i}0! .irrrt-i; 1Nr,g.i. rnils,ll, !1]iií4ii1,1,.

A s},iízeilrri ;l;r}ntii,i, n íritl-tciirltil';'l 13r(xv ilrllt,|,ikll,i }l;}{l.
rr*g1.' 1l}!l}-hrrrr 417 lirrr./(lriis trlljlsitrrli,li1l1i1:1,I t,iti{ilí:i.i;l {]i.,\
iegultililli Óvtklrttt jttt-trtrli 1írl az itiít krrr/riliis st,}lt,ssrigi
ltatiitntt. Iltirvirltl l{rluglres ir(i? kttr-tls, IItt,lltittltt Wttt,slll
tilü ktrr,tlli, Ir"l,i|,rl(](ls(](} l\glllllr ;ir.rlig ir ll}tt irr fl!l1liijllti i{)1}

linr-+s srl}lessúgi világrilkrltt!trl ri}lít.iriii fr.l. 1:,}l]* íi{i{ ii
t't|l}iiltls,"kck 5za}rrgjlr" 1r;ltlit o1itsz kt_iz-}t1,11 \,itti.

Ilrlnt,lkíviil Í:t,tlekcs it illjl§ilsJirtai l,epirltislk {r:.ilÖrlr!:lrl
19{lÍ},ti't 1{}?{.t-ig, vir,í{yi}l ]{} í,v ;llirl t ?ii lrözllr,rlsii t,tlktlt,rlt.laJ
:iutrl|:i;rlt ítl1 aa lr]ső 1i]i"r rltt!ttlres i ttagilssiigi rt,piilíriltó1 lr
1ü.{JíX} rnótr.lr$§ s21l,ilt()§zfti,r,lillir,.,\ rrrr1l.iairrkig elteli il,|rrll!.r
l? riv rrlatt rrlé8 {i000 rrrd:ttlr.rc-I jutortlrli feijr:}t1,1, ,\ttgul, ír,irlt,

. },.' ' ,l ".'i
' .,l:,:'r,, -'

'*t#uuu,
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A lt:glrjlrlrb rrtJliilíllrri1l, arnr:lv h+1.1"iról sz:ilI fcl ris lr: {Htdiko;lt-t,r),

Á legnagyobb mága§§ágot €z s ,,§Ii§tol 138'. repülógép érte €l.

ciir, olfi,sz pilóták vers€ni]é§óből végül is 193T, június l]rlári
.tu inír8ol Ádam lrarlnagy kerüt ki győzte§en 1{i4&0 nréteres

Ár rr.úou,lJlib Vr\UU lJvutr6 d .rZ!§u-V§ 9§ ,:: ].]]]iia].]ii:

}rret*orológu,§ok ila,szrrálták fel a sztratoszféra, tanulmá- :ilii"::.,i§::

,ütie§e§§á8il tel jesiirnén3.óvel.
Kúlön cso1.1<lrtlra,n verserigeí},ck a ví?ireílülőE4épek. 5*00

knt itt a legjoblt távolsági, 11?53 m a .miiga§súgi és a már
tilnlitetí ?09 knr/<ira a selresstigi rr:korcl.,.i,,lirnrr ZÓd'[n!,ii" ,, ",ljp5g,ig1 r.r:korrl. *r.. 

.WX
,\ trtr)iorrill 'rrettr hiró, szihildon rc,llulö léggonrbokkpl ttJ " {§

ts jtientős ert.dtrléttl'r,kct úrlck el. H,zckltek azt_rltlran a Ina- ffi.
*ir:;.áHi rellülőkt,t kivél,c irrkúbb csak sportbel,i ériéks *re 

".l']t'"fóll. Á magassá,í{i enlcíutórryeket pedúg a íizikusok ó§ :a,li::,i:]:l ,,:',' ]:il.:..

srrl orü§z pitótti&é a lr:korú" 130ütt kitograrrrrna.i Nerlr*lt
trlépükkctr végezték sikeres repúléseikei.- Az alig 15 éves rn,ultra visszatekirrtő vitor}ázó r§pülő-
§portbs.n i§ csodálato§ e-redrylóny€keí ,Értek el. ,\lig hinné
aa qf}lbgr! hogy a rrxitorrriélküli gépekket ii mult
óvben 6ö,t krn távolságot é.rtek el. Egy}iuztl,ürt]í}íl 36 é§ fól
órát repú}tek és .a légm,ozgások ügyes íeltr:rsznlllásvat 4.jil1
móterffi ríraí4a,s§ágot érlek, el a kiintlulír-qi pont fclett.

Vantlak ma, mirr olyall vitorlázó repütiiílópek, arne-
ly,ekben utast is lelret virrni. trtyen géppcl .&0? knr, 13 óra
59 perr, és :I]i}4 rnéter eddig elért legjobti távol*ági, idó-.
tartarn Ós maga,ssági eredrrrény,

A légi járnrúvek legújabb fajtaja a íüg!{őloges emei,
kodésre és a, levegőben v&ló rnegállásra is képes trelikop-
ler. Ezekkel az 183?-ts év l1,ozta m€g au glső szánrottevó
eredmény§ket. Ilyen gépekkel 1 óra -]0 perc az itlőtariarn-
rokord, 1,08 k:rr a távolsá3i, 1-1j km,/ór,a sebességi és 24i}§}

m,óter a ryregás§ági csúcsteljesitmén5,. flrtlcke§ rnegá]lilpi-
tarri, lrcgy a heliokop|erekkel az első évben elórt ercdmé-
rtyek ;hozzávotőlegesen megegyeznek a rnóttlros, r"epiitós
l910, óvi rekordjaival, A teclrnikai fejlódés azonb*n rrrosI

Á vitág legnagyobb szárazlöldi utasszállitó repülógépe,

íoh,a,m§§atl}, ntint a háború előtti idókberr s így file§v§l},
rá a rcrnény, hogy a r€püló§ ezze\ a fajtájávai js hamaro-
sa"n utólérik a többi géptípussai elért rekordokat.

Áz cnrberiség törüénete e század elejérr irj fejezeitiez,
órkezeti. Á szár:aaföld és tenger ura, úrrá lett a levegőn
is. A íelsoro}t creclrnények mirrd a légjárás fejlődési útjá-
rrak mórföltlkóvei, Áz í:t vége azonben rna mllg lielát-
hatatlan. Nincs még rne{iállás, nrég korlát.

Az újabb anyagok m,ég nagyolrb igónybevételeket bir-
nak ki, az irjabb ntótorok erej,e rnegduplázótlik ós az ern-
beri sz,ervezet é§ az idegrenrl.szer sem érte et a teljesítő-
k,épesség felső határát. 'furlósok, rnérrrókök, orvosok ezrei
fáradozrra,k azon, hogy egy-egy lépá*sel ,előre vigyók az
enrberi kultitra legtijatrtt vívmíitryának eretlrnérryét. Álla-
pitsuk ineg: ne,m is sikertcienül.

Áz ózrck íá,radozása nem, vész kárba, ez űttörők nem
attták hiá,ba életüket, llía, elórkezetl az ikarosi álom meg_
vrrlósulásrlrrak ideje: ltepiil az Exrbcr!

(Vége)

A világ lcggyorsabb kerekes repülógépe a ,,}lawker-Hurri§finí''.
Sebcssége 658 km óránként.

rryo,zására, 87 órát tartózkodtilk léggömbbel a levegőben',
jJO6P knr-re jutoítak el a szél segitségóvel. Anriersen ame-
likai kapitány ptldig a iegnragasahban járt errrber" 19§_
i,rlrr ?P{Xiíi ntéten órt t-t,

Á Zoppelirr-ronrlszerú, mótorokkal felszertlt léglrajók,
llil,k csalr egy (§84 krn-es La.kelrurst-*Frirlr-iclr.shafen kö-
ztitti t&vrepüló$ét tartják rryilv/rn r,okordként,

A keroskedcltni repiilőgópek abban versenyeznek,
hogy ki tud nagyobtr íeherrel 2üJ0 rrléter maga§ra repülrri.
Bliberr .a szárn,ban egy tégymótoros, 3500 lóerős gépóriás-

í(ettós úceálrrepülógdppár. §gyút,t szálínax fel, maicl a lcvcíóbcrt
r?{"t.vá]nak. A klscbb gdp tovább repül, a nagyóbb lcdig §isízatérlz itrrltrl;iri h1,1trl,

ll'
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Á tetrgrlrttek ttint:s gr,l,erlr.lii,ja, szoktiik rrrotrrloga.ttri,
]\litrrl+lnkirlr..k cszrlbt jrtt, rrki tra,jór:a. szrill. S aki r,ólct,ltlrriil
elieltljtkezett v{tlttt, tr,z rrkvt:t,klttiil l,ágrlrrdcll, rrrikor clt.úttik
ll pittt s itóriiliit,ttl rlirtcstlrl rrtirs csitk víz ós végrrtilküli viz.
íla J.r+:clig vilrtrr jörr s emcletnyi írlaí{a,s lttlllámok l.í)ríryo-
rtlllta.k roitrrlenfclől, ilkkor a legrryrrgtrr.ltabh ittcgzctii ernbcr
is sokszor, ,rtra gonelál: §íí lennc, lrir . . .?

[g_v valr 1,7, i1 st)k tizozlr, 1rltttliis nagv óceí:.rtjrir<'rknál
is. Drl ruóg k+:llerrtelil,rttlh}l a sok kis tclrcrszrillitó 1rajón.

-- Mirrt,li kis iraj<lrr tttirzlti. lttikt-ll,a l)ilgyOrl bizton-
sligtlsrrltlr *-. ktil,tl*lz}telllíl 1,1rlaki.

,/§,

IJrótkötélen szállltják a mcgmentettckct

A zátílrlyraflrtott ,..l\,lba" ar apály Lrckövetkeztek6r ,

I

§'§el§ü*F§J

s§p

#xli..-

Á nag} óceánját,ók ugyanazt a, felada,tot látják el, niint
szátazíiilrlörr ;1 va§utak. Áki nagy ritla ktlszül, rrz fclktlresi
a vasútirllorrrítst. azort teszi rt,eg az irt rrag.r: rószét. De a.

vtlgállontílsra, ilrkezvc: tlstrtleg még mintlig irttt(ln vaí{y
kocsirl keli eljutnia lrózsóg,óbe, vagy tanyájára. A vasrrtak-
troz ltasoni<'lirn a hajók terhct, szenet, árrrcikkeket, óleinri-
sztlrek,eí szállítanak s ezeknek nagy merlnyi-rége urellei| az
uta,sszállítás szinte elenyészően csekély,

A kiscbb tengeri kikötőkbo 3*-4000 torrnás hajók szál-
lit.ják a teherra,lronrá,tlyt. Il,zek szinte a part mellett iiala,d-
nak s ezórt nrúkötlésüket parüi lrajózásnak is nevezik. r\
vihart elsősorbart ezek ,a kisebb hajók ,érzik meg igazán,
{,}g1, 6n5,r'rUk rl. htrllámok, mirrthit csa,lr liis dióhéjalr vol-
nrirrak s trzek közül jár a legtöbb szererrcséilenül.

*- Miért v,cszólycsebb a palt mclleit lrirjózni, aho] niri-
csenek jéghcgyek? l]a]csetrrél kónnvú a pariot elérni? ,-
kórdezlr.trtrró valaki.

A 1rol,t rnc]lett térl,vlcg rtiltcseltek 1óglregyek, de ott
va.rtn*k a szjklaziitotiyok ós szírttlk.



A trudapcsti íolyarni rendór mentóórség munkában

A tenger ugyani§ kevés helyen végződik o]yan lapos
parttal, mint a l}alaton, yagy a Duna, sok helyerr kiscblr-
nagyobb sziklák, állnak ki s ,a partja néhol nenr rnás, nrirrt
egyenletes, maga§ sziklaíok.

A part közelében hala,cló tengerjáró hajók eltévedés
yagy gépsórülés esetén rákertilhetnek ezekre a ,sziklákra
§ akkor &zon & hullárn ,sz,óttöri; részben fennakaclva, rósz-
ben a víz alá, süllyetlve pusztulnak el.

Az ember ilyenkor természetesen a mentőcsónakokra
és mentőövekre gondol. Miért rrem veszik ezeket igénybe
a bajbajutott hajósok?

Nagy viharb,an, különösen a part melletti tarajos hul-
lámoktran sokszor lehetetlen ,merrtőc-sónakot a vízre beiesá-

tani. Nem is szólva arról, }rogy a lrajón átcsapó hullámok
ezeket gyakran ös§z€törik.

A mentőöv, vagy nrentőnrellény pedig a víz felszínérr
tartja az enrbcrt, de az agyorrritéstől nem óvja meg. Már
pedig a parti szirteknek nagy erővel nekivtiEódó hullá_
mcrk a magukkul rrrgadotl eurbcrt pozdorjává törik.

Á tengeri <lrszágok ezórt külónleges rnódon készülnek
fel ar:ra, lrogy a bajbajutott lrajókon segítsenek. Gyors*
járatú, krinnyű ós teljesen zárt rrrótorcsónakok közelitik
meg ;& végveszólyben levő hajót. A mótoros mentőcsónakot
a hullámok körrrryűszerrel ma8ukkal emelik, Szerkezetük
olyan, trogy felfordulás esetén mint egy ,,Kelj-fel-Jancsi",
eredeti ;lrelyzettikbe visszaállnak. §öt, ilyenkor a mótor
normáIisa,n tová}rb rnúködik, rrrert ii hajóba nem jut be
eí{y cs,epp víz scm.

Ha le}retséges, ezek a parii mentőcsónakok felveszik a
hajó legénységét. I{a nem tudják teljesen megközeliteni,
rakétával vékony, de erős zsirreget lőnek, el a hajó fölött,
melynél foE;va a trajó legénysóge egyre erósödő kötól segít-
s(lgével végül is drótkötclet hirz a hajóra. A kötelet ,a

haj§ és a part közöit kifr:szítik és a ráhelyezett csiga
scgítségével a legénység ;a szárazföldre kerül.

A veszélyesclrb partrészeknél állandó mentőállomás
mükötlik s ha viharnál egy hajti bajba kerúl, az egász
falrr versenyez abban, hogy tesii Ópségük, sőt életük koc-
káztatásával minél töbll embcrólctet, mentsenek rneg.

Nekünk, magyar:oknak, a közelmul,tban okrrnk vblt
ezekre a derók mentőkre különös nagy szeretettel gon-
dolni, rn€rt nemrégiben számos magyar tengerész ktiszön-
hette életót az önfeláldoz(l mentőknek.

Áz Alba nevű ,,nragyar" hajó, mely svájci hajóstár-
saság tulrrjdona, panamai zászlő alatt hajózik, de
Horváth kapitá,ny vezetésével egósz legénysége magy&r,
az'angol pa,rtok m,ellett, Cornwa.|l rnellett nagy viharba
került. Á kis 3000 tonnás gőzös bátrgn küzdótt az egyte
nagyobb hullámhegyekkel, azonban a viharban kormány-
szerkezete hasz.navelretetlenné vált's menthetetlenül sod-
ródott a sziklafokok íelé.

