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,VIAGYAR C§ERKÉs 7.
xvlll. ÉvrolyAtrlr l; §3Át!

glórlzrrÉst DU: EGÉsz ÉvtE z pencö.
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DR. §zTRlLlcH PÁL
lrló. §z§pT§MBER l§

MEGJELENtr x xó l.ÉN És ts.Éx
csrrcrcszÁNu: 3l,.í28

üNN§PELJUK
- ?!1|i., g"YŐzteseit. §, egyénieket éppen _úgy, .mint a c§apátyersenyek győzteseit. A Magyar Cserkész mólyen
1eghatva hajtJa m€g zásrla,!át az olimpial győztesek előtt, rnivel a kii t4agyarország lobogdl'át ttzszer szöktették
fel agyőzelmi árbócra. 9 o' -'-----

. A,gYÖzelme_k kÖzül a legnagyobb sxenzációt a száz méteres gyorsúszás döntője hozra. Míndenki bízonyosra vette,
hos{ ,a híres japán csodaúszók, a rekorder amerikai Fíck és a né-úct Fischer közátt fog eldőlnl a tuzaete'nr. §enkl se
gondolt 4 magi/ar Csikre, a cserkészre, klnek káp§t és élettörténetét olvasóink az elmult-évfolyamMl Jói lsmerlk.

§ megtőrtént a neín vórt csgda. §lső lett a sárgákkal szemben a fehér f*jri, az európai, e magy*r Csik.
l3meretlen emberek, borultak egymás nyakába, míkor a győzelmet meghallották. Győztünk l §yőztiink ! Győztünk !* kíabálták jobbról.balról.
§Y<inYÖr§ széP egY..olimpiaí győzelem. Remek dolog, ha valakínek erősebb a te§te, rugalmasabbak az izmai, szíve,

tüdeJe jobban bírja az álOatta-iramót, mínt a világon báiki más,

, , ÜnnePeljük Csik,Ferencet mindenképpen, de különösen azért, mert győzelmének kör"ülményeí olyanok, melyekből
nyiivánvaló, hogy cserkészerényei tették győzővé.

Csik Ferenc nem azért leti az első, melt nála jobb időt még nem úszott más. A japán csodaúszók sokkal gyor*
sabbak iP voltak. De a döntő pillanatban Csik Ferenc a legjobb idejé-t úszta, ellenfeíei pedig'nem.

Mi ebben az érdem ? llol van
itt a cserkdszerény l

Az olimpiai játékokon résztvevők '
fogadalmat tesznek, hogy az előkészület
alatt sportszerű életet élnek. NlncEen
alkohol, nin6sen nikotin, nincsen é|jeli
íennmaradás és níncsen az idegrind.
szert felborzoló és működését hárrál.
tató tizedik-cserkésztörvénymegsértés,
még gondolatban sem.

Volt olyan versenyző, aki any-
nyira nyilvánvalóan meg§zegte ezeket
a szabályokat, hogy a vezetősóg azon*
nal hazaküldte. Bizonyára akadtak, kik-
nek hibázása nem került nyilvánosságra,

S e sportszerű erényeknek,
meíyek nem mások, mint a cserkész.
törvény pontos megtartása, köszönhet6,
hogy a döntő pillanatban Csik g7ő-
zött és benne győzött a Cserkész.

üruNrpglünx
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iSSS-ban nrár }elrnnyatlrlban tolt rt tiiriik világirrri*.itrm
e,lill*ga,,{.il el,iieő tsrtentlőkben §oroz&[:r:s v*rcs*gck értélc
áz oztnán iradakat ós liu*óp* dönt{i h*iijárirtra ktlszii1l;
Ázsia ellen. Xpaífi btihály erriét.yi f*jedct*rn s;lrivcl,stigtt
kölöti Brir:csel a tiirűk kiakoi}rt'llításárit ón:1 kotrárorni
§yüjtőtábor r,*ióságos gyúlek.tzetc yllii *1 §érnc[, francia.
olasz, spanyrri, svéri s az angcl lőuraknak. 1ii86 jrirrius
*lején már kiirütbelüi 65.00{' főn_r,i sereg, közi)t|ük i5.000
magyar, és óriási lradikészlel, állt a hacljárat f§vezdrr:.
Lotlraringi,ai ltároly herceg rendelkezesére.

Áz {rtrakerekeel{i gyalog_ és lovassereg Esatergornnál
,ktttévált. A 1rest-i oldalorr tn€netel{5 seregrése Miksa Lrajor
r,ál*szíófejedelem vczérlcte alat.t vonult előre. nríg a jrl}ib-
part,i riere§ [ovábbra is l{ároly herccg p*rancsrlokság&
alatt maradt. Az rrstrtnrsaerekcl tneg az ág_yűkat ;j0t)
lrajólról áIlir rlunni fltltta vitte rr lradrakcltek után"

Jútrius t ?-Érr Síiksa rnegle;retéssztlrú rolrammal e l-
fcrglalja ae 1ti8"1-iki tlstronl óta nag.voilbrészt ronrokban
hevcrő Pestet és a türiik ntég íet sem eszntélt íneglepet*íi6-
}:ö}, midőn 18-án i,ottrarirrgiai Károty §eregte§t$ I}uda alá
ér" .}ítrritts 21,dn aetárr &íiksa har]a átkei a íJunán és a fő-
§eíeggel egytsiiitttt körúleárja Budát.

l]uda az tkkori kornak egyik legerősebtr eródítnrrin_ve
v*lt. amit a szárnos sikertelen o§tx}m is ékesszólóan bízo-
nyítot,t, A hata}mas erőttitmények három részre tagozórl-
tak. § fallal övezeti Átsó, v*gy \rízivál,o§ra, a hél kijr-
bástyával vétlelt, ného], lrárrnasfalú Yárra €$ végüt a szirrte
btvtlhttetl*nn* épitett, Várpaiotára" Buttát a helvgn-
eszttnelős Ábdurrahman Allr.li Á,ínqut basa védte mintegy
tízézer főnyi janicsárral. A jómódír vártsn&k kiirütlrelút
t2"üOt} lakója volt, Török, görög, rá*, örn*ny kalmárelk,
í§í:riitflf*mb*rek, kevés rna§ysr földrnűvelő é* sgk ** a török
{rt.án a t*gttiltb * zsidó pérrrváltó meg kele§küdő lakta q
váro§t. Már a körüXz§rás napjáomegkezdőrlt*Ir a r:s*tepaték
tsottyán.}'ántls huszárkapitáxy --- a későbbi Vak Btlttyá.n *
§uótver egy lit,*z&z, főnyi, §rcsi íelől a Várbe tórekvó tdrök
lovasl*iitönitfirdnyt" rá virra<latra pedig az *satergorrú
asajkáshajduk seg{ts*géve{ rnegrohanja Csepei czigetét.
J,,et,ágiáLk az eled €rnb€rnyi örséget es effgüár< a várbeli

Lirrr_ti<.stig oit rr:jliizli,il{ii;;i§\l(,}!1yitit, allili.nláni,ul tjtii, iriill-
rít,rr h incsükt,i.

A \:jzivár*s aí c',§li l4.1. í.ol,hnrirrgiai liárol1, lltozslrai-
n;rk gikeliil r*si: Jtjuiijli ;r íirlrrn ós rrdg.1, nappai késiiil}r.
l]4*tin *slt rohamnrgl bt|vt}§rik, a Ylzivároxt. A fa,lakat" i,irl,j
ijtscáz janicsár liivid ,küzrl*lJt:rt utrin m*gJrírtráit ós i:z i,t

várrész hal. halo{,t, }rarntinc}rirrt}}lt §§]lbi:§iill. árárr az ostrontlóii
ke;lérc juiütt, }laga o \liir rttegrojrauássli nen velrttií bt.
halterrt esak módszerts ostronrmal" A szöv*tségesr,k r-i,
árk,:kat ásna}i a \:ár körül nrindtnüt,t, hr:gy biztorrsággai
ryregközelitlrlssék a b*st_r.rihai, A. tiiriik ntin n*zi tél1;;úl
s f*nyeget-ij :rrutrlqút. lii-kicrap a Vrirnreeőr*. vtz*iií llllt:t.l
lejárr'll keresztiil és a késeü]ő iil*:gállírsokai m€g silncokat
ig;*chszik összerombtrini. I{tlszt:nn_volcariikán végrt- lneg-
érkt:znek a nehéz ostronrütegek is. r\ 2,{ ían1.os réstórő
liivcgek a (itlltlrt- rneg & Naphegy olttaiárót brrmtrázni
keztlik a terllréskőból rakot"t váríalakat. Az északi oleialolr
uralkodó €§ztergomi kürbástyát lfivlk leginkább. Nappai
tart az ágytlharc, éjszaka petlig folyik az osiromárkok és
az aknáI( ásása. .Áz ostr*mntűvek g};orsan m*gköze}ítik a
Vírr lábtrt Ss agyanrrkkor a lrást3,rrfal lli,tt:k*utca leté tekintő
részdn rés tánari, Az aknászok paranc§ot kapnak a fal
fclrob}lantá.rára, azonbQn s r.édők megneszelik a líjldalatti
munkát és *lienaknát á§nak. J{ilirrs 1i]-árr }rajnlilran, midőn
épptu a lőport hordják az aknatárnália, a liirükök fel-
rtltrtiarrtjáh a nraguk aknáját, A robbanás -lrinkrelerzi az
ostrom.lók trtűtét, azonl]an együttal mcgingat,ja a, bá§tyá-
faiat is, úgyhogy néhány telitatálat körrnyeclén leoinlaszija
a lnegrenrlüll íalt-lcrabot és szabatl utat nyit bcfeté.

A nernvárt eretlrnétry láttán Kártlly Jrerceg rohamert
vezénvel, Este hótknr ildítja támadásr* a csa;ratclkat.
.rlz első rolramoszlop eg.yetlen lendültttel eljut * fést vétlő
cötöpgátig. "+\ rohanrparancsnok, I{*bstgin őrnagy a küzdct-
keztletén elesik, ám aa ólcsapat, s külíSltli örrkérrttsek
hqbozás rrélkiil, vértanui buzgósággal türtetnek tovább.
Irtózatos hqrc kerekeítík, 

^ 
tijrólriik égő szurokko§zorüt,,

nrcggyujtott, lőporos zsákokat dairálnak lc a palliszádokról
s lángoló gyantát fuvatrrak a ftllkapaszkctdókra" Már-már
össztomlik a támadás, drl qz *rkező erősités üj lelkct örrt
ae dbátorttlanodókba és trrég rnáxfól ilr:!n, keresati,it dút
a legúdáaabfu küzd*lct"rr a rés poklá,ban. Á lehullr5 |űzferg*
te6k*n *ltven*n égnek lneg ;r kaionák es rnásfdl óra nrrr.jva
kóttyt*l*n-kellgtlen et ksll r€ndelni a vl§$?avonulrist. Ezer-
négy*,láz halottat, sebesültet kajvetelt $ itiábavaló rolra:n
Ós aa ele.sett,ek közöl,t. lr*ve rt }rárom arlgol lürd, hárcrrrr
s;lanyoÍ hcreegn két frqtrcia fő{rr, tzonkívül az iclegen nfme-
sek végtelen sora,

ltlőköztlen a kémek hlrül ltpzták, lrogy ki.iz*ltdik ;t

&
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törökötc fölmextő §efege, Pálífy F'erenc grófot magyar
}ruszárjaival §zuleinr&n nagyvozér hada cló küldik és hogy
ae esetleges meglopetóst elkerüljék, az ostromlók táborát
sáncfallal veszik körtil"

Budavára valósóggal kulcsa a török birodalomnak és
védői hivatásuk íontosságának turtatában a végsókig el-
szántan '" liareolnak. Ábdi helyettese, rzmael basa maga
vezény}i a tüzérséget és pompás telálatqival e§yre*má§r&
hailgattatja eI a császári ág-yúkat. Mihamar öt teljes ütoget
lövet tönkre. A Getrtérthegl,re nézö Palota-bástya alá be-
ásott ágyírkkal azonban sehogy sem boldogulnak és ezért
jírlius 22-én h{inalban meglepetésszerűon kitör a Yárból
100 janicsár. Lekaszabolnak másféIszáa gyanutlanul alvó
szász gyalogo§t m€g bqior tüzért, beszögezik az ágy{tkat
és mozsarakat, &zután a reáJuk csapó tartslék elől csekóly
veszteséggel' visszavonulnak. Miksa b4jor válasrtófej edelem
maga is ott küzd az ostromárokban és a hirtelenében kí-
javltott lövegekktl tüzet
$yittat a vlsszavonulókra.
Alig röppen ki a mozsár tor-
kábói a bornba, irtózatos
dörrlülés ráaza meg az €get-
íöldet egyaránt. Á robbsnó
töltet a Zsígmond király
palotájából át*lakított lőpor-
tÁrba csapott. Nyolcezer má-
zsa lőpor röppent leveg6be.
Oly óriási volt q robbanás
ereje, lrogy malomkő nagy-
ságú faldarabokat vetett át
a pesti partra. A Várban
tzerötszáz lelket pu§ztított
el a robbanás. két óra
bosszat átláthatatlan fiist_
íelleg takartq el Budavárát
az ostromlók elől; két óra
multátr látták csak, ltogy a
Yárpalota falán vagy lratlran
Iépés széles rés tátong és
egy bástya te§esen beomlott.

Másnap l(fuoly herceg a
vár feladását kórte, a törö-
kök, mtnden javukkal egye-
temben történö szabad elvo-
nulásának feltételével. Abdi
kereken visszautas ította au
ajánlatot és fagerendákkal
próbálta elt§metni a tá_
tongó rést. Tüees Gábor
barát túzszerei azonbaú lel_
gyujtották a gerendázatot ós
az ágyük öklözése alatt le-
omlik a Palota-bástya mel-
letti íal is. Az érkezó hlr,
hogy §zuleiman erőltctett
menetben siet Buda &lá, 4 veaérek tanácsát az általános
roham megindítására készteti. Jírllus 27-én 12.000 ember
tódul egyszerre a Vár ellen, Gról Eszterházy János kétezer
magvar hajduval á Duna íelól támadja a lőportfui meghág-
hatatlan rést, hogy odavonia a törökök figyelmét, mlalatt
§er$nyi nógyezer vitézzel a Pelota oldalát vívJa. A csásaária,k
két csoportja az ószaki résaen aa esztergomi és középső bás-
tyát rohanja meg, míg a brandenburgíak a Bécsikapu bástyá-
Ját ostrornolják. Gránátoskatonák me§ hqiduk vezetlk a
támadá§t itt is. Á véttók szakadatlanul robbantiák fel a
keresztények elatti aknáikat ét ismét íolyékony tüzzel
lgyekezrlek a támadókat futásra kényszeríteni. A csá-
,száriak etfogla[iák u§yan a várfalakst, de annyi a vesztesé-
gíik, hogy visszavonulásrt gondolnak, mlkor a branden-
burgiakhoz beosztott győri hqiduk zászlótartója felbág a
íalra és kitűzi a z&szlót. Hl}retetlen lelkesedés száIlja me3
az ostrornlóks,t a fennlobogó aászló láttáu és baláltmegvetó
törtetéesel újsbb rohamra lendüInek. Hatalrnukba kerítik
,a dun{széli, a középső és a fontos eszfergomt snrokbástyát.

§erényi gróf ma§yarjai és a trqjorok csapata is győzelmet
arat. Megvetik tábukat a Palotabástyán. Eszterházy csel-
tárnaelása sikertelen marad és hqidui mind ottpusztultak
a törők irldöklő puska- m€§ ágyPtüuóben.

A nagy diadal hevóben másodszar szóIítJák fel Abdit,
ám ő lsrnét elutasítóan válaszol. csak sbbnn az esetben
hajtandó áladni & várat, ha d császár hossz{r időre szóló
békét köt a szullánnal. Az elfogadhgtatlan feltétel {rjult
erőíeszítésre ösztönzi az ostromlókat.

Augusz{us 8_án zajlik lc a második általánoe roha[r,
de eut a törökök, véres veszteséget okozva, csírnyán vissza_
verik. Közbgn a török főserog már Buda körül portyázik.
Batthyány Áaa,m gróí huszárjal 8-án raár tusába keilered_
nek a nagyvezér előcsapatával. Hárorn nap mulva {rjabb
ütközet fejlődtk ki Budafok mellett. A tábprba vonuló
Petneháay, Koháry István és Balassa Gábor ezer magyaí
huszárja veri el a port ismét Szuleiman előhadán. Negyed-

nap §zuleiman m€gl,ámadja
a szövetségeseket, de veresé-
get §zenvedye, §zékesíebér-
várig meg sem átl. §zent
István ilnnepén kétezer ja-
nicsár' próbál áttörni az
ostromgyürűn, hogy segítsé-
get vigyen Abdi basának,
ám hősi harc után csak
mintely ötszázan Jutnak be
a Fehérvári-kapun, Javuk el-
hultik a vakmerő vállalko-
zásban. A baioroknqk 23-án
sikerül elfoglalniok a Vár-
palota egylk szárnyát s a
várbeliek esüggesztő hely-
zete további próbálkozásra
buzdítJa a nagyvezért. Ujra
meg írjra megpróbáI segéd_
csapatokat vetni Budára,
azonban sikertelenül. A so-
rozato§ kudarcok után kész
csatáb* bocsátkozni másotl-
szor i§, de a íelkészült csá-
száriak látványa habozásra
készteti és elvetl ezt az
egyetlen józan tervet, &rni_vel e§etleg megmenthette
volna Budavárát. á;zzal a
védőket sorsukra hagyva,
elvonul.

Károly herceg vezérka-
rát aggasztotta a török íő-
sereg folytonos kísérletezése
és qrra az elhatározásra ju-
tottak, hogy mindenáron vé_
get kell vetni a bosszílra
nyúló ostrobrnak, Az erősség

már valóban megér€tt a bevételre. Erődítményeinek nag}
r€sze bovatovább már csak düledező rombatmaz vötl
§ neta vtllt oka b§logatni az utol§ó megrobanást. §zeptern_
ber 2-ára tűzték ki a dörrtés kierőszakolását. A -hadi_

terv egyszerü volt. Cseltámadást íntéznek a Bécslkanu
ellel s mí§ q váfvédő,k zöme odafordul, adüg Károly herceg
hadg az esztergomi bástyán keresztül a Yárba töi, Mik§á
bajor választóíeJedelem pedig a Várpalota meghódítatlan
részét foglalja el. . ,

Szeptember 2-án détutáa Y25 órakor ethall§atott az
ütegek méty morgása és félórával később hat Ágyirlövés
csattant élesen... a roharr{elt

A gellértbegyi oldalon Miksa három€zer, az északi
részen pedig Károly hatezer katonát vetett a falakra bárorn
csoportban. Ekkor a Bécsikapu tájékáról feltör6 vad riatlal
már jelentette, hogy a brandenburgiak me§kezdték a vár
vívását. Az élcsapat a császáriak középső oszlopa volt.
Az eörményessy Fiáth János vezette hajduk mog grá-
nátosok au e§ztelgomi bástyán íelhágva, lgyekeztekátjutni

. . . karddal g kozdben vlvta mog végsó párb4jÁt,..
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Kedues Bardtorn !

Te mdr nem
éIsz, meghaltdl, eb
temelkk és énmost
mégis treaeleí trak
§ozzdd,.

Amtg éltél,
nem ismertelek. De
,,cselekedeteirőI ts-
mcrilek mcg 6kef'

- mondja as lr&s.
Te pedig cseleked-
tél, amikor a rád-
btzott cserkészt el-
ragadlaatolgó órla,
Te nem habozlúl.
aWnu ugrottól.
Nem törődtél a
Téged is 

^|enyegetőveszéllgel, a ulg
sodrdual,azbuéng-
ngel, nem íéUél,
hogg Tc ís bele-
pusztulsz, hanem

mertél, De a Jóísten ki|ürkészlutctlen akarata nem engedta
meg, hagy aeerkészed élelél megmentsd.

§ rnost ismeretlenül is íamerlek. Ez a büor ön|eláIdozds,
cp a hőst cseleked,et |eltárta előltem lelked,et. Ugy érzem, minlha
sok éue ísmernélek s ez bátortt |el, hogg Nekad ezí a leuelet
őszínlén megtr|am.

Amíkor a szomoní hírt olaqstam, mtndkettőtöket meg-
ggászaltalak, mindkettőtökért ím&d,koztqm. Magam elé kép-
E€lem utoltó píllanatod.at, qmint a haldoklók tisztánlátásának
ptllanatában egész éIeted el|ut szemü előtt. Talán megretlett-
lett az a tudat, hogty Te aagy |elelős tdbarodbut utzbefuló Gtlt-
dos Lacíért. ?aldn ez az óríósí |elelősség púrosulaa a testí
megerőItetéssel okazta art, hagy szíued nem bída tauább és
hirtelen megszűnl dobogni.

fuíost mfu mindketten a csíllagok |elől, ió helgről tekintetek
le y(nk, Téged\a nhgg áldozut, még ha volt í§ lálkealben íöl:d.iMok, megtlsztított. Cserkészd,nek lelkére bizongára tegáIább
qgg aiggdztál, mint a testére. Tí most sok míhd.ent egészen
ttsalán láttok, ami előttitnk homúIgos,,,Bistosan tudomi hoga

ezt a leaelet is eloluassáto,k, ác nincs i* raita címrós s ha apró
betűkkel szedí is a ngamda" Sőt még talán aklcar is, ha meg sem
írtam aolna.

De a leuelet meg kellett írnom, mert §ak magugr cserkész
neuében kell köszönetet rnond,anam.

Naggon büszkék uaggunk Rád, Rad,ícs Dénw,
A mafuff cserkészek kőzel hdromszúz embert mentettek

me§ az éIetnek s mentés kdrben még senki sem puszthlt eI.
Te ualtáI hazdnkban az első élelmentő, akínek ar életébe került.
Büszkék uaggunk Rdd, mert orszúg-llilúg előtt tanubinngságot
mulattál, hagy a magugí cserkész ,,minden lehelfit megtesr,
hogg músokon segtben * még átrdozat árán is.''

Büsrkék vagyunk Rdd, hogg ilgen vezetőlnk uannak,
Nem híába tetted le a csetkésraezstőt |ogadalmaí, hogg cserké*
*etd. előtt ,,mínd,enben ió példáual tárok etőttük.i' Hisged.
hagg cserkészeid, de mi többiek ezí sohasem íociuk e$eleiteni.
S gondolni |og Rdd az a sokezer szülő, aki éuenle csetkésznek
adia ííút s Rdd gandalaa ngugodtan |ogia a magaar cserkész-
uezetőre bízní, mert a Te őnfelóldozó példdd, verint becsúIi
meg ualamennyt maggar cserkészvezet6t"

Büszkék uaggunk Ród, a pdpra. Menngit harcolünk mi.
cserkésaek, a hltetlenség ellen, Mennyire |új, ha mbok, leg-
többször |elnűttek, néha hozzánk kiöreláIlók nem idrnak temp-
Iomba, megkemértgüík aikukat, ha Krisztust emWtiítk,
Hángszor hallttlk, hogg er, meg u a ,,papok íaláImdngd',
,,Ok ís bizlosan aizet prédíkdlnak és bort tsznak." A Te ön-
|elúldozásod lanusúgot tetl, holig tgenis, azt leazed, umít preP,í-
kdlsz, meil ,,unil eggnek a lcgkisebb algúmfiüi közül cseleked.-
tetek, nekem cselckd,íétek." Büszkék oaggunk, hogg ilgen
papiaink uannak !

Amíkor hála§an meg kell ltöszőnnöm, hagg a cserkész-
pezctő és papi mlüollodba ílgen nemes mintaképül odaálltút,
elnéréwdel, bocsúnaíodat keII kérnem. Ne hatagudj azért,
hogg nem kaphaltad meg * hu halúIod utdn is * az életmenő
cserkészkítünteíést. Iuíi ualamenngíen olgan büszkék Iettünk
ualna, de ennek szabúlgzata szerint ,,éIetet kell menteni",
Te pedig nem mentettéI, c§ak a magudét átdoztad |el.

De hidl el, hogg többet tettil, mint amit az éIetmentqí
érem jelképez. A Te péIdád hatní, emlékcztelní és neuelní
íos. e cserkésry! eztei eíőít, ha nemesélelű iap, ön|eldldozt
uezető és höslelkü cserkész példáiáí kell |eleleoenitení,'Te lwtsz
majd, eszünkbe s Te lelkesttad tettrc &ke$ Radies Dénes,

Be|ejezem leueletn, kedaes Bardtom, ed,díg nem ismerteLek,
nem is íudtam, hogg a aildgon uagy, de mast már naguon
szeretlek ds sotasem |oglak elfelejtení. 

Ecg .i

a aok maggar cserkész közül.

s második és harmadik várfal összeszögellésén. A vár leg-
sebezhetőbb pontján tátnadtak éppen és a rnarqdék törül
véttőc,;rpat magával Abdi basával az élén vette fel velük,a küzdelmet. Rettentő düb{ eltentárradásuk pillanatra
,rnegakasrtotta az etőrehaladást, de ekkor győzelÓmre éhe-
§en töú fet Pálffy Ferenc gróf hada, a lóról leszállított vér-
t9tr9!, dr_agonyossal összekevert magyar huszárság, 4 bat-
oldalt rohamcsapat. Szinte velük egyszelTe a jÖllotaar
9!1l9p is f_eljutott a bástyára és otdÁiba fogta á törököt.
Közben a brandenburgíak áttámadása valósíggá változott.
§ikerült behatolniok a Bócsikapun és mfu a Var utcáin
öldököIték aa ellenszegüIőket, A Üaroknyivá olvadt janicsár-

, ság rnegkísére]le az elökészített torlasiok mögé vonulást,'azonban velük együtt az ostromlók is befuiako<ltak és
a házak között emb€r-ember ellen feszült lrarcb&. Itf az,
utcasorokon aztán lassan szerteforgácsolódtak a védekez6k
utolsó csoportjai is.

I,otharingiai Károly felistnerte, hogy diadalt arattak.El akarta kerülni a felesleges vórengzísi, tehát nyomban
olrendelte a h{rc beszüntetését és parancsot adoit Croy
hercegnek, hogy száIlja m€g a Yár iontos pontjait.

._Júis in{!t el a megszállásra rendelt ktilönítmény,
rnidón a mai Werbőczy-utca felől fényes, Oe agyonrongyoli
óItözetű, sebszántotta kícsiny csapat Oten elai-nasa vilett

gátat eléjük, §1ál csuplsz karddal a kezében vívta meg
végső, zrinyimi_lrlósi párbqiát, hslt becsületbalált a lel
hanyatló lóíarkas lobogó végvárában.

