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Áidnlunk

Árjegyzéke|,
mintáka*
véteIkényszer
nélktil ktildtink.

aa

Onn€&
íérti-, női és gyermekkabálot, ruhál, íehérneműí,
vásznaí, szönyegelo függöny|, szőrmeárul és minden-
Íéle iexíilárul; dús válaszlékban *alálhaiók a legjobb
minőségben ós a legújabb divalú, garanfálfan meg-
bízhaíó minőségű anyagok szolíd készpénzárak,

kedvező íizeíési
melletl. Szívesen nyiiunk Onnek is

ío lyószá m láí, íorduljon

íelíéíelek

Féríi és női méríékoszlálvok!

--- 

l| '

hozzánk bizalommal.

R§F0RM RUIí ázArI R. -T,
Budapesí, Vlrüjlmos csós zűs itl 5-7. Tel, t-!30,*g6 és t-l32-g6

INRIt{l.NAI{
a lritiinó szomjcsillapító-
nak, egyetlen kulacsból. §em szabacl hiányoznia.

*

Jól cukrozva iiditő
és egészsóges ital,
mely különösen
hosszabb tírráknál
nagy ellenállóké-
pességet kölcsönöz,

*
Kizárólagosan honi nyers-
anyagokból gyártja a

FRANIK IIIilRII{ FIAI nr,
rragy}<atrizsai és mo§oü-
szentj ánosi ltazai gyáraibatl



MAGYAR C§ERKÉSZ
xvltt. ÉvroLyAM, r*. szÁr,t

rróRzrrÉg Dt1: EGÉ§z Évne z rrNcó.
EGYÉ§ §zÁM Ána zo rlu-Én

§ZERKE§ZT| l

DR. §zTntllcH pÁl
lr3ó. DEcEMBÉn l§-lrrr.;lnuÁn t

MEGrÉLENtrc r xó l.ÉN És ls-§tt
C§§KK§ZÁHLA: 3l.,í28

KIÁLrÁS A KAnÁCSONYFA ALOL
Ahalalma^§uúIlalatosztálgigaqatöiaÍttültaelemszembenakéngelmes

kansszékben. §gemebei-it*iriai l, {"Űtttionőio íq,glJogott, amint_ az usztalon ngltva

iűiő- iip{Áomig |öIött csenáesen néztúk eggmáőí. 
-d uomagban hasznáIl fehér,

"'ma' 'ú§ff!!r|,r'n oo, leggen sztues ezeket ualamt szegély eserkésznek adaadn1

Én nem'Ű*aii;;-;;ú;,-ű"iiu iregéng talún megörltt ie*{. A cserkész, ahal turl,

segtt."
Bóltntottcrrr- s hallgatua néztem reú. A szeme most is ugganaz, _mryt. y

Zúszlónk egg régí to1otgi'';iaaan a vdgi tutaitlt egyik csoportltépéy mosolyló. kts
cserkészíítlé,- a*iÍ,a Űatá tudása, szorgálma, pdrallan munkaképessége, mcgbÍzható,
iág" i;; iíriiÁ taútexongsdga' (csipa cseikészerlngek ! ) ígazgatőt, uezérembert
csináIl.

,,T ud j a, Ata a, sok éue ne m cser készkedívtte m mdr, le f a g lal e gé s ze n a munk ám,
És mégrál má'ts-oIgan srívue1,IéIekkel éIem rr e§crkész-
töraíngt és tesz,Íma napi itítettet és ma r's olyan ígarátl,
csetkéíznek érzem mag"amat, mínt ak/to r, régen, tiacn,
hdrom évet korombaft..,"

Hát látjútak, eE az. Ez a cserkészet.
Nem a'hibáttan, lcgjabb mínőségű |elszerelés a íonto§, §ein g súlor, nem

a szépen d:tszltett otthon, neÁ a nagyszerüen síkcrütí előadásak, amelgekrőI ryp!\i§
basz.éinek a udrcsban. Nem is az, ÁÓgg a uer§enayralagat a mi órcün/t" nye$e. Móg_

a, sem, hogu Lasrtútgtl próba lelaéngá, turul-jeluényo fehér s,?cruasrend és életmentő
kitüntetés díszítse a cserkészrufuinkat" l