Az Alba hamarosarr sziklazátonyokon feküdt, a hul-
lámok át-átcsapiak rajta, mentőcsónakok vizrebocsátá-'
sáról szó sem lehetett.

r! közeli saint_yves mentőőr.sége viharálló mótor-
csórrakkal igyekezett a hajóroncsot megközelíterri. A
legórrység egy részét sikerült is felverrni. §közben ái vihar
a kis mótort felborította s a rn{rtotos és a hajó közé
került Szabíl Gyula géptisztet óg Kovrlcs Gyula, rrincért a
brrll{r,mok ereje halálra lapította. Á mótoros eredeti he.ly-
zetóbe visszaállvo, a legény,ség egy részét megmenteite,
de a közben keletkezett apály további nrűködését meg-
akadályozta. "i\ közeli községből minden épkézláb í,érfl
a parton gyülekozetü s mihely a viz kellő mage§,§á-
got ért ei, emberláncot alkottak s a hullárnok erejével
szemben, egyrnóst tertva, a hajót annyira me6;köaelítet,
1,ék, trogy ,a hátralévő legénységet kézről-kózre arlva, sike-
rült valamennyit megmenteni.

A halálra fáíádt és fagyoskodó magyar tengerészeket
, a. m€lcgszívű a,ngolok fogadták házaikba, a sérülteket be_

kötözték, ruhákat köIcsönöztek nekik s minden jóvel
elláttók őket.

A tenger bátor emberekgt nevel, Ha bátor omber
n€Irr-e§ célért kockáztatja életét, akkor lrős. Minden
magyarna,k órömre dobbant a §zíve, mikor Magyarorszá.g
Korrnányzója a.z Alba legénysége megmentőinek a haza
koszöneüét fejezte ki.

A teng,ernck ,nincsen gerendája, de hála Istennek,
vanrrak keményszivii hősei.

(ch.}
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A gdz|elderítésről
Ha lógitámadás tdrtént, meg kell állapítani, használt-e

a tórnadó vegyi harcanyagcrkat és pedig hol, mennyit és
milyen összetételűt. §zt a tevékenységet nevezik gázfelded-
úésnek és l,égrehajtói: a gázfeldefit&járőrök.

A ,,Légoiialmi utasítás" szerint a gázfelderítő-járőnik
feladata a,harcgázokkkal nrérgez_ett területek felkutatása,
a harcgáz íajá.nak megállapitása és a mórgeeett teaület
*-uji'jo'Í}?"s 

járőrök vezetöMt és négy gázfelderítőbóI
óllanah. Srernólyi felsr,erelésiik; gáálarc, teljes gá,zvérlő
ruháztrt ós gázsebcsomag. SzakíelszerelésiiLk: gázmegálla-
pító készülék, gázfelderítő-járőrtáska és g&z,jelző táblák.

A gázíelderítő szolgálat ellátása nehéz és fontos fel-
adat. Erre c§aki§ oly egyének képezhetők ki, kik óp órzék-
szorvekkel, főleg kitűnő látó-, szagló- és ízlelöképessóggol
r9ndelke?,n€k,

A harcgéazal ,mérgezett terület felkutatása, a gáz-
veszély megállapítása és a harcgázok felismerése két"féle-
képpen, mégpedig szubjektív (egyéni) ós objektív (tárgyi-
lagos) rndxiszerr*l történhet.

Szubjektiv liion az érzékszervekkel, a harcanyas sajá-
tos tulajdouság*.i és alkalmazási módja alapján állapít,
ják mog a harr:gáz jelenlétét, Szubjektív módszerck tehát:
a látás, a szaglás, az ingerhatás és a hallás r{ltal törtónő
észle}ések.

Objektiv nródszerekke} a harcanyagok ószrevevését
íí}e§tor§é8§§ esz"közók alkalmazásával segítik elő a vegyi,
termószettani és életiani hatás alapján.

Vizsgátjuk m,ost az említett módszereket egy,enként,
,annál is irrkálib, mert különösen a szubjektiv módorr
való gázruegállapitás ismerete mindgnki részére életbe-
vágóan fontos {urln,ivaló. (Az ismertetést, Itarló Attila
m. kir. százados ,munkája nyomán,végzem.)

A szubiektiu (egyéni) módsurek
1. Látás útján történó észle}ás.
-4. harcE;ázfelhő álfalában áttátszó" tehát csaknem lát-

hatatlan. A gázbombák robbanásakor ugyan"képződik füst-
íelhő, de ez csak rövid ideig la"tható, mert gyorsan §zét-
.oszlik. Ez a füstfelhó, ha a bomba Ktark 1, vagy Ktark
?_vel van töltve: ,barnás, ha Adamsit a töltés: sótétsárga,
klóracetofenonnál: kékesíehér szinú. Gázlr,ombák alkalma-
zása ,esetén a. ,}rarcgáz felismerósét el<ísegíthetik a €§ak
ré§zben kinyílt és még harcanyagot tartalmazó, ,továbbá
a fel nem l,obbant bombák.

Füstgyertyák alkalmazása esetÁn, az égő 6yertya köze-
lében jól lá.thaió a uÉtgező (ingerlő) füstfelhő, de ez is
gyor§aü,sloszlik és a levegőben láthatatlanná válik. A
gyeftyák íémköpenye nem ég el.

Mustárgáz alkalrnazására a következő láthato jelek
mutatnak:

a), a föld föltjtt kb. 100--150 m maga§§á€íban tör:iénő
bornbarobbanások;

0,) mustárgázzal töltött tnmba betsapódási lrelye körül
,apró csepp,ekből álló sötét sávok látszanak.

c) Alacsonyarr szálló ropiilőgóp törzse végén róvid
ideig, osetleg percekig, .sötét sáv, csóva lát}rató" A repülő-
gépről per,metezett mrr§tárgáz ]eszállása közben Inint szi-
táló eső, vagy nehéz köd" lá{.ható.

di A talajra szóllott mu§társázc§öppeket alig lehet
észrev€nni, Nedves időben könny,en összetóvegzthotók a
vizcseppe,kke!. Do ,olajos íoltok és c§eppek föltetlenúl
musiárgázgyanusak.

e) Nóvényzeten a mrrstárgázcseppek elváltozást, elhal-
ványulást okoznak. I)e a frissen permetezett, olajos, har-
maüszerü mu§tárgázü§eppeket,arról is felismerhetjük, ha
olyan helyen, vagy időben j,e}entkeznek, ahol é,g amikor
}rarnrattal vagy vizcseppekkel nem számolhatupk.

í) Állóvízben, nagyobb mu§tárgázcseppek leülepednek
a fenékre, a víz felszinón pedig opalizáló, vókony; hártya-
xzorű r,éteg marad, rnintha, a Yíz petróleummal lerrne l€öntYe.

Egyólrként a rrrustárgáznak látás útján való megálla-
pílílsa könny,en ellenőrízlrető .szaglás által, mert jellegaetes
§zaga jelenlétét elárul}a.

2. §zaglág irtíán kirténő észlelés.
A legtöbtr harcgáznak jellemző §zaíífu yen, ezérí a fel-

jsmerés legegyszerűbb módja a szaglós,

A mustárgá,z: nrustár, torrna,, fokhagyma szagú"
A lewisit §r,a§a: a muskátlilevélre, a foszgón szaga:

rothadt szérra- vagy falevél, romló gyümöIcs, száraz kuko-
ricabajrrsz ,szagára emlékeztet. A klark 1,, klark 2. és az
adamsit: aromás il}atú. (Patíkaszagú") Á klóracetofenon
és blómbenzilcianirl: izgató, a, klórpíkiin: §zrlró§ §za$ú;

Általá}ran rregrrtheCíti a szaglás-sal való nregállapitiist,
ha ingertó harc§ázokat alkalmaznalr- Megüévesztésül ide-
gen anyagokat .,i"s kevorhetnek a lrarcgázokhoz. (Pl virág-
itlatokat.)

A szaglási rród*zer ,nagy előnye az igen nag|y érzé-
konysóg, a türretek azonnali jelentkezóse és egysáerűsége.

3. Ingerhatás útjá,n tórténő esztelós.
Ingerhatást a kifejezetten ingerlö harcanyagokon kívül

a fojtó, de a hólyaghúá harcgáz,ok is kiíejtenek, bár a.z
utóbbiak esak akkor, ha ,nagy ttimónysógben vannak jelen.
Ingerhatás alapjá,n azonban legtöbbször c.sak a gázveszélyt
lesz lelretséges rnegállapítaui, azt, azonb&n, hogy rr,ilyen
harcgáz van jelen, csak ritka esetbent

{. }Iallás rltjárr történő ószlelés.
Enn<lk a módszernek csupán a gázbombák alkalmazá-

sának felismerósénél van jetentősé,ge. A gázbombák és
egy,étr gázlövedékek u. i. jellegzete§ tompa pukkanással
robbannak. Yiszont &zonb&n a tompa pukkanás.nem rnin-
den esetben bizonyítja gázbornba, vagy lövedék alkal-
mazását.

Á szubjektív gázmegátlapítási módszerok,- amint, lát-
tuk. egyszerúek, m,agas fokban érzókenyek, ezért. a fel-
derítesben nagyíontosságú szerepet j áü.gzanak.

3, Dblektttl (tdrgyí.Iagas} móilszerelt
Az oly ,hartlrryagokat, rnelyeknek sem §zaguk, §sm

ízúk nincs, felhőjük petlig láíhatatlan, il szubjeklív mód-
szerekk,el felderiteni nem leltet, Ily esetekben használato-

,,Alfa" gázkimütató készüIék.'

sak az objektív, mesterséges módszerek. §zek legfontosabb
§zer€pe a mustá,rgázzal fortózött helyek megjelölésénél van,

1" Vegy,i módszere'k.
Elórebocsátom, }rogy a gázfelderitő szolgálat le8.

na,gyobb sillyt a mustárgáz felismerósóre fekteti, Ezért a
gázíeldedtó-járőröket folszerelósük, vegyi módszerrel csakis
mustárgáz felismgrésére képesíti. (Az ingerlő, mórgező és
fojtó harcgázokat u. i. ,ma5;a a természet, a légrnozgás
áttal aránylag röv,id idő alatt ,megsemmüsíti, mís a mu§-
tátgáz hatásának közömbiXítése körülményes §ázmente-sítő eljárást igényel.)

A mustárgáz kimutatása történheü: :

o) kémlőpapírral, kémlőporral;
b) készülékkel.
A kémlőpapírral való gázmegállapítás az ,,Alfa'' gáz_

kimutató kószülékkel tönténik. Ei cgv kétreke§zes, Oei,óX-szíjra íűzhetó bőrüolr. Egyih rtkeszólrcn #ű drl} szürő-
papírcsík, e rnásikban r§üg, egy c§epest€tő üvegben 100
köbcontirrréter natriurn j odoplatinat-oldát -" van.,

(Fotytatjuk.)
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-- r\ táborból egy órai sétával, lombos fákkal szogé-
lyezett sétaúton - akár rnindcnnap is - kisétálhatunk
majd fürdeni a tengerre.

Igy szólt a tengerről szóló tájékoztatás, ami,t még itt-
hon, a, hollandiai jamboreera való indulás előtt kaptarn"

Vasárnap délután volt, Az első vasá,rnap, ,amit Hollan-
diában töltöitünk. Az idő borult volt, mint mindig, amióta
itt éliink a vogclenzangi táborunktlan. Ennek etlenóre. a
korai ebéd, Tibor bátyám és Ede öcsém társaságóban
(parancsnoki engedéllyel!) útnek akartunk indulni & ten*
gerpart fel,é,

Már az clindulás kisebb zavarokkal kezdődött. De alrben
mi voltunk ,a hibásak, mert indulás előti az ,,lnfor.mation"
feliratú sátor előüt á}ltunk meg ezzel a kértléssel:

- Merre v&n a tenger?
A tudakozódó ircdában egyetlen holland öregcserkész

teljesített szolgálatot. Szerencséjére az általunk ismcrt
nyelvehen * német, írancia, olasz ,stb, nyelven, _ nem
tleszélt teljes tökéletességgel. Sőt! Iít láttuk olőször igazolva
+r, lrollandiai viszonyokat jól ismerő Sórády páter állitr{,sát;

--' A hollandusok §€urmi érühető nyelven n€.m be§zél-
rrek *- sokarr m,ég hol]andul ,serü! (1\íi kezdetben azt hittük,
ltogy a Páter a csecsemőkre gondol,t,)

Nyilván a nyelvi nelrézségeknek,tud,trató be az a váltr§z
is, amiü lrollandu,s öregcserkész barátunk a fenti kérdé-
sünkre adott,

;- A üenger? Az ,eirre nincs is! -- É:s igyekezett & l€8-
árüaíl,anabb arckifcjezést muta;tni.

Mi a földrajzbó| ezt rná.skép scjtettrik. De elvógre ö
ismeri a tábort, ós környókét! Hát norrr rrkartunk velo vitába
szállni. Megköszörrtük értékes felvilágosítását és bús kép-
pel odébb akartunk állni. De csak akartunk. Mert moglátva
§zomorú tájékozatlanságunkat, tör,t rrómetséggel megszólalt
melleütünk egy hollarrd hölgy. Halkarr szólt hozzánk, hogy
a ,holland öregcserkész meg ne hallja:

_ Van itt kérem egy tenger. Nincsen is olyan tü
írre§sze. Álig van 4S (írd ós mondd negyvcrr!) kilométerre.
S aki elá,rultÉ} a nagy titkot, csendes mosollyal továbbment.

Nem hittúnk mo§t már neki sem! Most már ez volt a,

vélernónyünk, hogy a hollandok vagy még ncm fedezték
fel a tenger jelenlótét, vagy vtlami okbót kifolyólag el
akarják előttünk tiíkoltti, r

Döntöttiink tetrá* történjék bármi, rnonrJjarrak a }rol_
latrdok akármit, rni nrógis íellcdezzük a terrgert!' Kiacl.tuk

Közel s távolbatr dünák és megini dünák" .,

mindjárt a napi jelszót: ,,l'engerre tna_

8yar t" S tnost már teljes nyugalorrrrrral
és biztos irányt véve, megindultunk a
tálror nyugati kijárója felé. Itt talállunk
is egy fákkat szegélyezett utat, mely arra
veuetett, amerre a tengert sejtettük.