Ezalatt a Yárpa}otában rnég mindig drllt a küzdel6m.
Izrnael basa köröm§zakadtáig védekezeÚ. Á feltárt Fehér-
várikapun betódult a szövetségesek hadát kísérő csőcselék
és fosztogatni keedett. A Várpalota vódőcsapata, miután
ismételten visszaverte a bqiorok rohamát, a iosztogatókra
csapott ds alaposan megtizedelve a horrlát, rljra tórlaszai
]nöqq.ygngll. Cr9y 1 bajorok}at gyűrűbe fogja Ózt az egyet-
len török kézert levő helyet ós a herceg rábeszélósére Izúael
basa kitúzeti a fehór zásalót. A vértől megittasodott b4jo-
rok azonban a íegyvert lerakó janicsármaradékra veiik
magyk$ és meglnt fellángol a harc. Mtksa m4idnem erő-
seakkal parancsolja vissza önmagukból kivetkózett kato-
náit ós kegyelmct ad az életben maradt török hósöknek.
Már úr voll a kereszt. 150 esztendő multán ismét rlr volt
Budán, mikor a környező hegyeken ez{rttal is és egyben
utoljfua megjelent a török felmentő sereg. É§zrevóitek,
hogy elkésve órkeztek, hogy a lenyugvó nap keresztény
Fudára.veti már piros világát. § ekkór ánéktil, hogy egyet--
len lövést váItottak volna 4z ellenféllel, rrátat to}it{tótiaX
a fikt{lgó,. tüzvészmq,rta várromoknak. A nappql leáldpzott
a török dicsősÉg is. - iő -
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trüztl: Uzol{t t Ásetó

volt. A legnehozebb rnunkát a gleccserborJadzás felvótele
jelentette. Ilyesmiról edügeló még mozgófényképfelvé,lel
som készült, nembogy hangosíllrnfelvételt késaítottek volna
róla. Termó§zote§en, a slkeres íelvétel kedvóért jó messzire
lol keüett hatolnunk a fJordban. Motorcsónakon mentünk
fel, aztán alkalmas helyet kerertünk, abol logkönnyebben
Jutbattunk fel a meredok fjordparton. A müszerek, a fel-
vevőkészülékek íetszállítása és lelállítása na8y gondot
és köriittekintést ígényelt, épp ezért sok idóbe is került.
Mint érdekességet emütem meg közbevetóleg, hogy az e§yik
nagyarányír gíeccserborJadzásról készült hangíelvételün-
ket hazalrüldtük és aat még ottlétünk ideJén íel ls hasgnál,
ták az egyik íílmben, írgy tudom, a ,,Severin kapitány"-ban"

Az első ilyen {rturrk elótt tapasztalt eszkimóhtól igye-
keztün* rninél többet me8ludni, nehogy kellemetlen meg*
lepetések érjenek. Különösen a visszaJövetel okozott nagy
gondot, mert attól tartottuuk, hogy egy nagyobb*eabású
gleccserbor|adzás esetén a íjordban tírlságosan soJ< i{s
gyül§mlik össze és nam tudunk visszatérnl. Az eszkirnók
aionban megpyugtattak, hogy borJadzás után a íiord
hamarosan ki szokott tlsztulni, a szál ugyanis kibqitja a
fjordból a je8et. Egy ízben mégls nagyon megjártuk és
komoly óletveszélyben forogtunk. Olyan iszon;ír tömegü
Jég szakadt egy§zelTe a fJordba, amilyenre igazán nom
számíthatturrk. Hatalmss hullámok craptak fel magasan
a fíord k6t meredek partián, irtózatos eróvel zúgva véglg
a sulklákon. Gyönyörll, de fólelmetes látvány volt. Á fjord
vize mé§ sokálg háborgott, és éppen a hullámokról tudták
meg táborban maradt társaínk, hogy nagyobbfajta borJad-
zás történt. A íjordba zuhanó gleccsertég közel hfuont
kilométer hosszú volt s amikor ozen a hossz{rságon cgv§zerr§
robajlott a íjordba a jégn csak a vlzból kllátszó rész magas,
ságát, kb. 250 m.-re beceültük. Berün házel együttvévo
nem tennének ki akkora tömeget, amekkora ez az ljesztően
batalnas Jégtömb volt. Persze, a íJordban ez a"íégóriás
kisebb, de mó8 írgy is hatalmas részekre töredezott ég t
borjadzás alkalmával na8yon solr törpeld§|ég ts §er§}t q
vízbe. A fjord me8lelt |éggel, még pedtg oly sok Jéggel
bogy a széI nem tudott megblrkózrrt velo. Ijedten kellett
látnunk, hogy az út, amelyen íeljöttünk, elaáródott mö8öt,
tünk. Még szerencsénk volt, hogy útunkat úgyis többnapos,
nak tervóztük és számoltunk azzal az osbetőséggel, hogy
esetleg két betet ts keü odatent eltöltenünk. Ezért sátrat,
élelmet, nlegyebet vittünk magunkkal, I€y az első napok,
nem okoztali sernmlíélo gondot. §syik nap azonban ment
a rnáslk utánn vártunk, vártunk, bo8y rnajd cssk tisztulni
kezd a vía és a motorcsónüok e[öbetnek értünk, de bizony
a töménteten sok lóg csak nom akqrt eltünni. Eltelt mfu
egy hét is anélkü, lrogy a szabadulásra a legklsebb remé,
nyünk lett. volna. És eltelt a másodlk is. Már ólelmiszer,
készletünk ls gröson íogytán volt, Csak nz vígasrtalt ben*
nünket, hogy erróI a táborbqn maradtaknak is tudniuk
kell, hiszen ilyen hossaúra lgazán nem terveztülr a klrándu-
lásunkat. ÁIlandóan kém]eltük az eget, hogy talán fel-
tűnik Udet gépe. Arra_ nem ls számítottunk, hogy gyakran
felkeresspn bennünket, mert hallottuk tóle, hogy a gleccser
felett kiismerhetetlenül szeszélyee légáramlatok vannak,

Az Bítvik emerikai DáEy íilbtrváIlelat Gípediclót sz6rvez€tt
g eröulauitt áet íllrnezóséie, Az orpedlcló esyik ta*ia, n heng,
m&nók maíyar grnber s elberzélése ataplán módun& vea e
.EönlÁndi e[átia i azokkal az elképzolhót-etleB [ehézsége&k6l
filrectrmerkodníinlr. ametygk&el az expeüctó ta8lginak mo8
adÍeit rUzaeniök. A Ma*gr;Coerkész XYII. évlolyama 17-20.
száms kOzOlte az izra|ma§ €lőzmónycket r elókészücteket.

Rgndkívü érdekes az eszkimó kutyáknak az etetése. Ha
rrcvanls eléiük dobná.k aa éIelmet, cs{tuyán összemarakod,
náiak. Pzeilt aztan (rgy etetik e mindig éhes állatokat,
hocy valamelytk eszkimó felrnászik egy ház tetejére vagy
*ei- xalo sáHara, Alatta gyülekeznek a kutyák. Egy
hir'rokszerú szerszámmal egyénként felhírzza magához a
kqtyákat s külön-küIön meg€t0ti őkst.

- Az eszklmókknl ós kutyáikkal való megbarátkozásunk
azonban még korántsem Jolentette azt, hogly a megkczdett
íilmezést zavartalanut és rninden különösebb nebézség
n6lkül íolytatíratluk. Na§yon sok jégbegye! és a íéghegye_
, en leiátizódó eiemónyt kellett felve_n_nli_n!, márp9üs h3
csakntim nnponként löttek is a fjordokb{! téshesyek, az9k
sokszor naíÜon kicsinyek, sokszor meg tírlságosan nagyok
voltak. lg§- artán htába áUtak reqdelkeaósünkre az eszkl-
mók kutyhetól, mert éppen a legneheaebb íelvételeket
csak kedvezó alkatma}kor, vagyis csak olyankor készlt-
bettük et, ar§tkor megíelgló Jégbogyek érkeztek. Mrár emU_
t§ttem, h€y a nzövegen többször is változtattak, meg_hogy
a magukkal vttt dinamitpatronok a iégkolosszusokkal nern
tudta]< ebánni. Ennek az |ett a rengoteg írjabb vpsződ_
séggel ifuó követkeanónye, hogy a legnehozebb és csak,
neiri mindtg életveszedelemmel jfuó íelvételeinket többször
is meg kellott ismételniink.

§ iegntgyeX születése áltnlánosan ismert jelensóg.

A clcccúűós-Ógy darabía beszakad a fjordba (ezt gleccser_
borjadeásnaú nevezlk), ott néhányszor megfordul és azután
a sia kir{tja a nyílt tengerre. 

^z 
egy darabban leszakadt

jégtömbb€l efirUtt na8yon sok törmelékJég és ;aikladarab
is beletrullik a ilordba, úgyhogy minden ié8hegyet a kisebb-
nagyobb lógttaralok serege kíséri útJában. Az llyen_b_orjad_
zei-lrrtnüsbagy robaJjal jár. Mivel peüg csak 2-3 heten,
,ként van-nagfarány(r gleecserborJedzás, érthetöJ \o§y ?z
ilyen atkalrnakat, vagyis qmikor nn8y Jógb€8yek érkezéso
volt várbató, nem akartuk elszalasztani.

A fjordok néha nagyon hoesz{tak, így a Kangerüuk
uevú fíord bossza 70 km. A végén ván a Rink-gleccser,
amely 

-egv 
alán hivatntnoktóI nyerte a nevét. De uemcsak

nagyon hosszrlak a fjordok, banem * különösen széleseé-
:*ükhöz viszonyítva - félelrnetesen,,nélyek ls. Mi magunk
ts mértünk ely helyen jóval ezer móteres íelüIt mély-
séget" Ha nem volnának ilyen mélyek a fjordok, nem _is
ér[ezhotnének kl a tongerre olyan óríási íé§hegyek, amelyek,
,nek gyakran csak a vízből kilátszó része több mint száz
métei-rnagas. A hegyek átlagos rnagassága Grönlandban
1S00 m, de vannak 3000 rn maga§ hegyórlások is.

rsmeretes, hogy a hangosfilmfelvétel két részletben
történik. Külön a hang és külön a mozgókép felvétele.
Á kópfelv6tel Debríe-rerrdszerű géppot történt és ezt a
munkát kút operatőr yésezte, A hangfelvétel, amelyhez
a vüág}rírű Western Blectric-gépet használtuk, a7 én fel,
adatorn * és hozzáltetretem, hogy nem könnyű feladatom *
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€zért a repülé§ ott nehéz és kockázatos. Vfuakozásunk
nem yolt hiábavaló, IJdet gépe valóban me§jel€§t s néhá*
,nyat körözve felettünk egy c§omagot ejtett s, táborunkb*,
Mindenféle élelmiszer vo_l.t a c§omagban és üaenet ** hogy
egyelőre várjunk. Ha_a fjord méB egy hétig nern tisztut Éi,
túristavezetőket küldenek érettünk ós akkor a parlon
klséreljük meg a visszajutást, Ettől kezdve minden nap még
.erósebben figyeltük a vizet, iüetve a jeget, mert jól tuOtuX]
hogy a parton való visszatérés az enrbsmemiárta sziklákon
.ds méIy szakatlékokon keresztül nagyon nehéz és nagyon
veszélyes lenue. A íjordban feltorlódott jég azonban Csak
nem akart eltávozni, bármennyíre is reménykecltünk abban,
,hogy ez bamarosarr megtörténik és így a veszélyes fjord-
parti utat elkerüIhetjük. Eltelt a harmadik hét is * köe-
ben Udet kótszer is hozott élelrnet s §zámunkfa, firrikor *
a harmaclik hét vógén -* megérkezett a két trlrístavezető.
Csak akkor tudtuk meg, hogy micsoda utat kellett meg_
tenniö§ qmikor mi ís elindultunk velük. És csak akkór
láttuk igazán, miért volt szükséges tfuistavezetóket is
vinnünk az expedícióval. NétküIük alíglra szabadu]tunk
volna különös börtönünkbőt.

ütuuk nrinden képzeletet felülmúlóan neítéz, fárasató
ds veszélyes volt. Legtöblrször csak úgy tudtunk elóre_
,baladni, hogy az egyik vezető előre ment, kötelet feszítetL
,ki és mi annak segíts6gével * gyakran csakis a kötélen
fiiggeszkedve és a leve}őben lógva -:- haladtunk elóre.
Egy helyen 60 méteres szakadókba kellett leereszkednünk,
hatalmas, sírnán meredek sziklafalak köaött. Csak a leg_
szükségesebbeket hoztuk magunkkal, minden nélkülöi-
hetó poggyászunk a roppant drága felszereléssel, műszerek-
kel együtt aaon a helyen maradt, ahol hárombetes kényszer_
táborunk állott. De még így is sokmindent elhagyogattunk
írtközben, hogy könnyebben haladhassunk. Teljes* kilenc
óráig tartott az fitunk, szakadatlan §ziklamászás, §zakedékba
ere§zkedé§, csírszás és kapaszkodás közben. Jómagam nerr
kevesebb, mint öt kílót fogytam ea alatt a kileucórás út
4att. Végre, ha agyonffuadtan is, de hazaértünk. Isaz,
bogy a híhetetlenül megerőltetö {rt következtében tagjáin_
kqt mfu alig óreztük, de azért mógis örömtnel töltött el
bennünket az a tudat, hogy megszabadultunk. Igen ánr,
de bát egó§z vagyont jelentő hangfelvevógépünk, sok drága
ínűszerünk és felszerelésúnk legnagyobb része mind a
táborhelyen maradt. Az írton, amelyen jöttü§k, hiába is
akartuk volna elhozní a táborban bagyott bolmijainkat.
Még a kevésbé kényes felsaerelési tfugyak hazavitele sem
sikerültretett volna ezen az írton, q fino}n műszereknek
épségben való hazaszállltására pedig nem ls gondolüattunk.
,A rnotorcsónakok nr6g ruindig nem tudtak feljutnl a fjor_
don. Nern tehettünk mást, vfunuuk k"ellett, egészen sddtg,
amíg a jég teljesen el nem tisztul a fjordlróI. Ekkor aztán
hotorc§ónakksl mentünk íel a kincset érő gépért és mű-
szerekért, amelyeket -- valamenayiünk nagy örömére -sikerült épen, rninden bqi nélkül hazaszáütanunk,

Ha tlyen nagyobb és ennyire komoly kalandja nem i§
vo]t valamennyiünknek, aaétL kisebb-nagyobb, .de több-
,nyire életveszélyes kalandgn csaknem mindnyájan' átestünk.
Még Leni Riefenstahl isn aki egyik felvétetünk qlkatmával,
saerepéhez híven, kötélen ereszkedett, le egy jéghegyről.
A jéghegy tövében - a filmszöveg utasítáia szeririi -üres eszkimó-kajak várt reá. Javábqn pergett a gép, arnlkor
egy§zerre csak a iéshegy bimbálódznt kezdett. Ez tergrésze-
tesen hullámzásba hozta köröskörill a vizet, a hutlámok
pedig elsodorták a jéghegy metlőt az üresen ring6 kajakot.
Leni Riefenstahl tebát egy íngó íéghogyre erősíCett kóteten
ló§ott a víz íelett lebegve. lliwi a 

-Íéghegy ingása nem
szünt meg és így a tétovázásra nem volt idő, a téü sportok
íiünjeinek híres primadonnája csak egy atapos leges fürd6
árán xeirekült meg szorongatott helyzetébóI.

De talán a legkellemetlenebb kaland az egyik német
tudósunkat, §. Sorge dn-t órte. Tudományos kutatásal
érdekében felevezett egy fjordon. Felkapaszkodott a szikla-
íalon s csónakját kihúzta a vIz fólé, mintegy 8-10 m
magasságba. §rre azért volt §zük§ég, mert a gleccser-
leválások atkalmával támadt nagyerej{I hullámok msga§an

íelcsapnak és olyankor minden elmrrztlíthatót lesöpörne§,
a sziklafalról. Miközben §orge dr. szorgalmasan kutat-
gatott, nagyob,bfqita glgec§erborjadzás történt. Lz így
keletkezett lrullámok letépték a csónakot, melynek töré-
dékeit később egy eszkimó megtalálta. Csak akkor gondol-
tunk arra, hogy §orgét valarni baj érhette, do nem tudttlk,
h,ogy nrerrefelé ment s hogy merre keressük" Udet indult
a keresésére és másodszori arrarepüIése alka}mával sikerült
megtalálnia a nyolc nap óta jóírrrmán semmít serr alvó
tudóst. §orge dr. ugyanis számított arra, hogy Udet keresni
fogja s ezért nem mert elaludní, nehogy elsealassea ,a
repülögépet. Mint már etnlltsttsm, sbban az ídóben vol_
tunk Grönlandlran, atnikor ott állanrlóan nappat van, igy
bdba íutott írtitársunk,,éjjel-nappal" folyton várhatta
a repülógép megjelenését.

§taUlan a borjadzások, íőképpen aaonbnn a rész-
leges borjadzások elsősorbnn a íókatársadalomban jelen-
tenek várvtvárt eseményt. A részleges borjadeás álkat-
mával ugyanls sok rák és más állat kerül a Jéggel lneg a
szikladara}rokkal a vlzbe, úgyho5y a fókasereg könny{-
saerrel Jut táplálékhoz és jókorát íalatozhatlk. Ityenkor az
eszktmók is kiatíós zsákmányt szerezbetnének, ha kőnnyű
kajakjaikkal a közelbe merészkednének. De bízony ezt nem
teszík, mert még az egélzen kis borjadaás is könnyen halá-
lukat okozhatná. Ezért azután nem ls szoktak felevezni a
íjordokon nagyobb távolságra.

Udet egyik repül6útja után örörnmel Jelentette, hogy
táborunk helyétől, vagyis Umanaktól északra nagyszerű
fJordot talált, ahol sokkal eredtnényesebben és könnyebben
íilrrezbetünk. Nosaa fel is kerekedtünk az írj fjord felé,
amelynek Nuliaríik a neve. ,De mert nlncsen öröm üröm
nélk§l, mo§t meg medvéink ápolóJa betegedett tneg, akit
kénytelenek voltunk Umanakban hagyni. Talán monda-
noln §em kell, hogy ez a váratlan e§Élnény éppen§éggel rcm
vált munkánk előnyére, és könnyebbségére. A bfuom íehér
mackó addig is sok gondot, vesződséget és bossz{rságot
okozott, mennyivel inkább tartanunk kellett a nelrózségek-
tóI most, amikor ápolójukat nélkülözni voltunk kénytele_
nek, No, a nehézségekben nem is volt hiány _. Torr§ny,
Charly és Jimmy, a három íehérbundáJ{r ,,ílozicsillag''
gondoskodott róla. Kiereszteni móg csak könnyen lehetett
őkeí, bezzeg sok veszódséggtl járt az újbóli elfogatásuk,
bármity ,,§zelídek" voltak is. Hozzájárult a bajokboz az
egyik jegesrnackó megbetegedése. §aegény, tüdőbajt kapott.
EurópáIran sokat mulattak azon, hogy a lramburgi jéges-
medvék megbűItek Grönlandban s ballottam, hogy az egyik
rnasyaf napilap is közöIt karikaturát err6l a megbetege-
désróI. Hát a,g, eset nem egészen így történt, mert nerrr
tüdőgyulladás, tranem tüdóbd volt lnedvén} betegsége.
Késóbb mind a három medvénk megkapta ezt az alattomo§
nyavalyát,

Á sok bosszúság mellett sok derűs percet. is szereztek
négytáb{t {rtítársaink. Habár nagyon sokszol táttuk vízbe
*zállásukat, még ké§óbb sem tudtuk íno§oty nélkül nózní
vlzbekészülődésüket. A jegesmedve ugyanís a hátuljával
eresakedik a vízbe és eá a núveletet lassan, szinte óvatosan
cselekszi. Közben negyon fancsali képet vág, mint, akinek
sehogyan sincs ínyére a jeges tengervlz. Arnikor benne
van a vízben, egószen megváltozik. (Fotyt. kö\,.}.
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Udet gépe jógheÉy közelében
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lplifilírlll-r'§n§rtpl$nüinh anolimpini ifrl--

Lezaitott lr Xí. ulittrlriász. Magyarország méltóan megállutia helyét. Érrir,kcs tcsz. álírrl,rri, mil,vr:ri vfr§§l}y-
-rzárnok voltai< és ezekben hog:lun állottuk mcg helyünket.

ATLfiTtI(Á
1üü m gíklutúe (10.3 nrp)"

P{X} rrr slklutás {?0.? np, olitnpioi re.
kord)"

rr$$ nt clkluíd§ (4ö.5 nlp}.
SOü m síkfutdr (1 p 52.í' mp}.

1§ú{l u itiklutdr {3 p 47,8 mp, olintpial
és vi}ágrekord).

§ü$ll m síklütó* (1,í p t2.2 nrp, olimpiai
rekord).

10ü8ü íü siklutú* {3ü p t5.4 mp).
lüaratorríutás (? ó 2S p 1t}.2 tnpi" Távot

.tág*: 42.195 krn" Kr. o. 4§ü-bcn Marsthort
nrellett n 10,00ü f.}b6l átló §örög hffd§ereg
na§y §yózelmct flratolt a kb" 10l}.üü0 fónyi
perz§e {§epet fclett" Á csata után az egyik
górög katon* "q,thénig íutoít, hogy órtesltse
áz athrlnioket az örönrhirról, Athdnbe {rve,
esak cnnyit tudott mond4ni i ,,Örvend*
jatek, rnert mi is örven,dünk", majd élet-
ietenül esett összo" § katona emlékére
rend,ezik az otimpiákcin e meratorrfutá§t.
Marathon és Athdri köaött a távo}ság kb.
37 krn,

ltll rn góiíutúx (14.2 mp}. 10 daralr 1.06
m má§a§ §át ve,n.

{üS xr g§tíutúr {52.4 mp). 10 darab §1.4
.cm-e§ gát ven.

§üS* m rrkrrd{lyvorseny {.q p 0§.S mp,
olimpi*t rekord). E§y 400 móteres pályírn
4 daralr 91.4 *m §átat és egy 3.SS m szóles
vizes árkot kell a versenyzőktrek ikörtin-
ként} át§8r&ni.

§$ krn gyalogldx (4 ó 3ü p 31 mp). §zabály.
bogy rrmidőn l6pés köaben áz elól levó Iáb
a 1*t*jt érirrti, a lérd rrem hnjllthatd be.
Á silrok érirrtl *}őször a t,*lajt, Áa tlól }dvó
láb *rrrka elólrb riri*ti a talaJt, rnín| rnielótt
a rnárik láb táb,í*j* elhsgyja szi,

*;"§fury*".::

Ilűagasugrú* (X0* rm, olimpiai rr:kord).
l§&volunrds (806 clrt, rr}impiai rekord).
§ítdngrá* (43§ crn, olinrpiai rekrird).
l{úrma*rrgrds (t8,0ú m, olimpíai, ds vilá§-

rekord}. Hárrnasrrglrá*rrál a roham utárt
az eldobhantó tábra kell az els6 ugrásnál
bcérkezni, követk*zik azután *gy lépós a
m,ásík }átlra, au utol§i) $grá§nál peü6 páros
iúbbal kell talajt érni, Á hármasu5rás na-
gyon igórryb* veszi ag lzületeket,

§ülylük{it {.1§,t0 rit. olimpiai rekord)"
A v:rs- vagy rézgolyó sttlya ?.t{i kg.

ülszkí§zvstés (§0 n 48 cm, olimpiai
r*kordi. A drszkirse egy lencsealakú ía,
tányér, íémperemmel ds középen fénrdobbal.
(Átméróje 22 crn, vastugsága 4 -4.5 cm,
súlya 2 k§.)

Gorelyt,ot6s (71 m 85 cm). -A gerely rué-
retei l 8ü tig srllyrl, 26{} cm lros*zü.

Kalap§tsvotés (5ü xt 49 cm. olimpiai
rekorrli, 1.22 m acólsodronyon e§y 7.26 kg
srllyr'r íémgolyó van, Ezt rr szert {két kézzel
íogva) kétszer-lráro§szor megfor8ütja ma§e
körül a2 atléta. nrajd ae így lendületbe
jött gl)lyót kiengctli.

I}ekatlon (?900 pont, olimpiai és világ-
rekord). A következő tíz vorsenysuámbói
ált: J{'ü nt síkfutás, távoiu§rá§. 400 nt
slkfutás, 11ü §t gátfutás, rlisekosrveXés,
rtrdugrás, gerolyv§td§ és 150ü rn r+íkftttáshóí,
Á vers*nyt ki,t- nap alatt bonyolltják lo,
A íontl felsorolás sz*rint *z első ötöt, az els$
nep, r{ többí szíigtok:lt a rurlsottlk llt|p t,art-
ják meg. Ánn:,i *tl*tikti saánrot fogla!
magában eí á §port, hogy a győzles ,;az
atléták nrtttitája" büszke cirnet kapja.

/rxlOü m stalótt {St}.íl ttlt, otinrpiai ds
vilá§íekord).

4 q 40lll ru §tntÉía (3 p uu tnp1,
t0íl rrr n$l itiklut§g (11.5 mp),

$ü rn nöl gótiut*s (t1.? mp). 8 darirlt
?6 crn rrtagas gátai kell a hölgyeknek ílt,
ugrarriok.

§ői nragasugtás (olimpiaí hajnok :

a rrregyer Csák lbolya, 160 ern).

Női dlszkoszvotés ({7 m 63 lm, olimpiai
rekorcl), 1 kg srilyr'r, 18 r:;n átmérójú.

§ő1 g*rtly,vctér (4í m 18 cnr, olinrpiai
tekord), 22ü cm lrosszttr, §ú dg súiyti.

4 r 100 rn n6l §tüféx§ í.{íi Q tnp)"

t{át{is*&*

'_b;;,r$

,&i

§ínKÓzÁ§
Áz egy* versenyzökei testsrl}yuk *lapjátt

ú. n. stllycstlportolrba osztJrik. Ézek a sírly",
csoprrrtok és }ratáraik aa alábbiak l légsúly
5ü kg-ig, pebetysúly lil k§-ig, könnyüstlly
{i6 kg-ig, kiskiizépsúly ?g kg-jg, közdpstll.y
7íl k§-is, kisnelréz*úly 8? kg-ig, rrágy*
nehdzsrlly 87 kg-orr íel{il. Míndkét bírkózás-
ban (szab*rdfogás, körótt) a srllyha-tárok
azorrosali,

§zrrhailtrrgúsrl hírkózrir (kocsetzkecsken).
ígen ,,kernényí'§port, anrennyiben a lrara-
pás, karrnolírs ds fojtogatáson klvül mindent
szatrgd,

tégsuly._(otirnpiai bainok a magyar
Zonrbrrqy üdön}.

Pelrolysúly.
Könnyíisuly (otímpiai bajnok fl

mesyar Kárpáti lrnro).
Kl*kiizépsr"lly.
Kiizépsírty"
Klsnelrózeúly.
Ntlrézsúty.

Kiiíötí blrkórá,g;

Iégsuly (olimpiaí bainok e megya}
Lőrlnez Márton}.

P*helysúIy.
Kiluttyűs{rly.
Kisktizópsúly.

lVagyközópsúly {t. lrolyezóst ért eI
fl mag.var Palotás Józxeí}.

Félneb6zsrlly,
Nehézsúly.

CÉr,LörÉ§:
Áutomat&pl§utrrly (2ii rné[erról).
Cóllövtlplrrtoty (559 találat, rrlimpiai és

vilúqrr:l;r-rrd. 50 m),

i Á súly*nrelés kixrrelléaxuiyri
viláabaintrkt

:_§Tff
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Á vtleg, leggyrlrsabb crnbcr,r:.
a nóger Owetts,
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Kispuska {S00 talílet, e magyar
BerzsÖnyi RlÜ dr P06 találattul t. he-
lyezóst ért el).