Az a |ontos, hogg a cserkésztönléngt éIiitk. algan egyszettlen éljük, ahoggan

t

írua parr: hog11 tttitvlen cserkész híuen tetie§ttse kötelességét (a diák ís nrínden nap tudja iól a leakéiét csak azért, mert esar,
kész), hogg ffi.inden*i testaérének nég.zc á rndeík eserkdiz|tit 7és megtötik rajtuik asitat§ggűIOlet, Úr,, paraslt, prale!{r qaŰ,
löIeie, óti;á!} hogu míndenki teslben és télekben tiszta leggen (Isten YI. parancsa, tiszta gondalkodús, tré|a, beszéd, ltsrla
él*t, é.ríntetlett ftiftúsag az esküuő oltaríg a/<lror is, ha ő0 éves koron feIüI lehet csak megnősülni l), hogy mÍndenkt rno§Olg-
gósan, készsége.sen cngidelmeskedjék (ötienezer feggclmezett |értí és |iú egg összeomló oitúg kiizepén |enntarthat és megmenl,:
heleggotszúgotl) ÉIicn a cserké.sztöraéng ííú-IeIkckben és |ítl -éIe tekbett; anlgira él je-l,
hogv ne iuri!uttk rnác& éppen g0llttolkod.ní, mint cserkészmóilQn,ne éIhessüttk músItéP,
rrntit cse rlcd.resílIustl éI-elcl,ciuilbe n is, műhetgben és ískoldban Cs irodában ts gyár,
ban ís mi n d.ig meg ketIien maradnunk cse rkésrnek, igazén, mert ncm ludunk mú.r lennÍ.
S ha e$utnak az éaek és egletemí íanár, igazgaló, műhelg|őnök, sokggermekes éd,esapa elgondnlkod.ó szemmel leüI emlékezni,
beszélgeini, eggtőI-eggtg miirt azt mondia: Tudia, Atya, sok éue nem e,se.rkészkedhetem múr" de ma is szlvoel-téIekkcl él.e,m

a cserkésztöraéngt és teszem a napí jólettet úgg, mint tirenhárom éves koromban ! ,. .

Hz az első karúcsongi kidtúds.
Adian a ió Isten nekttnk kc.rú(|§orlgi aiúndékul ötu{llt-zer ilge n igazi cscrltisr-

tiúr!
Ésezazötuenercrturllaeggmúst,szeres§eqlrnástésác softcsern is ldtta., de a mellén eserkészielvény caillan, magúi-

nrl*, hazzúlttrtozóttalc érezze eggmást. Nc úgy, mínt eddig, amikor közömbös arccal mentünk aI rggmús mellell, a szemünk unot-
tan |utoít cl a nrdsíF |íti *erkészielaéngén és a lelkiinkbcn üresség kangatt: idegan! Idegen J ila solasem látlam,nerrét
rurlr í§ se/ern s hc mast e|mentílnk egymés nellett, talún tíibbé softc "rem lúlom, akkor is_ arra a századrész pilianatra, amtg
tatátkozunk, dsszeuil/an a szemünk és ait mondia: Közöm uan hozz{td, cserkésztestaér ! És eggntllsru mosolgag lcét ismeretlen
tit1 a utllamos kót túttolí rarlcdödl, eggmásra íní a |orgatmas tttca két ellentétcs aldal.dróL, eggmúshoz siet, ha úgg sejti, hogy
tehet aalamií o mrisíírnak és nem saináI húrotn lépés kitérőt, hogg melléie léphessen és a Jó munk&t rúköszönthesse, K ö -
zünk vün eggmúshaz, dsszetartozuttk, úestuérek oaggunk: cser*észek uugaunk!