A tábor kerltésénél egy néruetül beszél6
tábori rendőr elárulta (biztosen nenr volt,
beavatva a ttibbiek titkába), hogy jó írton
haladunk és egy fél óra alatt elérjük a
tengert,

A lombos fákkat §zegélyezett útnak
azonban hamar vége szakadt" Poros, ho*
mokos úton a ,,fcstőien szép dünák" közt
igyekeztúnk felfedezni a tcngcrt. Akadt
néha egy-egy bokor is, néha fa is, csak az
otthoni tájékoztatóban ernlítctt,,átnyékos
fasortn' nem leltük. Igy már-mfu aztkeztJ-
tük hinni, ltogy eltévedtönk, amikor az

Ákadt lréha egy-egy bokor is,..

ernlített fél óra leteltével mély csatorna szélélrez értürrk,
mely elótt egy tábla állt ezzel a felirattal:

*- Naar Zee. Vajjon, mit jelentttct ez? -- elnrélkedcnr.
Mivel a hollrrndban sok nérnct}rang4zásir szó v{ill, naal"
bizonyára a nétnei Narr (lnlorrd).nak a, lrollantl változata_

* Az lelreü * feleli T,ibor birtyám, --- c§ak a.zt, kell rnég
eldönteni, hogy \i itt a bolond? A tenger, vagy pedig mi,
akik erre keressük a tengert?

_ Ti nern tudtok hollandul! "* szólt közbe §de. * Azt
rrúndenki tudja, hogy Naar Zee az ,Nord Zee(',t, Iiszaki
teugert Jelent. blzt" ti i§ kitaláItr.attátok vo}na.

Ebbe a magyarázatba, mi i§ kórrytelenek voltunk bele-
nyugodni. Csak néhány napprrl ké§őbt} derúlt ki, hogy a
,,Naar Zee" egy harmadik értelmezése a ,,Na,ctt Zee" ,lolL
al iga.z.

De ekkor tnég nem tudtunk enny,it hollandul. Mit
,telrettünk mást, mentünk továtblr á.rrá. innlerre a, nyíl
mutatottl

A crgatorna végénél *- ma,Éíalr tölté.s választotta el a
§zorns?ód csatornarésztőI - egyenrulrás íérfi állt. Mint

,+.P;i;!,Ji
],]:

. ,:],j., : ].]::
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ínegá}lapi,totíukl e sátör. Bár csak hollilndul beszétd, órtel-
mes'ember lelrotett, ntert ntegnragyarázta s nri megértettük,
trogy aa amszterdami vizrnüvek csatorrráinál vagyunk s
innen rnár egy óra alatt elórúnk a tengerportral

Gyalogoltuttk tovább. N,óhr:i egy-egy szivat,tyúielcp, gát-
őr,lráz, de sehol egyetlon ember! Ha a lrollandu§ azú rnondta
volna, hclgly a, Marson levő vízművek körüt járunk, }rát azt
is ol}rittük'volna.

Gyalogoltunk tovább a, kopár dúnák közi vezető úton.
Már közel egy órája rnegyünk ismét, arnikor egy szernlrt-
jövö trollandustól kérdezzük: nrilyen üres§ze van rnóg a
.tenger?* Ninc^* lt}€§§ze) csak öt perc.

Iis öí pertnyi gyalogtltás után egy rnásik:

-, Iriincs me§§ze, csek öt kilométer ,rirár!
'l'anakodtunk: ürit fggyünk? Feikirpaszkodunk e8y

,.dütr:r}rullám ietejére. Innen csak lehet valarnit tátni? lgen!
'Köcet s távcrlb,an d,ünák és megint rlünák" Tanáestalanul
:á}lunk *,z riton.

De rni az? Ceioda történt? A távolban ár,va],ányhajas
lralapoí ler}g€,t e tengeri szél! De rrernsokárn, fel is i*rrre*-
jiik a Nagy Főnököt és még vag1. két árvalánybajas kala,p
,,szikál' tula jdonosát. Nlint a sivai,ag cttévedt uta§a az
oázit láütára, sie,ttünk eléjük.

- Mi ::xár láttuk a tengert' * lepleztck lc a ltollan-
dusokat.

_ §őt meg is liirödtünk l:enne! *- valltrtta lre egyiktik
a nagy é}vezettől még nrintiig vacogó fogakkat.

Nekik már hittünk. _{ bo}dog rilményektől meggytlrsí-
,tott. lépésekkel öt perc alatt í€nn volturrk az elijdtünk dor"

nyosuló utolsó és egyben legnrergasabb düna gerilrcén.
Itt eztlln ieltűnt elöitünk a végtel€n ten;;er,
Á távotrban, ametldig a suém csak ellítt, a §zürke,

szín,ii harago§ ten8er irulláma,i tóltik be a tere,t, Mirrdenütt
csak víz és viz, lis mindenütt oly szürke és lr:rragos, A

Yégre megpillantjuk a ten§iert

hullámok csak a part közelében lesznek tarajossá.. Hosszir
fehór csipkeszegélyek képződnek a Lrullámok szürke egy,
§ornrasá,ga közt, A part homokján a lrullám megtörik,
visszaceapódik. Itt a haragosszürko szírr egósz barnává
válik,

A part hullám,verósót figyelem. A víz kisza,lad nressze
g homokra. Aztán vissza}rúzódik rrtessze a ,tengerbe.

Aurint eliünik a viz, hogy nétrány másodperc etőtt még itt
volt a tenger.

De érdekesl A kövtltkező hullárn nem jön annyira ki,
minl az előbbi. Valakitöl €8yszer azi üiallrrttam, hogy csak
minden hetedik hullám nagy, A közbensők sokkal .kiseb-

bek, Szánroiom a irullámok,a,t. 1-ónyieg" a hgtedik isutÉi;
sokka,l jtllrtran kiesapritiik a parti homokra, mirrt az előzó
lral," De gz, u7" egy €§€,t még nem ií,aazolja az állitás helyes-
sége,t"

Lerne§yünk & partra, Á sima tengeri horrrolrban §yo-
rekek játszanak. ArrÉlrlr külföldi *ser:készek tengeri ka§y-
tót vá}ogatnak. l}izonyára ók ig oiyan nemzet fiai, akik
<lttlron nem ó}vezlretik a terrger sok-sok szópségéí ós őró"
rnói. A,Iegirrt m,ásuit }iolland kisíiirk csatornákat és gáta-
kat építenek. Amikor jön a hetedik, a ,,nagy ttullám".
elmossa az általuk enrelt gát s8y ré-szét, De ők nern ha8y-
ják a}rba munkájukat, újalib, erősebil gáta,t ,é.pítenek,

amii mát nerri turl eisodorni rr következő rragy hullám,
Árra gondolok: a trol}anclok évszázados, hatalnras kíiz-
delme a tenger ellerr, lrelenevclődöit a szülők öróksógekónt
& sy,ermok lelkébe is.

}loruli az icló, meglelr,ető* erősen fúj a terrger felől ti.

szél, 1]e it,t is ós a talán kót kilomóternyi távolsághan
Íi,ssak fclí: látszó zandvoorti s,tral]don is sokan fürdenek"
Úgytátszilr rnégsern olyari irideg a viz, a,nrint azi *, iárrr-
hrrr, Balatonhoz szokott ernber gondolja"!

'fiborral éx Edével ón is megfür,döm" Számrrnkrs kii-
lönós ólvezet ringatózva irszni a tcnger lrullárrrain. Nóba
esy-egy ltu,liám, a -szá,mba c§a,t}jil a sós tengerviret. De
seliaj! Legalább biztos vagyok benne, hogy iónyleg a teri.
gerben fürdök!

Á víz ,tényleg n€m lridegeblt, mint otllron a Duna viztl.
;\z erős szélfi.rv§s és a borult idő ellerróre se,m íázik az
entber ligy. mint ahogy vártuk s amire ieikésZülttink. A
hollan<lusok azt mondják,: nirgyszerű idő van, hiszcn neut
esik az e.só: -- Lehet, }rrrgy ez nekik nagyszerű idő, tte

mi azért szívesebben viseljük el nyáron az otthoni ,,tik-
kasztó meleget", különósen akkor, lra fürderri akarunk!

Yacog a fogunk, de boidogok vagyunk, mert ime: fel-
íedeztük a l.errgert! 

*

Hazrríelé másfél óra alatt megtt{.iük az uiat, rle jól ki
keltrett lépnü.rrk!

E kir,írnrlu,lítsrrnktól kozdve *- ha az infr:r:má.ciós sátor
közelóben jártunk, .* anrikor a hoilandok nem vettéi<
észre, a tenger liollí:Ne feliíl órdekiődő kiilföldieket felviiá-
gasitottuk arr<il, hogy igenis, van itt terrger. Sőt rneg is
mutattuk az odavezető utat,

§{i azonbarr ettől kezdve zandvoortba jártunt< fürdení
, .. a,utóbrrsszal!

.,.§irdlu"

ti
ál..l.,

&:,,.,ttiTa,T-,.-*J:-, .

Zandvoortba jfutunk íürded
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Irclsza,latl az arnerikai ledőnyös szekróny ajtaja ílsl
rná,r előttcm is van irz asztillon, szép rerrrlbetr össz.ecsoma-
golí kötegekbcn 320 életmcntési ügy iratcsornírja.

Kezrlek a,z irattlk között lapozgatni. Rengcteg jegyzŐ-
kónyv, tanrrvallottils, sok kőszóirólevél. Arr_vák trálálkodó,
sorai ir, gycrtrlekük nregrrtcrttéséért. I.eggytrkrirbllrrrr a bá-
tor, ólctét is kock;lztató merrtő rnég a nevrit setn ;rkarja
trlárulrri, lgerr sok Élsetben a lrizr,rttslig csak }rosszir rnunká-
val tudta kinyoriozni a rrtivtelen r:serkészrnerrtőt.

Csak ilgy találotnt'a nyitonr fcl az tlgyik ilatbtlrítéko|-' Olvasom: ,,(Jy. L clcrekánál kapta me8 a fu}doklót, Ez,
,: i,.;,.,. azonltart rryakáLla l:a.paszktlrlott, Igy mindketten kétszer is]1,'|l' a viz al/* rnrlriiltck. Később sikcrült r:, íul<lrrkkit fej,ór,e,

mért ütósekkel ártalnratlanrtá tcnrri és tlsukItijdtlrál fogva,.
. a partra vottszolni."

,,,r,',+;.:;,11,1 Beni:z.ei< it lnásik csomóbil: ,,K. 1, rövitl küzdr:lprui utárr
'' i', ir, viharos Dunáhr)l lrrinaljtogl'rssa,l vitle ir tutajlroz a, ínár

(llatélt fiilt," \1egnéztlrt a rneIrtó törzslapjrit.: 10 tives cser-
k,ésa*prótl!

A nrellette }erií i-s tanulságos: ,,l,íialatt a íj rivcs kis-
leány a fclcliszítclt kirrlrcsonyfát llé?t:í{t,tt{), rtrhtij* ,&?,

?
.j:{if l
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Besl0lsel0s au úlglmontü }lzottsf,ü ol0adll|flvnl

.\mikrrr a szerkcsztijség eliratárrrzta, hogy élelrnerrtő
,izij.ntot rrd ki, rncgkalrtirtn a szúkszavri utasitást: fclrleri-
1eni, hol ii-q rrriként, sziiletDek az (lletmerrtő kitüntelósek,
llltnyi vo|{ az ic1;(>*e. "Nlitevő lcg.yck?

De miit, előtí.ent fekszik a ]<itüntctés szabályzata, Olva-
soíl): .,A kitiintetr!sl,r, órrlcrnrrsokct az Or§zágos 1lléző-
llizotl,ság rrlt*l kikr]ilr*ölt lrizottsrig javlrsr:lja a főcserkósz-
rtcii, rnely bizott,s*i14 jcgyzőkörryvck és kilrallgatáso]< rrtán
;illapítja Bleg a.z arrit i,rrlemr:seket."

'felltrii czt a bizotl.*rigtlt kcll uregkercstlenl. }íár meg
is vittr. ,\zttz, ltogy rrtt iilök rr Cscrkószlráz egyik elsőerne-
itlti szobrijtiLran, sz<,ltntrlcít a bizot{.stig előa.ttójívaI, Cundrutn
xllzj beival,

F]lrnottcloin. htrgy az éleinrentő bizottság rnunkájáról
sr,cretntik ir Mirgya,r Cserkó-qz o]vas<ii előt.t lleszlrnrolrii.
lJrl ltol tt,Irilr.;ln rr lriz<ttt,sá,got?

,, Ez llluny eg"v il;tln furcsa irizotl.slrg| --- lrrrrrgzik a fele-
lrlt. -- tjlósckct ritkán ta,t,t, Az élctmerrtítsre v()nil.tkoz{') ira-
{okt,t köl,öz7.iik az, cgyes l;izottsltgi t,trgrrk ltözött, nrajd
ftlttlrjeszt jíik & bizottsrig €1ítökí]hez, Ilttl:tts: ,Írpdd tly.
lóigrrzgairl tb. olrlök lir1lloz, akirrck javaslatrival kcriilnok
ir l|iicscrlirjsz rir: clé. lgy teltílt rrin<lerr e§yes ügyct {!--ti
régi. g1,,rrkr'lr,loti, ltlzttó tirnulnrányoz vógi5 alaposa,n. lgy
azutirn rltltrr l<lsz (irdcílltclcr} a matyar c-qerkó-qzet e leg-
clíikelőttb tcsi.ü1*,l,ólxltr" V,it,ris ostltck ós elvi tlöntósek ketiil-
rlek e lrizottság og-yüítes iililse cló.

_..* Á kil,tirrtetóst nz ólotnretrtőttck litirrrie k,ell? b)z, tt

cserkószszcrtinys(lfrírel valalrogyarr rrern,cgyczik rn08
krlckáztatom rrreg.

-- A .kérési a csa,patpa,ra,ncstrr.lksás terjeszti fel,
\iiszont nrinrlen (|scrkész kötelcssógc lrz élctrrrcrliós után
|]aritncsnoki'rilak jclentóst te rrrtic. ,\z álszcrénysÍ:g jogo-
sttliltlart, ínórt ítema|§a,k rílla van §zó, tlitnem a cscrkósz-
rlsztnc rlir:sijsógéról. l}iiszkeséggel száInollrut be a, magyar
cserkészet rrlr'ól a i}!|(l életnlentósrr_íl, irrelyckct 192lt, a
kitürrtetés alapítrisa, óta, kiadott. llzokrt a liirkra a
!tlir!{yli1, cserkÓSzrrek krtll feltokintetric, nrcrt hiszert czck
a, törvényt a legigazilrlr n}ódon valósitottlik Ineg.

- Vnrt va,lanii llyonla annilk, lrogy ki, milyen csele-
ktltkll,ért l<n.pta rrreg a kiltintetés{? -- ítlszerrl ftd a kórtlÓst.

űi;úJ,.il|ii!ui;ir.:]i,rli]iii,]

:i4i*i*ic@4§q.{.r.lb.-_ "! e+*

Ar, életmelrtó, ha kell, ruhástól veti rnagát a víz}rrr

egyik gyettl,ir.till tüzct fo11ott. B. B. őrsvezeió czt, észre-
v,éve, it leánykrit a földre nyomt.\ és ott addig forgatta"
alnig ruhája tlaludt."

Nózem, forgatom a §ok pa,pirost, minderl papirlap egy-
cgy kis hőstcttrŐl szá,mol bc.