§v6zfi§ l
Kormrln;,osuólküli kstte§ {8 p t§,l mp}.
Kormúnyos n6gye* (? p 16.2 mp).
Egyes (8 p 21.§ rnp).
Kornrduyos kcttos (8 p §{i.9 mp),
Kormányosnólküti négy+s (7 p 01,8 mp).
f6tlup{tos k*ttes (7 p 20.8 mp).
l§yolcas (6 p 25.4 mp).

GY§p§OKKI
K{t 11-11 játékosból álló csapat játcsza.

Ajátókid6 2x40 perc. Ajátékosok egy fehér
színü, 8*9 cm átrnérőjil, kernény bő*l*bdát
:igyekeznek görbevdgú faütójükkel a kapu-
,vonalotr trll {ttlri. bz a gó7,

KAJAK
1000 m egyes knnadsl (5 p 32.1 mp).
1000 m kstte§ *ansalat (.t p 50.1 mp).
1000 nr §üyo§ kaJek (4 p 22.9 mp}"
1000 ur kettes kajak i0 p 00.0 mp).

10'km egyes kaJak (40 p 0í.7 mp),
10 km kott§s kat* (41 p 45.0 mp}.
10 km llsszerekhetó kctt+§ kajak

.{45 p 48.9 mp).
trO km ögsaor§khstó ogy€§ kirak

,(50 p 1.2 mp),
l0 km krnailsl kstteg (§0 p s3.8 mp).

KüRÉ,.KFÁ§;
1ll00 nr ropül6vers*ny. {ütolsó 200 rn

ideje : 11.8 mp, olimpiai rekord.)
1000 m állóraJtos td6luísú (1 p 12 ínp,

,olimpiai rekord).
,{00l} m lllil6z6 crapntvsr§sny.
9000 m k6tül6ses.
1ü0 km országúít vef§eny (2 ó 33 p 0§ mp),
Nemzstek vo§€rrye az orezáüírton (? ó

:39 p 16,3 mp).

LAB§AJÁTÉKüK,
Kézttalrdn. (A játékosok számao a pálya

mérete mege§yezik a futball adataival.
A Játdkszabdlyok is hasonlóak; csupán a
végta8ok czerepét §§efélik fel. Tehát kézzel
ad,ogatiák egymásnak a labdát és a lábbal
való Crlntés a szabái3talan, A gól elérésénél
.i§ yan, különbség: míg e futbal}nál bár-
milyen közelrót lehet gólt löni, addlg a
.kéálabdánál csak a kaputól számltott 11
méteres íélk$rön kíviilról lehet csak gótrt

dobnt.)
Kos6rlnbiln. Egy csapat öt Játékosból

ált. 25 x 15 méteres pályán törtéltik a játék.
Á pályán a kapuk helydben e§y-egy :} m
magasságban elhelyezett 45 cm átmérdjú

körh§ió, van. Cél: á ]abdát (futbati-}abúa)
* krrsárba bedobni. Akcióból elért bodobás
2 {ólnak számít, ,níg büntet6 (4 méterról)
doúáslóI egy gúlt érhetünk el. Játékidó
2x20 pere.

LOvAcLÁ§ ,

§ljlovaglds.
ílijtnvaglá* {,§dp§tver§Gny.
K8lonál s§§z§tstt vorB§rry.
K*tonal ögrzgtett t§lpeúYol§ony.

I§ebóz akailá[ylovagláe. (A magyar
Plathy 3. he[vezóst órt el.}

Lovrrspótí. (Kb. 245 x 200 méteres pályán
négy-négy lovas á|l egymással sz9mbg1
CŐ a S% cm-es labdát a megfelel6 póIó,
ütővel a i3r cm széles kapuba ütni. (Gól.)
A játék tartana ? x 8 perees szak. A szakok
között 3 perces szünetek vannak.)

öxör.vrvÁs
Hasonlóan a bírkóaághoz, lti is súly,

c§oportba osutetnak a verscnyzók, §úly-
hatirok a következók: légsrlly 50.80 k§-ig,
bantanrstily 53.52 kg-ií{, pehelystily §7.15
kg-ig, könnyüsúIy ü1.24 kg,i§, weltorsúly
oe.og kg-ig, középstlly 72,57 kg,l§, félnehéz-
srlly ?9.38 kg-ig, nehézsúly 79.38 kg,on
telül.

LégnÉly.
Santamsúly.
Pehelys{tly.

Könny{lsúty. (Olimpiai bainok &
magyil Harangi Imre.}

Weltorsúly.
Közópsúly.
FóInehózsúly.
Nohózsúly.

öfTU§a:
Lovaglás, párbaitór, lövés, rlszás, futás"

(A magyar Oíb§n S. helyer.6st órt ol}.

§üLt§MnLÉ§;
Pehelyaírly (312.5 k§, Súlyhatár : 60 kg-ig).
Könnyfisúly (342.5 kg. §üybatár: 67.$

kg-i§).
Köz§psúly (38?.s kg, olimplai és világ-

rekord. §tllyhatár: 75 kg-i8).
Kl*noh6zgúly (372.5 ks. §tllyhatár: 82.5

kc,i8).
Nolr6a*úly (410 kg. Stltyhatár; 82,5 kg-on

íolül).
TORNA !

Csupatbatnoksúg.
§sy6ul liegzgtott vot§§ny.
Lóugr§s.

}líltzabndgya,korlatokl
$yürű.
Kotlói"
Nyl,|tó.
Lólong6s.
Hölgycsapntvemeny. Magyarotszág

osspeÜ 8. helyez6st étt el.)

ü§ZÁ§:
lfil m syomú§zá§. (Oümpini bajnok

a masyai Csik Fereno 57.6 mp-e§
ldfivel)

d00 m gyorsírrzás (4 p 44.5 mp, olimplai
rekord)..

1§ül m úmáe (19 p 13.? mp).
100 m hátú§rá§ (1 p 05.9 mp, ollmpiai

rekord),
2|Xl m meüuszár (2 p 42.5 mp.)

4 x 200 m §.yorsú§zóstafóta. (8 p.61.í
mp. olimpiai 

-6s világrekortl.) A ma-
ryar €§apet (Gról, Lengyolo Abay,
tiit) g p.-ra.S mp-g5 Tulópaí rokordot
úszoh éi $. helyezést 6rt el.

Mfiugrás.
Totonyugnle.
100 m lrölgygyorsúsrá§ (1 p 05.9 rnp, olim-

piai rekord).
{ll0 m hölgygyorsúsíű§ {5 p 26.4 mp, ollrn-

pigi rekord).
9l}0 m h§lgymotlúszás (3 p 03.6 mp)"
100 m hölgybátú§zÁs (1 p t8.9 mp).
,ix100 m hülgysúal6ta (4 p 36 rnp, olim-

plai rekord). *

IIölgymfiugrdc.
§Ülír,toronyugráB.
Vizipotó. (Magyarország osapata

vsretlenÜl oümplai bajnokságot nyert.}

vrroRl,ÁzÁ§ !

Oltmptat iollg.
Nemzgtközí staf,.
8 m-eo g§oport.
B m-s§ f,.goport.

VtVÁ§;
T6rvlvi[a.
Törcsapntbajnokság.
Párbnjt6r.
Női törvívás (olirnpiai bnjnok &

lnggyar Elek llonn).
Knrdvívás. (Olimpiai bajnok n ID&.

gyal Knbo§ Endre. 3. hel.yez6st órt el
a mügytr Gerevioh.)

Kardcsapatbninokság. (Mag"varor-
ezág csapeta veretlenül üyorte az
olimpíai bljnokságot.}
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A harsonásaKünncpi mognyítót fujnak

á§

ilmádkozóhely

A béc§ ,,Óriáskerék. kicsinyített mása

késlül a tonkilskocke

A tábor egyik tirztása

A tábor iolvénye az cgyik sátron Kon7ha az öreg tőlgyfa atatt

KéPes beszámoló az oszlrák §zenl György cserkészelr jubileumi táboráról
A katollkus o§ztrák cserkészek Szent György. szövctségik._megalakulásának tizéves évfordulóJa alkatmából

^e$IÜ!te_§_ 
tá-borozást rendeztek a Bécs metletti taxeáluifUan. A gyBnyöra-i;iÜ; ,nint*gy 2o00 cser[irí"".t ,sátrat.

§ok külfÖIdi cserkésznem7.et, tty a ma$/ar is, képvlsett&te magái';'öröm11;;;;"aliiatmó'ot.

3iuűaadr plssg oraételkének 25iO- éuford:ulóío.
§

KétszáEötueranr bujtatott slepta,r_nber rőt lombruhdba íákat, bokrokat,
ítéttzátötuensaar cifrózolt deamber iégtdbtasorral fol$ópariokats dalolía a ngdr uidám fuióít
azóta, hagy harcolt az &sapdnk ttt.

aynaylta!, o!1s_zo!, ,1z{1|!a-úínok, mind zsatd.ért kíizű zord.on ídegetz,
aéítontó és uérlhullató tllánok mosl itt |eksnnek némdn, hiilegei,
úgg{l ráiuk már haláil mm tneraszí,
de leggdzle a holdat a kercszt,

Kéttg,Úa§luen év s mintha .semmi lenne, a aéglelcnben, néhúng píttana|. !.wuőrte és yny.tryt lrak a.maggat, paílantgtts ősünk, haldu ősapánk,aso&áds minthanemtslttpíhenrusnem|ciíáé6kctsüppedt,ieinanant'. aűőau, mert iíuta a ierzriiib, d,aeos szemébgn teltabbünt a láng,§or91* keqgltlen, közös és örök: össz,aszorllott |oggat, beesülette1 . ,cggütt porlail a maggaí és tÉrök. Ar ükap|a tá Űaiaőnii'- uia et.

Testür, léql ,xyllém, haitsd k a í4,1cd, örütí é§ bónkódi a multdtt vctem,
mert cnngt bukúsl s anngl d,íesüséget near. tanll másutt a törtéaclem,
Hogg meglaggut* még, szittte kész csuda:
Add, a kezed a ne |éll' áll még Buda' 

Ároksrótlásg Zoltán,

10



k

F-
P

*

Miska szutykos kezű, ma§zalo§ arcú, villogó sztrnű,
örökké fészkelöclő, verekerlésre míntiig kész gyerek.

Amikor tlőgzör taláIkoztam vele ** megclohítlt, Azután
a }rátizsákokkal volt megakadva.

* Nini l Ott jönnek a hátizsákok ! .* kiáltotta már
messziről, v*la}rárryszor meglátott trennünket kiránclulás-
ról jóvet.

Azután sürűn találk$atam vele. Dgyszer a;ürgönypózna
tetején pillantottam meg, am.int a sárkányát bogozt&, más-
kor nyakig lucskosan, kék-zöld foltokkal ódalgott baea,
szóval mindi§ a legíantaseiikussbb helyzetben találtanr.

Ezután két hónapig nem láttam. Nyilván vidéken volt.
De szeptemberben ismét feltünt. §zzal állított lre hozzám,
hogy cserkésznek jelentkezik. Gyanakodva jött, bizalmat-
lanul, laposan pislogott felóm.

Nem sokat teketóriáztam, hanem felvettem. Hiszen
ezeknek van sziikségük a cserkészetre. De nem tudtam
me8állni, hogy meg ne jegyezzem:

* szóval beállsz hátizsáknak ?
Beosztottam az egyik ügyes és kipróbált őrsvezetőm-

höz, mert sejteitem, hogy sok galibát fog csinálrri.
Jól sejtettem. A másottik összejör,etelen már leesett egy

ífuól és hatalmas sebet hasítctt a lábán. Dült a vér a sebból.
Mindenki nrcgijedt, csak éppen ő nem, Egósz hidegvérrel
fogta fel a dolsot. Azonnal kórházba vitteln és összevarrat-
tam e sebót. Másnap, &fuikor aggódva meglátogattam, már
{rtközben találkogtam vele : javában verekedctt.

A tulqirlonképpeni baj azonban ott kezdödött, ho§y
egyszerűen megta§{dta örsvezet6jének sz engedelmes-
séget, s anikor az tiltakgzott ez ellert, szó nélkül elvcrte.

§oká nem tucltam erről a uavarö§ lrelyzetről. Aa őrs-
vezető szégyelte elnrondani, a cserkészek perlig ha nem i§ ...
de bölcsen elhallgatták. E5yszer mégis nyomára jöttetrr.
Arnint közeledtem az olthon feló, mfu messziről óktclen
tivöltés fogadott. Aki nenr istneri a fi{rkato azt gondolná,
hogy nyüzzák egymást, de énhozzá vagyok kütőnb dolgaik-
hoz is szokva, tudtam tehát, }rogy, ez csak egy enyhébb
,re§umec§er&".

Amint hirtelen rájuk nyitottam az qitót, csodát tett a
íegyelem. Egyszerre mindenki elhallgatott. Az ütésre emclt
kezek békés€n lgere§ukedtek. A kiáltásra nyitt ajkak nyik-
kanás nélkül becsukódtak ós kilti vígyázzba állt ott, ahol
éppen volt. Néhány a székeken, néhány qa asztalon és ablak-
pfukányonn egy a szekrény teteJén, tle senki sem a földón.

Miska természetesen a szekrény tetején"* Mit csináltok ? * kéreleztem.* §e}nmit t * felelték meg§yőződé§§el.* I-tát níért van akkor ilyen nagy por és ricsaj ?
;- Mert verekecltünk * feleltók h{rzóclozva.
** Ki kezdte a verekedóst ?* Hát még ez is kérdés ? * dörmögte fólbalkan egy

hang a magasból.
*- A l!íiska l -* felelték egy§zerre.

* ]!ííska, te kezdted'? * fordultam felé.

- Csakis l -_ felelte önérzetesen.
* Minden vorekodóst neked kell kezdened ? - dar,

gáltam,
§eek nem is mernek nélkütem kezdeni §emmit.

Hogy az ílyen verekedéseknek egy§zer és mindenkorra
etejét vógyem, megbíztaír azzal, hogy ügy€§en a,rendre,
amig en iiegiövók. ,,Zsiványból lesz a legjobb panduy'' *
okoskodtam, nemc§ak azért, mert az ismeri az összeg
zsiványíogást, hanem azért is, mert arníg má§re vigyáz,
nincs ideje magának betyárkodni. Szóval Miskából pandur
lett. De még milyen pandur, áltapítottarn meg, mikor leg-
közelebb ös§zejövetelre mentem és síri csöndben fogadtak
a fi{rk. Szükségesnek tartottam néhány elismerő szót mon-
dani.

Elkeztttek bőgni. Kezdtem sejteni, hogy honnan fuj a
szél. Miskára förmedtem. O a vállát vonogatta :

* Az ember {rgy csinál rendet, ahogy tud.
* Máskép is lehet rendet csinálni - és megpróbáltam

magyarázni hogyan.
Hogy rnennyit értett meg ebből a magyarázatból, azt

csak egy hét rnulva tudtam m€g. Amlkor legközelebb össze-
jövetetre mentem, a cserkészek már elém jöttek.

-- Miért nem vagytok az otthonban ? - kérdeztem.

- Aaért * jelentette az őrsvezető, - mert Miska nem
enged be.

Az otthonban Miska fogadott. + _

-- Mtért nem eugeded !e a fi.ítkat ?
.* Tólem bejtihettek. És be is Jöttek.* Dehogy, az utcán várt rám valamennyi.* Igen, m€rt aután kidobtam öket.
._ Miért ?

- Mert nern értettek az okos szóból.
Néhány hét mulva nagytáborba tnentünk. Miska volt

az első, aki jelentkezett. Elvittem, hátha me$avul a tábor-
ban.

Abban cs4kugyan mintacserkész lett, lrogy mindtg
friss, leleményes és szolgálatkész volt, ha megbíztam azzal,
hogy egy olyan körzetben szedjen fát, ahol előzőleg össze-
szedettem a legkisebb gallyat is, mégis annyit hozott,
anrennyit, akart.

Használható fiír volt, de ha egy pillanatra levettem
rólq. a szemem, meg volt a galiba.

Egyszer * bogy }ro5yarr, még ma §em tudom * egy
bumerán§ keriílt a kezébe. Elkezdte hajigálni és láthatóan
tetszett neki a dolog. Azután, amikor látta, hogy olyan
ponto§an visszqiön, megpróbálta célba dobni. Jó messzire
tőle, a tisztás közepén egy csoportban álltak a cser-
készek.* Kell ennél j<rbb cél ? _" gondolta Miska és már
repült is a btrmeráng a tömeg kellős-közepébe.

A íiúk szétrebbentek és mit csinálhattak egyebet ?
ordítottak, aztán egyenesen hozzám rohantak.
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- Mért nem a tisztáson clobálod a bumerángot ? - arcukat,. mind_enesetre, _amikor reggel meglátták egymá§t,szóltam_ rá erélyesen. harsosó'xi"ngárb;iiiúk ü. 
-

- Mert akkor nem tudom, hogy talált-e t * válaszoltq j Juj, de lesüItol az élszatca _- mondták egymásnak.

Különösen ebéd után okozott sok gond,ot. Akkor.ugyani§ .De;ián# ÚuÜÜ"a * tekiióró 
"oídfia"oi.in, 

c§akírgy,pihenővo|Í.Miskátry9nba1nyugtalÁnvéremégilfönkormintatöbbté.
sem _eng_edtc nyugodni._ l!Íindtg rosszban tőrte á töjet es Kinek 

^, 
arca nlncs hát bekenve ?qnnek ellenére, }_to_gy ebéd után el szokott tunní, áinttig Á curriiel 

--triiu-sian. 
c.*ái iiszta arccal. hófehértudtam a vi_selt dolgairóI. párnán ébredt. ót vií"i,"sy -tiJ"airriüüffi" ;ffiiiliAz egyik azzAl lött, hogy megcsípte a Miska, a másik öt iiikerulte a seeszetyós sÓJid6i ,iJa. -.-'*'**."

perc mulva azzal, ltogy me8harapte, a harmad* Fug A !ömeg igen rónáúor;d;fi-;, egyértelm{le§ nré§_nomsokkal ezután alíal, hogy..me8verte stb. Igy szintó pokrócolásra-ttötte. Csakbamar etgveziitek ói,'óriöiiit
Percről,Percre érkeztek a jelentések. Azonnal €Iőhívattam }rtékének a recipúk íelér;;aÜrték; i.;#;;töi. 

*,:-'-"
Mtskát és aa érdekelt feleket.és, egy erkölcsl prédikációt Miska mé$§ ussziaáia a kölcsöni. ,--.----
tartottam nekik. MásnaP, minthq misem történt volna, Egy átveűkeaett cserúeizev uianlrmet táborba késrül_ ,i

ismét helYhenhag$a a népet. Harmadnap azonban csqk- ttint. ínoums előtt.tnagamhoi hívtáÁ: 
--- --.-'

ugÍa! cscnd volt azegészvonalon, Nemsokfuam€gtrrdtam _ Lehet, hogy tábor után kinevezlek, őrsvezetónck.az okát Ís. Levelet fut haua. Mivel mlnden levél az én §á a tábori l,iselkáésedtgt teszern iÜgsőiél -- 1
kezemen.pnent át, az övét elolvastam. --- r,,ii..iria"r; ;"Ú;:-- 

'
I6y tkezdte: ,,Kedves Szüleim ! Még élek " . ." A * Akkor jó leszek t &

19Y6biliakbarr az Írásjelek nnellÖzésével leíiÍa a tábor ól- Yalóban, Óái 
"iapar"u 

mintha kicserélték voha. §bhe

,,. . . sok rntlliú r,Hf: 
í*frmTr;Űif ilag 

-Jd

|rír$ ."ls.g9lmes,. 
jó 1

Miska". Utóiratban rnég ----Ü;i;ffi 
vasárnap

hazzáteLte i ,,,A _ 
pusziból vendelek 

- erűóztet Pest-
tes_senek a$n! a Sautykos- ,őÍ" ffi áild;;ol a telor
lAk \ l" A, kutyájuk,t._i. i;ü rinrka-a;;;il,já";ü;:
§zutykos névre hallgatott. ;;éi8í*;*il-r.e-l*o 

k*-Ez a levélírás anl

nem volt kedve vereketlni. ffi oirt*iffit'Másnapfáradto"lffi ffi ""d;#trff*T.T-T,li:
és miután ryeghagyhogy ebéd után csend le- re,, ,ffi,ffi:#T_ irádr"i.gyen'1efeküdtem.H1ma.Kffiffi-.ffi.,..r#:_.":-Azén.Íiammeg.
rosanplisaludtam.Nern.ffi.ffi..::.'::§vákozotiT*.tet*tt"*'*
1o}{ra az egyik cserktsz ffiffi'i, ]if d.i,át;;"" t";etl-*'Ú.*felébreszt'ett.PanaszoIta,reffi'hi;";k;;u""iiama".hogyMiska.megcslpteésry.]t..s*#G.....*á--.-:p-dió-*"itüi'*'o.
tegyek igazságot. vatoffi 

ffi g;n1;,1.i:,i:szaint. tvtistcaott éktelenkedett az

kimerltette, 
- 
hosy _ezTap ffi aese, ÉsY-"'r,it csinál az a

lánakékfolt' 
§#: ffi;§§}#*:§#''

Alighogy elalud
még vagy ötször éb:tettek. ., nero-i"rr urarŐ"áa" §glyszer

., . Nyakonvágott u ÉÓiiökk;;;tn", á[ii;Í*eeMiska l

uisű_ y*l:-nott a 
;*--ütl,:r,nn"ffir*
a Tisz* mallett ,lakturkn

- Bokseold vissza l .. " titokban kijárt a ki§ pá§ztorgy_ere_khez. . . mesélt neki a táborról; hát a ,Jsá.;*Űi Kesrt_
_,__y_uq:._i-.t.átö; 

llf,o.Da. *rJart a 
§,sPr3tí'i'ííoTff,oáá.i'.,:esélt 

neki a táborróI; 
illirrl,'flá§Tff,Í.rT-fi:

Ü:iXir';iÍi*-"Í§Ünl,Tu, a cserkészetet, de nem is.az töltse. Alis 9gy hétig volt 
"r,, Ífffi"',ffn*r'-H,i.""i:i

Órdö8Öknek. Különben is az e}ovenségnek varr_ egy foka, a sógoronrTótiámiMÜ"r orvasíam t<i, r.áó rir.aifiniaióm
'gmit mfu a vezet{Ík sep |{yk e1, pedig azoknái< arot- az öiönvizet,'d,e Miskát stirgősen yisr;fii.-ridt ityu" 1fr"_kÖtéIbÓl vannak az idegeik. Elöhívattam a lniskat. rekből num iuv mi"iatia, aá vararróüj, ilm t- §zeretném.

_ _ - Ide figyelj ! Ha még egy§zer verekedésen foglak, Fleve_n, fészkelődő, mocskoskezü, kiss6-vásott, de alapJában zL.akkor szégyenszemre hazamégy i - szóItam rá erélyósen. becsületes és életrevaló gyerek. Nem a mintagyerckóte a *
Ugytátszik ezhasznált, Lecsendesült a táborrossza. Ez JovÓ, hanem az életrevaló gYerekeké. Csak arra vigyáz- ;

acsend-azonbanaviharelőtticsend,vott. aúrraf"iiittui zon, hogy ne érje valamibfileset,nemásseonp!.tara.- §
nem IVIiska idézte elő, banem a haragosal. Guszti vezet€sével *- AíelŐl tossék egósz nyu6oclt lenni. §zigorúan meg- ;t
ös_szeálltak és megpokrócolták. Rádobtak egy pokrócot* tÍltottam, lrogy fára másszanak. §f
jobbról ÜtÖtték, batról ütötték ég rnég aii ie tutlta. Közben a táborba értünk. A cdemeték a rhamák és a§ volt, papák elé jöttek, csak'éppen Miska hián}rutt. iieiiá*iarr,,

MÍskának természetesen nem volt szabarl czt vissza- hclgy hot van. SÓnkí seni irrdott rota. xeióstúk. senxi serd
adnia. JÓképet vágott a dologhoa, tte befelé rnérgelődött. atqáát a nyomára. Kiá]tottuk a nevót. Ves."'varár;;ii d'

Szép holdvilágos éjszaka borult a táborra. A fiúk hang az erdő felől. Rosszat sejtettünk. Az erdő felé szalad_
mélyen áludtak. Miska is fáradt volt, de a bosszú fiitötte. tunk. §Íin<len bokrot megnéáünk. §ehol trem találtuk.
Éjfél után csendben felkelt, elővette a cipőkrómét és az alvók Kiáltottuk i§rnét a nevét, Yálaszolto de mintha rtragasból
arcát 

_ 
átpingálta feketére. A magáét §em kímélteo csak jött volna a hang.

Úusztival tett kivételt" A fíúk talán azt álmotlták, hogy a ._ Hol vagy ? * ktáltottam türelmetl€nül.
vílágsz€p. királyleány honrlokoncsókolja_őket, vagy azt, *Ittafánt 

-lrangzottabölcsválasz.hog5' a jóságos tündérek bársonyos kezükkel simogatják az 1notytaios 9" 22. oldalon.)
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K, §zENpEKVÖ
TALÁl-MANyoK

-* §zt én is kitaláltam volna l ,*, nrondjuk, ha valami
nagyon egyszerű, (rj találmányról lrallnnk. És talrln arra
gondolunk, hogy azt az illetőt, aki ,,lrelyettünk" feltalálta,
biztosan valami vé]etlen vezethette rá erre, nrert hisz a
dolog olyan egyszerű, hogy akármelyikünk meg tudta
vohá csiúátni, csat< éppen . . . nekiink nem jutott eseünkbc !

Peclig hát nem így van l A vdletlennek vajmi hevés
§zer€pe van a felfedezéseknél. ígaz, hogy Franklin úgy
telátia fel a villámlrárítót, hogy sárkányt engedett fe1 s
míkor zivatar támadt, a sárkány rnadzagjára kötött kapu-
kultsból szikrák ugrottak ki, tehát a sárkány levezette
a }égkör elektromosságát d§ az itatóspapír gyártására is
ugy itlttek rá, hogy a papírgyár egyik munkása a papír
anyagából kifelejtette a ragasztdrt, Newtont pedig egy íejére

potty*rró m&kk l,ezette rá
a nehézkedési törvény meg-
alktltására -* mégis Edison-
nak van igaza, aki alra
vonatkozólagt hogy a fel-
fedezéseknek mi a tulaj-
donképpeni indltéka, azt
íelelte :

** Minden valanrirevaló
taiálmány csak 2_0lo-han a vó*
letlen,§8 P/;-ban azonban f ej -
töré§nek kiiszönheti a}é{ét t

Etlisonnak 1800 szabadalnre,utatott találrnánya volt,
ezzcl szerrrlren a magunkfajta entber késő öre6ségéig is
hiába várhatna a véletlenre anélkül" lrog_v }rárrrrit is fel-
találna, elrböl látszik, hogy §emnlie§etrp senr' a r,,élet}en

az, ami a feitalálókat műköclésre készteti !