Vrrstag köieg varr tr kezemben. Piros t:eruzirval húztir
alri vala.ki: ,,,\ menti:s idegfcszítő lnrrrrkdja körülbr:ltil 10

percig tartott, amig §ik(trtilt az őrsnek lrz clsíillyerlt
kornprirl vizbcescit ti: Íelnóttr:t partra juttiltni."

A vízbíilrrrerttós lrre}lett egy l.íizcset; ,,"\ rragy ,§íi]lbcn
fó]ő voit a túz g},'ors tovlrttbtcrjedt!se. Iiltiszijr 1l szún}§zi)-
rlos óvoda gvcríIiekeit lrclyezt,ék biztonságba a iilik. llár,om
cs{]fk(}sz ny,olt: napon belul gyógyuló ég(lsi Seb(lt szenYd-
rlett . " . Csak a tűa eloltása után irrkcztck rrrcg il földekr,ől
az emberek és cgak ckkor került elő a falu tűzollófetls-
kencl(ije."

Ncrn tutIclnr {ihlr&lia§yni, rntrt tirtl*kesebbuól ilrcleke-
sebb r_,-qeteke1. talalok: ,,-{. kiáltozt'rsra G. P. kiI,rllratrt a
kritlroz ó.s a}rogy a, ittldrrlrlri leárryt mel_rlátta, tiltováziis
nólk,iil lrlcrcszkc<lett a klit kcrekrinok iáncii.rr ós lr luldoklö
leáuyt trajántil fogva kienrelte. A közbetl összegyű]t ltriz-
}leliek azuián a vödörrel ttgyütt elry,másrrtán felltúzt,iilk
őkct."
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Kez,embe veszek egy másik iratcsomót: ,,R. Ga. ada-
órve látja, hogy a szeroncsótlecrül járü kezóben a masas-
leszültségű áramvezetéket szorongatja. Sikerült- na8y-
nehezeí}, qzáraa ruhadarabok segítségével a vezetóket el-
távolitani és a sérültet lrosszú ideig ta,rtó mesterséges lég-
zés.sel magához tórítreni."

Na8y a- vála§zték, de nehéz kiválasztani, hogy melyi-
ket emeljem ki a többi közül: ,,A ,meredek úton szekér
Tohant fetéjük. A liakon neur ült scnki. Hátul azonban
egy 3 óves gyermek kuporgott. T. P. érr oda az őrsböl
elsőnek. tlátulról fetugrott a szekérre, kezébe vette a
gyeplót és minden erejét megfeszítve, megfékezto a
lovalwü."

Nézegetek, kutatgatok. Érdekesebb, mint akármilyen
:regóny. IVlennyi öníeláldozás, hősi elszárrtság, leleménye-s-
ség. blrdemes tenne belótük könyvet csinálni! Egészen el
vagyok nerülve; csak akkor rezzenok fel, arnikor bolép
valaki a szobába. Kiderül| hogy üibb ,mint két órája
bújo.m ezeket az életmentósi ügyeket. Kazi bá is
m,agamra lragyott. hogy nyugodtan olvaslrassam óket.
Most ismét vigszatér és megkérrlezi, nem vagyok-e ,még
valami,re kíváncsi?

Igen. Annyi sokféle rmentést láttam itt. Érdekelne,
uriként oszlanak me§ az egyes'életmentési módok.

Természetes, hogy legtöbb az ú,szvamerrtós, hiszen az
emberek í}agyon könnyelműek, §okan íürödnsk megfelelő
úsznitutlás nélkül. Aztán ür€g sok a viz ,me]lett táborozó
,cser}<,ész, akik sztikseg csetón rendelkezésre tudnak állni.
A 320 életmentésből 140 úszva órtént, tehát az összas e§e-
tek &.3.7%-a úszva végzett merrtés. További megoszlás,:
csónakkal mentés ?9 eset, ?,L.ő%; lovak megfókezése: 16
esoi, 5|o; íöldomlás alól mentés: 9 gset, 2.8fr: kútbólmen-
tés: 8 eset, ?5%; elgázglás elót mentés: 14 es€t, á"47%;
rotlbanás megakadályozása; S eset, 0.9/g; villanyáramtól
rnerrtés: 4 eset, 1.3alq; &rvizból mentée; ó eset, 1:.3 %; Ie,
zuhant ember mentése: ő eset, 1.8fi; jés alól ,mentés:

6 eset, 1.9a/oi elvérzés megakadályozása: 5 €§et, 1.6%; éry;és-

ből mentés: 17 eset, őj%; hóyibarból mentós: 4 ese| 1.2olg;

egyéb rnentés; 6 e§et, 1.9%.

Megköszönöm az értékes adatokat és a búcsúzásnál
.rrllegkérdezem az életurentesek elóadóiát, nincs-€ valami
úzenete a magyar csorkészfiúk számára?

Csa\- azt akarom trangsúlyozni, hogy mi.nden mag,|ta.r
cserkésznek fel keü készülnie arta, ha eg!§ze? ő ís ílven
leörüI,méngek közé kerül, tl.kkar testben, lélekben alkalm,as
leguen az életlnentésre. r.

KÖNYVBARÁTOK
KI§ KÖNYV§I
a legszebb, legjobb, legértékesebb ma-
gyar ifjúságl regények sorozatában évi
l0 pengős el6fizetésért az előfizetők

a köyetkező 5 kötetet kapják:
Már megielentek

rAMÁs l§TvÁN:
CITROMGÁnDÁ
A szabadkai dlákok hőseinek ú| kaland-

Jai. Horváth Jenő rajzaival

sz::.NTilvÁNy| ,ENÓ:A KŐBJI tTÁs EMBEn
A Bükk hegységben élt ősember'regénye.

Sebők lmre raJzaival

Az iskolaév végéig megiélénnek
o R B Á N DEz §ő:

szENTIsTvÁI{BffiBÁR}AI
Az ezeresztendós magyarság életere-

Jének dladalmas regénye

H O N T l J E N Őz
KI§ SÉTÁK,

A NAGY TERIVIÉSZETBEN
Érdekes, érdekfeszítő beszélgetések a

természetről

B U D A y G É z A:
Á KRÁszNÁB§csl HÁBoRtÍ

Humoros, melegszívú cserkésztörténet

Az egyes kötetek bolti ára egészvászon-
kötésben .. 3.80 P
A KKK kötetel e8yetlen c§apat könyv-

tárából sem 
-hiányozhainak

Kérjen részletes ismertetőt a kladó
Királyi Magyar §gyetemi Nyomdától,
Budapest, Vlll. ker., Muzeum körút 6
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Vlzicserkészek gyakorlatra lndulnak
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V. Fcjezet,

lnel,yeben a tejjet élö cserkészekmek az Oedi kocsm.dros
losszul jósol, mégis etéri,k Salzbutgon keresztül a ném.et

hatúrt, hol az első éjsztl,kti.t sdtor ulatt töltik.

Reggelink rnindcnnap ugyanaz volt: íél liter friss tej
kerryérrel. Hiszen élet, erő, egészseg ez, amire pedig igazán
szúkségünk volt.

Az Oedi kocs,máros (barátságos Most-on novelkedett
öreg), mikor lremutatkoztunk neki (órtve ezalett utuí}k
célján,ak rrregvilógítása), végigrrézett rajtunk, rámutatott
Ferire (aki kicsit hasonlíí Gand,hira, különben sovány és
nagyon izmos legény, nálunk kerékpárbajnok és olyan
ember hírében áll, aki nagyon bírja) és így szólt: ,,Der
komrrrt nic}rü heraus!" Ne,rn jut ez ki! Nevettünk egyel ós
5 perc ntulva rnár el is íelejtettük az egész esetet.

25 km-es sebességget s"*i"arrrrk Ernsen, ezen az érde_
kes középkori városorl keresztü] Linz folé, rlc ?0 km-el
előtte letérünk balra Ós most 28-al rrrenve trátszél .sesít§é-
gél hamar elérjük Welset. XVII, századbeli várostorony,
szóp házak, szel,id napsütés: ezek adják meg art a patinás
barrgulatot, ernit ez a gyónyörü városka m,agából kilghel.

Dólután az agésl, Wr:lsi uszoda fiatalsága Thomason
derült, kinek határozottan arab sejk ktilseje volt (de vad
arab sejkó). Neve: Har Abd_El Belid volt (tessék ö*sze-
,olvasni, de gyorsan), ünet"t menüjét zsebpénzéból kizáró-
1a8 ólomplornhás és spárgás kolbászokból állította ösgz"e
(ezoket is lenyelte körítósnek tudniiltik),

** Jön a zivatar gyerekek, szürke felhők -- mutatott az
égre Tibi. - l)e nem, hiszen ez egy tratalm,a"s sziklalal!' -Ezért vártuk rnár egy hete és ez az, amit most bóségeson ü§8-
kaptunk: égbenyúlii hegy,eket, nagy tavakat, illatos. fenyő-
,erdőt,,mellettünk sza}adó vasutat, alagutakat, napsütést,
irtózatos vi}rarokat, szóv,al ;mindent, amit csak ez & ú§o-
.dálatos természet adni tud.

Feri pedig egyr€ ros§zabbul lett, Fülhuzatot kapott,Tneghíilt. Frankerrmarkt-,ban mrir 40.70-ot mérüünk náln
§zegóny fiúr! Gyorsa,n lefektettük annak a vendégíogadó-
nak egyik szobájábarr, melybe az épp kitörő zivatar elől
rrenekülve betértünk. I\{ásnap m.isc után indultunk: a
számlából a .szoba ára hiányzott, Ez az talán, arni legjob-
ban rámutalllut az osztrák em,ber jóindulat,ára, kedve*-
,ségéro: legáltalánosalrb jellernvotrására.

Szörnyű nap volt az utolsó, Salzbrrrg előtt. 5 krn-kérrt
küzdöttiik rnagunkat clőre, háromszor kértürü bőrigázva
bebocsáttatá§t ezen a különtren elhagyatott vidéken fekvő
egy-kót paraszi,házlra. Az egyik kis ház g,azdájának hálá-
ból kis ,lrangverseny,1, rendeztünk a l.egsz,ebb magyar nép-

|RTA: |MRÉDY JÁnos,
daltlkból. Ne,m nogyon lratotia rrreg őket. Hiába., lratást küt-
földön csak a, szívdöglesztő cigánynótával lelret elérni,

A lendület, melyeü az utolsó lejtőn kap az ember Salz-
burg előtt, majdnem bevisz az osztr,ák határvárosba. Kis'
nyorí}ortanyán lakunk esy 4Xi ,nróteres szobá,ban 11-en.
I,tt rendezziift az utolsó m,ogás,t. Ilgy kis sóta van prog-
r&fixrnou ez e§tc a §alzaclr errelleít. Találkozunk Bátori
,atyával. Holnap indulnak Pestre kajakokkal, G. Pistával
együtt,

r{ város nevezetessége: Mozart, a szobra, ,a háza" a
harangjáiék, mely az ő dal}arrrait jáissza,, a régi város,
melyben szület€tt és végúl a vár, . . nem, ennek ,nrár nincs
hozzá kóze, de dalán mégis. hátha ő is végigrrézett azon a
képen, melyei .az elragadó íekvésű, nagy,multú osztrák
város onnan nyujt.

Július 12-én, d,élután volt, rnikor kerékpárról lrátra meg
háJrafordulva, esyre messzebbről láttuk G. Pistát, l.. Jóskát
és'szegérry Ferit, akin beteljesedett a szomorúr jóslat, rnig
végre egy forduló mógótt, teljesen eltűntek. Mi pedig egy-
régzt szomorúan, másrószt jókedvűert, frissen, tettvággyat
telve, táguló tüdővel szívtuk be az óglrenyúló lregyek ós a
föld,i fenyóerdők illatát,

De még nem értürrk be egészen a hegyek közé. llirtelen
kót, egymást keresztező fehér ny,ilai látunk. Per§ze: ez a
nóúet'Íratár! 3 km-re van §alzbirrgtól. Meg voltrrnk k)issó
illetódve: most nemcsak tréfálkozásurrk közberr, mint kisgbb
korunkban, nemcsak ujságokból és rádión keresztú],
hanem e8ész köz€lről egy n€mzet életének }üktetésén ke-
resztül fogjuk hallani, érezni, ,mit jelent az, hogy ,,1{ei1
Hitler".

Igy köszdnt el tőlünk a német lratárőr, karját a ma_
ga§ba lenditve. Amint kiíorclulunk egy fensíkr,ól a hegyek
közül, erős ellenszél vág mellbe. 3 óráig megyűnk most
szótlanul fölfelé 1assan-lass&.n, amint az út emelkedett:
mert rnár elmaradt az utolsó falu, sehol ember, csak mi
nyolcan és ez a csodá]atosarr gyönyöíú vidék! Szóval nem
tudom kimondani, bogy mit jelentett nekünk ez a 3 órá-g
küzdelem ,a természeti erőkkel és egyszersmind ölelkezés
a tfrmé§zettel.

Egy hegyoldalon vtlrtiik lel kót sátrunkat. Csendesen,
szótlarlul rréztiik vilcsora közben a csillagos eget á* a las-
san sötétedő ftrryőkeL... Németországban voltrrnk! ...

(Folytatjuk.)

Vfuo§tOrony.
(Imrédu J. lelu.}

§alzburg látképe.

)
22



A

MINDEN CSERKÉSZ
]ó FEtvÉrEI§KET xÉ§zírH§T

MO§T FORGALOMBA KERüt_ő óx9 cM NAGysÁcu

BOXKAMERAvAt
ÁnR: 2 IsocHRoM B2_8 FItMMEL

csAK 11 pENcő
EGyütr

HlREK
,4.t e|sö magyaí cserhé§zvezető; §zllassy

Aladáí nevét vi:e]ó budapesti 28i. §7.. caer-
készcsapat ítnnír]iásának tizertötódik évIor-
d§lóiát ünnepelte, szeretettei kószönti a Ma-
§yar Cscrkrjsz is,

A büdape§ti 5. sz, KEG. cscs. ápr. 3-áu ün-
rrepélves Új0ncaVatást raalüit.

Árva|ányilai a békós+set,ai 239, Munkácsy
csapal plakáttrjsáxjár:ak cínre. ilár ;násodik
éve jelentetik ne § irtinden hórrapban színe-
sen'kiíesLvc ós ttytltntattitt bctűkkel írva. A
íebruári slzám ör"gcserkészszá;n volt, a már-
ciusi har"afizrrs, ,.|z árilisi ttljes egészében
vürsbcll a cst:rkÉszköl|úkÉ.

Fclvétel a kő§zegí missziós szemioárlumba.
Az lsteni Igc'l-ársasása misszir]s szerzeles-
rerrd (a Szent Mihály Misszit'ls Naptár, Viliil-
llosta ós kis fíitterjesztö kiacltija) kószegi
missziós szelniniiriurnába növendékei közó
i+lvcsz a sitrrndziutn,nak mitld a nyoic tlsz,tá-
lyára nlytn jir, jírl taltuItj és egészséges íiú-
kat. akik hithirdetók akarnak lenni. Érett-
ségivel jelentkezíik a noviciátusba kérjék
íelvételüket" A felvétel leltételcirö} bóvebb
i*lvilágositást nyuj,i a Sz;ent Imre Missziós
§zernirui riunr, Köszeg.