Nern a véletlen, lratrem a találékonysá§. Ez és tnajclnem
kiíáfólag csak ez az, amivel a íeltalá}irk a többi emberrel
szentben íölényben vannak. Mintlen ,,kézenfekvő" ta]ál-
B ánynat sziildapja e§y-egy t,alálókony, rjt-letr:s rrtnbcr, aki
néha egyetlen §tletével d{rsgazdag ember lesz,

Mq nrinrlen irult{trenrber
késse,l, villával, kanállal
eszik, S' annak cllendre,
hrrgy rrrár a rómaiak is isrrrer-
ték a vitlát_ és liana]at lnint
gaztlasílgi cszkijzt : trágya-
villa és tlágl,alápát {ormá-
jában, ní:gis évezrerleknek
kellelt elrnultriult, ln151 t,a.
taki elkÉseítetttr t:zti<ntlk
kicsin3,,itett rrtását *- evós
céljaira.

yagy egy nrásilt pélrta :

vett és közönségesként használt dolog is * bármennyrre
is kézeníekvő a iétezése a részünkre * bízony annyi milliö
enber közii} nrégis csak egynek, a felta]álóján*k jutott
az r-,szébe " ,.í3lib

L,

va}ó hnszrrn mégis csak cgg találékony emberó l

rrélkiiiözlretetletrnek k dl lennie"
A dróttlan telelónt péI-

dául rnár évck {ita isRrerték,
nrégscnr jtlttrtt senkinek an
eszétrc .a trrai értelenrben vctt
,,tnüs<lrg,cló rátlilrt" készíl,eni.
Miért ? Mert netrr vo|t rá
sziikségiik i De rnikor Anreri-
kátlan valarni na8y rtemzetközi
boxrrrílcssre liészültek s óriási
volt. az érc{eklőtlés, valakinek
eszébc ötiött az a gonclolat,
hog_v azok rdszére, akik nem
férnek be a lroxrne,ccs szín-
lrclyérc, {lróttalan telefónorr
kirzvetítsék a metjc§ §gyes
lrrozzanatait, Minclenki, aki

Dunlop úr kisfia éppen akkor vitte oda €clcsapjához ::y31.9'
cipéti'ijének töm8igunri abroncsát t"rregjavílás céljából.
mikor áz a ktrt iintözósóvel volt tlfoglalva. ilunlop ür gon-
tlolt eg1, merészet s a gumiabroncs helyett a locs*lásra használt
gumiístivet ra,kta rá a iia kerékpárjára : gnzclag *rnbor lett"l' :l'öbbé-kevésbé mind,n_vájalr feltalálók vagyrirtk ! Ami-
kor pl, a ceruzánk hegydt a cipőtatprtrrkon heg3,esítjük_Iii
nrég jtrbban vag_v amikor r*ijövünli, ho§_v jé t a lakírskulcg
tyuiras ,,főtengelye", milyen tiil,iiníi slp is tlgy{rt,tal stb.,
irinOig e§y-es} kis ,,feltalálásl,'r vtigeztiirrk, A }*uty;l azon-
lan ciak-ott van eltcmetve, lrogy ahltaz. hogy va}an:ri c,sali-

ugltran tallitnrin.ry tegyen, igazfur .t:lil,,s/l,tesne1.,, siit t,gl,cnesen

Birtosíiótü,
rajzszeg, ,rgem"_ka-
pOc§, Ballérgomb,

(F
@

§§*i'i*.{{*r &&sar]rárr tévő rézsa- fl
rok vaqv a cioG V# ürok vagy a cipc;- B:q§*§§*€ u
fűző vógén a kis
nerovítő pléhhüvely * o}yan egyszerúe.k,.mint a poíon .és
t íe}talátás rlicsősége, na- meg 

'a 
szintén nem megvetní

}

F,
fr

már a XIV. százatlbar: ísmerték a lőfegyvert s nrégis csak
a legrtiabb korban találta íel a gépíegyvert egy ttrrcrikai
Maxinr nevű enrber s ezért az ,,ötletéér|" tiibh nrint
egynrillió clo]lfut kapott l

Ptrllmarul, a lrálól<ocsi feltalálója íol1,ton azon tiirtil
a fej$t, lrogy mivel tehetné tndg kónl,clrncse}rlré ü;l utazi}_
köaiinség rész$re az rrtazást'i l'alálékorry vol| '.* s a Jrálú-
kcicsi }ratlvezérekné] is híresebbé tctte a ncvól,.

De solrkal kisebtl, ma már egdszen t*rnt(lsze1,*sn*k

rncgvettc a kis, olcsdi íelvevílgépct-, tátatjanul is ílgyelr:rtrmel
kísérlret,te a tnecc§et, Nlegsziiletctt. a rádió l AzérL, nert
sziiksdgessé r,ált. S használják, m,ert rrélkiiltizlretetlen.

.dki feltaláló akar lerrni (nrinrletrkit lebeseélek róla :

hátárlatlan ken_vér l). nyitott szemmel járjon a világban.
Jó szernnrel s nrinrlent trlyarr sze:npontbril r,lzs§álva, llo6y
€re}} §agy azan mít lehetrrr: tökéíetesebbet?, de e§y§zersmind
eggszertlbbm nregcsinálni *- igy frltrtaláló iesz míndenki.
],íá mást nein, í saját rnaga éietét mirrdenestre ineg fogj*
t,rrdrli íilkrileíesílcni s egpsrerfsííeni. Jiísd-"Mj*.ííc.
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Leuól í{olíanáiábőí
Re,ín Rleípool amsterdami eserkész leaele a !őuő éui j*mbnreeről. Kérr|et
sCre a ,,Maggar Cserlúsz'o szdmdra le|ardltalla Erdill1i l}erent IT].. ^. t,

Ma már mlndnyájan tudjuk, hogy az 193?- évi ja:rrbrrrec }í*ltarrdiáhan iese,
Mtvel közvetlen közelóben lakorn az, ctjövenclő |ílh<lr l:elytin*k, néhírnv
érdekessdgct szoretnék nektek meg{rni. §lőször is mintlen janrl;or*etlak vatr
valamilycn jelvénye, amelyról évek nultán is felismtlrik e5rlm.*st a régcrr
együtt táborozó fiítk. Az 1937. jamboree jelvénye a ,,JAfl0I3§§'fAl.'F-"
le*z" Mi lehet ez X Tudjuk, lrogy a 80 éves hábonl előít, {tl'ol1*ntiiaés §panyolország köat 1§S8*1648) a hollandok:lt. Ilurópa. szrlllítóínak n*-
vezfók, mert őlr hordták szét India termékeit Portrrgália kikötiiiből llurópába.
Amidőn s 80 éves hábor{t elején a spanyolok megszállcltlák Porttrg*liát ós
keresztezték a hollqnd kereskedelem ütvonalait, a hollan* }r4itrsilk ellratá-
lorták, lrogy önmaguk fogiák a?, Indiáhn vezető új Lltí{t megkeresni. A
Balti és Földközi tens€r§n kónnyen trrrltak táj*kozódni, de aa óceánon et rnár
nem ment olyan könnyen. Itt }rasználták a Jac<lbsstafí*ot, mcly igen kez-
detleges eszköz a maiakhoz viszon;rítva, de tekin{ve a vele elérl eredmé*
nyeket, tiszteletet {rclem*I" A Jneobsstaff egy fiiggőIeges ( A:B ) 4s ;}

keresztí*dból íü*D/ áll. A mórendő §zögtől íüg§ött, hogy 1,, 2, 3, vagy 4
ilyen vízszintes rudat }rasználtak. (1, ábra.} Ha a földrajzi szélességet akarták
nnegállapítani, a rudat az ,,A" végnét szem§k elé tartatt*k 6s a csúsztathátó
lécek egyikél addi§ tolták a ,,8" vég feté, míg nreg nem pillantották a
sarkcsillagot ,,D" irányábgn és a látóhatár (horizont) széléi ,,C" irátryáiran.
Ilyen beáüítás rnellett az *A^B" rír<lon levő fokbeosztás me§mutstta a
kivánt szöget. (2. ábra.}

Miután igy megismerkedtünk a jamboree jelvényóvgl, látogassuuk el
magára a táborheiyre is. A jarnboree helye ; YOGELENZAi\G tt- madárdatr),
Hollandia legszebb vidékén, a legnagyobb városok}roz közel (Haarlemhez
15 knr, Amsterdamhoz 35 km, Rotterdarnhoz 60 km}, az amsterdam*
rottertlami villamos vas{rt és két kitünő műüt segítségével könnyen meg-
köeelítlrető helyen lesz. Az igen szép fekvésú tengerpart, ahol kitünő trszás
esik, innen $-_4 krn-re van. Természetesen apály idején alattomos a tenger,
}rülönösen olyanok szárn&ra, akik még sohasem {rsetak bonne, De ha
ponto§Rn eleget teszünk a rendeleteknekn semmi sem történhetik, azorrkivül
igen szigor{r felügyelet lesz. A tábor területe ktr. 200 hektárnyi, R. P, Ós

a különböző kontingensek vezet6i számára szép táborhellyel. Cserkészeink
Ss roverjeink már megkezdtók a tábor elrendezósét és a mérnökök nem-
sokára követni fogják őket. De ]ássuk. hogyan jtrtunk el a táborlrelyre i
A kicsiny áIlotrrástót nyugat felé menve, áthaladva €gy magas bükkfa-
soron, átvágunk a haarlem*haguei országírton s ott vagyunk a
tábcrbgn. A jobbtrldali réseen nagy mezőt látunk, ez lesz a bemuta-
tások helye, A rét baloldalán lesz az üzletváros, a postahivatal a

?,^.
'JJ A^

a. 'tit§
]''?od,

3r*r, fi*Lw*v [v*'hl§ Rmrl,ni nosp irrüúr]
!§ Jd§BaléÉ 19§}

úm
"\l+i 

Ng

il
A ,,J,.lkolrs;tlfI"" nlcl}, a }iollrndi jambore(

tábori jc)vdnyc lcsz.

ssnHCttl'LsG,,

bank, & rendőrség, stb. A íasor vé_
gén szép villához érünk, rrelynelr
,,TEYLI}.íGER BO§CH- a neve és
amely mögött B, P. foglakni" Tőle balra
a ]§agy Művész már évekkel ezelőtt
hatqlrnas bükkökből 5yönyörű székes_
egyházat épített; ez lese a kat. misék
helye. Továbbmenve nyitott tisztást lá_
tunk az erdőben: ez 3000 cserkész
lakóhelye, amott s000 íiú fog lakni.
Itt leszngk az ólelrniszerraktárak. Most
még röfögvt íekszik egy malac a napsü-
tósben, de már gondolatban látju_k a
kolbászok, sonkák és más nyalánksá-
gok képeit, melyeket vendégeink fognak
íogyasztani jöv6 nyáron. Igy bejárva
egymásután a helyeket, kitüni},, hogy
ntncs is jobb bely a jamboree szá.má,ra.
A természet mfu határozott. A sötét
háttérben rododendronok virágzan*k,
a zóld falevelek köat pedig galagonya_ és
or5onabokrok virágai csiltognak e n{p*
íényben, Igazi ,örömteli kép a világ
rninden crerkéseszeme számára. §aép
lerz, íi{rk ; gyertek el mindnyájan" tegt_
vórl ozlwel és baráti jobbat vár berr-
neteket Hollandia, az V. Yi}ág.jam-
boree l

A,,Jaliobsstaíf'{ használatir.

A bollond jarniroree környékének tirképváalaía.

14



E

i

h
Az ,rAmcriean Viatorí6 {magyarul ooamerikaí utazó'í} áln6v nlá roi!§z6_magyar vi!ág-

!árót utazásí szenedélye Dél-Ameiika legcsodálatosabb,_ legvndreg6nyese,bb, de egyben le§-
veszedelmesebb víüékeíro viszi. Rerrdkítlit -órdekes naptóját a ilfagynr Cserkész _szerkesztÖsóge
m§q§zsr€zt€ s t9S6 februfu l-tőI kezdöitöen sorozatosat közli.- _Az oilÜgíekben Amerícan
tiriío, leírta. honyan szerzett pénzt kalandos utazásáhozr, mint került össze társaÍval, hogyan
toizÜtt ról 

"z 
exlptnicióra. Ho§szas, hajón s vasúton vaió utazós ptán v§srg megérkeznek a

,,Zot.t poúol,, haiárvidékére, eé|!u! kiindrrlópontjihoz._ rgtpqtg óppen_BÓtiyjáts" haióznak
ií nio Benfu. naff},on gyanús viüóken s legnagyobb r6miiletükre azt halliák, hogy ya|ami
topóg csónaúuk Önaíri, mintha valaki, vagy i,álnmí aIkalmatlan ídegen bebocsátást kórne.

Esteban leemelte válláról a fegyvert, anélkül, hogy Dól-Amerikába és * Bg God, - senkisom akadálYozhat
lótt volna. meg abban, bogy ne ott szátljak ki, ahol nekem tetszik l

* Most már be kell vallanom, hogy nem én kopog- - 
- Önnek igaza van, mt. Cook - vetettem kÖzbe, *

tam, §enores * hanem a balál l láenéiien t - de mégis attól_.tarlok, b9SV a hajóst$r;l$g elfelejtotte

Lehdolt a csónak külsó részéte és annak oldalából ért§§tteniaz,,irrdiosbravos"-tazÖnutazásáról. Ez--kÖzbe'
küüzott két to§as norú-nYr*esszőt. Jó ;rő;;;i"ó;rri vetőleg, * a,Rogal MaíI Steam Packeí részéröl eléggé rneg

["Í"-Üsy t"ri"tt oút kiránlatni. nem róható hanyagság, , ,- 
'- *ri"Í,s felkaptuk a fegyiereket. A part felé tartva, * WeIt J * mondta €rre !{uggdtp _9o,o.t e' a hal-

vizsgálódtunk, iem mozdüi-e valami a-füvek kőzt. Az siátkákat csonttányér biján, a fotyóba hdigálta,

'ii§?il.;,;,"* *",u,lt. §emmi l .,"ruuuXnf,;l%l1:'*""Xl'XlX?t§§íY:lifitT§;í: 
árnYék-

-- Elmeneküttek a gazok, mikor látták, hogy lőnl _§qrszelr,e a csónak orra elótt egy zöldesfekete test

készülök . . . ámbár 
"*á 

iiasyón félnek a p.ráxatoT, mo* emelkedett ki a vízből, rnint egY hatalmas, vé6én belrasadt

€*y§ze.,e öl és gyorsan, ami nem fáj. A ,á;;;;iúk -; fatörzs. Nagyot kaffantott és visszabukott a vlzbe.

cél, amint ott lráttal a partnak öltözködtek. De az inds_ ..,, K,okodil volt, De ekkorát még életemben nem láttam,

műek nem számoltak erig-áé a szemktizt filjó széllel, mely *n* jtlffít Ylrronata {rjra Cook, a szokott hangrrem_lenyomta a vesszőket. ..
- Wetlt_szólaltmesmo§taz angol_rnért:nenrfőz ben*atiltakozástrjabbs_ÍrlytnY9lt: F}mindazonáltal,..

akkor tovább a szakács ? _ __ Innét elókotortam a Lee-Enfíeldeí és vártam, hogy {tjra
*Ezlgaz.,.hej,José,..mozogi annálakondérnáLl 1 előbukkanjon, _ _l_^ irl*l^*^_^4i^
Lövésre lcészen tafrott feg:yverekkel mentünk fel __,_ 

N'* mutatkozott trjra, Mindenesetre - annYi esze

újból a partra. Ismét nem találtunk .""tii"T*'i#.*ii' neki ls volt, mint egY indiánaak,

Mégts... olyan seaga volt a colognak, minthi;"i;; iŰ;;] ,""u,t*f,T ifi;fi,#'i|.ÍJ:lT#tr* ##;Írff'éi#fl
nének minket mindenfelől,

hajóba... a vizen fogunk ebédelni l
José gyorsan lekapta a kondért a tűzről é§ nagyot 

'"Ő:' 
*as me§§ue volt, S hogY |obbarr nem siettÜnk az ebéd-

szaladva beemelte a kis csónakba. Mi -r;í;;;i#ff'ü: del, csak később bántuk meg,

szaladtunk a partról és 6yorsan betaszítottuk a csónakokat
a vízro. Ismét nagyot koppant valami. Ez egyszer a kondér VIIL FE}EZET
oldala. §nnek neÜ artoti. A boliuíai őserdőben. Pus&ds baútok és eggéb esaddk.

- Mérgezett nyítak ezek ? _ sík, sík mindenfelé. A magasodó, majd alacsonyodó* Qatacho.., catacho morogta Estéban,^ - partokon bokrok, nádas, itt_ott víube dölt fák. A parton
bizonyazoksenor"..látjseáabarnáskérgetahegyént i6g tömege. Akácok. Zöld, lombos tömegíik a Tisza me1_
Nyíl_tnére§ ! lékére euűékeztetett. Aztán végtelen, házmagas erdővel ke-

Ez a tudat nem volt n&gyon vígasztaló. vert nádasok, ismereilen rengeteg, zöld, hináros vlz, beöm.
Mikor mfu lótávolon kívül eveztünk, a másik csónakot lések, mocsárgőz, savan;rr1 szagok. A pnrtot itt már nem

felvonultattuk a mténk mellé, artán egy deszkával össze- láttuk, a növények tömege egyre sfirÜbb lett.
kapcsolta a kettőt, erre a deszkára felterltettünk. A közbe- _ Hány óra, mr. Cook?
jöti inciden§ n€m z&varta ótvá6yunkat _ Háronmegyed négy..,. miért kérdi?

Itt nagyon óvatosnak kell lenni, §enore§ t * figyel- - Nem látja meg az erdót, sir?

F

meztetett bennünket Estéban t - Nen" Hál ön?
_ Welll By what ? De mlért? '_ kérdezte Cook. _ Én? Nem tátja sir, hogy lrátlal ülök uehi.
* Nem száilhatunk kí.. . l _ Welll Én Htóm, hogy Ón háttal ül annak aa erdÖ,
* Azt szeretném látni . " . én megváltottam a J€gyet nek, melyet nem lát" Yerg ercíting! ._ Nagyon kÜlönös.
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l*é* csurgott. Mindkót kézfejót a lecsurgó olajba tnr-
totfa.

- Welll Már látom, egy órán bclüI atatb teezünk!
_ , -T Ákkor miért kórdi?--E6yébként kíván*si oa6yoX...
||r:_f:lr stuüng áll, íf gou piőase, Ú k€d;§ tflrtja.: Ne, öíorü,ra az erdóben leszünk.

Yárjon csak! Nem azt mondtaml Á folyón leseünkakkor is, de..,
- l)9n'1 mlc_kerg, sir . . . 92 nem grlnyolórlás, urtm. . .az elüDeT vagy tolyól,ízllei evez, vagy erdőben sétál!_ vagy pe<lig evezve sétáll

- Plyat més a nagyapám se látottl
_ - Áaért vg&r ön a, vi[egon, hogy olyat ís lísson, amitaz ísmereüenül is tiszteletreáenO ojáyupá iu vehetett szem-üsyr€.

, Es{ helyen a nádas megszünt § a part ismét füves-Doxro§ lett é§ magas, Magasabb, mint valaÜa. Á víz látható.lag ö§§zesziikült, me6gyorsult és sötétebb lett a. ráboruliárnyéktól. N{ég egy félórrr és ott voltunk az er,dó előtt.Mindenféle zöld 4rayak, madársíyítozás, félhomály,mintha valamri &riási zöld Bpüiet iolyosÓ;án- mennénk előre
*,^"i::r.*l l,ilá8ított háttér féE. e naloztráto rnt rricsiny teit.rr€ r.Etön láttam, hoAy valahol beljebb a fák kózött ii tett
egy_ &gna§ lennie _ irem ei az egész Beni! Mr. Cook Irá.

- Előre most! Nines id$nkl
_ . _ Lehrlztam a keseíyűket, nregmárto|,iam én is a kezem,.
fejót, aztán előrelendtiitürr,Ir, szirite tatatomra. Arra igvekez.tünk, amerre a legsebesebb volt an &r. Minaeiiiert'inrU,
titokzatos, hatalmas fák, óriási, hallgatag, ismeretlen, kúszo
ry.lyrye.. A magaslran zölden égö lóm,bők, bnn feketék a
sötétsógben,_ isaepban, melyben- felcsattant itt-ott valami
|ejtetme§ lélq, ktgyP, v.agy lacaré. Sivítás hangzott fel,
áfnyak _lgls!"!, madarak legy tslán majmoh riÍ<ácsoltak
ólesen. Néhol hosszrl ,rnoszato-k !ógtak le a gattyakról, mintegy mesebeli színházftiggöny összirongyott,*csúfos Úaratl-
ványai,

. __Fgy_|elye1 ismét szélesedett a víe és kivilágoso<lott.A fák eltávolödtak egymástól, majd ismrii összezárnltak.Hsy he|yen olyan síírű lett az erdő, hogy ki kellett száll-
nunk a csónakMl a kidült, felhalmozódoli tekr*, megvfirni
Estebanékat, hogy együttes erővel mindkét csónakót át-
emeljük a fatorlaszon.

ö

l

{

mull, - mikor egyszerre aztlátta, hogy a fák össze-
ölelkeznek a feje fölött és
rlkácsoló araraunák és
tromplterók Hildtk to a
magasból névjegyüket ka-
l1nlára. Suhanó, lengö,
stvító árnyak mlndenütt a
zöld mag6sságban. Csak
sejtenl lelretett, hogy ma-
darak, mert nem, vagy aüg
voltak láthatók.

Nem sokáf örlilhot-
tünk ennek a szópségnek,
9ert hirtelen szunyogok
tömege csapott le ránk.
§zerencsére kóznél volt a
védőháló, mely a kalaphoz
erősítve, a nyakkal efr,titt
m€nte§ítette a íejet a csl-
pésektőI, kezelmre keztyűt
húáam.

- §tr"..*hallottam
§ook-ot nyögnt.

Ugy teítem, mlntha
nem hsllanám.

- Sir... fqadjunk?
- Miben?

I{ülönös madáríészkek

őrülten zümmögtek fülelnk
köriil.

A csónqkok átemelése
a torlqszon egy drága fél-
óránkba kertilt. veszedel-
me§en szállt lefelé a homály.
Féltem megkérdeenl aztdöt
társamtól.* Elöre l tarwatdon!
Hagyjuk magunk mögött
az erdőt l

petróleumot iezadva
eveáünk. Az a tény, hogy
nem vehottem le a kala-
potn kabátot a szírnyogok
miatt, nsgy szenverlést
okozott. Ugy éreztem, bogy
elevenel főIök meg t

Egysaerre pnrthoz ütó"
dött a csónak feneke és
e8y nagyot zökkent. ElŐ-
reestern az ülésről.

.Mt az? Nem lolyik a
víz'|

Bemártottqm kezem a
sem éreztem. yalamelyik holtvízbe. §emmi áramlást

ágba jutottunk.
_ Esteban! Hallól. T Hogy ezek a §uunyogok egy fétórán belül eltaka-rodnak...

- Evezaünk fris§en előre, sir, hogy kijussunk az er.dőMl, mielőtt besötétedik.

- Welll Adrt fogadtratunkl

- Mibe?

- ::. hogy ezek a szunyogok...
Ugyan kérem. . . tesie 

*tet 
a Uata és htlzzon kesz-

ty.fitl
* Welll Nem tudja, hol lehet a háló?, _ A háló? §zent Isten. . . legalább kesztyű,t hrizzon felgyorsan... nem fog tudni eveznii_ Aoh, ves ,, , már keresem.

- No... megvan?_ Nincs,..
* §zerencsétlent líalló. . . §stebant* §enor... hengzott n kiáltás hritulról. Á csónakegymagasságba ért wlünk.
: Gyorsan petróleumot rirr. Cookn§ü* . . .l

__ ,aEp"ryo egy fénysávon haladtunk keresztül, amelyet
.az erdő s__a folyó szesaélye atakított a vízen" Ránéztem'uizangolra. Valamlkor az övé lehetett az arcl :lt"it 

"zrnlr*olyan volt, mint a Kordilterák dombormfivű Ú"Úfi 
*-

.^^"_.!""|9'."m a kalapot s a fejére öntöttem vagy'fél literpetróleumot. A petróleum arcába, ny*kába s a Óónsk fe-

§enkisem felelt. Madarak rikoltoztak a magasban._ Esteban! Esteban.. .l Estebanll

- Ne pazarolja a hangját, kedves uram szólttaísam, _- ml a megegyezés eltévedés esetére?*. Igaza van. mr. Cookl
__._ !lők*pll* a. puskát és kettőt lőttenr a levegőbe.Zú8va repült a visszhang, }Iallpatriztunk.

Nagysokára egl lövós gyoÖge hangja felelt. IJgy két-
ez.er lépé_snyiről. ök tehát 

"r-neniek 
reriáesen az áriái, mibalra ,elkanyarodlunk ós egy hott áglra jutottunk 'beie.

Mo§t hd vissza akarunk menni. ..
__,_ !}tgl.t.rn a.. hajót attól a szigütőI, vagy félszigettöl é§vtsszal'eló eveztünk. i\ homály egyre nőtt éi esvre"félelme-
sebb volt itt, a vlz fö]ö*. NigyÖá(xa telt 

"r, 

-iiis 
;b"tü;Ü

:,8.Y íly"1 helyre,.,ahol már tűiiretii sebességlet főlyt a vtz,ltt újra kétszer lőttem. Egy perc mulva va'lahonnán s há-
tunk. 

_ 
mögül hallottuk ttiÉb itives tompa, seéles hulláurír

dörejét.
* Egy helyben vantrak . . , taiírn kikötöttek, , "? ne

ev€zzen sir, egy kissú... hány óra?
. Cgok_ gyufát c§b§§u€nt€tt el, mert rrem látta rnár azóra szÉmlapját.

...; Eglnegy,ed tlet... vógtelenül unalmas eblren azerclóben... tovább hre§yünk, sir? (Fol}tatjulí.}

#,,{§t

§

A §zunyogok megéreaték rajtunk a petróleumot é* nenrnagyon voltak ve}ünk rnegelégedve. §gy páfan gyomor.
rontást - kaptak i' most



§á §§-i§
Lóvcn§Eny üát6ti)

Kót, yegy több madzasot * asrerint, hogy hány ,,ló"
akar a versenyben részt venni - egymástól másfél-két
nóternylre elb§ezett saék*k között kifeszííiink. Ks,rton-

papírból a mellékelt ábra szerint lovakat vágunk ki és félbe-
hajtva, a zsíneg egyik végére trelyezzük ; ez lesz a starthely,
innen indítjuk mqid a lovskat t

A lovak lovasal a madzag másik végén helyezkednek el
s adott jelre egyszerre indulnak; mutató-és hüvelykujjunk-
k*l a zsineget pengetni, helyesebben: pendltgetni kezdJük"
§okkal jobban rezeg a zsineg, ha a startlrelynél nem közvet-
lenül, banem egy kls gumikarika közvetítésével van a szék_
tárnlálroz er$gítve. Ez eoetben a zsineget magunk felé lr{rzzuk
ós hirtelen elengedjíü * €rre a ló 1.5, 2 cnr-t is előreugrtk.

§zögtartó doboe
Öreg konzervdobozt sokféle c€lból

felhasználhatunk a háztartás körül. A
legnagyobb ba;' azonban, hogy a doboz-
nak nincsen íiile. §cgtthetünk ezenl a
hlányon, ha a jelzott módon rugalmas
vasból ki- és beszerslbetó fület készítiink.

kirrárad a töltőtollad l
}{a töltőtoltunka.t soká hordjuk a zsetlünkben anélktil,

högy hfi§ználnók, arglkor legkózelebh írni akaruttk vele, azon
vesszük észre magunkat, hogy a tinta beleszára,dl a tollba s

csa,k hosszas rázogatás után iehet
trjr* a tollhegybe csalní a tlntát.
Persze ez §em rnegy minden z&var
tiélkül, banem a rázogatás eredmé-
nyeképpen a pad,lón, butorokon,
esetleg a ruhánkon ls lesz egy pár
szép tintacsepp. De előfordul ennek
az e*etnek a fordítottja is, amikor
meg a zsebünkben kezd el egyszerre
csak folyni e tinta.