A -líltlcr-Jugend" tellesítrnényvizsgálának
.r§ő, atletlkai íé§ze. 1. 100 m síkfutíls:
l{ nrp. 2. 30{.}0 m terepfutíts: 14 perc, 3. ]'á-
votugrás: 4.25,rrr. 4. Buzorjírnyhírjltás (SO

rlkg<rs huzoílán,nyal, 1n m szé.les páiyáa):
J§ rn. 5. §úlytltlhjs (5 kg-os súllyel): 7,50 rn,
o, ftúzó<lzktldás: nóxyszrr.7. [íszás:300 m
{tctszésszerinti idai alati), vagy időtartam-
úszás: l§ oerc. Ahol úszás nem lehetsóges,
kerékpározás (20 km) 50 perc atatt.

A m. klr. posta bélyegmúzeuma (Buda-
pe§t. t., Krisztilla körút 1?.), a tsr:dapesti

Nemzotközi Vásárral kapcsrr}atba,n április hó
l9-t<ji május hó 19-ig, hétköenapoktn és má-
jus 8-án vasárnap, dólelőtt 9*1,3 óláis, szoín_
báton 9.-*l1.30-jg nyitva iesz" A vá.sár láto-
gatói vásárigazo}ványuk fe}mutatása mellett
dijmentesen; más érdek!ődők 40 fillér beléptő-
dijért teki.nthetők meg a béIyegnúzeumor.

ÉLETmENTÉ§
Áz an80l vlzbölmentés l937-hen. §z aalal

vizbőimentii egyesület 1937-ben 522 esetben
*yujtott segítséget A,ngiia és lrlirnd partjain,
Á me,ntés 438 esetben eredrnényes voli.

Németaliöldi vízbelulladási §tatl§rtika. A
ndmetaliöl,di vizbólnrentii e,.ye§ütret most közli
statisztikáját 193.].-l937-i*. Na§you szomorú
része a statisziikának, antclly a gyernekekriíl
sz(ll. A,z említett időbe.n E3l xyermek iulladt
vízbe (16 éven aluliak), rnégpedig 630 fiú és
20l leány.

Tírista-bale§§tek Au§ztriábaíl. A német_
osztrák Alpcn-Verein közli ténykedésének
l9?3*,t927. id,őre terjedó statis2ti.káját. A
ba}e.setek szírlhe.lye Alsó-Arrsztria hegyvidéke,
Elsősegítséget nyujtottak t|4Z scbesúltnek.
44 esetben csak kimeríilt.vtrlt a sególykereső,
295 tuíistát már csak holtan ialáltak meg. A
balesete.k között volt: Síba]eset 638, szikláról
ieesés 39í], síkos talajon elcsúszás és sérülós
34, zivatarba.n eltóverlt 45, ,lavinaomlás, J3,
szakadékba esés 5, ki,merülés hóviharban 55,
me§fagyás l, kóomlás 4, lezu.Iranás hegymá-
szás közbctr 253, szívhúdás, agyvérzés 3,
külőníélc más balcsct l,]8.

Tömegb€lyegek, régl tevclr ':ek, bélyeg-
gyültemények véiele, r r/ §a, c§er€.
Szllágyl Béla bélyegker€§k...ti, Budaoést,

IY. Kossuth Lalo§-ütca 7.

--]r--'T r \ lEs!r-:A Xll. Magvar Eszperantó Kon&resseus
eliikészítő biztlttsás:a meírfelelő számú je[ent-
kező esetón eszperantó cserkésztábort ren-
dez" Á tábor jír,niurs 4-*5-6.án lesz a Me-
cse,k hegységben. A tábor rendezői a 673. sz-
Pius cscs, eszperantista cserkészei és a 2l7".
sz. K. M. l, cscs, e§zpe ra,nti^§ta cserkészei.,
A tábor részvételi dlja 4 P, arnelybőt 1 P-t
ápr. l§-is a rendez(i.bizottságnak kell bckül-
deni, a többit a lábor első rrarlján. A rábor
résztvevöi kongresszusi díjat nem íizetnek,
dc minden kedvez,ménybe,n részesülngk. Meg-,
hívót minden jelentkezőnek díjtalanul küld
Berényi Sárldor, Pécs, §zigeti tlrsziigút l49,

KöNYvlsilERTETÉs
llleetetent az ,,Örsvezetől Not€§z". tlar_

madik, bővített kíadírsban jelent mcg Balla
I)ezső szerkesztésében az ,,Őrsvezetői Ntr-
tesz". Kiadója, a tlárshegyi Őrsvezetők Kórc,
vagy röviden .,Hők", jó ,,rnÚnkát véglett,
mert a zselrben jóI elíérő kis füzet hasznos
tanácsaval minden ősrvezetónek ketlves
barátja lesz. (Dr. Sz. P.)

§zéo húsvétl levolezölapokat hozott ioí-
galomtla lapunrk rési lnunkatársa. B,ozó
OyFla cserkészc§apatti§zt, iparmíívósz. Ahá-
rom színes leveiezölapból álló srrrozat da-
rabja 6 iil]éréri megrendelhelő a szerzőnéI,
(Szeged, Tarján-u. l3),

ffiffi ffiffi

Az életmenlőknek szenleli ezl a számol a Magyar Cserkész
I3y véliük. a közclgő §rcnt György napot méltóan mcgünnepclni. ,,Amlt a legkisebbnek közülctck csetekcsztek.
nekem cselekcdltekt' mondja az Ur. Dicsőség, elismerés ér hála a nemcstclkű élctmentőknck
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üzEN Az M. c§.
vésh pál ottó. szép gondolai és !ó pár-
huzanr, csak mé§ a verselés nem tart vele
Iérést, De maradj ezentírl is ilyen }rlzó, ilyen

fiúkra van szüksés! ._ Bobály Józset, Bé-
késcsaba. plakátujsígotok lrír,ét hozzuk.
Egyik versedet közöljük a cserkésziiúk írásai
közt és nagyon meg§zeretiünk rajtuk keresz-
tül té§ed, őrizd rnes továbbra is cserkósz-

le}kületedet, tefinészetszeretetedet. * Kele-
men Fereng. 69d" Mi nem tettük így {el ezt
a kórrlési az oivasóknak, (talán a Zászl&tk),
de örülünk, hocy ilyen komoly átérzés-
sel ,készülsz a katolirkus fiúk nagy
napjaira. Ötletes fiú vagy, sokat vírunk
més tií,Ied; de most nég ezek rcm kö-
zölhetők. A versekke.l, a jelenettel is nagy
sikered llghetett kisebb körben, de itt, ahoi
annyi fiít szerne nézi, nagyo,n hamar észre-
vennók, hosy hol sántikál a rím,elés; vagy
hogy mennyiben elíúlozott a tréíás jelenet"
Ne.m baj. látunk méc bbbakat is tóled. *
Bu*ács Kálmán. Március l4*én órkezett a
március 15_i vers, amikor már nekün.k régen
kész,gn kel}, hogy legyen lapunk, sót már
po§tára is van adva.

mAffTAn C§BBIIÉ§ruFIŰIí!

A rzemlén

Vitéz Nagybányai H O R T H Y M t K L Ó §, Magyarország kormán yző!a,
a magyar c§erké§zmozgalom legfőbb védnöke, l938 április 24-én, délután 4 órakor
a budaőrsi Közforgalmi Repülőtéren

rumc§zmmLúL,I A e§reBil(É§zc§ÁI|AToIíAT
és az azt követő díszfelvonulá§on yalam€nnyien ott 1.8yetek!

PxP}N
Ez a néhány nxagyar róvásirás-be,tü az

udvarhelymegyei Bógöz íalu templomában
található. A templorn sóti,kus stilusú; a XíV.
sz.-ban épüli. A íelilás vörös krétaírás és az
t48ü;l530 körüli idólról való. A felí,rásnak
kétíéle mtgíejtése ismeretes. §syik meg-
íeités szerint iérli,nevet ielent. ts,hhez tudnod
kell, hosy Székely-UdvarheIyt6l körülbelül
25 kilfinéterre taláüató egy Atya nevii hely-
sós. A másik mesfejtésre teljesen öná'llóan
kell rájörlnöd. Az eredetí felirat 89 m,rn hosr.-
szít és 44 mm széles. Az olvasáshoe minden
felvilásosítást meritalál§z ílli.ndszenti Béla dr:
Magyar róvásírás c. cikkében. M. Cs, 1938,
márc. l-i szá,ma" (20 pont,)

2. Avízböl menté§... parancsolata
Áuíts,d tiesze a víaból mentós parancsrrlatait.

(20 pont.)

3. Mít tcnnél te ?
szerecsenország igaz €s bölcs. a oond-

vise,lóben blző kirllya súlyos beteg, pedig
éppen mo§t lenne reá nagy szüksóg. 0r§zá.
sát kétíelól is szorongatják, tla meshal, né-
pét tü§tént leisálzzlk, tehÁt mindenlréppen
me,g kell fienteni" A sebészeti beavatkozásra
csak egy orvos képes, aki mór szásuld is a fó_
város felé elsőrendü autóján

Dc jaj - nyikorog a fék, * már késól
elütöttek egy rnosoly8ó. barnakópü para§zt-
syereket... A közelben más orvo§ vagy
rnentó nincs.

na bekötözik a súlyosan m€g§érült gyere-
ket, megmenthetik ez életét, de közben
me,shal, a bölcs uralkodó. Ha továbbs2ácul-
danak, elvérák a gyerc&, de megmgntik a.k,ir4lyt. (Az autóra nem lebet felvenni a
gyereket l)

A |,4§GFETÉ§EK ÁPRlLls to-|G KüLDINDöK BEA KöVETKEZó CIMRE:
MAGYAR csERKÉ§z R§rwÉNY§, BUDAPF§T. v, NAGY§ÁNDoR UTCA 6

l.,Rovárfrár reityény

4. Buga Ferenc ú!onc: Á cserkész mások
iíánt gydrl,géd, rna,§ával szenrben szigtlrú!

Megfejt6k
Legatább í0 p§ntot nyertek a következó,k:

(tJ,sytátsaik kissé nehéz volt :r rejtvé,ny,
rnert a teljes pontszánrot (92) nem nygrte eí
senki.)

27, cscs" Fecske őrse, 126. csc§. Rigó örse,
l6U. cscs, Zerge őr*e, 196. c§c§. Fecske órsc*
264. cscs, Mókus őrse, Áoem l., Bánhidi L.,
Berhidai l,, Csitt. l. és üellórtiy L., Déshy
E., Déká,ny O-, 0áIcsi.ki L, Oyeney Cy.,
tmre K., Kiss Á., Kiss E., Kurucz E., Maut.
ner Gy,. Máriafai E., Molnár F,, Papp A.,
Párdányi R., Resős l.. §antuel E., Soós ts.,
Soós T., Takács E,, §. Tóth 0y., U,ngár L

Jutalmazottak:
Négyszögletes, katonal, alumínlum por-

tyázócsatka, (lala a c§€rk€§zbolt központla,
Büdap€§t, Y., Nagy-§ándor-u. 6.} Nyerte1
§oó§ Tlbor, Il€ve§.

tlankó Béla dr.: ,,Ylzen ós vlzprrton"
című könyvót nyerte (a Magyar §serkétz
a|ándéka): Plros Tibor, Cesléd.

Az orvo§, Krisztusban ítjjászüle{ett. hívő
és hazáiá§tt assódó enrber.,. Tanácsot
lstentól kér. . .

l(éídé§: A két lehetőség közül te mclyiket
választottad volna?

A yálasz 50 szónál töbtl nerrn lehet. Figyel-
mesen olvassátok e[ a feladatot és jól gon-
doliátok meg a választást ós indokolását.
(l00 po,nt!)

{. Van-e kishr.ígod vagy kisöcséd ?

A kissyeíek még nem tud,magára visviLzsli.
Mitryen bal,esetek érhetik az !-4 éves kis-
gyer,meket? Sorold fel tlket. (A mentési mód-
jukat nem kell feisorolnod. 25 prrnt.)

Megfejtések
1. Az ötletes mozdonyvezető az A kocsit

rátolatja a fordíltóra- A B kocsi segítségével
lebuzatja az A kccsit és aa e.gyenes vágány-
iészre áll,ítja. A B kocsít rátolatja a fordí-
tóra. A tulsó vágányról lehuzatja az A he-
|yére, az A-t a B helyóre toIatja, maga is,
mint aki jó,l véeezte dolgát, a helyére áil.
(Nasyo$ sokan nem olvastá,k el figyelmesen
a feladatot s péltlául a mozdonyt is a foldí-
tóra járatták, hclott ,,nem fér el"!

2. Mi a címe, ki irta?,a) Madách: Az em-
ber tragé.diíja, b) Ady: Kösz(ifl,et az életért,
c) Mécs: A kirándulás elmarad.

3. lllllyen nemzetis6güek cserkésztelvénye?
Il{,enókült oroszoké.

Van.e már

Cserkész
könyviegyzék-ear

Még ma küldi b€ a ,,l1.4il8
Magyar Crcrkész, Euda-
per§' crekkcn a kladóhlvatah
n*k ó0 flllért, hogy e héten
már megkaphr§§ad l

Az őrs mlnden egyes tag|a részére egy-
€8y, őr§l áltatiolvényt (t 4ü ltlt.) nye,rt .,
t9ó. c§§§. Fecshe örse, §zolnok. (Adla: Ppl.
nlc€r Károly ötvös, óregcseíké$z, Büdape§t,
xl", Ilorthy ilittós-rtt 28.}

2§-2§ daíab lényképlevelezölapot, a jlla-
ryar §ssrkész ílándékát, nyerték: .lllárlalal
Endre, Budape§i é§ Boíh|dal l§tván, Baia.

3*3 csomag ,,Prllce ol Walesí kótseor_
siiltet (Glasner Ede Rt,. Büdape§t, V., §zent
lstván.körút ó. atárdóta) ny€rt! a l60.crcs-
Zatge ör§e, Büdap§§t é§ ]K{lor László,
Rákosllget.

Telekt Árdvéd gróf: ,,Növény§lnk haszná-
ról" clnü albumát, a lllagyar c§erké§z atán_
dókát. kaDta: §lmon Gylla, Brrdaógtt.

Egy-egy darab *€retezett képot {adta3
lloínann Ferenc l,épkereskedése é's hóp-
keretgyrlra, Bud8pe§t, IY.. Oerlóczy-u. §.)
tryertek: Bene Béla, Budapest és Klgs Áron,
Budapest.