Mit tegyünk ellene ? Tégy a tö{ótoll kupakjá}:a egy
kis gumtszivacs-darabkát ; lgy, lra rázogatnocl kellene a
tollat, a rácsavart kupakkal §§yütt ráeva a tollat, az eset-
leges kifolyó tinta ide fo§ c§€plrenni, de minden egyéb
váratlan ,,folyás"-tól is megóv a szivacs.

Á szivacsot tdőnkint (lrorgolótűvel) ki kell vennetl és

ki kell mosnod.

A mozgő karlkatura
Rajzoljunk kartonra egy nyalka flatalenbert. §zem-

öldökétől nyakáig vonal helyett tCkony láncocskát szere-

lünk. Ha megmozgatjrrk a }rátát, a láncszenrek is negvál-
toztatJák helyüket és a legmulatságosabb torzkópek kelett
keznek.

F

k,
F
i!l

Társaságban
olrneriil-e a tű a

B Ü v É § 7, E T
ugzó tű a vlren

felvethetjük azt a kérdést, hogy vajjon
viaen vagy nem ? A felelet k$rülbelül

rltegoszlik. Próbáltasd ki. Bárhagyair
igyekeznek is a kísérletezök, a tií bi-

, zöny clsüllyed.
Nlost jöhetsz te a tudományod-

tlal Egy pohár víz tetejére tégy €gy
clgareti,apaplrt és arra fektesd a tűt,

. A paplr lassan lesúllyed, * tü azonban
a víz felsaínén mar*d.

Titka az egésznek az, hogy a tűt
t,e§esen szárazta kell törülni, jó, hogyha
észrevétlenül rnég be íg zsírozuuk é§
tontos az óvatos vízre tevés,

. Aa örökmoz3ó 8olró
Urak, rlrfiak, herce§ek, grófok í Amít most nutatokr

nem csalÉs, nern ámítás l Tessonek közelebb fársdni, min-
dcn be lesz mut&tva, rninden meg lesz magyarázve.'U§y-e bár,,tudjuk, hogy a föld görnbalakü. §u a golyócska
l§ gönhalRkir. A föld, Jól tu{ük, forog. Ezakisgolyóctka
is forog an*lkül, hogy valaki is közültink hozzányülna
va§y megperdítené. Nem hisaik ? Tessenek közelebb fáradní,
Voálá t (A golyó tényteg magátót mozüg, forog, nyugta*
tankodik.) ,

Yégy egy darab ablakkittet, de ne a frissetr bektttelt
ablakotokról szedd, le ! ** Csinálj belőle golyócskát. F{rrj
belé több helyen lyukaket és tégy a lyukakba higanyt,
utána tömködd be kittel. Ha a golyót rnelegített helyre,
kályhára, nqp§ütötto laprá tes*zük, gurulni fog,

A htgany kedvéért nem föltétlen szüksóges a családi
hómér6t öslyaetörni * páí filtérórt kaphatsz gyógyszer-
tárbsn ls.

l!,tu

éi$l,dlt§
pryt"

A nrirt&lványltoe varrótűt használjunk * ne gombostüt,
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T NAP
A F§LVlDÉ

|BTA l C§YÉR ÁK

LEV§H?§, ttlNT Az l. §uÁMu t{özÉLL€N§ÉG
*-. Fr*sirn rnate nejaki novc veci, r:igarett.i Levente;

mnclarsliy tloviny í
}-iezel a rlallamos monelattal kiiszö*töt.í bc a *;eh

r,ántf}r *, lrirlasn{rnet,i"i határáIlomáüün a fülkénk ajtqján"
Rüvid ktirtlez{ískört& után rcegtudjuk, hogy a finánc új
lrtilrti, rnagyarországi ujság Ss lőleg Leverrte cigaretta iránt
drtlekliídilr,

*.-. -§i*:rír, 
ttint:s, stfitnri elvám,rlni vaiónk ** válaszolom.

-* *i.g*r*llát cgyáítalán n*:nt hoztrrnk,

A k*;sai dtinr, }tll}t{rben & ledöntiitt honyóil§?oírár r&lrMel bllfut-
tatótt talap*ata

Alig indul el a vortai az állonrásról, rnáris nr,egszí:lal az
egylk utitárs magyarui :

*- Igy v&n eu kérem, ha az ernber fegyvert, vagy *kár
egy kis ágyut }irrzua át, hatalma§ vánrot rónának rá a csehelc,
de Levente clgarettát egyáltalán nem engednek be. Ezt a
szót, hogy ,,Levents." legjobl:, ha az ember elíelejti, qmíg
Csehorszá gban t artózko<lik.

Haltgatunk. Nézziik a robogó vonatból a táj at. Mintlen-
fclé rlolgozó ernberek a földeken. Balr* már feltüntelr a,

kasgai rádióállomás adó-antenrrái, msJd e rc,pülőtér iátható"
Alig jövúnk 30 perce q trianoni országhatfulól s egy kan,ya*
rodó után elénk vilá6ít fehér, öles betüivel au úll<rmás ;

.lípsice. Ismerósünkn aki a városban fog vezetni, már vár
bennünket.

- A leg|obbkor jii[tetek, l]gy filmcsemegóben is lesz
résLetek, a ,,Jano§ik"-ot adjáh a Capitolban. Pe§t§n €zt'
rlgysem láthatjátrrk.

Janosik ? }íintha ezt { nevet már ballottam volna.
Per§ze, hisz erről irtak a pesti ujságok is. A híres magyar-
ellenes tót film, amiről e franciák aet hitték, hogy az abesz-
szinek vérengzésérőI késeült, Ae *löaclás f29 órakor kez_
dődik, nézzünk addig körül a városban.

Kassán a }rivatalos cselr népszátnlálás szerint a magyarok
a lakósság 18%_át teseik ki. \ralójában Kassának 50o,d-a
magíyar. Bármerre megyünk mlndenütt ma§yAr szó, magyar
beszétl. Nézzük nreg a }rlres cseh Bata cipőáruházat. Graíno-
fóneene hailat,§zik ki a z utcára. Ismerős dallanrck. Itelépünk.
Á bangszóró harsogja : ,,Szépváros Kolozsvár , . "" Az áru_
házzal szemben a §yönyörű dómot tátjuk.

PtRo§-FEHÉR.ZöLD §zlNEK A RÁKóczt.KnlPTÁFAN
-* Megtekirrthetjük a Rákóczi kríptát'? .* órrleklő_

dtink a sekrestyében* Hogl,ne. Tessék csak elóre,fáradni, rögtön nregyek.
A templom },al hajóiában kell lemenni a sírelkhoz.

t0-15 lépcső vezot Ie. §löttünk csillog a hatalmas márvány-
koporsó, II. Rákóczi Fercncé, felettc 8. magyal címer, kiirii-
lötte pedig e renget€g koszor{r, mágyar rremzetiszínű szala-
gokkat. Áz egyik szalagon betíízzúk a lelirat§t : ,,HórloIó
Pozsony szab. kir" város a visszatérő fejedelernnek".

Elgonclrrlkozunk a kriptában. Fures4, e nagy magyar
fejedelcm ese}r földön. Yajjon még meddig ?

Ifiérünk ismét a Fő utcára. Á dóm mellett egy zölddel
befuttatott oszlop. I(ísérőinkre néziink.* Ugy_e küIönös valami ez ? A cseh kezek rnunkája,
Á hajdani ,,I,{onvéd," szobor talapzata, me§át a qzobiot
,,ismeretlen tettesek" lerombolták ,éjszaka leple alatt, í}er§ze
rendőri segédlettel.

Itt-ittt még látunk kótnyelvű utcatáblákat. Abból az
tdííből, mikor ndg e rne§yar lakósság q csehek szerirrt is a
20%-on felül volt. Á legtöbb helyen azonb&n ezekct a fel-
írástrkat riurva módon eltávtllították, illetőleg kicserélték tót

{irrntor.arr ernelkr:dik ]l ntil$:i5ba ;r Fcltttt .]irzief l:súeg
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§zöy§s{íre. A t}*rcsényi, Jókai utcákbót lett §er*senyihtr,
.Iókaiho ulica"

JANo§lK Az lx$Fí§zÖBnY, AKl FGY.MA6t\ ó0 l(uBuccAl l§ ELBAN|X
Már bent ülünk a Capitrrlban s elöttünk pere§ a ,,Jano-

*ik". §zemenszedett és naiv lrazu6ságokksl tslt 
'ih, 

Persze
ma§yer fellratok is vannak hozzá, írógéppel készültek és a
vászon alá vetftik őkct fel. §okszor két-háram jelenettel
etótrbre járnak, mint tmit a film mutat. Janosikról szól a
film, a nagy tót ,,hős"-ról, akit Róvay gróf crnbertelensóge
haramiává tesz. A betyár elfcrgására küldött Jlantlurok móg a
havasokban is seabálycs félrajoszlrrpban menelelnek. Persze
a 80-90 magyaf pandurral tíz-tizenkét tót ,,hős" lregyi
pásztor játszi könnyerlséggel elbánik. Ami a fitniró sz*rint
terméseetes ís, mert n rnagyaroko illetve kurucok ,gyávák,
vérengzők és ostobák, A filmben látható tátrai felvétr:lgk

Á tarpataki óriási víze§Cs.

gyönyörűek, szinte sajnálja az embcr, lrogy egy ilyen kcret-
ben látja azokat. Erdekes, hogy a Ntozí az előadás alatt csak
ítgy tátottgott az ürességtől,

- Mi ez, Kassán ilyen kevesen járnak moziba ? -"*
kérdez*m"

-* Kevecen ? ** válaszol kísérőm, -* látnád mt yatr
itt a nragyar filmeknél. lWar napokkal előbb elkapkodják a
jegyeket, pedig látod a ,,Jano§ik" az egyetlen trit film ; a
magyaí darsboknak rneg olyan nagy sikerük van, hogy hete-
kig tartják őket műsoron.

Ökölbs szorltott kézzel megyiink végig a F-ő tttcán,
majd a Klobusiczky utcán. Lefekvés , előtt még me6állapit-
Juk a hclnapi {ttitervet. Dobsina, onnan pedig * Tátra,

lf,§J§is- t§?b^§,§ff
Másnap már hajnalban a vorratban ülünk. ltlagy pöfö_

géssel halarlunk felfelé, északnak. Minrlenütt a Hernád mel-
lett vezet a vasút. Hatalmas lregyek közt, óriási mélységek
peremén su}ranunk mind feljebb. Margi[falván át*zállunk ó*

}'alhők krrsrorúzzák a szcbbnél-szebb nragaslatokat.

az új vas{rtvonalon nregyünk tovább. Sehol sem §zemafor,,
§orompó. Csak aluljárók és hidak keresztezik a sineket.
§urópa legrnodernebb vqsútvona,le. S€hol felesleges kanya-
rodó, elrelyett alagutakon robogunk mindig át. Gölnlcbánya
és a történelmű nevezetességű sztacenai völgyön megyünk
keresztül.

NYÁnBóL A TÉLB§ MÁ§oDPÉBC§K ALATT
Meg€rkeztünk f)obsinára. Tíz szokol lefizetése után

kapaszkodunk fel a bariang bejáratához, nely 970 méter
magasságban van. Kellemes turista-rlt vezet íde fel. Mintegy
nyolcvanan kerülúnk be az elsö csoporttal a jégbarlan§ba.
Szűk nylláson át jutunk le, nr4id jégfalakkal §z€gélyer€tt
lépcsókön lefelé halatlva Crünk a nagy terembt. Ragyosó
viltanyvitágítás mirrdenfele. Hatalmas jégpálya csillog a
§zemünk előtt. A pátya közepén {sztnl, balra pedig egy való-
ságos jéghegy emelktdik" Á vezetö ekkor rnegszólal, termé-
szetesen tótul l

-- Műkorcsolyázó bemrrtatás következik.
Az egyik bcmélyedésből etőtünik egy feketcruhás kor*

csolyázó alak, felsiklik a hegy tetejére, oRn&n szódületel
gyorsasággal repül le, rniközben a felállított asztalt átugorj*.
Pompás látvány. Körülöttünk a jógcsodák l rózsalugas,
Niagara, orgonfi, kápolna. Felettünk pedig a boltozat teli-
teli csilltlgó fehór jégkristályokkal. Egy 110 mót€r ma§a§
jég}regy hátára fektetet,t létrán jutunk íel a kijárathoz.
10-12 tópés és ismét kijutottunk a tálből a nyárba.

A FÉR§NC rÓz§EF c§Uc§ ÁnNvÉrÁeAx
A hegy tövóben még sikerült elórnünk a tátrai autó_

brrszt. Po;lrádfelkán átszállunk a villamogrq, mely egészen
a Csorba tóig visz fel. 675 nréter magasságról indultunk és
1350 méternyire vitt fel minket a villamos. Gyönyörű nagy
szállotlák rninclenftlé, a pestiek közül bármelyik elbujhatik ae
árnyókukbarr. Körül{ittünk perJig f ehér hegycsírcsok csillog*
nak, szikráznak a napfényben és nrindenfelé csak fenyő.
Csor.lálai,or látvány fogad minket a Poprádi tónáI, körös*

Á rdEi kótnyelvű utcatáit,
lákat eitávolították, ht-
lyükbe tót suövegút tettek

.,,,]';,_:l] ,,:_

l", "'
:: :a!r{!lijii ., : ] ;; '

r

llyenek voltak a régí kitnyelvű
ütcatáblák,
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körül kopasx sziklahegyek, alsó peremüknél periig dvszázarlos
íenyőktől köriilvéve sötól, komor vizóvel a Popráeti tó.
§ehol semmí zaj, vagy madárhang, csak igen távolról hallani
a patakok halk zúgását.

Stirűn kattan a fónyképeeőgópünk, meg kell örökítení
czeket a csodálatos szépségeket. Yisszaíelé jövet, letérve a
turista útról egy kisíelvillanyozó lrógolyó csatát rendezüttk.
Repülnek a jeges hógombócok-

De sietnünk kell, ba tnég ma el akarunk drni a tarpqtaki
vlzeséshez. Két óra mulva már hal[uk ís a dübörgő, zrlgó
bangot. Aa erdei rlt egyik kanyarodója után pedig fettitnik
elóttünk a vízesós, minte§y morgó festlnény, óriási szikla-
tömbökön zuhan, omlik le a vtz, &z apró víecseppek szinte
vízgözzé alakulnak át a nagy esés következtében. A víz-
esésnek q komof zöld fenyők actják meg a méttó környezetet.
Kis fa hld vezet át a patakon. Előttünk a háttérben a havas
Tátra, valsmivel tejjebb a fenyő őserclő, közvetlenül §zenrbe
velünk a morajló vízesés. Felejthetetlen látvány. Alig egy-
két kilóméternyire ínneu tündököl pompájában a 2663

méteres §erlqchfalvi (§erenc J.) esit*s, jobbra p*dig a nálá-
nál ati$ nóhány méterrel alqcsonyabb Lomnici csírcs. A
Tátra két legnagyobb lregyóriása.

Három órai gyaloglás után, közben kicsit megázva
jutunk le Tátralomnicra ar, egyedüli tátrai vas{rtállomásra.
Mindenfelé csak cselr mó. Magyart még elvét-ve se hallaní.
IJgytátszik kevés nragyar természetjáró keresi fel a Tátrát.
Nern is csoda. Minden menedékház a cseh államó, magya}ul
nem aJánlatos beszélni"

Felszállunk a von&tra. §orra tünetleznek el a hava§
hegycsticsok a szemeink elöl. Ismét Poprátlon vagyunk.
Atszállás. Már estefelé robogunk kerosztül az egykgr vas-
gyáráról híres Korompán, hol ma crak üres, tátongó gép-
háaakat, kthalt gyárépületeket láthatunk. Blmaradt tnár a
po§taép§letéról nevezetes Kluknó is.

késő este van már mikor ismét kassára ér vonatunk.
Kitekintünk aa ablakon. KOSICE, hirdeti az állomás-
felirat. Kurucok ósi városa, Kassa vajjon meddig leszel még
Kosice ? Geuer Akos fl

Kopenhágábun
I. Amerika, lI. An6liá, III. Magyarország

Berllnbgn
[. Németország, II. Amerika, III. Magyarország

I§.openlrága, 19.2.4 -- Berltn 19író
Kopenhága * Berlin, mi összefúggés van a kettö között ?
Kopen}rágálran 1924-ben volt a CserlrészJamtlores a,,vllág tegjobÜ cserkészei" címórt, Berlinben azitléu zajlotl

le a XI. olimpiász.
Ezelőtt tizenkót éwel a magyar cserkészek rtgyancsa,k a harmaclik helyet szerezték neg a világ csetkésznemzetei

versenyében, rüint ahogy most az olimpikonok harmaclikak lettek.
Talán nincs §emmi össztfüggés köztük, de talán mégis van, . .
A cserkészet célkitűzése a különb emher, A kopenhágai fiitk megmutatták, htlgy kiilőnbek más rremzet fiainál

.s"esupátr Amerika és Anglia trrdta őket megel6zni.
Azöla,12 év telt el, A íirlkból íelnöttek lettek, a néhány tucqt cserkészcsapatból több száz, a cserkószá,rvalányha,j

,és a huj-huj-hqirá csatakiáltásunk éppen olyan elterjedt lett, mint nótáink sőt cserkésztörr,ényiirrk,
§ a magyar versenyzők 12 év mulva megszereztók e berlini olimpiászon a gyönyörü harmatlik }relyet.
Talán nem hiába énekeltük olyan sokat: ,,§íegrnutatjuk, ho§y ha felnövúnk,"

rÁnoR uTÁN
L.rajlott a ábor. Ér mogt tegtben, lólekben folírirr§lve l§mét itth§n

vcgy, készen rli munklre frirsen, tela élrtkedwel, lelkergdéssel.
Gondoltál-e rá; ml hoztr létré az! * dborc l
§ok munka, sok akrr{s, cok hlt, lok rzorerct, rok áldoratkélrség, lok

lmíds{1 és a |ó lstennek nqy nryy ketyelma, lóláge ór rtoret.le.
Látod mlnden akedlly,olhárult. l'1é3 uok il réeztvohottgk t táborban*

horrzebb,vegy rövldcbb ldel3, aklk ma3uk lem hltték, hqy elmeh*srenek"
Feleithetetlen két hét marrd: rl6y-e l
De mo3köszönted-o l
ltíe3körzönted-e srülcldnek, hogy na3y áldozetok, tal{n nagy lemondá-

mk, lrotle8 nélkütözélck árán leh*t6vé totték sámodra a óbort, í,t€nnyít
dol;oztek, mennyl mlndenró|_lemondtak, csekhogy a Te tábori dílad égytltt
lc6yan. Mennylt im{dkoztek Értod, míg ode voltál. l'lily boldogok voltrk,
mlkor vlrrontláttak.

Mcakörrönted-o ?

Mtlkörzönted-c velttóidnck illt t naír, áldozrtoc nunklt, arnlt vá3er-

+l

á
tek, öleetlen{ll, azért, hogy Te |ól táborozhass l Aut e íárad*ágot, amlr
azért íolytetrak, hogy a táborodat lehetóvé tegyék. Gondolt csek ilssta rá l
§zülaidtól olkérés, levél a mesterednek, ,egí§é8 fel,sterel{led el6állítágíban,
tábori sogély el6kerítése és nyújtása. ltíind Érted" És a tábor l A lútek, amii
ott .dták, rz élmények, melyekkel kedvetabbé tették a táborodat.

lrle;kölzónted.a 6rsöd tagieln*k, hogy, mlnt tertvérükot §é3ított€k|
me;értcttek, burdítottak, ha kéllett é§ §rerétték l

Megköszönted-e a jó lstennek az egész tibort, n szép időt, a ió brrdtoklt,
.í örömrcll napoket. a ctendes, mÉ8hitt trti tábortüzeket, , . l s lalkl táplá-
lékot, lmit e táborben krptál !

M:gkörzönted-e I
Hr elíeleltetttd volne, pótoíd míg nem késó.
Hr mcgkóltöntcd, lgyekerr me3 }s h{lálni egérz évl !ó munkidd*l, |obb

tenulí:oddrl, najyobb rzófoged&oddrl ég engedelmegsóleddel, derüs munko-
kadwel, jobb cserkószeteddel.

l5y lrrz r tábor igrzán a6y évl crrrká*zetcd büszhc_koronála. P§tyl bá..
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t
Nem h csak cserlcészek harci játélta, És eet kell kibírni a ruhának és
Íehérneműnek ? tgen, miérl is ne ! Egy igazi cserkész{etszerelésnél minden
larka holmi lndanthren-{esíésű. És akkor mi lörténhet? lndanthren.{Estésű
holmínak nem árl §em a iláp, §erír

e holmit a legerősebb napsüíésben,

íartó és időjárásnak elleníálló.

a víz, Egész nyugodfan srárííhaíjult
mer{ íelülmulha{attanul moshaló, slín-

lndanthren feptésű anyag mindent kibír.
Ezért számótok?a éz az igazi. @

rndonthren
]ffi
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lvAcy őszr PáLvÁzar!

HA TE ön§r, EZ,nrő LÉlvní nL,
mílgen taláIékongsággal uezetnéil az örsöd, lwgg kedaetiék a |íttk a cserkészéletet?
(Tehút ne algan ualamít íriúl pI., hogg ,,haza|i.asan vezetem őkel", hanem

pontosan írd le hoggan uezetnéd!)

Cco& a pcplror Gíyít otdclóra gcbad funi (ílntóoot)t
LeaeIezőIa.pon
IRD i!íEG l

nem Iehet páIgárn.íl {

7., hoggan hiunak. 2", mí. a |oglalkozúsod.
küldiük a iutalmat (ha ngersz !)

25.- pcaúő

l§.- ?*lnúő

3., háng éux uagg. 4., hoaá

aöbbie h töilyae frc í tcpno&í

.El*ó dli

if,órodir díj

Ilan*aúih úl| 5.- pcng6

c

A ,,Nyári pályázal" bekiildgri határideiéí
ökíóbgr í-lg mgghos§zabbííottuk

Olvad el a Magyar Cgerkész na§y nyárí
e tudnlvalókat. (A pályázat feltételei a

lzámában (l93ó. jun. 1-1§.}
boríték lll. oldalán vannak}

{A ,,lúrndl8 le,gznek Mlsktlk.. §lkk 
'olyt&ürr" 

tÁd 11. oldalt.)
De most legalább tudtuk, ttogy valamelyik fán van.

Klcsi volt nz erdő, vó$gnéztük az összes fát. Egyiken sem
találtuk.

- Melyik fán v*gy ?* Tessék kimenni a tisztásr&
Kímentünk a tls?tásra. Emlékeáem arra, hogy van ott

ely jegenyefa. Csakugyan annqk a tetején volt, de annyira
a tetején, holy a fa lr4iladozott a §úlya ahti.* Kezét csókolorn papa. U§y-e, meg tetsaett ijedni ? -kiattotta a ma8a§ból sn§Jan nyrigaiomnral,

A papa nem válaszolt, csak csóváIta a fejét.
Én sem beszéltem. Mit mondlrattam volna ?
Nytlván Mtskának sem tetszett eu s nagy csend. Lassqn

elkezdett leíelé mászni. Nem vártuk meg, hanern elindultunk
a tábor felé. Utközben §em beszéltünk. Mindegyikünk el volt
foglalva a msga gondolataival.- Mikor lesz már belóted ember ? * mérgel6dtem
magamben.*Mfu6rsvezetö kellene, hogy légy, de mikor
l*szel az, ha ilyen lassan nó he a fejeüágya ?

§okszor tóprengtem még igy a Miskán. Volt úgy,
lrogy már c§aku§yan haza akartsm küIdeni. De mégse
tudtam lemondani róla,. bosy hátha megváltozik.
,ngy§z§r aatán csakugysn történt valarni. Hogy }togyan
kezdődött, nöm tudonr. Csak feltünt, hogy nébány napon
ker*sztül uem jöttek pana§zra ellene a többiek. Mí van ezzel
a Miskával ? Beteg ? Nem látszott rqita más, mint hogy
egy kicsít álmosabban mozo§, de igen lrevesen tlltalcozott

kérdéseimre : nem, nince neki se*nmi baia. Már ö§§zs§§oma_
goltunk a hazatérésre és éppen *aéri a nagyobb biztonsá5
kedvéért éjjel magam jártam végig a tábort, hogy minden
és mindenki helyén van-e. Miskát nem találtam. Most már
felforrt bennem t harag. Ugytátszik megint egészen kárba
veszett nála ez a tábori élet, ha még uto$ára is ilyen fegyelem-
sórtést követ el, elkószál a kijelölt területen tül, vajjon hol
csavarogbat és miben sántikál l?

Az erdő tulsó szélén a csőszkunyhó elött égett a tűz.
De ninl t Most nernesak az a para§ztgyerek gubbaszt ctt,
akinek lrlvatala, hogy minden éjjel tüze§en a vaddisznók
ríasztására. 1\{ég egy sötót alak tnozog r[ellette. Hát nem a
Mlska az l Csendben mentem felójük, hogy meglepjem.
Lesz"ltt haeld el badd l

Hát nem lett. Mert ez a l}Iíska titokban magától őrs*
vezeLő, illet6leg iegalább is segédőrsvezetö lett. Amtg a
többiek nyugodtan aludtak, ó kijfut amellé a kis pásztor-
gyerek mollé, segített neki a csószködésben, mesólt a tábor-
ról, tanítgetta a maga ügyességeire. Tllos írton csinálta, de
ezért nem jfu olyan nqgy megrovás neki, hisz€,tl I}8I1l ío§§z:
indulatból tette. Csak nem fért bele a kelleténél több tempo*
ramentum, mint aaelőtt, mikor a verekedéseket kezdto,
m€g a legmagas4bb fák csírcsára mászkált.

Elíelejtettem rufu, hogy rnennyi bossz{rságot okoeott,
csak szelid kárörómmel gondoltarn :

Megálli Miska, mégis cserkósatlsat leszcl te is é.g

akkor majd neked is rószed lesz más Miskák bos§zantásaiban"

á

t

t2

Mert mindig lesznek l}íiskák t Kováe,s Tlbtr



A rtNvxÉprzőeÉp
rcA BER[lNl OLIMHÁSZON

Rendkívüli eseményck rendkivüli berenclezéseket tesz_
nek szükségessé. A berlini olimpiász nemcsqk a sport, de
a német taclrnika rliadala is volt ós *z előkétzítés és t*_
bonyolításban e<t<lig soha netn lát{:}tt mód§zereket használ-
tak fel. Ilyen csoda volt a képtelen rnéretú lorgalom lc_
bonyolítáua, mely a legkritikusalrb órákban a város felett
lebegó Zeppelinről rövidhultámú rádióval aclott utasítások
alapján történt. Ilyen csoda lr.sz ar, az órlási rnéretfi íilm"
melyet a legkiváióbb fényképészek serege vett fel az
egészról.

Ugyanis a Jelentős sporteseményeket ez alkaiommal
igaaán nem a megszokott tportfeJvótelekben látjuk. A
íilmezők felhasználtak minden trükköt, fortélyt, hog;p a
versenyzőkhöe mínél közelebb jussanak és minél érdekesebb,
szokatlanabb oldalról muta§§ák be a legizgalmasabb pilla-
natokat.

Például mi lehet az a láttikó a rírdugró rúdján ? Nem
más, mínt egy kicsiuy filrnező készülék, mely elindut és
felfelé lrányított lenceével önnrűkiitlően fényképezi az
ugrót az ugrás egész ideje alatt. Móg sokkal könnyebb,
egészen mtniatür méretű készüléket szereltek a gerelyvető
gerelyére. A filmecske megörökíti a dobót, 4rcvonásait,
ksrmozdulatát a tlobás pillanatában, nr4id a levegőben
repülvg a kőzönséget, végiil a gerely he6yét, amínt föIdbe
fúródik és remegve megáIl, A világ nem rna<lár-, lanem
,,gerelyperspektlvábó1". }§em nagyszerű ?

A legtöbb versenynél * versenyz6t renrlklvü uavarja
a rlporterek hada. Minél köze]ebb igyekeznek jrrtni, hogy
tegjobb helyzetből nagyobb rnéretű képekket lephessék meg
lapjaik közönségét. Ez persze tehetetlen zAvarokra vezetne.
A rendezés úgy segített, hogy,valóságos fedezékeket ása_
tott. Ae ugrók, futók, dobök pályáin földbe mélyített átlá-
sokból, al§lrót, má§utt viszont, etnelvényekről felülről, a
versenyz{ík zqvarása nélkül, éserevétienül, sót lát}ratatlanut
€s zqinélküli, halk gépekkel dolgoztak & szerencsés ripor-
terek,

Mert szerencsésnek kell nevezrrünk a keveseket, kik
oclajrrtottak. Mert elóre meg§zsryezve, csak országonként
arányosan elosztva, csak a legkiválóbbak kerüitek a yer§e-
nyek közvetlerr köze]ébe. A töt}bi kénytelen volt a tribűnök
magasságával rnegelégedrri. §zek azután kitünő távobjek-
tivokkel, valóoágos ágy{rkkal igyekeztek,,közeleb}r hoznt''
az atlétákat.

Egészsége róvására
ne legyen takarélcos!

Meghu|esnel et í;ld6|65k eí|en kórien
Asplr,n.labl*t|át r Bayer.lreresrlíel

tIgle|jcn a 8ayer-kere§llr€,
hogr talőái Aspirinl lrapjon!

Magyar g7ártrnány t

Gyógy*rertárakban kapható l

Á futókat ver§eny közben rolranó autók hűtőjére
vagy lépcsőjóre kötözött operatőr filrnezte. De a 100 rn-es
íutásnál rnég ez Á mód§zer §em volt e}ég. Itt külön qínen
futó góp, símán, minden rez<lülés nélkiil együtt ro}iant,
párhuzamosan q ver§snyzőkkel és autornatikusan teljeserr
megbízható képet késeltett a verseny rnintlen kis részletéről.
Á fí]mek nernesak a nozilátogató köuörrség szárnára kószül-
tek. Egyes ver*enyek elclöutéss roppant kényes felarlat.
A másodperc o}y kicsiny törtrészeinéI az ember nag}on
könnycn févedhet. Á íilm azonban soha l Jriem e6;yszér
tegnagyobb izgalomban várták a versenyzőtr a filmtekercs
előhivását és iassíl lepergetését. .r\ dóntőblróság csak azután
mondta ki a kétségkívül biztos, rnegfellelrbezhetetlen ere<l-
mónyt" (A magyaf lapok ls közöliek órdekes íi}nrrészl*teket,
pl, Csik gy6ztlméről.}

Az üszók fénykópezéséhez kiilön víeelatti fényhópeaó-
gépeket készitettek, meJyekkel a fordrr}ók, lélegzetvétel rész-
lgteit js meg lehetett örókíteni. Ilyenkor a felvevő ólom-
papucsokkal a lábárr a géppel egyiitt a viz alá bujt é§ 3CI*4{i
nrp_ig is léIegzetvétal nélkül clolgozoti. Máskor az írszókat
kötélen hrizott gurnicsónakról iényképezték, a' nrűugrót
pedig hqilitott cstlz<lán párlruzarrrosan lefutó gép köv*tta
egész a vízbe. Perszel ilyen fitmíelvól.elek e6y részót már
trérringek közlren *lkészltik előre.

Az egyik legrrevezetesebb olimpiai versenyszámn a
tnaratoni firtás részben a híre§ Avus pályán folyt le. A szé,
Ies, tiikörsínta autófiton tí}ronymagasságból fényképezték
a Ino§§zc feltünő apró emlrerpontokat, amint a távolból
közelerlve foljton nőnek és mint tetjes emberalakok írrtnak
lre a cólba.

"r1 filmezőknek ma mindent rneg kell tenni, gyakran
ótetükei kockáztatní, hogy a közönsóg érdekl6d€sét folyfon
{tj ötletekkel kielégltsék. Mikor * nézótéren ülünk, vagy napi
esernónyek képeivel telt uj§á§Ot kezünkbo ve§§ziik, nem ís
gondtlljuk lrány nmbernek fáradságos munkája juttat ahboz
a pár percnyi élveaethez. Mert, a gépl berendeaések lehetnsk
akárnrílyen tökéletesek, a döntó mégis míndlg az emberi
q€y é§ iclegek megfeszült rn*nkája marad l
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A rutiugrást a }ramibuszyúdra seerg]t gcppel íényképezik.
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Ui evíolyamba l{p a lillérer Magyar Cgerkésr
de a rétl szeretettcl ktirzöntl barátatt,

Üi"á.ir.]iii-ilffid|.iii".t"t olvasóink táborába. Érdekes, tanulságos és lzgalmas olvasnivalók tömkelegéből
flaal, öreg cgyformán megtelál;a i-magáét.

Uttótxlitnt a vtlág mínden tá|ára elvllznek, hová t mal nehéz vlszonyok között életedben talán soha nem

Iuthatnál.
érd*kfeszítő novelldk kallemor olve§ntvalóval látnak el,

ér a többt gyakorlatt clkk felleszti ügyesrégedet.
cgész lrpot pedlg a komoly cscrkégrczbllem, a tíz crerkésztörvény rzellerne hat|á át.
rmbrr lerz bcláled, hg lapunkat lélekke] olvasod.omblr beláled, he lapunkat lélekkel olvatod.

rfib.r lr*t hl6lcd, hi követed regényelnk és novellálnk hőselnek példá;át.
lrllrt, hr lrtcn nevével lndulsz a harcba, úgy mlnt azt a crerlcésrek és a cgerkéseat lapJa teszl,

tsten regítsájót kér;ük rz ú| évfolyrmhoz, tncly a Magyii Cserkésxzövetség fennál!ásának 25 éves júbtleumi e§zten-
n |el€nlk mág. Kór;ük a |ó lrtent, segítsen benriünket, hogy szép, Jó és érdekes lrpot adhassunk neked, kedvesde|ében ;el

Ohesónk !

móg. Kór|ük a |ó lrtent, segítsen ben

l{IR§K
ELörnETölNKíIErl

A nem cropottolan etöíretők liptához
ogy-e*y c!Étk ü§irsta§l llpót rneltételtllnk.

(eritlt azoka| rlrlk ln§§ n€B dlttotn*
me8 'slüfiu§tasüket. bogy §zén ksdvr§ *öt§-
,l€§téüükneí mtnól elóbb t§8y§í§k ölB8et.

Arökat, nklkngk §tüüz€tó§ük f$ndben ven,
*fa kér|ük, őtlrrak fia8 ü beüzetésl. Iapot
, gzer§rren§h út eldüzgtöt kedvelt laptu*nat,
r Magyar Cmrkógznek. Kladóhtvatat.

Tllkos tanácsog lett gról Telskl Pál. A
fiorrrrányzó Úr óiő,méltóságá a nyáron mint-
e§y száu titkos tanáesost nevezett ki. Az első
kinevezettek között volt tiszteletbeli föcser-
készünk, sról Teleki Pál, az Országos Köz-
oktatási Tanács elnöke. A magyar cserkészek
mély tisztelette1 és szeretettel sondolnak fő-
cserkészünkre és Jamboree.parancsnokunkra
az öívendete§ alkalommal,

Babóc§sy János szerkesztésében lnegjelenö
,,Neveló gyermeksztndarabok" második száma,
a ,,Tündérkirálynö gyémárrtkdve". A dalok_
kal és tángcal taíkított mesejáték nevelő
célzaital köunyen eliátszható bájos kis szín-
darnbbt ad a ggetmeBBűkedvelók kozébe,

A §zegedl cgerkésiet a l24, sz, §ziráky
öre§cserkészcsapat iráüyltásá,r-.al na§yarány{r
légvérletrrri (léEoltalmi) bómiltatót rendeziek
a váro§ egyik legfotsalmasabb ,terén, a §zé-
chenyi téren, A többezer í§nyi közönsé$ ér-
doklödéssel nézie végis a iól megrendezett
s Déldasaerilen vésrehaitott tanulságos gya-
korlatot. A szegedi cserkészek na§yszabású

bemutatóját két elókeló angol kÉpviselő, sir
Robert Qower Cs Rhys l]avies (ez utóbbi
különben cserkése is) vésisnézték é§ a &ya-
korlat yécéíl a látottak iölött na§y tet§zé-
süknek adtak kileiezóst.

itlEo}tlvÓ
a Magyar Cserkészek Cazdasági és Kiadó
Szövetkeaete l936 szepiernber 2§-én. d. u,
6 órtkor a §serkésrház (Budripest, V., N*xy
Sándor-utca 6) I. emelet trg. §z. ü!é§termé.
ben tártandó rendkivüli közgyülésére.

Tárgyioroz§t! Az alapszabályok következó
szakasaainak módosítása, ilhtve kiegészl-
Xése. 20. szakasz. A §zövetkezeti üzletrészek
névértékdnek. 1raly'^z arra befizetendö ösz-
szegnek ielemelését tárgyazó alapsaabály,
módosltást elhatározó közsyülési határozat
c§ak úgy érvényes. ha a közsyűlé§en meg-
!€leni iágoknak, illetve képviselótnek ,les-
alábtr háronlnogyed része a felemelés mellett
sz[vazott. 32t szakasz. A felüsyelóbizottsás
iasjait r kö2syíilés elsüízben c§ak egy évi
időtartamra választhatja.

Budrpest, 1936 szepiernber hó l-én,
Dt. ll1ator,D9zső s. k.

lloll{nd csetkérzsk e§rp§i8ntóül t8nulírk.A §zövstség Eselrerantó Cserkészköre érte-
§'tóst kepott tlollandiából, hogy ott, tekin"
tettel az 19.37. évi lamboreera, néhány száz
cserkész kezdett e§zpaíántóul tanulni és
sokan kértek ma8yar círrtet, mert §zeretnó-
nek már előte lbvelezni a magyar cserké*
szekkel. Az Eszrrerantó oserkészkör szívesen
ad jelentkeaóknsk címeket és a jamlroreera
ké§rülö ma§yar cserkészek részére kíván-
ságra eszperantó tanfolyamoi rendez, vagy
beszercz Ólcsó tankönyveket (P 1.*, vagy
P 2.* küldéssel együtt). A kör szeptember
22-én larlla első összejövelelét (kedden e§te
7 órakor) a Cserkészbázban, melyen érdek-
lódóket szívoson lát. A holland katolikus
cserkészek lapla holland nyelven közölte a
kör üdvözló levelét ó§ e§zDelantó tanfolyam*
sotán ntegemlékezett Márton Laios jubiteu-
máról és cserkószrajzairól. Ecy holland
napi!ap a ,,Magyar Cserkúsz"-jből közölte
Temessy Oyóző dr. cikkét holland nyelven,
melyet eredetileg a [61 eszperantó nyelvte
íordítva küldött ki. Több küllöldi lap köeölte
a nyomorék cserkészek {irséről megjelent
hlrt is. ,Egy ,ancol lap Brrdavál bevételéröl,
egy finn ifjúsági lap a magyal zásalóról kö-
zölte cikkünkct. l§y az e§zperantó közvetltő
§zeíopet tölt be a mq§yar cserkószet kül-
földi ismertetésébpn.Hh0l lshtl ll lspifin tnüldlát íclismrni ?

Mogkill0nbÖztgt6sÜl n tÖbbt t8blot- A rákospalotal 9it5. cz. §zl. tászló cs. cs.
tától t vdló.tl Asplrtn tabletta ooylk csütörtökön cste 8 órakor c§apat§zervező
olrtatán batg vnn pr6solve ,rA§PIfrIN jllq!,en.t. dt. §chwarcz "§usztáv nlébános

o,6.. szüveg, n máslk ;Ű.';; lilil; L?J',jJTr.i"ifestéjén 
zenés, lampiónos sze- 

.

kgre§zt. Olynn tablotta, _ mely-r6l 
_ 
oz A ]uagyar.Len§yel Cserkószkör vezető-

tlányzllr, nz noln Asplrtn. Ira tehát sagi fi-ti-eii-az;Éí-;l ciap;iát"i. anr-iCn"
btrtos akar tennl sbben. hoqy valódl cyel cserkésztáborba szeretnének megyat
Áslqtlt únp$n,_1!ov tgyeuen"in, nogy ili."i 1u',l§l',"::;íájjir#,':"§'T.,l&.i'tiÍÍ:a tablottán a Bayor keroszt legyon iJ"a*ru vonaikozó turtnivalóiat 

" 

- iil"ivr.
látbatÓ. §serkész l9a5-1936-o§ éviolyamának utÓ'lsó

a tahlotttr, znoslróban, úra 24 tlltér. számában találhatják meg az érdeklódök, de

zoi*iieita, Űal"gdoÚ."Ú", e* l p*gti :,ffJu_';T"|!,',1íf*.i3,,liil^í",ií1].'.1,*,Tlí;i
8{l ftllóf. ioő tsJo ottrruéi" ts.

Fén:rlsérrrrláItítás
A Magyar Cserkész §zövetség Iv. oR§zÁGCI§ MÜVÉ§ZI FÉNYKÉP-

KIÁLLITÁSA november 8-15-ig lesz. A kiállításon §ze}epelhetnek: a,} cser-
készek müvószi fényképei bármely témakörből, ü/ cserkészélettel kapcsolatos
kópek (akkor is, ha szerzőjü,k nem cserkész amatőrfényképező), cl csapatok,
eserkészfoto-körök kollekciói, tablói.

A beküldhető képek számát a rendező§ég nern korlátozza, de természetesen
csak bizonyos mértéket megütő képek lrerülnek bemutatásra.

Legkisebb képméret 13 x 18 cm. §nnél klsebb képek csak tablókon seerepel-
hotnek. A képek kartonra ragtt§ztva külrlendők be, tle keret és'üveg nélkül.
Hatdrídő 1988 okt, ld" A képek a következő címre küldendólr: 15i v. Bethlen
Gábor iserkészcsapat, Budapest, I X, Lónyai-u. 4.c.

A cserkészklállítók legszebb képei d{jazá§ban ró§ze§ülnek. Igyekezzünk, ho§y
a bserkészetet minden vonatkozásában bemufassuk. (Ylzi, télin rover, öreg-,
ktsíiirmunka, tanoncok, leventék, falu, állatvédelem, otthon, tábor §tb. stb. . . .)
Részletes körlevél jelentkezdsi lapokkal szeptemberb€n megy a csapatoknak.
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üZEN AZ M. c§.
Yls*ztváryág, A .,Tesivérem" cimű ver§

titka meles szivre vall. A ió Isten mogáld
érte! De a vers még cy€ngéc§ke. fliábal
lrajos az drzdscket hoazáluk méltó sz4p sza-
vakkat kifejezni!.*- L.cheir Cyöf§y. Tói-
komlós. trdekps, hogy kissó döcógős, de
i*en-igen fiús irásod mpnnyire nélk§löz niu-
deu cserkészvonást. Mintha csak 1 ,,neín-
cserkégz" torzképét akartad volna megraJ-
zoirti a két jómatlárban. lgy rem hozhatjuk
tel A ,,Piros almák"-at azonban sotra korlt-
jük. * Kommprth Jánol, Qsgr8ó. Verscid
közül kgttőt a közölheiők közó tottünk. vej-jon a "l'övises királyom-ná} nem §egítstt
vaiaki? -- Oro§u.Pspp Endre, Pécel. Ez a
versed is, mint a2 ,,lgazságoi Magyaror,szág-
nak" igen nehóz és hosszú. ,,llimnu§z" mgg-
irása íclnőtteknek is nehéz feladai. Törokeü
rövidségre, A tlaitosó gotdolat §yújtl
§őcs Júnos, §udlpest. $gyesen telrtad a
kakaóban fürdött kacsa e§etót. de egyelóre
csak maradjott magunk köröit, jó? fta szor-
gatmasan olvasod a §§eíké§zuj,§ágot, észre-
velreted, hogy 8z ,,első versét" rremigen kö-
zóltük méc senki emberií{nak. Blöbb tanu}ni,
olvasni kell sokat, az!án újra píóbálkozhat§z.
* Fögel lván. Lapunkat nacy fiúk is olvas-
sák ám s azoknali ali§ha tetszenÉnek a vic-
ceid, meg a vprseid. Tízéves íejiel * elhi-
§zem _ nem'lehet jobbnt írni. de a lapba
azértl még nom tehetjük be az lrásnidat. -Bartha lstván. §áíogpstak. Yersed alapján
ajánliuk, hocy ha csak teb,lted, olya§s többetjó költök müveiböl. A vers szépen kifejezett
sondolat: szép kiíeipzéseken sokat kell
laragni. a§i§zolní. * §zabó Árpíd, §apron"
Verseid valóban ,,első lépést" jeleutenek,

meti na§y§§ keves bonnitk az esyóni gan-
dolat, a saját msclÁtá§, A betützedónek
azonban szívből graiulálunk. *.Édoianyátr."
Két versed kózül a ,,Drötctstót" l iobbik. de
még iparkodnod, íejlődnöd kell, Versekct -,
iókatl * már cs*k ősszel küldjól, Addic
hadd érjcnekl

llSk Danl, Je!entkeraél nrielőblt gzerkesg,
tősésíiukben,

V. D., §l§89d, A cikk a nyári szám miatt
elkésett. lcy hát rnost csak rövidítve közöl-
hetjük. * Blró Józsgl, 16§, §sak pitlváuz.ék
minél tóbbet, köszönjük a kedves sorokat és
& nagy §zí}retelei a M*gyar Cserkész irírtt,* 34§. A músik hiv. közlóse nem szolgálja
telje§en a csorkószérdekoket. §álúsan
köszBnl a szcrkeratős$s a sok tgdvet Íábort
ée nyárl üdvózleiet s ozúton vlelonozza. -Több érdeklödönck. A nyilvessző és az íjké-
§zlté§ről bó ismettetés találbetó a Magyar
Cserkész t93?-iki évfolyamában a t?0. é§ a
l36.ik oldalcrkon. * A Nacv r6nsk. ,,Yad
vizeken" cimü levélsorozatnak , könyvplak-
ban való kiadásával foglalkozoit az Országos
Intézőbízoitsás. A megielonés kérdése ettőt
lücc, §u9íétnétok-e könyvalakban, e§etl€§
bóvítve viszontlátni. Alkalmilag írjátok mes.

A cserkészbolt ténytéppályá?8tü §zeptem-
ber l5-én jár le, de máris élénk érdek!ődés
mutatkozik irónla" A §ályáLat etső díjául *
részletes íBltót9l§k a ,lvlagyar Qsetkósz június
15-í számában olvashatók. "- Nomád sátrat
tú?ött kí a §serkészbolt" Ezenkívül 60 értékes
díi kerül kiosztásta a nyoíts§ek között. Ké,
rünk mindenkit, aki pályázatát még üem adta
volna be, hogy Jdlvdtpleit 15-éis okvetlen
küldie ba a §serkészboltnak, mert a késón
érkező pílyázatokat ligyelmen kívül hasyjuk.

]ilorgásban hem gátol!
filár 50 fillórtöl kezdyo kapható

lll§EBB sÉnllLBHEz n
[l8lD$u§nm 8YOF.
IüTü3 n Rwf,Líílf,§-,i

Éleírnerríé§
A főcserkész rlr őméltósága 1936 június 16-án élet-

menté§ért a következőket jutalmazta ,,jó munlcáért"
életmentő kitüntetéssel :

Reiber Ktírolg 359. sz. c§apa.tbelil §uentgotthárü
§egédőrsvezetőt jégből mentésért.- 

Reiíszdtn Ggula 25a. §z. csapatbeli, budapesti cserkósz-
tisztet villanvárarntól való mentésért.

A főcserkész rir őméltósága 1936 június 16-án a
következőket részesítette elsősegély nyujtásért dícséretben ;

Holzmann Ggula l97, sz. csapatbe-li, budapesti öreg-
c§erké§zt.

Maioros Ltiszló 329. sz. csapatbeli, budapesti öreg-
cserkészt.

Reiber Károly egete l &pirrer egy tár§ával e belagfofi nábán
korcsolyázott. Később csatlakozqtt lrozzájuk a kirpentett, aki a
Rába egy t-rásik részére hívta ókst korcsolyázni" Hosseas ellenkezós
után el is lndultak a Jelzott }ely felé. §gyszerre csak áz etólbalgdíl
íiú alatt a Rába vékony jege beszakadt. Roiber rögtön a beszakadt
segflségére sietett és egy hokibot segltségdvel sikerlilt is a partra
htlznia.

Reitszám Gyula esete: 1S35 nyarárr az ujpesti Népszigoteu
egy viharos nap után az e§yik klubházba.n taf,tózkodvá §pgélykiáltá-
sokra lett figyelmes, Kirohenv& az útra, Iátta, hogy a Csgrkdszvizi-
telepról nem m€§§ze egy íiú fekszik * sáros tlton ée karját az éguek
emeli. Odaérve látia, hogy a §zer€nc§étlerrül járt kezében a tnaga§_
leszütség{i áramvezetéket szorongatja, Azonnal a mentéslrez látott
és sikerült is mások segltségé.ve} a vezetéket eltávolitani. B7után
hosrzti ideig tartó mestersége§ légzd§§€I tlagáboz térítette az óJultat,
maJd pedig orvosi beavatkozás ptán kórháaba szálllttatta.

Hogynn halt meg a lengyel
vitorlázórapülő a hármarhatár.

hegyi repülőtáborban
Olob János nem a táborban halt meg,

hanem esyik ióvárosi szanatóriumban.
A ny6roa Lengyelorszógban !árt cserkész.

vltorlázórepülők az összes részleieket ielkutat*
ták. tlgv történt ugyanis a dolog. hocy olob
János áprilisbau sílyos k§zépiülgyulladáson
e§ett keí§§ztül. Vgaeiőie, amikor a magyar
vitorlistáborra jeleútkezeit. orvosi, vizsgá-
latta küldötte. Az orvos eltiltotta az utazás-
tóI s ezt neki hdtátozottan megmoídoita,
Szegény Glob .Iánqs azonban írgy §z€retett
vott eljönni Magyarországra, kedvps magyar
cserkésztestvérei közé, ltogy elkövette életé-
nek talán egyetlen, de utolsó hibájái, mes-
§zegte az elsó cserkésztörvéByt,

Igy hát a vgzetóje nyugodtan bocsótotta
útnak. Mikor azlátt Glob János íáidalmai
jelentkeztek, hösi elszántsággol saenvedte a
szinte kiblrhatatlan lájdalmakat. Még iáida-
lomcsillapíiót §em fogadott el.

A magyar táborpafan§§noksásníl sem ie-
lentette, ho§y ltlsszut órzi magát. Mikor
azonban elvesztette eszméletét, azonnal kór-
hízba saállították, kiváló tudású hlres orvos
0p8íálte. § mikor a negy gennyesedéseket
Wtta, azt. moudotta, hogy már egy-két napja
rettenet§§ fáidalmakrúl kellett panasakodnia.

Olob János aaonban nem panaszkodott,
tűrte a rettenete§ fáidalmakai, talán ígv

akart vezekelni a mec§értett törvényért.
Is!, leit áldozata Glob jános .i magyal-

lengy.el barátsásnak és meg§értett cserkész-
törvétynek. O

llorvátt Árpád, a budapesti 223. sz, P. L,
Sz, csapai derék órsvezetöje nagy és kinos
szenvedések tltán, Gyulán elhúnyt. Törekvő
és szorgalmas tagja voli a csapatnak, ki még
zz idei nasylábor munkájában is kivette a
résaét s mint az egyik őrs vezetője töltötte
be hivatásít. tíalálával nagy vesztp§ég érte
a P, L, Sz. c§apatoi,

Gruynrky Milhal dr, * lcngye| cscrké§z"
§zöv9!sé8 elnökc, hogy klmurirra r lengyel
crorkérzmoz3alom mrgyaf§{g , lránti mély
barátÉgát & őrzlntc rokonlzenvót, qaknem
mlndon tslcntó*bb alkalomnlrl matyér.
nyclvü lcválbcn köszönti a Crcrkész-
szővetrégct: lcgutóbb ar auguaztus 20-ki
ünnep aíkalmából.

Fénykópezö §teíté§z nasyon sokat tanul-
hat a iényképkiállításokon. Á Budape§ti §poít
Egyesület, a Székesiövárosi ldegenforgalmi
tliv+tal, az Áuatkert Igazgatósága esyüt-
te§ kiáltitáson mutatják be nagyszeril
anyagukat. (Budapest, IV., Egyetem-u. 4,
Károlyr-palota. Fóvárosi Képtár.) Cserkészek
30 fillérért kaphatnak belépőlegyet a cscr-
készhúzban (Budapest, Y,, Nasy §ándor-u.
6, I. l3). A iescye! a Fővárosi Képiár is
mestekinthel{ egyúttal.
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§g*raélgef;É* trt,,Y&lexní6§ó" saerlr,esztö§ével
A naprrkb*n frrrmirs zse}rkönyv lragytt cl * nytnrdát-

§zfries ferir5iaprjára vip*n menet*lö cstrk&zfi{rl rajzrllL a
müv*nz k*tt"

A körr_vve*sk* E:í:ue ,oVelemjfuó'r *s mirt a Magyar
Csed(ész r:IófizttőgárrJáíának szenre átfut eaekcn il §0rrr-
krrn, rnár l,danicnuyiük ki:zd}:err ot"t iesz ea az {rtCk*s aj*in*
riék. }{:r átlapozzult a \'*iemjárilt, azunn&l nregfej{,}tetjúk
címlapj* átvitt. drtelmü kúpól.. Az a mókás kobold lt *:ilerkósz-
tr"ttlurnáu3,rik szell*m*, az, aki tnindunt alart olilt*tr a,§rl t iik*li
a }ilir:nrt}s íiús*r*gof ; tarrulj mé6 töbliet,, lrog1, embercbb
em}rtlr, rna6ryara}llr m&§yrrr váLjók be}őlett t

'ícljer*rr {rjszerÉ nrű- rnóg a kiitföI<li eserkószi;iadv*rr.yo}e
kii,eiitt s*rrr leltri trrárját.

IJ*}<opogtattunk a fiserkésetlolt ígazgaíói ir,lilá.
jábc, &hol állantlóan nya}<ig iil mu*kájában Ajk*i Jírzsi
irá', * bolt igazgatója.