Velösy Elek: ,,]lllgka" clmű tönyvét, a
ilsgyer Cserkész, fllándétál, íyerte! §oókt
Tóih Oylla, Debrecen.
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§zÉRKE§zTll FoDon ÁnPÁD

aolt egy fehér kí.s bárányom,
Rája még most is ernléhszem.
Rézcsengetyű uolt a nyahán.
IIej, be rég aalt" hej, be régen!

Anvárn adta ám, húsaétra.
Hogy örült, hogy uert a szíuem.
Mint hű hutya, klsért engem,
Oly szeretőn és oly híuen.

Egyszet aztán, iaj, elueszett!
Hoaá lettél his barika?
Rerestem őt uölgyön-hegyen,
kerestem őt sírua-ríaa,

Sok naP mulva, milyen csod,a,
Este uolt már, késő este,
Csengő szóIgtt udvatunhon,
S szíaem dobbant, phogy leste.

kirohantam. Hát kis barím
Elém szalad.t iagy bégefue.
Kezem nyalta, hazzámsímult,
Hej, d.e uíg is lett a hedae.

Tán eIIoPták? Hol is járt-helt?
Mely faluban, mely aidéken?
Sohse tud,tam meg. Baríka
Netn monrJhatta el azt nékem.

O, m,iJy boldog voltam akhor,
Milyen aidlim kedaem támadt.
O le l ge ttem, símo gattatn,
Az én drága barihámat.

Ázóta be soh, sok éa mult,
Eljárt az idő |elettem,
De hed,aes, széP barikámat
soha, soha nem feled,temickí 

§ándor

gűráMtí űárúru,

/á -§pi.mnnn I{alendéí"-Ml }

( Á ,Swemann ff.al€a'ilef'&l}

A bárány
,,Miórt sírsz, báránykám? Mert megvertek asszonyk&m.'"

Mily*n szívreható nópdal ez! Hiszen'ez a kedves állat
m,íi6 a az áriatlanságt

Tava,sszal, húsvétkor sok bárányt ál,doztak a ré§iek az
Istennek, a mai emtrerek a gyomruknak. Bizony ártatla-
nul tiik áldozatul évenkón{ an a sokmillió bárányka. Ezek-
nek ri,rtatlarrsága és áltlozati volta fogalomm,á lett, oly
tisztán, ho8y ea Üdvözítőt is húsvóti báránynak ábrázol-
ják; Ö az Isten tráránya, Ágnus Dei, ki megváltotta a
világ,ot. Más kép szerint pedig Ő a jó pásztol aki óletét
adja az ő ju}raiórt, aki tötlbre becsül egy megtért bárányt
száz másiknál, aki azt kívánja a vílágnak, hogy egy akol
legyen és egy pásztor.

Győry Yilmos kiváló költónknek ven €gy kedves verse-
A pásztor elmtnt eltévedt birkája után é§ nem Mar.ikára
bírta a barikákat, hanem a barikákra a kis ,N[arikát,
hiszen még cxippség volt a leányka. Három barika meg
is védi emberül a kis Marikát darázstól, ürgótől és ,nrin_
denfóle veszedelemtől úgy, trogy semmi baia sem, történik.
Á pásztor jó sóskenyórrel háláIta m€g a barikák jósását-

Ime a bárny, aki óvja az embert bajtól, búntöl, pedig
ő ,maga olyan vódtelen, olyan tehetetlen, hogy csak össz,e-
btijással tud védekezni vihar ellenn farkas ellen. M.ivel
védi az embert? Az ártatlanságával, odaadásával, szelíd-
sógével, óldozatosságával, szép póldájával. Mi ellen védi
az c,mbert? Á gonosz szenvedélyek viharoi, a trúnök far-
kasai ellen.
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Könyvoket és térképekat
GRlLL_félc xö NyvrnnrsnrpÉs
GERGELY R. f.-t._nál
8udapost. V, Dorotty* u.2,, vásárnliunk !

Tcetntvoléli Ut.§ítáJ :

!, ÁIlaldnos szabdtuok , . ", F *.lrs
1í, 1.|ület, Jálé]$k. ,....t}*.1G2. ,, Szahadgyakorlalo/r. ... P ...lli

3. ,, Allétika. .... I' -..P04. ,, S:ergyakollatnk....,. j'n .---.16
,5. ,, Uszris. ..,.., }'**"g{'614 ,, cörög-rőmaí birkd;ris . P .--",ro

618 ,. OköIuiuús. ,. . F .- ..tS
6lC ,n Cselpdnc.s(Jiu-iilsu)., P .1l|r.,, Ker$Itpározris .,,., ",. l',--.-.108. ," §ields. ... . .. .l§ ..--.1l|
9. ,, CóIlőuőspart.,. ,.,. . , . 

') 
-*.,101l}. - Euezés. ?urlsíriskodá.s. I} ---.4a

"|. Cs .tl. rCs: ö*sees füzeteí egyiilt... 
'} 

P.70

Nem bánt má§ ál-
latot; artyja tejé-
v€l, majd illatc§
fűvcl táplálkozik"
Mikor & világra
jöno olyan gyen§e|
hogy alig áll a 1á,
bán, azórt különós
§ondorást igényel"
hz {rjszii}ötteket
anyjukkal eg},ütt
legalátlb egy hótre
külön ke]l rcka§z-
teni; az anvja tő-
gyét tisztán kell

tartani koloncos gyapj{rtól és irlegen anyagoktól; ha,gyjuk tet-
§zé§ük §zerint szopni a lrfuánycsecsenriik*t. Kót-háronr hetös
korukban, mik,or má,r érdeklődrrek a szála* takrrrmá,ny
Ós rrz abrak ut.án is, titszta hell,et keritünk *l szám,ukra,
Tác§ólikal, ,hogy az á,nyí}k ne tudj&í}ek orl*rnenni" í,,s ot{
iátjuk el iiket ,,pillangós'( §zónával, zizatt nabtsal, későb}l
€8é§z zabbal liorsóda,rátl*, ktlrpába,, olrripogri,csatör:rne-
lókLre kcvcrle,

:tz a,rryajrrhclt i§ különö§en dú§ táplól,éktln kell tar-
ta,ni. Tejóvel rneglrálálja. I)e rremcsak tejévet, hanen} te§t-
x{rlyával, }iár,ánytrinak xúlyáva1 ós egészsrigóvel, valaminl
g},alji,val is.

A gyapjútertnelé§ nálunk nem jön arrnyira számba,
rnint, ouokban a tlúslegelőjű hegy,i jtthászatokban, airol
nagyban rrregy nrinclen. Látjrrk képünkörr, milyen vastai4-
bttttdá,jir útlatok ,teremnelr oti., ,,trol a, hércek fejérr hó-
korona csillog s. rr bórcek aljában lav*lszi pompában virá-
sok fe§olnek""

§ajnos, *lszakatl,tak tőlürrk cegk rr jó zsíros birka-
legelők, dg azért már csonkah"tuánkl].1n is tlrr]unk jó töm-
lős túrót, juhsajtoka,t e}őállítani. különösen a }l{.}l,to-
bágyon,

Úvenkérrt másfél milliónyi irllományurrlr folyton neme-
sedik, tökélet,esedik a g§ndo§ vrirfrigrílósek és szakszerú
kezeló-q folyilrn.

A körömfójá§, lépigne, mótelykór. riiirkór &z elővigyá"-
zírt köv€tkez{óben mírrdig kisebb térre szorul. Le8gyak*rib}:
a rúhe§§ó8l. Téle,rr csak bekenjük a rühe§ helyeket }rón*s

ós káí,rányo§ va.gy }riganyas kenőccstrl, melegeblr idölie*
azorrb*n |i%ü-a§ krerrlirroldatlrarr fiirösztjük julra,inkat. Ay:

elsdí fürtletóg utá,n egy }:ét mirlva rijra megfürószi,jrik ő}r*t

és ez időberi az ő|at vagy ;rklot ós etetőrácsokat aiatrtos;l'n
tisztitsirlt ki Ós mcszeljük be. :

A grrnr!ri_q f,llarillrlás a ltlrrjobtr állalvórleierrr

A ltvaroskocsl§ok l§ezoltatá§a. ,,AZ állat-
kínziis ós a Juvaroskocsisok" cíne r közöl
alapos ci,kket a Magvar Rendőr című lap
március l{.i száma üimesi vince rendíjr-
főtörzsórmesler tollából. ,Ez a kiváló rendór
follrton azotl töri a lejét, hogya,n lehetne
segíteni a budapesti állatkínzó állapoioko,tl,
Multkor esy önmíiködö szerkezct esznréjét
vetetts föI, rn,ely az istráng hosszúságát sza-
bályoz,ná, rnert a nagyon hossz{ és a na-
gyon röviti istráng egyaránt kí,nr;zza a lovat.
Y,zútla]. a,zl kívánja a ielcs állatvódő, hosy
a fuvaros'kocsi rúdjába u§yanaz a szá,m le-
,syen bcleégetve, mint amely a kocsjra sze-
lelt névtírblírn is olvasható, flzenkívül a régi
rODgyO§ igazolvány he,lyett minden szállítás-
nál olyan jegyzéket adjon a iuvarosgtrzda a
i<tlcsisnak, mely prrntosan íeltüntes§e a gazda
és k*csis nevót és lakásál" vala,fiiüt a iuvar
tárgyát, súlr,ít, írtirányát, céljlit. nz a jecy-
zék ,nagylra,n ,megkiinnyítené a kocsis i,sa.
ztlltatá§át ós biz<lnyára az állatkínzások ke-
vestrítésérc és csiikkenióséte vezetne-

A íeildőr, a?. aú6 ós a ló. Bizonyos, hogy
a rendíjrök jobba,n szeretik a ,lóiogatokat,
rnin,t a gépkocsikat. Minap --. amjnt egy irír-
lapban olvasható *. egy rendór így ícjezte
ki ma,gát: ,,Mós íalusi l,egénykoronrban ma-
saűn is íoglalkoztam a lóva,l. a katonasírcnál

is, hát bizony alaposan ismerent és mond*
hatonr, hogy rrnnál különb, okosabb állat
nincseu és neke,m inkább kellene egy lil, rnini
tíz i,]yen büdös ördög§zekér, ami csak arra
va}ó. hosy megbololidltsa az eln,lrert."

Nagyszerü mezö8azdaságí klállitás zajlott
le !ludapesten a tenyészállatvísárteJepsn
márciu.s 23-a és 28-a közöit. Ötezernél
tiilrlr syönyiirü állatot hoztak iöl ez alka-
lomm,a! és örvendhetcti a magyar sziv állai-
tenyésztésünk sz.ernmel Iáthaki, számokka!
ós b:tnkókkal mérhetri hatalmas fejl(idésén.
Lcgn,agyob gyönyórűsé§e lekote{t az íllat-
barátokrrak, ín,cít annyi cstldapéldányt sehol
sem lehet látn,i, mint egy iiyen kiá,ilításrrn.

Vas vármegyélren megtlltotta az allspán
clgányoknak x lótartást. Mót{ az egv helyen
lete]cpült cisányok is rendszercs kóbor éle:
tet dlnek és ezt iókép a vonriá}laiok hasz-
lrálata ieszi lehetíjvé. Ezért fellrívt;r a Vas-
megyei a,lispán a hatóságtikal, hogy lrrvat,
öszvórt vagy §za,marat csak n?. elsűfokú
rcndőrhalósá,g e,ngedélyével szerezltesssnek
a cigányok, ilyen engodóly! petlig kóhor
cigányoknak ne adjanak. Bzt a szigorú intéz*
kedést mi állatvédók is öriimme! üdvözól-
lretjük, mert a cigányok rnlnd a legkegyetle-
nebb állatklnzók.

A" kocsmázó kocslsok ellen Békés várme"
gye alispánja rcndei*t*t adott ki és mind-
iárt meg is büntettok egy kocsist, aki órák
hosszat kártyázott a. tótkomlósi kocsmában,
niaiatt 1ovai az éltséglöl és szomjúságtól
összeestek az utcál.

Kocslslskola Bécsben. A bécsi állaivédó
egyesület megvalósította régi iervét: meg-
nyitt_rtta krrcsisiskcláját. Á tante§tület az ái-
latorvosi főishola tanáraiból, a7 állatvédó
egyes,ülct seaké:tó vezetőibőtr és tapaszlalt"
tmberséges krrcsisokból került ki. Követendó
pólda !

Egr óv óla tem rro|t ve§zett§é§ Budape§-
ten. A saékesiövárcrs polgármestere mult íól-
évről szóló íelcntósében közlrir16 tette, hogy
a mult évi március óta neni volt ecy ve§zttt-
ség! eset sEtn a budapesti kutyák köziiit" §z
leltéilexül riz tbvédö oltás diadala és egy-
ben a magyar állaivédele,m vívmánya, Me§-
szűntok tehát az ilrökós ebzírrlatok s,s meg*
§zünt a2 a borzaszt<i veseedelem. mely ioly*
trin Da,mnkles kardia,ként lebe sett neinc§a,k
az e,bek, ha.rem az általuk rnegmart ernbg-
rek ós állatok felett is.

§lltltlák a budapestl vágóh|dakon a rltúlili§
vágást. szendy kílroly polsármestet íelter-
je§zté§t i,ntózeti a iöldnrüve lésüsyi minisz-
ierhez, hogy vá§á§ elött áz ö§§26§ állatokat
kábítsák el § ne tegye,nek kivstelt a zsidók
vá8öállataiva!, melyeket nálurr.k rnég mindis
áll;ttkínzrl mód<in 1assír vérvesztéssel §ltek
meg. Száseországban 1890-ben, §váicban
,1893-t afi, Dá,rriába,n ' és §ómetorszásban
1933-tran szüntettók ,neg gzt a §yakollalol,
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Szólesen és hosszan terjeszkedik a ,,bztckti.s", Kezdódik
Kecskerrrétnél, íolytatódik lzsák, Trlzlár, Orgován,y, Bócsa
és Pálri határaiva}, uzlán a féIegyházi Rugacmonostorral,
rnajd a vadkerti, hajósi, halasi trátárokba nyúlva, vóget ér
'Ier,ézha}omnál . .,

Külörrbrlző közétrrázsiai sivatagi kórók * árvalányhaj,
rlirositó. sjkár, szappangytilrór, sivata.gi orchidea, gala-
i4,onya. som. kökónyf vartkörtr,, h<lrrika, s a töl,perryárfo ké-
pczik nagyjából kiilönle8cs növényzetét.., Allatvilága a
sivatagi sa_s. a közópázsiai taltrlastytik s a tazlári homoki
vipera, - amit a nép krrrtakigyó néven ismer..,- A kurtakigyti félmóter hos.szir, va§ta8, tompaforkú
rlütrós állat. amelynek nr&rása §ok§zor lralálos. . , De mint-
ho6ly a buckák népe rettegésében elkeseredetten üldözi és
irtja, nem tud elszaporodni, sőt la;ssarr kipusztul . . .

Az én gyerekkoiomlran móg elég gyakori jelen,ség volt,
s mikor mint 10-14,éves diákgyerek, vadászgatni vagy
búcsorogni indultunk'a buckák közé, öreg Szuhay, a bölcs
béresgazda mindig utánunk kitiltott.:

- Osztán csak nézz.etek jól a lábatok alá, nehogy
krrrtakígyóra lépjetek! ,.. 