*-" 
-\_{clndti. Józsi bá', kérl*k. nii készt*t*tl arr*, lr,ogy

a ,,Yrrlcnrjáró"-t lótrehqztl ?
--- §.6yszcrű, ktlzen{ekr,ő *lgond,oiás... a rn{gyar

*se,rkéseelr cddig í.s mirrrltn esztr:r:rrlőben nregkapíák fl
mirgqrik cserkésznaptlárját vag* v*latri }ra,sorriót. F]s;rerint,
*z rrltp .rógi. Áz {tj az, liogy a nalrlári rész rrtqllé ruegilróliírl-
|*le crdtlrinróríterri ax egész ktilryviárnyi r:stlrkész szü}<iro-
<lalcrntríll rnin<}azi a t,utlnivalClt, altlire a t:scrkésznrlii, rllt,rrJá-
hrarr rnirrrlen fi{r-enrlrenr*k llárrrrr:lyík pi}lanatban saüksi:ge
ie}t*l. §zrivnl, a }:riilanat:nyi, a gl,crs segít*s gonriolal-a az,
arnely ir,,lielemjáró" nrtrgsíerkeszt$s*re ösztijkóli t:linkei,.

** ü*nrl*lotl, }rog_l lt ,,Vclerrrjátó" *iéti :i kívánt
bttást? ,"," . rd

-'-- }{*r tulajtlorr*sa n:ragár"al lrortlja, akktrr fell.étienüi
eléri ! ;\ fóí*ilétel ltz, hcgy gyrrk.r:an forgassák és ezze|.
jril eml+lktlzetbe v*síittjék :ir, mireo hüí tslálhat lelvilágo-
sí,iást. íizt rt célt sr:giii *iíi a n*ptári rtis.ie"

"*- §n "l*int kerüit r {jsr:tk{iiz.bolt árjeg.y"z{k+ a ,,'l7'elern_
járó"-ba l :j

F]nti.tli t rncgoir.iírs* is rrag3,on egyszerű. Rószber.
a nrfigrrrrk mrrrrkáján ó}rnjttlttr"rnk körrnyít*ni, részb*rr lt
vásárlókon stglterii. §ászl*ges lirjcgyzókr:ri évlnként kt-if.seer-
}r&rrrrrtsertr r"oltrtrtk kényt.*lclrek i<iatlnl. lrogy cserkése-
vevőink állantló*rn tájékozva legyertek, sziikségleteiket
tnilycn rnódon eló§tthq{ik ki. §zámtalalr§?or mcgtörtónt
&zonbirtr, }rogy a kikiilr}iiit árjegyzdk e]kqilódot.t és a vidé-
k*n la]it} cserkésa levelez{ílaporr érrlclrlődötl, rni menrrl,ibe
kerül. l1z a lroitnali tiibblttntunltál jelent, *z órdektiitlők
seámára rneg pérrzkilrrlást,. T'ehát, hosy *zeken az esctleges
neltózsdgekcr} §§§ii§iink, a r;Velenjáró"-ba nyomtattuk
riigt.örr a t*ljes, töké]eics :irjegyzdrkel is, trrondván, a
tálát nent igtn hagfia ei stnki se}rr.

*. }tóg }iúcsüeórü, nrerttryihe l<cl,íil 'J
--- Ára öt,vcrr fillér, (lt nlinilen cserkése, aki előfizet

a llagyar Cstrkészrel íngl,cn rnegkapj:r.

--.r\kkor ]rítL sicte]< én is, hrlgy rrr*g nrn előlizessck a
lapra, hi,gy -Élr ís ingyerr nrc:3ka;rjirm, a ,.Yelernjáró"-t.
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A, sz,ombxtltelyi kctcirferielnristák a vac-
nl*x-yej i.Iómeiseecsrid község határában tábrl
roztlk ;r R:iba partján, Á kivála§2tott lte iy
kellem*s tálroroilíist ígérr, A parton szép ár"
nyls helyrlt. a §ábában enyhe lcjtésíi hamo-
kos pad kínáikrjziak a tiz hóns.pi munkában
me&fe§zú}t cserkésaidestk lclüdjtd5érs, Á,z
egyébkét,:t ira§y<ln szcsaély*s Rába rnentén
ez t túb*r}tu!y xlínden tekinittbcn megie1*lt
a cstrk,jszkóveie.!rndEy*knek ds a szúksé*es
óvóintézkerlések m*gtarlási!ve] a iürdésnél
senr keliett veszélytó! tartani.

Áz a biz.onyos tégla szont}an itt i§ le?u-
hant arról a blzonyos h;izrerőr{il és *ily-
szerre kói omb*réleict oltott ki. Július *lse-jén délutárr. amikcrr a parancsnok már ieíúita
a iiirdést és a liúk jór§sze már kiiábaít rr
viaből. üártlo* Laci, aki mo§t ianült ú§7ni,
tlerékic érö vízb*n méc exy-két temprli
aka rt megkísérelni. rniközben valahoxr; lrelietrh
került ,t íolyó k<jzepc ielé, az ár *lkapta {l-
ma§ár,al §odof tá. .{ p§,rtan órködii Radics
í)étles p*rancslok láivrr a v<;§zély!. gondol-
kodás nétkül a vízbe vet§tte mi§át, tlójc
k$rült a flrldokló liúrrak és ar ár ellen úszv*
isyekezeit őt * íelszínen tartani, A íiírk kö-
zűl is többen a víebc l§rottak, hogy .rt:gít-
senek parancsnokuknak, aki az árral és ;r
nehéz teherrel küszködve i§yekergtt a p:rrlrá
jutni. Aa emberi képesség§i meghaladó etíi-

í*§Zités§ti Bl!)libxn seivc már n*m tudotl
ntl x-lrirkói;ni, a i;aritnálkllt kétsetgtreesve iírt-
ták, ltt,;*v p:rtaa;sn*ktrk .. fi;lJtha íéjtrevá{-
ták v*lria ", h::*yatiiordujt * vjlli-.,en ú-t pi}le-
natok ;rllti .,i is rimcrült. C§ókx }re}enc iánár.
ls. tisz!, :i t;rirnc§nck helyeitr:se és Bereczk
Mik!l'ls lirsvtz*:ii pcrcekig kere:ick a kér
e]ntcr{iit §ii}l!*ii ",1 r,íztren. ic_lebtrki*k utá-
nuk, }}*re,:r.kl;tk sikr*rü]i i:,t paraílc§ilok('Ji
me§lo*nia. lJrlibliit ve]c a 93ítiír úszni. de
rirvényhe kerü|lrlr. .lz úr k:szikíit t!a kczi.-
bó'} a ntá; €}ctic;in iOsttt, aine!§, aztárt vég-
lcg ÉiineriiIi * Iruliimok'uan, A közc}i mrlom-
bt'll usónakoklt..'i 1ietick e szerencsétlens€g
szinht!yÉrr, ;r.J{urt}iiil nriudtn iárarlság hiába-
vlr]ri*:rk bi:rinvr.lit. Á pnrnttcsn*k bolrtestét

kÉ[ lirliva! későlih rne,qta}áiták, üárd*s Lacit
aeonbair §,sak 11ütj;edik napri! velett0 iSl.
§ziitr$ -1 víz. A jelck szarint qri$dkcilójükgt
:;zív{örcs ölié {llc§, üárdgs Laci, a §zem-
tantih szerint. tnár eszmél*iiell. v*gy latán
már }ralott is volt, aniktr a partncsnok el-
úrte, Rarjlcs Dénes pedig, aki kitinó úszó
volt, i] §zi\"görcs istteli jelcit mutatva szin-
téll !rilI]nat(lk alatt mcrüll +J,

:\ kr,r.jici vetetősége Brgn*tr 'íóbiás ügy1,.
einókke! mé{ az éjiei megeji*tiE a ,helyszl*i
vizsEálaict ós rnegállapítotla, ho§y a 

'a-rnncsnok a kellő köríiltekiilté§§cl jelölte ki
a J{irdőhelyet és a szerencsétlen§éíaért sen-
kit sem terhel fclelőssdg, ílasoniri rnegálla*
piiá§ííl jutolt ir clendöti nyonrczás is, Á,
ü§apat táLrnroi:ásának t{,rtt!észetesen vé8e-
szakadt, a fiúk nrásnap tábcri boniott:rk ás
vi§s2&tériek §zombalhelyre.

Radics IJánes p8rarrü§nokoi a szornszédr:s
ityhá:rasrzecsődiin temÉiiék ei igen nagl
résavét nr*lleit. Temciésán megjelent' Bat-
tlr:,ártyi zsigmond srói kegyí!r, azonkívül az
eg}'házmeglrei prpság nagy számmal, a lIí.
c§. kerűleí iisztikara. a felsó kereskedelmi
iskol* ttnári krra ds kiirmendíöl az §5, és
355, cserk, csanatok és rröverrdékei. üárdos
Laci hOlttcstót §ztlmbathelyre §zállították ós
stt ienítiék gi szintón l*gy résevét fiellett.
j}iind a szer*ncsét[enül járt cserkészíiú. nind
ri kötelessó*te}jesítás áldozatául §s€tt pá-
rttlcsnok iránt rnegyeszerte mélységes és
liszitlte részvdt nyily6nu'' meg, maga vitéz
lev*idi Kl.izrna Miklós üelücyminiszter, §zom-
bntirely k€pviselóje is ré§zyétét iejezte ki a
$yászoJri családoknak.
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t. Radics ljdnes,
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ÁH,B-A§§r§Hp§H,§F€
§zERKE§zTl l FoD6R ÁnpÁn

_Ui évlolyamba lép
a Hagyar Cserkész ,,Állatvédelem" rovata is. Felrdatunk a lap hasábjain keresztül a sok tizezer crerkész nemes lelkét
rigy íiányítani, hogy életükb,en mindenütt megtalál}ák,a szenvedő, állatot-_De.igyekezni kell minden |óindulatú, me-
li§szívű embernek]' ki az ,,Állatvédelem" olvasóJa, érdekes cikkekkel és hírekkel támogatásukat megszolgálni.

Szeretettel köszöntiük olvasóinkat az év elején, támogatásukat, segítségüket és közreműködésüet kérJük
az új munkaévben.

Bát \ucltt á *,ruaí * iíiiii§l"*i#r T*']*":'-*Tfi-:§Jl,Sx"í
A fóldkerek-

ség leggigászíbb
teremtménveinek
szomorú sbrsáról
akarok lrni, de
előbb szógyenkez-
ve be kell valla-
nonr, hogy lázasan
fehszem *bár az
ilyen öreg róká*
nak, mint jóma-
gam, ezt nem vol-
na szabad ten-
nem. Azt hiszem,
hogy észak felé,
kenvába utaz-
tamÉan, az ottani
vad vidékeken, a
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trópusi láz §íifitftlmlüart, szedtem össze a nyavalyám"

Jóval napfelkelte előtt hagyják el hajóik a kikötőt
és amint eléggé kivilágosodik, mcgfigyelő mászik az
árbóckosárba, honnan a lengert fürkészi. A bálna szökő-
kútszerúen löveli ki a vízpárával kevert elhasanált }ovegőt
és mihelyt a megfigyelő ezt észreveszi valahol, jelt ad.
A hajó teljes gőzzel neki!ódul és megpróbálja utolérni a
nag_v-vadat. Tajték, bubérokok fodrozzák a megfigy*elő
irányítatta hajó útját.

Néha a préda messze-me§§ze riszik és ugyancsak igye-
kezniök kell, hogy idejében elérjók. A menekülő bálna
méIy horkantással neki-nekiiramoük és a viz alá bukik,
ám a felszínen keletkező apró örvényekből a szigonyos
kiszámíthatja, körülbelül hol fog ismét felbukkanni.
A főszigonyos -qzerepét a hajó kapitánya töIti bc rendszerint
es ő kezeli a gőzös orrán elhelyezett szigonyágyut,

Mikor tőtávolba kapják a'zsakmánft, á fiá3O lassítja
futását és a szigonyo§ naÉ|y gonddal céloz, hogY azonnal
a felbukó állatra lőhcssen. Há a haió közelében-merüI fel
az üldözött, rögtön rátüzel és a drótkOtólre erősített szi-
gony biigó sMtással röppen ki az ágyriból. A lövés után a
cél4ó meg a segédje nyómban töltenék, hogy készen állja-
nnk egy esel,leges újabb lövésre. A szigony átütőképessége
a távolsághoz képest állandóan csökken * hisz mindig
több és több kötelet kell magával hurcolnia, - tehát a
lövéssel egyidejúen gyorsítják á hajó sebességét, hogy rövi-
düljön a táv.

Ha a sebzett állat felvetődik, hegves szakállri kézi-
szigony[ dobnak az oldalába, amitől i-tegtrrősebb hánv-
kolódás közben sem tud megszabadulni. upvanis mikór
a szigony befúróük, a szakáll p{rhuzamoűn fekszik a
szigonynyéllel, mihelyt azonban áz acélhegy valami ellen-
állást talál, teszem azt, csontba ütköziF. szétdnrran a
rászerelt robbanótöltény és az addig laposan fekvő szakállt
az állat ttl93.r" nyoqlj_q. E_z a belsó robbanás adja meg a
kegyelcmdöfést a pródának. .i
_ , _ Yallható sóhajjal leheli ki páráját, hanyattfordul,
fehér hasa az égnek és mozdulatlanul elnyugszik vérétól vö-

Remélem azonban, hogy néhány napon belül jbbbra for-
dul állapotom.

Az ,nlncomati" fedélzetén fekszem bágyadtan, lus-
tán, szomjas vagyok pokolian, étvág},talgn és ilyötör a fej-
fájás.

Ez mind nem árra való, hoqy iókedvre hangolion.
de amit a fekvőhelyemről látok,-áz-még kesernyEsebbé
tesz, Előttünk tr:rül-el ugiynni§ a nagy bálnavadáiz állo_
rnás. A kikötő zsúfolásigtelitett a lepkülrinbözőbb napvsáptl
hajókkal, Valamennyi*a bálnavadászat cólját szÓÍsatía.
Egyszerűen borzalmas az az öldőklés, amil az öslior§ól
ittmaradt óriásemlősök között vóghez visznek, Itleje volna
már_gátat_vetni ennek p mérhetetlen arárryú pusztitásrrak.
Amde majdnem lehetetlcn l A bátnavadászáthoz nesl]e-
csülhetetlen értékú világkereskedelmi érdekek füződiiek.
Ü/e!. pénz és pénzért Írit meg nem tesinek nz 

"*b.-rek ?
A bálnavadászok legnagyobbrészt norvégek. Az ango-

lok nem arulnak el ak-korá- kalandvá{yat, 
*mint 

annák-
előtte és íry hatalmas_ bevételtól fosztják meg a nenzet
vagyonát. De nemcsak ezen a téren, lrane-m.-másutt is
*sökkent honfitársaim vállalkozó kedve. Ausztráliálran
nagy szükség volna települőkre. 250.000 embcrt tudnának
használni ott künn, Dél-Afrikában szintén szüksés volna
vagy ennyire, de ők esak otthon ülnek a sutban éd'sernmi
efajta hajlandóságot nern árulnak eI. Remélem azonban,
hogy a cserkészek belátják a Dom,iniumokba vándor]ás
sliikségességót és pótolni fogják a hiánfi. Node, nrost
,elkalandozlam u tárgytóI, irleie. hopv 

-visszatériek 
rá l

_ Bezzeg ncnr hiáiÍ}zik a vállalko!Ókedv a ndrvégek-
ből l Idejöítek idegenbi,, magukhoz kapBrintották a báTna-
vadászatot és ebben az évllen már i700 bálnát fostak.
Mind_cn_egyes e|cjtett jószág több ezer liter olajat jdient,
ami hallatlan nagyságú péiizüsszeggel egyenlő,- Folfiljt bálnabullák.
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nis }rullámokon
A teternet a hajó
mellé vonszolják s
farkánál fogva u
fedélzethez erősí-
tik, aatán ho$zú

barnbuszcsőre
erősíteít léketöt
nyomnakabordái
közé és sür,itett Ie.
vegőt szivattyriz-

naka hasüregébe, horyfennmaradjon 4vizen . . . Kész l ., .

A megfigyelő újfent felmászik az árbóckosárba friss
zsákmányra lesní. Egy hajó négy-öt bálnát is elejthet egy
nap és amikor este a kikötőbe tér, az eleiiett -iószáBÓk

súlya sokszoro§qn tírlhaladja e sőiö§ srilváí;.- A bálnákat azonnal a óarti,igyárba" hurcoliák, ahol
szétdarabolják és rögvest tŐIdolgoilák. Többé nin-cs bálna,
csak _tonnaszám olaj, halcsont meg egyéb áru, végored-
ményben üzlct, pénz és eaérl kell elpusztulniok a világ-
tengerek legmegterme[tebb emlóseinek,

Szomortl dólog. . ,

fterft$sz tsenü$|e vgszoíts$g o§OtÉn
A tavasa beálltával az állqtok is kivágyóduak a szabatl

terrnészetbe, ösztönüket követve, a kuty& is törnegeseb-
ben verődnek ijssze egy-€§y város vagy falu főterén, piacárr
vagy utcáján. Ilyenkor bizony nagyon könnyen megtörtén_
betik, §ogy veszett eb vegyül közéjük és megharapja egyik-
náslk ebetn esetleg mind összerytarakoduak, de megmarják
az írtjukba kerüló ernberekpt ls. Ilyen gyakori eset az is,
}rogy ilyen kóborló, veszett eb q, csordát, falkát, a legelésző
Pllatokat támadJa rneg és e pá§utor iigyet §en vety€ a
dologra, nern törődik a, megmart állattal, nem különíti
*l és főleg nem te§z jelentésl errői gazdájáuak és a ható-
págnak. Igy állanak elő azután törnegesebb Járványok,
lrtelyeknek embelek és állatok egyaránt áldozqtul esnek.
Közttrdomás{r, hog5l, a veszettség, ha védőoltással nom
védekezünk ellene, g legborzasztóbb, a legkínosabb halált
Jelentl az ember, de az állat számára is.

A cserkész, aki nevelésénél fogva híggadt, megfontolt
ós tettrekész, ilyen esetekben is nagyon hasznos szolgálatot
tehet az embereknok óc állatqknak.

A voszettsóg gyógyításánáI is, sqinos, az'egyszerű nép
sok babona után lndul, mondván, ve§zett állstot a szórévól
}ell meggyógyítani j €at küönösen Javas, vagy mínt egyes
vidékekep nondják, Javós qsnzonyok tartják, Ez a }eg-
borzasztóbb babonq, ngrl ezzel a ,rgyógykezeléssel" móg
több er4ber fertőáeti magát életyeszerlelmesen. ?ehát
íéIre a bsbonávat.

Ha pserkósz veszettségí esgtet lát (habzószájú, kidü,
ledt, vérben íorgó saemű- kutyát, átlqtot, ameiy er6son
nyálazik, mindennpk nekimegy, mindenbe beleharap,
a víztől lszonyodik, rekedt hangot ad), ne engedje, §ogy

valaki ltozzá.nyí\on vagy elébe áOjon, rnert ha eléri, fol_
tétlen boleharap! avagy felugrik rá, Ne engedJe, hogy gyere-
kek, íelnőttek hnjszolják az állatot, hqnem igyekezzék
futalrnatlanná tenni, z6rt helyre terelni, de leghelyesebb
a hatóságot, rendőrt, cserrdőrt érteslte4i, városokban n
gyepme§tertt ruak majd ártalmattqnná teszik. Figyetjük
m€g, nem hont-e ítatóválytlhozi $em nrártotta-e bele
habzó, nyálző száját, egyáltalán íigye§ük meg ütvonelát
és az elpotyogtatott nyálat ásassuk í§l vagy rakjunk felette
tiizet (falun, szabad helyen). Ha gyógyszertár vgu közelben,
szerezzünk feüőtlenítő folyadékoí, svagy jó s{iríí, frissen
készült mészoleiatot.

Ha a veszett átlat báJkit megharepott, megkarcolt,
a sebét elővigyázattal nossuk rneg jól, lra or]&r§ vagy gyógy-
tfu,van közel, ógettessük ki a sebé[, a nyállal §zenny€zett
ruharlarabokat rögtön vesse le az il]'ető és lehetőleg ne
vegyo íel, de mindenesetre legnagyobb gondunli legyen
a megmaxt vagy megkarcolt egyén sebének gondos, azonnali
kezeltetésére és pedig annál 8yprsabban intézkedjünk,
mennél közelebb a felhez §érült meg valaki. Azonnal jelerrt-
sük a legközelebbl r:rvosnak, A községi előljáróságnak, ltogy
a megmart egyérr mielőbb felszállítható legyen Budapestre
(íX, Kinüsi_rrtcn, Pasteur-intézet), hogy ott védőoltásngk
vessék alá, Ez az egyeclüli merrekvés. Ha a cserkdszek
többen vannAk, űgy az egyik ezt intéuua el minden habozás
és késlekedés nélkül. Á másik ügyelien a netalán köabon
elbukott va§y *gyoilmqrt hullár&, hogy ahhoz illetéktelen
ne nyírljon ltozr,á, Juttassa bármilyon írton a ható§{s tudo-
mására ; tartson távot a hulla Blszállításáig mindenkit ;

ügyeljen, hogy senki mezltláb ne lépjen eeetleg nyálazott
íőldre, a hulla elszállltása után hqsson oda, hogy a hely,
ahol az áUat elhuilott, megfelelően íertőtlenítve legyen ;
a hplla elsaállításánál ügyeljen, hogy semrntfdle váladék
(nyál, ürülék) ne íolyjon el.

Ha dolgát elvégezte, győződjék heg, megtettek-e
minden óvó intézkedést" Ne sqinálja a cserkésa a ffuad§ágot,
ha ideje, munkája engedi, keresse fel a kiirtott v*gy ol-
hullott állat tulaJdonosát, magyatázzs, meg, }rogy a veszgtt-
ség a legborzasztóbb kínokkal járó betegsóg, halá]lal végzö-
dik, ha a védőoltással késlekedünk; magyarázzn meg,
hogy a magq, a családja, községe lakoseágának érdekóbon
cselekszík, ha mindent elkövet a bd megakadályozósára.
Eppen ezért a beteg állat ólját, pokrópáf, elmát égesse el,
a íöldet, atrol az állat feküdt, ássa jó mélyen fel, öntse le
lúggal, mészteJjel, nézze meg, családjában nem sérült-e
meg valaki, nem karcolódott-e meg és azt is szállíttsssa
fel Budapestíe. Ye§uBtt§ég gyanuJában lévő állatot levágni
és közfogyasztásra bocsátani szigorúan tílos, mert ily írton
is tprjedhet a veszettség. Fiúk, résen lennt t Nyitott szem-
mel kell flgyetni az állatokat, gyanusat azonnal a hatóság-
nak jelentenl, az észlall tünetek ponto§ leírásával. Áki így
cselekszik, az emberek é§ állatok érdokében jó munkát

E{

A ói oldala§, §ok szép el.
beszdlést ós képet fartalmazó
könyvecske ára 24 fltlér.

Mínden §apat ré§zére kü|d,
tünk m utatvín},pél dányt
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Kulyát vasútl szállltása. A kuiyákat a vas-
úton nem szállíiják, hanem ,,íuvarozzák",
Menetdliuk személyvonatonl 50 km,,-is §0
fil}ér, l00 km,-is 1 P, 200 km.-is 1.9ü" 300-i§
2.80, 400-ic 3.70, §so-i§ 4.70, 700-ig 5 pengő
50 fillér; gyorsvonaton 1$*200/o-kal drágább,
tla személlyel ecyütt utazik, lII. osztílyon
,reltétlenül, II. és l, osztályon az utastársak
beleegyezésével szállítható, kuiyák és macs-
kák beszál}ltá§e kiitiöldről mo§t már aka-
dálytaIanul iörténik, A küliöldre szállításhoz
azonban hatósáci állalorvosi bizonyítvány
kell a kutya egészségéről, Az indulás elótt
intézzük el a vámelójegyést, a határállorná-
§ol1 pedig irassuk rá az orvosi bizonylt-
ványra, hogy visszahozzlk a kutyát, mert
különben visszajövetelkor maga§ vámdíjat
kell érte iizelni.

A Tl§zántúll llladárvédelnl Egyesülgt 1936.
.évi je}enté§6 dr, Nncy Jenö üsyv, alelnök
szerkesztésében Debrecenben jeleni meg és
július hóban jutoti kezünkhöz. A jelentés az
egyesület nagy ,munká,sságárót tesz tanu*
bizonyságot, A tél íolyamán ismét ott állott
a Nagyerdön a rnadírkarácsonyfa, A madár-
etetáseknól 4 m&zsa napraforgómag íogyott
el, melyból 2 mázsát a Tiszántúli Mezög,az-
dasági Kamara adott, Dr, Nagy J§nő két
madárvédelmi elóadást'tattott Nyíregyházán
a városi szltyhízban. egyei Debrecenben a
kertészeti tanlolyamon, a budapesti rádióban,a debreceni Tisza István Tudoruiinyos Tár-
,sulatban, Nasybákay §esztina Jenő olnök
terrnészetvédelmi beszédet tartott a íel§ő-
tázban, Elóadást tartott még Páldi O.éza, a
pécsi ]llecsek l!íadárvédelmi Egyesüle1 elnöke
Debrecenben és Pallagon.

Nagysikerü kökörcsin-estet íend€zett aa,egyesület. ezenkíviil tlerman Ottó_ünnepélyt,
DióSzeghy-Fazekas-emlékünnepélyt és,ma_
,dárhangversenyeket hanglemezekkel. Bár_
6ony oyörsy rendörfelügyelő intézte a
rendőrsóg madártani kiképzését és az egye-
§ülei tlazali Ferenc rendórtörzsörmesiert
megjutalmazta állat_ és növényvédelméért.
Ez alkalommal vitéz Boskó Mittály lőíel-
ügyelő tariott beszédet. Czap&ry Bertalan
szakianár a kertészeti és, gyümólcstermelési
tanfolyamokon teíje§zti a madárvédelmet.
Az ügyvezetö elnök ismertette a ,magyaf
odusyártást,t mely Debrecenből indult ki, a
madár- és'természeivédelmi tórvényckei' ésa tlottobágy ósi természetí szépséseit.
llogy tanulmányainak eredményeit nasyobb
munkákban'összefoglalhassa, dr. Na8y Jen6
tanár egy évi szabadságot kapoit" Az egye-
§ülct a íöldmíveIésügyi minisztériumtót 200
pengö államsesélyt kapott. Taglétszám 544.El éví seaporodás 40 rendes ú§ 4 4lapító
laE.

" P[lltenyósztés Kecrkeméten, Á magyar puli,
melyet néhány évvcI ezelött még kutyriba
§e vettünk, keíe§ett, drága cikk lett a kül-
földi kutyavásáron. Ennéllogva a jó pusz,
taiak pinden kócos vakarcs kólyket tiszta
!ajpuli gyanánt érték§§ített§k. Mo§t Kecske-
mét városa kezébe vette a pulik tiszta faj
tenyésztését, csak az lesz szomorú dolog,
hogv az összes korcsokat ki íogiák irtani a
buraci határban.

Állaivéd*tml adó Edlilbúrgban. A skótok
íővárosában mindenkit megadóztattak. 1kinek
csak állatja van, méE ha ecy kanárimadarat
vagy aranyhalacskát tlít is. Ezen pénzen
állatvódelmi intézményeket íognah fentartani.
De sokkal okosabb volna, ha azokat adóztat-
nák mec, akik nem tArtanak állatot, mert az
íllattartók már úgyis áldoznak az állatvéile,
lemért. Mintha meg akarnák büntetni azokat,
akik á!latokat tartanak.

Oalsmbok puszlü|ásg.,,Véresszárnyú ga-
lambok" című cikkben támadja meg egyik
napilapunk a Margitszigeten végbemenő vér-
lázító salaínbóldökléseket. urak és hOlgyek
száa meg ezetszámra lövöldözik ezeket az
ártatlan madárkákat, csak ú8y kedvtelésből.
És hiába van a kül- és betföIrli állatvédő
€gye§ü|elek és jobbérzésü ,közönsés számta-
|an felszólalása, eaek az elókelóségek nem
térnek jobb trelátásra és elökelóbb §on{ol-
kodásra.

Bochnmból jött hlr szerint a Rubr-vidékí
§tendalban fölboa§átoti 4000 postagalamb
közül csak l20 érkezett meg rendeltetési
helyére . vithnr, köd, iégeső pusztította el a
szegéry saárnyás po§tí§ok€t.

A l}íagyar Qrsrlészszóvstlóg állatv6dö
blzottgága július 2-án ériekezletet teított,
Nagel Edsar dr, elóterjesztette a székes-
iővárosban telállítandó tó-, kutya és madár-
ilatók, valamint a, asszisl §zent Ferenc
napján. október 4-én rendezendó óllaivÉdelmi
vilásnap tervét. tlozzászóltakl kencs §án-
dorné, Koncs Margitt dr. (erbler Nándor,
Kószegváry. Ernó és Fodor Átpád bizottsáci
tagok,

Das Tlgrilagrzls, hz ausatrlai állatvédó
egyesület közlónyének május-júniusi, száma
tele van állatbarát szfam{tvészekaek és más
bírességeknek fényképeivel. ott látjuk már
a clmlapon §lerák Leó ismert filmszínészt,
§chneider Masdái, Kieputát, TÍrun-Wohlsp-
muth gróínöt és mis színészekel ús sztnész-
nóket, azonklvül Lehár Ferenc zole§zerzón-
ket és más etőkelóségeket 36 képen az ő
kedves áilataikkat együtt. vannak més kÉ-
pek az egyesülel új állatotthonáról és köz-
syűIéséról, szép cicaképek az alpesi macska.
barátegyesületből és wassilko-§etecki sróínéúj macskakönyvéból (Katzenbuch). Itlegrgn-

delhető 6 és 8 schillingért Wien,. IX., §e*,
sengasse 4.

A Kócsac YIll. óvtolyam. A Magyar Orni,
tolócusok szövetségének hivatalos közlönye
ismét bel- és küliöldi tudósok értékes szak,
cikkeivet ielent mes, Boetticher János dr,,
Koburgb6l bevezetését adia a madarak ier,
mészetes rendsaeréról lrt munkájának. Ore,
sc,}rik Jenő dr., a Kócsag iársszerkesztöje"
két vadlibaiaj nyelvéröl értekezik.' Dobay
László. a sziklarigó erdélyi tartózkodásót,
Zimmermann Ágosion dr.. a tyúk léshólyag-
ját ismerteti. Seitz Alíréd, a neusiedli tó
madárságáról, ismét Boetticher, a mézevö
madártól, Skovgaard, a dániai sólyáról, dr.
flornonnay Nándor a foslyok csonkauijúsá-
ról, sanderson Íljzélandról, spennemann
Java madárvédelméről, }loyos Lloyd (Ka-
nadoi Sanctuary címen. Broch dr, Oslóról,
a nemzetközi madárvédelem további kiépí-
tóséról és Weisz 'lJbtlr (magyar), a széki
liléröl értekezik §zegeden, A tattalmas íüze-
tet irodalmi íovat é§ a Mosz hírei zárják-be.

§zegod ós vldéhe Áltatvédő Egye§ü|€t jú-
lius 5-én tartolta évi rendes közgyülését,
Lanios Béla elnök és Baratrós Jenö titkár
lelkesen buzdították a tagokat az állatvédo-
latn gyakorlására és terjesztésére. Az egye-
sirlet az állatklnzókat elöbb ficyehnezteti é§
h4 ea nem használ, feljelenti. A polsdlmes-
tor az efrye§ület kérelmére intézked*tt, hogy

. a gyepme§ter kíméletesen bírnjon a kutyák-
kat. Baranyai László pénztáros ielentése
után oönczi Elek indítvínyára a közcyülés
köszönelet §zavazott az elnöknek é§ a tisz-
tikarnak. Az ethúnyt Balás Kíroly közvásó-
hídi isazsató lrelyére egyesületi állatorvossá
dr, Farkas Dezső hatósági állatorvost vá-
|asztoiták, Végre 36 tacú vála§zt,mányt és 3
tagú pénztárvizsgáló bízott§ácot választot-'tak,

xútyót|ol, A közónség köréból tóbb pa-
na§z merült fel kutyaügyekbpn. ldén &
budapesti etóliárósások az ebadó belizetése-
kor a mult évi adójesy bemutatását ls meg-
ktvánják. Aki pedir nem tudja azt el6kerí.
ienl, az rnaEas pótdíiat iizet. A védóoltás
bejelentésekor a kutya elvitelét ís megkíván-
i{k, lz pediE sok hetyen szintén költsésseljár; ho gyalog nem akarnak hosszú utakai
megtonni, kocsiért kell fizotni. kutyákat a
villamosnak ctak a pótkocsijÁn szabad vinnt,
ez pedig nem jár mindeníeté és némely vi-
szonyatban (pl, a ?7, számúnál) úlabban
mec§?ünt§tték, Szere{en sok a kóbor kutya,
mert a maga§ ebadót nem tuüák megfizetni.
Aratnak a sintérek. Szolnokon més Ürnapján
is mfiködtek. A vírotiak azt klvánják, hogya lakásban tartott kutyákat is házótzöknek
szánltsák. ne lukszuskutyáknak.

l
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F€A#HAffi §§"§§trHB]
A szerko§ztért trányit|a : Éry Emtl

.a íóslo.t
Ir{a l §:aíloÉnyl &n6

" !9mpás keleti szél elagasztotta öblössé a nehéz gáIyák
vitarláit s habossá borzolta ae Aranysznrv öblének-víiét.
Langyos, kellenres este volt. lstanbul, ami nden ígazhívők
legszebb városa a lenyugvó nap piros fényében ftirdött és
tündóri látvánnyal saolgált a képében gyöuyörködőnek.
A szkutarí part f€Iől küzeledő evezőscsónak utasa örömmel
eltelt szívvel bámulta a káprázatos látvá4st. Pitlantása
sainte egyenként símogatta v$gig a karcsú mecsettornyo-
J<lt m9g_ a szultáni palcta csilllgó románccal fedett kuiro-
láJát. Elmerültségéból a kormányos alázatos hangja rea-
aentette kí:

:==ffi

* Partot órtünk, ef-
íendim t

Áddtg ésure sent vette,
hogy a csónak mfu be-
vonta tizenkét evezőjét. A
íigyelnreztetésre felocgud-
va, anélküI, hogy szót is
vetett volna a haJósoknak,
ifjtii rugalmasság3al §uö-
kött ki a csendes hullá-
mokon lebegő alkotmány-
.ból, aztán nyomban a ka-
vargó törrteg közé vegyült,
Arnauta volt, albán szár-
mazástl fiatal katona,
szntlyán csizmájába tűrt
piros nadrágJán, dúsan
hlmzttt kók dolrnánykáján
megüIő por arra mutatott,
hogy hossztl utat hagyott
me§e mógött. Hosseút bi_
zony, a mes§ue perzsa ha-
tárról érkezett lóhaláIában,
az §tL veeérkedő basának
a fenséges Padisahhoz in-
tózett jelentésével a tar-

miként a tűzgolyó. Életed szép lesz, elmulásod, dlcs6, neved
kóbe vósve megmarad soká, nagyon soká s eínléked előtt
meghajtják lobogóikat a hadak. Léted a birodalom léte,
halálod pusztulásának az elójele l . . . Falak omlása, feg3,ver_
c§attogá§, harc lészen majdan brlcsríáatód . . . Veled
együtt hal meg az armán hatalom. . . Yégzeted olyan
ember kezétöl teljesül, kinok plros félhold világlt a horu-
]okán. . .

Abrli babonázott csodálkozással hallgatta a furcsa
jóslatot és még akkor is sóbáIványként áltt, mikor már

jóideje elült a zarárrdok
szavának döngése.

* Menj l }íire vársz
mó6? l -* oldotta fel rög_
hözkötöttségét a vónség
kurta parancsa és a katona
valósággal kótyagosan tán-
t_orgott eI a platán alól,
Es Abdi Arnauta, ki más-
nap szultáni kegyként ae
agai tisztet kapta a Jani-
csárok seregében, hrlsz-
esztendős korában elin-
dult a hlrnév ösvényén.

Utja a csaták ritja
volt, harci babérral teli s
mire fól évsaázad, Iepergett
az idő hornokóráJán, Abdi
Arnautából Abdurrahman
Abdi Arnaut budai basa,
az ozrnánság leghíresebb
vitéze lett. Míalatt pedig
enrelkedett feIJebb, egyre
íeljebb, az aaóta porrá
hamvadt zarándok jóslata
elóLte mindinkább étő való-

solyában. Elégedetten gondolt arra, hogy feladat* vé6én
laT J n""_ átadja a p€rgamentekercset, valószlnűleg siép
Jutalmat kap s majd nregpilrenhet, elszórakozhat itt á szui
tán * áIdás q nevóre l _ dicsö székhelyén.

Elégedettségében szinte vakon törtetett a súrű ember-
g_om,glyban és nekiszaladt egy lratalmas platán funyékában
glry{lygaten áJtatoskodó, őiiszakátlú, vénséges-véi zarán-
dokféIének. Áz imádkozót, megzavarni srllyos- vétek s hogy
bünére bocsánatot nyerjen, könnyű kézzel aranypOÉz1
vetett a z$ándok cserépszitkéjébe - futotta a Perzsialan
szerzett gazdag zsáknányból, * azzal ment volna tovább.

Az öreg feltekintett és íejmozdulatával visszaintette.
-- Várj, fiam l

_ Ugy fürkészte megháborgatóját, mintha a Ielkébe
ak_arna látni, aztán anélkül, trogy áttratO pillantásrl, mély*
kék szemét etfordította volna á-fiatal albánról, ezérránörl
szürke köntöse alól ökölnyi kristálygolyót hrlzott elő és
megrq6*dva a katona Jobbkezét, a csillogó kristálygömbre
meredt.

*- KristályJós l *- suhant át a felismerés Ábdi Arnauta
1§yán s mondaní szándékozta, hogy slet6s a dolga, nincs
ideJe az efíélékre, azonban szólni,-moccanni seni Íudott.
§aorclngás íogta el, midőn reked,t-tompán megszólalt az
öreg:

* Látok t . . . Nagy úr leszel. §orsod rlgy fut a magasba,

tek elméjében a íelejthetetl",-á#§Í:f;i' J-li#fiij;
kérdezte;. meddig még? Döbbenotes váratlansággal fang-
zott el néma kérdésére egyszerre a íeletet.

_l§emes_vendéget fogadott íenn Budán, Mátyás király
egykori palotáJában. Thököly íejedeltm vitéz kápitányái,
Szenczy István őuraságát, ki küíöldi követségból áz eraetyí
végekre tartott, Szövetségese volt a ma§as portánák
akkortájt a kuruc sereg, de Szencey uram ezenkívül is
személye_s jóbarátját tisztelhetto a liasában. Szót szapo_
rázva csllrukoatak a bő ebéd után, tárgyalgetták a vilag
folyását. Barátságos kettesüket €8y -behájlongó szolgi
závarta me§.

_ , ,: Kegyelmes uram * hajbókolt a föIdig, .- sürgős
futár kér bebocsáttatást !

Abdl kelletlenül intett, hogy engedjék a színe elé.
l!{ihelyt ismét magukra maradtak, rosszat seitvo törte 1el
a tekerc§ pecsótjét. Alig tekint€tt ae iratba, ingerütten
felhördillt :

Gyalázat l... Ibrahjm nagyveaór, a ,,Sátáa{.,
Jenó várába zlarulta Thökölyt t

§zencay kapitáuy uraril me§zessó fetréredó ábráaattal
ugrott talpra a párnákról.

* Á nagyságos fejedelmet ? l * hüledszte. * hisz ez
ármányos hitszegés.* Áz ! -- bólintott mogorYe-kurtán Abdi.

l

{

Éteted szdp losa, elmulásod dlcs6
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** Ákkor. . . akkor * t§redezte §zenezy, -* akkor
én * császáríakhoa állolql

Mialatt fujva *lcslkrrrogta mondanivatóját, arca ltss*n
el§ulnezódiitt, Az izgalomtóI fejébe tóduló v§l rnegbíborozta
bórét. A.bdi lélegzetót vesrtve derruetlt barátJár*. A nemesrlr
homloka közepén mindjobban vörösl6en egy félbold alakrl
Jel körvónalai tüntek elő,

-"- §{i.. . mi az ott l * hebegte. -. §{i az a jel a hom-
lokodrrn ? l

_- §h l * legyintott türelmetleniil §zenczy. * Egy
rógi sebhely l .. . Hallottad ?... Nem szolgálok esküuegő
orcátlant. A csáazártakllris áIlak ! * nyomta meg újfent
etóbbi kijelentését, - F;zr"r husár vár rám a Köröszugbxt...
Yeliik egyiitt l

Abdt távolba íürkészően bólintott. Olyan volt arc-
kifejezése, mintba csodát látna.

§zonczy a küszöbről visszaszólt:* Hát nem íogat§z el l
Maga se tudta, ml vitte €rr€ a próbatévő kérdésre.
Az rrtolsó budai basa összerázkódott és széttárta kar,

iát reménytelenül l

.ítegtörő hangon s kihtlzta
övéből élete leghűsógesebb
társát, vertezüst tokú
handzsárját. Megcsólcolta
a markolatJát, aztán ba-
r{tJa mellé lépve, a kezébe
adta.* Legyen a tiéd l *
sóhajtotta. , , Tarts
rneg jóemlékeeetedben t " . .
Békesség veled!...

JVikor peüg Szenczy
Tnö§ött dön5ve becsapó-
dott an aJtó, keaét ko-
resztbe fonva lebaJtotta
feJét. A halál szele suhin*
totta m€g a2 irnént a
íéIhold alakú sebholy Iát-
tán. fütt a |óslatban és
érezte, hogy feltartóztat-
hatatlanul kszeledik ím-
már feleje a vég. Nem lá-
zadozott. §zlklaszüárdan
vallottg a Korán tanítását,
azt, hogy amlt mcgírtak a
Yégzet könyvében" annak
teljesednle kell.. .

kapitány uram Besze§sé t_e_héledó ábrázattal ugrott talpra a
párnákról

figyelte a hadihelyzet ing*dozását. Valósággal megkönnyeb*
bült, mikor egy reggel arra ébredt, hogy Budát gyítrűbe
zárJák sz ostromlók, §zinte háIás valt a csá*záriaknak, hogy
végót szakítrrtták rettentő várakozásának. Áeonnal kdrueket
kül{tött * reng§tes, suáztéle nemzetiségű harcostól nyüzsgő
táborba s lelkükre kötötte kcressák, kutasgák, jtlen van_e
§zerrczy István, q kurucok ezereskapitánya. Olyik vissea-
tért a várba, olyllr nem, de aki szerencsésen visszasza,badult,
az egyíélekóp beszdlt nind: §zerrcey nin€§ . , , nincs . . 

"nyomát sem látták, }r{rót senr hallottálc . . .

És ezt a jelentést lrozták rnindvégig a hosszír ostronr
alatt nap-nqp után, Közben romlotl a vár, fogyott a jani1
csár, átn .{,bdt. feléledt bizakodásából a hqlmozótló rossz
saomernyit §em yett el. Ott harcolt az elsó sorbarr állandóan,
azza| a tudattql, ho3y baj nem érheti, óletét Saenczy lrordJa
a vállán, ki, a Próféta sejti hol kóborol s mí8 ő, Abdi él, ó1
Buda is. S csodfua, nemhogy sebet, de karcolást §em §z€n-
vedett a va<l visdalokbarr és így egyre jobban szilfudult hite.

Két nagy rohgrnot egészben vagy részben visszavert
maroknyi hadávsl és a kémadatokból kiviláglott előtte,
hogy a harmadik roham clönt6 lesz. Ha meghlus{tja * és
meg fogj* biusítani, hisz §zenczy, s halál birnöke nem jelsnt
§li§Eu,i,ln _ me8, nem jelzi a véget, *

qkkor Buda ismét szabarl,
mert a német, pótolni a
veszteséget, bizonyfua el,
vonul.

A roham előbb elkö-
vetkezett, semmint várta
és aznap a pokol omlott rá
Budára. Már az a§§zony-
nép ls a palliszádokon har-
colt, égtek, Iobogtak a bá-
zak és a baJduk meghág-
ták az esztergomi bástyát.
Bmber-ernber ellen küz-
dött, Abü hóísbér selyem-
köntösét rózsássá íröcs_
köIte a vér, ami.nt lanka-
datlanul úJabb és {rjabb
ellenlökésre vittt kisded se-
regét. Tornbolt az ütközet,
se id*, se od& ogy lépés,
de ő már csontjniban érezte
a sikert és a Bécsikapu
felé rohantában, honnan
viadal_dadalt hozott &
szell6, magánkivül harsog*
ta: * Próféta segltsl...

Gyóeelem.. . győzelem t
Bégiei vele rohantak, bogy segítsenek bmdítani a

janicsfuokat és a kapuhoz vezető utcán ellensógre akadt a
csöpp csapat. Abdi bőszen ugrott elöre, a tűzfény táncolt
borotvaéIes kardján.

*Atlahl*harsogta"
* Jézus l * volt q íolelet és Ábdi tusára emelt karja

reszketve lpesett. Álláh l * relnegl,.e lehelte { nevct,
egy{tttal rémlátó víjjogás szakadt fel torkán l* A jóslatl... Bucla elveszettt... * azzal össze-
szedve hanyatló erejét, nekirontott a felé|e fntó kerocsen_
toltas kalpagír, kuruc főtisztn,ek.

Két penge kereszteáe egymást. §zisszent, csesszont &
fiuom acél. Szenczy Istvánt. váratlanul ért* a tárnadás.
ösztönösen vértte ki a fejéte irányrüó csapást és époly ösz-
tönösen csapott le ellenfele páncélingébőI kihalványodó
nyakrószre, ott s vá]l tövében.

Már ütx a vágás mélyen, az ütőeret nyeste, mikor
Szenczy rádöbbent, kivel is került össze.

- Abü l . . . - rántotta ki 'a sebből a széles handzsárt
Abdt l hdolt fölóje iszonyattal a seemében *

, .. Lz Ég a tanum, hoby nem-készakárva tettem ! ... Te
okoztatt l . . . Pedig én nem gllenként . . . az él*ted menté§ére
jöttem. . " Nlncs féIórája, hogy a táborba órkeztetn. " . rög-
tön idesícttem, nelrg§y durva kóz me§§e nem6§ íejedet t . . .

W
t
i

Ezért nem moccantötta ujját sem, hogy meggáto§a
§zenczy cselekedetét. Hotdítjuláskor jelentetta be'fbököly
hlvt átpártolását s még nem is iárt végére az első negyed,
midőn rémüIt követ hozta hírét, bogy Szencay €zero§-
kapitány huszáralval dúlva, őr}relyekct égetve vonul vihar-
nál sebesebben Komárom felé, hol a császáriak íóhadi-
szállása áIlomásozott

Abdi csupán fejbólintással nyugtázta az ujságot -és alantasai hüedezdsére nern menesrtett csapatot a íqrkss-
kacagányos kurucok után.

l}íintlra a fejedelem elfogatása tírls{rly lett volna a
rnérlegen, egyszeríben megfordult a török lradiszorencse.
Áz eladdig ritka vereségek sorozatossá váltak s mindenünnen
vészjelentések fukeztek a császáriak térnyerésér6l. A budai
bqsa szfikálltépdesés, tqjtékozás helyett lázas siettéggel
a vár megerősítésébez fogott. §aját vagyonát is pénzné
téve, írj lalakat búzatott ós tengernyi lövöszert halrnozott
rgkásra, Telte podtg ert azé§, meft ncbéz töprengése árán
megyilágosodott előtte s íóslatnak az uflmen batalom pusz-
tulásfua vonqtkozó része. Budfuól besgélhetett az öreg
dervis, Buda a blrodalorn kulcsa, ha elesik, a keresztény
hadaknak tiszta az {rtjuk le a Balkánra. §z valóban egyenlő
a pusztulással.

Kétségek meg reménykedds között morzsolta napjait,

3í
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S most enkezerntől halsz meg l . . . Abdi. . . szólj bará-
toml ...

l[a utolsó budai basa felvetette kihunvó tekintetél:* Kiamet t -.* c§en§Ott fátyolozott szavá -* . . . íélhold
a homlokodon. . . }íegmondta régesrég egy öreg jós , , . meg-
mondta,_}togy te ontod vérern. . . a tranaisarr is izért adtaÚ,
mert turltam "., Azí óh4itottam, hogy véle kapjarn a vógsd
csapástl...,. Ne b{rsulj barátom, lgy akarta á Végzet l...A várban csitull pár a csatazd és meltettük csengő
csindarattával vonult el a császári fővezér.

Abcli szinte már a tírlvilágról §uttogott;-- A lranrlzsárt... a }randasártt * mutatott az el-
ajándékozott szablyára.

!

§zenczy a kezóbe rakta ,és Abdi küunyó étete u|olsó
lobbanásával ti§utelgett á Eyőztes hadveaé-r elótt. Aztán
egyetlen lrűséges .társát, ki fölcti pályáján rnajdnem végig-
kísérte s mégis trűl.Ienül a ha.lált hozta rá, mellére szorítva
las-san,lehunyta piliáját, ugyanakkor a mec§et tornyán egy
kétségbeesett müzzein az estébe kiáltotta a basa ajkaról
elröppent temetósi éneket :_ Allgh. ". Buda elveszett t, ..

Bud& elveszett " . , Burta áll s a várbástyán, hol eiesett,
ciprus bólogatjalornbját au utol§ó budai basa sírköve fölött...
Nevét nem mosta el az idő árje. §zájról_száJra adják és hősi
emlékére tisztelgően hajlanak meg a lobogók * mikónt
ré5esrég esy§zer a? őre9jós megiövenrtölé . . .

j

\rízípóló*z&trrl§
é* §rrrr€I§ üörúéneíe

* Lrrrlr,ó rrfi,próíe *
Á vizi élet, oj szép, hád móg ha az ember 1 kís Lelkcl

önt bele. Ugy, ítgy, kís naplórn, minjart el is Mesélern nekert
idevaló sportcer{í kalandomat, vagyis azt a kelemes élmény
benyomást, arnit nyaralásom fojián §zere§ztem.

Mint kis diáknak igen lyó volt a vizben {azaz balatorr}
!, tigy volt, hogy pajtásairnmat minden nap vígan lqbie-
koltunk. Mert megbarátkosztam pár fij{rval 

-es 
d arikóban

igcn Kiválóan éresztük magunkat a vízben. Ez a sok pom-
pás drzés az á]tal ált eIő, hogy 1 felől l"Jsztunk, má;fetől
hecelőcltünk, ami oly ínuris, Jra még anyíra métdatlan-
kottak is a.felnőtek, míként a béla bác§i, aki pajkosságunk
kapcsán sűrűrr ránxólt ;

_-_Te köjök, lra még l-cer spricelsz, hád, a<iok egy ojan
Nyak levest, lrogy ajtófának nézed a csillagokat.

Ijenek a döjfös felnőtek.

.. _ 
Pedig igazán miccse csináltunk, csak kicsit s priccl-

tünk, lubickoltunk, a szánkkal bugyborékoltunk'és a
lábunkkat rugdostuk a kelctnes haboliat, cle az a felnőt,
ot mellettiinlc nem rnonja, hogy tti, ni, ez a pár koszoi
kis gojhó nrilyen vidámán-muút, tránuri, szigoiújan össze-
íon_ja a szemöldökét, néz, rnint egy spanyót rÜsvilla és
heve§en kiálcsa:

- Móc inen, zsivány Betyár t ? . . .

§zóval ültlözöttek voltunk mi kis gyermekek s dacára
tnnek, mégis elkapott az a hevült sportszenvedóIy, ott
nyáron, ,a balatonban benünket, amiko,r mbgjiitt-ók az

Aazal F'enségesen kíborrtakozott a küsrdelem

ilíéc inen, zsivárry Betyár l t

örvendetes lrírek, lrogy győsztünk az olippiászban, vagyís
vlzipóló.

Hah.
De még ltogy. }Iint az ilkovics monta, kis barátorn,

canterban.
Dagactt is ám a hirtőI büszke mellünk s Pi]lanat műve

volt, hogy mink is tnegalakiccstrk almádiji vízipóló c§apa-
tunkat, mint magyarok, de az elenfél is Szerveszkedett,
ae abeszín vízipólózók, a lremzetbözi lrüzdelem jegyóben.

Mink voltunk 8_man, ők voltak §-an s nem csoda,
ha igen szép 6-ást'keltet,t, arnint felvonultunk egy verő-
napos délelőttön, két kabinmóló köszt, két clics6 talpfa
közt kópezvén a kaput.

A trublikun, vagyis a felnőtek, azok csodálattal nész-
tck ránk.

- Huly, huly, halyrá ! - kiáltotam én a lélekzetfojtó
iszgalomban, amidőn belekezdtünk, de az abeszín csapat
se kimélte a sportcerű csatazqit s. így nyilatkosztak: né
guss, né guss t

Azzal Fenségesen kibontakozott a küszdelem.
}íint dacos oroszlánok írsztuttk a labdával s ostromol-

tuk l-más elensóges kapuját. Csak {rgy qziporkásztak a
gólok, eggy nóni sok elismeréssel mog i§ Jegyezte:* Anri sok, q,z sok.

1 bácsit is elragadta a Hév:
- Ide ke]ene htvni a fürdó igaszgatóságát t

Nyilván, hogy gyönyörködjenek. -

Ám mittőn ilkovics a hijáayzó fogán keresztül a fél-
idő1 íútyülte, attyám kösztünk termett s engem fÜIÖp
Csapva ictölt, ketőspont :

*- }iem mentek innen, gaz fíckók t ?
A cson§a meccs-olippiász így ért véget a javunkra

45 ;9-cel; nrij végzetesen kár azonban, lrogy az attyák
olyan morózus zsüritagok. 

_ündl_

1
1

1

{

Á Mi§yery c§crké§Z§eÓvetsÓ§ HlYatalü8 LapJa. IllÖfizetési ára eBy évre ! prngö, amely egyszerrc Büldeüdő be, Egyo* *ldm ára 2§ íillér. Gsekkszámla
31.{3s. §aerkegztÓgég é* kladóbivatal: 8u.tspe§i,',#5ilTffi;x:93rl;fi,1xili"§;,§zBrke§rtó3ért os kúdásert íetológl Kxob Béla dr.
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