*

Egy nyári déletöt| ** enrléIrszem, irtózatos, szélcsön-
des tróség volt. a száraz fölcl lrolnri apró, vékony, fakó lán-
gokkal lobogni látszott, -- én, rneg a két öcsém, ,rnadarászÓ
pusk&kkal nekivágtunk a buckáknak...

Nem láttunk egy versb€t §}oln .. , Fölrnásztunk nagy
kínnal egy homokdombra, s ott leültünk, Áz irtózatos hő-
sÉlgben hheteilen volt toválrtl menlti,

Már készútódtünk haza, mikor egy§zercsak a §ze-
münkbe túnt, lrogy lenn, a sivár, sárga homoktenger köze-
pérr, folyton polzik a talaj, egyszerre nyolc-tiz helyen is. . .

Nózzük .. , Bámuljuk. . . Szél nincs... De még csak
szelló se , . . Forgószél se-. .. Mi szórhatja ott a port, homo-
kot?... TőIűrrk irgy nyolcvan-*szíz lépésre?...

Valami élőlénynek kellett ott vergődni! . .. Gyerilnk
oda! ...

lpten ám, de a jelenség olyan szokatlan, olyen §oha
ncm tapasztalt tünernérry volt. hogy ösztönszerúl€8 is meg-
riíkönyödtünk tóle. . .

Nem is men{ünk le egyenesen a r,öIgytle, hanem, a donr_
bot rrregkerülve, óvatosan mentünk a völgy ielé. . .

Mikor a távolsá,g egy részét beloptuk, egyszer csak föl-
isnrertük, hogy mi veri a porfelhőt: Kigyók itltszottak a
hornokbart! . -.

Homoki viperák
dány.., Jatszottak,
lrorrx;k alá bűjva.. .

voltak... Lehetett vagy tiz-tizenöt pél_
kergetőztek, olykor egymás elől a

Először megretten,tünk, de
vá,rrcsiságunk é§ még jobban

aztán felülkerekedett a kí-
megközelitettük a játszó

agyonlőtt viperát és spiri-
móg nem lá.tott, hadrl lá,ssorr

Hirzódoztak, féltek, de a,ztán tlljiittck, mert megm&í{ya-
rántam ncklk, trogy traplcrnerúekor a kí59yóY visszacstisz-
nak o lyukakba.,.

Az édesapám lírtcsövét is elvitt,ük, s azza| kivehetl.ük
a dombrol, hogy öt agytrrtlótt vipcra hever a ltomokon,.,

Egészséges vipera ncm mutatkozolt, de ,é.n nrégsc mer,-
tirn temenni, mert a meglőtt kígyók még vonagltltüak . . .

Másnap reggel aztá,n isnrét fölkerekedtünk .. . Érr csiz-
mát ég három télinacirágot, hitztam, s mi,vel a kígy<'lk rnlrr
nem m<lzogtak, kezembcrr cgy zsineggel lcrolrantam it
dorrrbról, a szélső kí3yóra lrurkot yetettem, azzal e|ken<l.-
tüttk szaladni, nragrrnk után h(tzva a kigyót, ósz, nót,kiil
traza felé.

Ámint ,gu udvaron nregál}tunk, nr.eglátta Szutla,i a
kigytit:

-. Hát .meg vagytok ti bolondulva? - tántadt rá.nk, --
ide cipelitek ezt a?" átkozott kigyót és most a párja is
utána fog jönni!..,

Megijedtiink szörnyen ,. ,,- Merről hoztátok?..,* Erről és crről , . .. Ott van .a nyoma . . ,

- Hozzatok egy vasvillát! ,. ,

Hoztunk...
Szuhay aztán elindult a kígyó porban levií nyr:máü

követve - visszaíeló..,
Mi persze utána . . ,

Egyszercsak §zuhay elki.áltotta rnagát:_ Áhol jön! . ..
§ mi elkópedve lá.ttuk, hogy csriszik, siklik, dtihösen,

,szikrázó §zemekkel, sziszegve dobva rnagát előre a párja
porban hagyott nyonlán. felénk a vipera...

Szuhay villája lccsapott ra. . . Azián honzánk fordult
az öreg:

- ?akarocljatok a szernem elől! , . .

íronqrtj{ge;úű
Ot,thon fölkerestük öreg Szulr,ayt É§ Qlujságoltuk noki,

lrogy mit csináltunk a viperirkkal .. .

Az öreg megcsóválta a fcjét:* Hát- aztán hogylra valamelyitök kificanrította volna
a lábá,t?,.. Mi tett-volna akkor?.,, Aztán eszetekbe se
jusson mo§ta,nában bol,ontt ésszel odamenni, mert a megölt
kígyótól napokig nem megy el a párja! ..

,*

Egtefelé ,mondom a két öcsémnek:

- Na, íogjatok puskát, aztlrn gyerünk! , " .* Hová?...* A kígyókhoz!,.* ijii6,-il;á;i'miirer<r,,
--- Hazahozzuk n,a egyik

tugaba tesszük! . ". í-Iogy aki
homoki viperátl ,..

a, q:

! ?,:

]lf,
ll _ ..,,1§

t'_"..',?L 1

;:

viperákai , . .

N{ár nem lehotlűnk távolabtr harminc lépésnél tőlük,
rnikor odasúgtarn az öcsómnek:,- Lőjjünk közéjük, aztán szaladjunk el!,..

tJgy is törtónt; bunr! . . . Azza) már §zeladtunk is, mint
n,z őrültek és rne..g se álltun]k lrazáig . . .

lt
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repült tegnap délutón,a kortünk leg-
magasabb vinágos barackfájának
tetejébe. Éppen a legíelső ,ágon il!e-
gette magát ós széles jókedvében va-
lami nagyon víg nótát fütyürészett,
amikor észrevettem. Felnéztern rá és
arnikor meglá{ta, Itogy őt, figyelem,
még élesebb torokkal csipogta vidám
énekét.

*.- De jó kedved van, madárka.. .

* ín.Ondtam neki. - A télen bezzeg
csak folyvást síránkoztál és szepegve
pityogüál egy kis kenyórmorzsáórt...

Kis időre elhallgatott és többsz<i,r
felém intett kis kormos fejóvel,
mintha azt mondta volna, hogy bi_
zony i8auam v&.n ... De azután csak
nótázott továtlb. Azt hiszem, hogy
most meg csakugy,an a télerr kapotí
morzsát meg búzaszomet köszönüe
füttyögő nótájával. Nem felejtetüe hát
el a morzsá§ találkozásokat az a,blak
párkányán . ..

§gyszer csak meggondolta magát
és a kert kerítesére röppent. Otí is
elesipogott €ry xivid nótát. Azután

Kornrosfejű einke
kirepütt az utcára § egy negy akácía
kiáll§ ágán foglalt helyet. Addig da-
nolászott, amíg utáná menterrr.

Hanem onnen ,megint továbbszál-
lott egy sürgönyoszlop tetejére, Men-
tem utána,.

*, Hova . csalogatsz ongem, te kis
cinke? - kérdeztem tőIe.

Csak csipogott. És mosü yettem c§a,k
ószra, hogy már a hatórban voltunk.

Mindig elóttem repült egy fával,
egy sürgti,ny,oszloppal vagy egy bokor-
ral és las§anként rájödtem, hogy végül
is az erdőbe akar vezetni gngem a
kis pajkos madár.

Áhogy az erdőbe értú,nk, a rügyez,ö
fák közt nyomát vesztette,m a madár-
kónak. Csend volt az erdóben, .csak
néha csippant egy-egy madárhang,
mintha rajtam nevetett volna.

Nem tudta,m elgondolni, hogy hova
is btljhatott az én kis cinkém? De
hova tüntek el la többi marlarak?
Miért nem énekelnek, hiszen már ta-
vasz van?.. .

Hiába kerest€m, nem találtam meg
a trefás cinkepajtást,

- Biztosan meg akart tréfáIni en-
gem - gondoltam magamban és már
vissza is akarta,m fordulni.

Hanem akkor ez juttrtt eszembe:

- De ninek is hívott engem ide ez
a kis madár? Vajjon mit .akarhatott
velem? No, megállj kormosfejÜ ci-
nege, máskor nem csapsz be! 

" " "

Mési§ reménykedtem, hogy csak
megtalálom a kis cinkekomát és meg_
mondom neki §zemtől-§zembo, hogy
máskor ne jöjjön a kertünk tájára,
se! ., .

Elhatároztam hát, ho§y elmegyek
még a nagy tisztásra,, az erdó köze-
pébe. Oda szoktam kiiárni vasárna-
ponként az, én kis testvéremmel,
H,átha ott találcrm őkelmót? sokszor
láthatott már engem a tisztáson.

Ahogy a tisztásra érek.., utam-
fia! Majd meg keUett siiketülnöm,!
§zer meg ez€r madár kezrlett egy-
szerre énekelni! Ugyanazt a vidám
nótát fújta minrlegyik, amelyikkel a
cinke kicsalogírtott az erdőbe,

Csak néztem jotltrra-balra,. égre-
földre, mindenfelé kerestem a madár-
káL qp hiába kel,estem a magas fák
tetején, mert ott énekelt nevetve köz-
vetlen-közelemben egy galagonya,,
bokor rügyező ágán. Kis icleig nézett
rám, azután elrepült. A m,adársereg
még énekelt rendületlenúl . ,.

§okáig gyónyörködtem a madarak
énekében és csak akkor ,merrtem
haza, amikor rnegkondult az estéli
ha,rangszó a város nagy templomá-
ban. 

{.

Most már tudom, miért csalt en-
gem cinkekowra az erdőbe! Tudtomra
alrarta adni, hrlgy itt a tavasz: a ki_
rándulá.sok irleje. Mert azóta, hogy el-
olvatlt az utolsó hó, mindeddig hiába
várt az erdei tisztáson. Fenntartja
velem a barátságoü a cinkemadár,
mert tudja, hogy télen rrrorzsával lesz
tele an ablakom párkánya,..

M. §z. Gu.lbltc*tul, íhaaébt!
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tr(ra,sznahorlra,
] ,. A torony,ban késő esto

Tárogató nem sír m€ssze
Olyarr kihalt, olyan árva
krasznatrorka büszke vára.

E íájó, bús érzésekkel telí nóta hangjai melletú gon-
dolatban üljünk fel a vonatra s látogassuk meg Kraszna-
}rorkát, 'ezt a gyönyörű látványt nyujtó lovagvárat.

Rozsnyóra visz bennünket a vonet. Tiszta, csinos_ utca
,re?.eL a fótérre, a,:nelynek fájdalmráLt és gyószát hirdeti a
,lrnagyar óriás" ledöntótt §zóbrának talapzata s rajta az
,óranYUettrs íelírás: Kos§uth, Megállunk a r,omok között s
]rönnyek között irnádkozunk. . . Egy rozsnyói ma§íyar
észrevesz bennünket s hozzánk jön. Halk suttogással ezt 

"mondja: - Testvérekt Kossuítr Lajos" ól a rabföldön,
Rozsriyón l,an, hív és vár bennünkett Gyertek csak, - Mint ,

vatiúi gyászlíenet, megyiink a névtele,n rabmagyar után.,. ;,r,
MesyűnÉ, }rogy láthass-uk Kossuth apánk ledöntött, ,InÉ8-
.csonkitott szobornmaradván}rait.

IJtuuk a városka majorjába visz. E piszkos major
együ istáltójában ott fekszik elóttünk, poros lomok közt,
siémetes szaimák trágyájában Kossuttr Lajos megcsonkí-
tott ércteste. . .

- Tesívér, gyerünk! Meg ne lássart,ak! Itt slrni_ n9T 
,,

szabad!Etisiirrírilunk'abbaátra1totna,aholegyüttimád-
koznak buzgő zsoltárénekléssel a rozsnyói 1abmagyarok.Mi is imádkozunk velük e8yütt édes hazánk boldog iöven- ,

dójéért, rabtestvéreink kitartó reménységéért!- Autobuszra ülünk s alie félórai 
- irt után berobogunk .

Krasznahorka váraljára. A -Kraszna patak menti kedves
fasor árnyéka ad }iűs pihenőhelyet. Alig töltúnk el 

_ 
pár

peroet, a ]É,icsiny közsóg-apraja-nágyja ott van, ott tolong
körülöttúnk. Kíváncsiak ránk: szabad magyarokra. Amr-
kor megtudják, hogy az ósök szellemét jöttünk_felkeresni, ,

utat enÉednek-a kózses arenyjú Mihály bácsijánalr s en-
gedik mesélni Krasznahorka vára történetéröl,

- Hát kérem - kezdi az őreg, - a mi óseink a
nemes és nemzetes Bebek-familiától valók, akü igen nagy
szegén}ségben éltek sz$zadokon át. A család egyik ta8ja,
aki" pászTorkodásMl 'élt, egyik alkalommal a réten
arra lett íigyelmes, }roey juha-i legelés kiiaben szétíutottak.
Odaballasoii és láita, Éogy 

"gy 
halom arany köaepében

ott csillog-ragyog egy k-ődarál. Tarisznyájába ozedte_ a
nagyértéka k]nc-set !' a legközelebbi alkalomrrnal eladía
egi"kereskedónek, aki nagy-árat fiz€tett értük. A ragyogó
kóvet azonban megtartottá-magának; sőt, mikor rn4{ 98{
Ógész nyajat akarhk érte adni elhatárnozta, hogy .íelvi9_zi
a]anOeX'le'a királynalt. Az attoii uralkodó, negyedik Béla
nbgy örömmel íÖgadta az ajándékot, mert felismerte
azorinal. hogy a rá8yo8ó ásvány: gyém{nt s a,nasz_tg1
kérésére megengedte, hogy nagyobb ny.áj ,saímára hét
átott építhássjn. Ílenek- azoiban hét, akol _helyett
not verát építte.tett. Közüiiúk Krasznahorka büszke vá-
r,át is. Bebek családjával a krasznahorkai várba költö,
aöIt, a többieket pedig lova8oknak ajándékozta a haza

€rZ anqg,
ftieőW
tglp usll
éá2ó

WI
szolgálaüáért, Krasznaltolka várárrak lrortrrárry_zása^ tt,

Bebókek lrczÁben maradt ,a család kihaltáig (15?5). Sok
hős csatát látoüt ez a vár. Itt tanyóztak Thököly és Rákoczi
kuruc vitézei i§l...

Mihály bácsi befejezi a mesét és mi izgalommal indu.-
lunk íel á vártregyre. A várkapu baloldalán öt .ásvúcs_ő
ágít táüott szájjal'a völgynek. Nagy harcokat hirdetnek
ezekt A tratalniás vórkapun belül Jóbbra a §zent János
kápolnát pillantjuk meg. Balra hatalmas épületsor_ van,
anielvnek ^ szobáiban rósi bútorok, edények, szerszámok,
ásváúy- és madárgyüjt-emény beezélnek a vár urainak
írazdalsásáról. Itt vánnak a bivalybórtömlők is, amelyek-
iiet a"vei kútjából száltították a vizeL A vár alatt vas-
rácsog börtön van. Az ernelet egyik termében a vár egy-
kori urai: Andrássy István gróf feleségének, Serédy Zsó-
fiának bebalzsamoáott trolttóstét láthatjuk üvegkoporsó,
ban. I5y folytathatnánk .sokáig a vár leirását, m9lt tömér-
dek látirivaló van ebben a csodálatos, büszke várban!

(Guuszi bd,csá.)
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Győaelem.re
Lesz Ttéq 1.oaunk, lesz még hardunk, Keü még m.ennünk nagy rohamr_a: U}guia minilÍg, folg.adst, úira,
éiíriíii*ÓÍ,- áiiit--Űarűőt t szörnaű.- harcra,.._ nap.nyugatra! Megpendüt,ryé! p ,i lyjll _Éffi űlrt"i'maguqr aérein, Felt még mennünk_g.gözeletrwe: Süt, ltrt, tltúg 7né_g_a b.uzo_gd,ny
-ri;'űiéi--"őtrő-'t;í;' tistalrőrnt ú! életró, - napkelitiel És szörnytthal, kít eltaldl,

Ezt dalotiad kís sztueitdel, Iltegtaldl,iuk Isten kartlidt:
reitárr*tí a, ríLa,guaT, hídd-el! Karil ttiPia maiiL népúnh úLtiút!
Mert, ki, soha el-nem hagtlott, $ard oebet nt,ai.d _guözclemre
Ethülü az ősi kari!ot.'-'"-'-' Úi iteiir,- - Űiűíóiaiót '' 

Mraútzaaíl §rooüodo Béto.
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trlézi néni a hutyáját
ígen-igen szereti.
,Windenféle földi jóaat:
,Friss holbússzal etető.

Bendő Bandi gyamra horog:
EPPen holbászt ehetnék:
,,De jó uolna, lru legalább
Egy f alatot nyelketnék!'

Niri, ép|len alagút jön!
Nagyizeríi az clkalom...
Lréli Bendő: ,,Én, a holbászt
A ii;tétben behapom."

Bendíi htn,a.P, holbász uonyit.
Rézi néni eláj,ul"
Látul, horna! Igy jár, aki
A múséItaz hozzányúl!!
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A kírándulás9 meg a pirosruhás baba. . .
Á fiirk ,még az utcán is a kir,ándulást tárgy,alták,

amikor Feri clvált tőlúk, Áz első tavaszi kirándulás rra,gy
izgalomba illoz|a a csapat minderr tagját. Ntég c-*ak sz"erda
volt, rle nrár minrlenki szerlette volnan lm vasárnap lenrro,

pali Feri után kiáltott:
r- Szombaton a $yiilésen mégegyszer rrregbeszólünk

rrrinr]ent!
Feri gy,ors léptekkel igyekezett hazafelé, Hogyrrc! Gon-

dolatban máris beleg kis hirga mellett volt. Kirzlrerr azért
a, kir,ándulásra is rá,-rávillant a gonrlolata. Már }átta a
hegyeket, az er.dőt, napJyot evett, ivott a kulacsából, kri-
.sxrtt a bokrok köz,ótt s gondolatbarr €g}.mí)sután kiabá.lta
le a számháború katonáii. Pétlzét is számbavette nrég-
egy§zer. Hatvan fill,ért útiköli;ségre taftogatotí, ótvenet mr:g
elemózsiára gyiijtött már lrosszir het,ek <ita. Ez ilsszesert
egy pengő tiz fillér!

Eszre se vette, hogy hazaórkezctt.
A félig nyitva felejtett szobaajtón kereszttil bel,eg kis-'búga nyöszörgését haliotta.

- De édes anyukám, én tudonr, hogy meggyógyulok,
ha megveszed neke,m a pirosruhás, szőke babát a baba_
kirakatból.

Feri nenr akart hal}gatódzrri, de valami betsó kóní:
szer visszatarüotta, hogy tüstént b,cmenjen a szobálla,
Édesanyja bán,atos hangon íelelt a, kis Nlariskának:

.* Edes kicsi lányom, nokcm most rrincs egy egész
pen§őm a babára, de majd tra meggyírgyulsz é§ tl.rr irjra
mehetek dolgozni és lesz pérrzem, együ,tt, ntegyünk a lroltltil
s ,megvesszük a szőke babát.

A bet,eg kislány most sírni kezdctt. Azt siratta, hogy
ő a baba nélkiil biztosan nem gyt'lgyul rrreg. Ezekre a
szavakra megszólalt Feri testvóri szíve, csenclben vissza-
lopódzott az utcáLra és . . . egyer}e§en a tlaba,trolt ícló
vette útját.

- Yárj csak kis angyalom . .. *- tnonrlcrgatt,a magá-
Iran, .* megveszern rin neked a szőktl lra,bát. Níóg marad
is tíz. fillérern. Azon ,meg e8y vórbélií ltarancsot vesz"ek. . .
Mit ér nekern a kirándrrlás, ,lra to nerrr gyógyu}rz mcg t
baba nétkúl ...

Ahogy kilépett a boltbdrl, szívére ijlel{e ,& esomagot,
rigy szaladt hazafelé.

Iz,gatottan lépett a betegágylroz.
*. Mariskám, kishúgom -.- mondta, lihtlgve a, öröm-

t"ől, -- n,ézd csak, mit Lroztam neked.

Ezzel letette a csomagot az ágy szé}(lrr:.
.\ kis beteg lány égó szem,mel rrézott & c§olna$ra §

lázas lrangon rnorrrlt,tt:
*- Nem kell rrekom semnri, csak a pirosr:uhás litrba. cXe

arr1:11ku ttem aknrjlt lnegvcltni . . .

Feri boldog izgaklrn,mal nógatta Mariskát:
,- No csak borrtsd ki, , , Hír,tha iirülni fclgsz anlrak is,

amit én hoztam.
Feri öröme hatrirtalan volt, arníkor Mariska ma,gálroz

ölclte a. babát. F+,Jbonüotta azuiár a vérbélű narancsot is
s sze],etcnként megetette Mariskírval. F]tlesrrny j;.r körrrryczvc
ölelte rnpp kisfilit. 

+

§lórkezett a szoni}rat esttl, il,z utolsó meghc.széIés á
kirárrrlulás előtt. Most kell, }rejelentenitl, hrrgy rrcm vc}re|
részt a kirri,nrluláson, mcrt nincs pénze, trJlkö]töite íi
babára és a narancsrn,.

Feri szomoríran szetnlélte a firik lilzas l<(l§ziilíirlését.
tlkik nag}on sajtrírlkoztak. }rogy Feli netn rncgy veliü.
}Iilrha kérrlczgctl,tik, trogy miórt nem ülegy vclük, aát
felelte. hogy majri igazoljir magái a parancsnok úr előtt.

Amikor Laci bácsi rrregól,kezett, rövid gyűlóst is ta*
tott^ak, Laci Lrlrcsinak őszinión megmonrlta Fcri az igaz-
silgot. Laci liricsi lnrtgrirti őt biztosatt.

* }:"s lreírta,rl rr jírttrttetlet könyvecskódlre is? *-. kár"
dczte L:rci bá,csi.

-._. Igen, lreirl;am. Csa,k iru;nyit írtanr: ,,Baba, nata,nt§
Mrr,riskának. Nem nrehctek kirándulásra. Majd náskorl"

Laci bácsi megsírnogatta Feri ícjót és ,a firik feló
fttrdult:* Hallg;assatok itle, fiirk! _ monrlta és felolvasta a
bejegyzéstFeri jótetthönyvecskéjéből. lJ,zért nerrr jön
Feri velünk ho}rrap! Mit gorrdol1;ok, megérclemcli-e, }rogy
csapatkiiltségen. méí{is rrragunkkal vigytik?

*. Ig€nl' Élj€r}! -- lrursogtak a fa]alt. -*- í'eri ltneg-
órrlemli! Feri jó fiúl s]ljenl

I.aci trácsi még ezt mondta Ferinok:
** r! szürotet nrind,cnt legyőz, fia,ml \reliink jössr }tol-

nap! Kishúg,ottért perlig nrirrdnyájarr irrrridkozni fogunkl
,F

A kiránrlu}írs kitűnőerr sikerü]t, Minrlen firj öriilt neki,
De Feri ört}me kétsz,eres örörrl volt.
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A Magyar Cserkészszövetség lrlíatalo§ Lapja. Iltófizetésl ára ggy éwe 2_ pcngó§0 íiltór, amely egy§zerro külderldÓ,bg, FF:"! "sztiln Íra 28 filtÓr.
ölóÉúEiamuet.4?8,Szerkesltbsér§kiaaófriüuil-nuaa.i"st",úlu.gi_§*daor*u!c& 6. Cslrkészlráz. §zr:rl<esetóslirt ús kildásért felclós; Kosch l!éla dr,

Kiadia a Magtar C§erkész§z$vet§é§.
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l6yÁNL7§ BETEGSÉű
MAMA.: Mit lustdtlcor],sz, Peti., ott a

sarokban? (}uere csak, segáts íakarí-
tani!

PE7'1: Neln mehetek, an1l,ukt_ítn.
iir;ssztll ét,ze,m, magam. Reszltet. a ke-
i€?n.

;?IAMA: Rendben tan, Togd mtg 0
s:önyr.get és rdzd ki!

,!l

]\

\.i

.- A SZO*{,tS HÁT,{L[,í;\
Parancsriok úr, aki egyúttal tanár

is, lürden! rílegy a cserkészeivel.
-^ l!é1l, a víz flúk? _ kí:rcl,i a lu-

tlickolri grerikektő1.
|- ]li n}-akig ér nrutatja !á?"

egyik.
- Jó: van ianr. leülhetsz * szól

szórahi l,,-;:;;ri a ranár úr.

.\J_i\DÉK

- Tilnap, r,llt a szüle!ésnapod. Mit
kapiái,

-_ ]},.::,crgörcsót.
,{

\:ICI\ÁLIs

- i{ajió postás úr, nriért nem sráll
1 i _ Iláif8','
}í =: nem érek ra. Eg_v sürgős

-,.- .i-l] }i12|+5.:41-,1-1.,

tóL IshIER K BGyM"{§r
Két tli,tikot uendégségbe hlptah" Ya-

csatu uégén ldtjtik, ltogy a többi uen-
rtég 1nie.lőtt tdaazík, bortaaalót, a.d a
szobakinynak,

-* Te * s,itgja az egyí,k, nerlL
gand.alod,, hogy nekünk it illene borra-
ca.Iól, aelni? Te menn?tit akarw adni?* É,n hozztíd igazodom _ súgja
,uissza a TLásíh,

-* Neyn lesz az keués? "* uggadal-
,m.askotli,k a kérd.ezett.

r:Gy KOL&U§ Xöíröc AZ aTCÁN
UGY {lR (ak,í oruos, tnegszúnia is

íg?t szót hozzd,): Itt a nhiegueríL} §íe-
géng ernbe,r. Raita, a. timern fu, Déluttín.
iöjiön íeI ltozztítt, aruos tagyolt, K.i
fogo,m gyógyítani a köItögésllől.

"Ií0I,DU§ {rhrLülten,): Isten merús!
H,iszen abbó| élekt

NYELYTÁNlJLÁ§
* No, flam halarlsz.-c az &n80l ny€}v.

betr?
--- Nagyszeriíen, papa. Arnikor lrezd-

terrr én nem ért§ttem §emr§it. ríto§i. eü-
gem í}ery} ért ,iienki,

pLőLEptl§
*- }io, fiarn, hogy haladsz a mírfrely-

ben? -- kérd,i az apa inasfiától.* Jól -* szól büszkér"r a fi{r" -- A
napoktran elő is tóptcrn.* No ez örvendete§. Ü]§ }to§ya.n?* §át már szabarl nevetnern, ami-
kor a mester a másik inas fülét liszr,a_

I,,aaTBAr"
Báryü§ (keseruesen böső öctsé-

hez): Hdt neked mi bajad uan?
ÖCSI: Mig kérrl,er]!? Hiszen tíjrtad,

amik.or Baka Tóni ,íne{lrugdc,§írtí.
Miért nem jöttél segll.sligente?

BÁíYt/S; Azt. gondoltam footbalot
tolt.

Á §ZIMI.TLÁNS
An ezredorvosnál jelentkeziii egy

}ratona. Áz ezredorvos rákiált:*. Yetkőzz let* I}ocsánat ezred.orvos irr , . .* §em,mi }rocsánat, *zonnal v§t-
hőzz le!

Á katona levetkőz,ik, az ezredorv,os
megvizsgilja, aztrln dtihösen ráordít;* Mit a,karsz ,te itt?l Hiszen nincs
neked.,gemmi bajod! Szimuláns vagyI* F1n trern vagyok .szimuláns, ha.
naru &z ezredorvos úr Ltj ordonánca ósjöttem megkérdezni, hosy }rozhatom-e
ez.rtdorvos úrnak a vacsorát?

ónÁsBoirBÁ]y

- Yí,ssza,ltazlam &z órút.
rtizni. kell, hagg jdriart..

** Hd,t Teiaza,

- De még tgy i* órú,nként
l;ésik,* IIdl gyarsabban rdzra.

,rrl ? a
crelkór*ck hlrlr|tóir

TAVÁ§ZI üLTETÉ§
Kis/iú (aki az apja mögött mcgy.

lnikor burgonyát ültol ): Dicsérj meg,
papa, mert felszedtem minden szem
burgonl,á.t, anril, te leejtettél"
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MEG EGY üLTEL,É§
Yagy ahogy a uórosí fuú a tyukülte-

tésí elképzeli,
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Nyometott Tolnei Nyomdei tlűintézet ér Íledóv{llelet RlT. Budapet, méiynyomó köríorgó3€p*ln
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Fehér WlGWAill
sátorakció husvéti

2(trx2íl0 Gm alapterületú,
l§0 cm maga§, cövekekkel
és csomagolózsákkal együtt

,19'o

BUDAPEST, v,
Nncv-sÁNDoR uTcA ó
TEL. ll|-lta. Po§TATAK. szLA t l83

DEBREcEN,
FERENcz 1ózsEF uT 26

KAJAKoK
A györi Rába.glár készít-
rnényei,2-3 személyes

P 16§"*

M i nta megtekinthetö fió-
*unkban, Rákóczi rlt ó7 sz.

ffilu lütül cs0uilrurcnÉmr

BuDAPEST, vlll,
nÁxóczl uT tI szÁM

rÉl.:rórr l4}-ata

§oPRoN,
ERzsÉser UTcA ó

€:-*

tiuilruhasilustelt
sport- és i skolaruhákra,
fe lö l tö k re méterenként
már.o.....Ps.ür-tól
TAvA§zl MlNTÁKt
Részletes felsorolás
árjegyzékünkbent