Emlékeztek, amikor a nag§ közös tdbortüzek iégén óri&si zdrt körben össre|agóztunk és uégig|utott a soran a meleg
kéxzorttós? ... §ggség uollunk s közípen a tűz mindenkíé" * Most a kís Jézus karricsongfdia kőrül tgg |agózzutti, ös;ze,
ötuenezer magvar cserlrdsreA,. Kís íítlk, nagg |itlk, |ér|iak, d.tákok, paraszlok, munkús|it}k, inasok, prcIetúrak. Tudiuk, hogg
egpség uagguttk, kögünk va.n cggmúshoz, össaelarlozank" tesluérek aagyunk, mert cserkésr.ek uaggunk, Eggetlen ótió,st nagy
/tdr ds a középen a karócsanyi szeyetet tüze mindenkié.

X'oi{Í"!'f f";fÍTi'I,.Í*ni,'"lc na gg-tta,§ut összeíogó srereretel kartic§or}!l i tt!tiu-
d.é k u l, öntudatos I irt -sz alida?ítú§t, c s et'kósz -sro l idar tt ús l !

"Liliomos |ítlk, cserkész|értiak, haltiátok meg a karúcsang|u aIóI |etzugó kiúltúst ! A karrlcsonyd ltis Jé.zus neuében.

l-

Dr, Kos;íerszitr,lózse|,



("}tlukltttt lnxrtt pll3,|rrrlrllrtl r:,qik lt ltri. {inlittrl vltt. Ae
rtl{lü {;ln*tnulo lttltttl*nkí nlt,l, lt ttttll*s rl1.ihrtttó,lru. iinttr.rplrlul,
Áu őrn(tg l*olrlijAbntr hltlgltn*rr ktlr*tlx{ilt.!,íu úll, t,lt3oítc lrxry{l"
1ll*ln n ltdtrpíltuk txltltrl lixctttlíl ttrtrxfll tll. l{cvtrstrtt álUttlt
kl}rttl l ükl tchelí,*, *r,ílltrl}rrril, trlyl.vórel}rrx ttltt*tll,tn tll, nklt,
ntnl ,vúr §gtrrrrt$ §uly, vít&y filrll, n$tn trngtrrlttclt }tti*tt lt
k*gytl1,1*tt halárntlrnntllól*, ;tzttlt {1g6xllgy(l}1ck l1.1l,n, fuel§y
nrrgtlnn*ptlJrik n lto1loltuui l(l*rlxl lxtllr,lf*t11, {lxt,lttl*l*trn,
*lln*r*ngvtr n*§rttk *t vlxnrgytlrtyók lúnxjáttnl* ltllrrr1trór*ítt ;

e$[ hlfirünl, mlttdtrnlrl v§lflntülyik rdg*lt.hl, agóir kttrtír;ntrt}"
grtr emíSkól. ltióul fill ttttt*{ihtttl.

Mttlytltr zsll*ö t('rflltrrtrg r+zHkítJll tlltll| tt llt,ltr|(,|.
ÖsrrttJt}l t,llttk, hngy lít*!§§tlnn$p$Uttk ttlttt*rlr ir ;t*tiln"

tdnelt, ukt a t$lglt§trtltt xznt1,1r,l tnn§tl$í1{l§ ít,fi{l§*l lr*lt"
plátttóttn §ix elttllc1,1 lt!ltlklltr. &ítrrt, qul,15ittl**tl ll(1tll(1§ilk E

b*n*ln vl*al *xfigttltlya, ntlltor fifi$l,{tllc$dllítlttil,iltrt ítfillir!r*
tdlrxalttk §ff{§íít(ó§ór{l xlr.lilttk, lratttrltt *gy nt§*lk, ltttgy hnIt{r"
*rő, tlmelíntllt írrrr*ga rtli ylltl u lttrllrhtltttl 1,{lrr|r,rl Jrttxtllrtntll,

li§},$ntrrr§ t:ttglt tt§í rrntt{ir nlekJa l.íltrtk ltll n r*ílrktor
tiórryk*vti,|rxlr*u. §{ikkltryir állunk n196, klldpck * kot:slltól,
A rrlltrlíír tlxxlrllg§v* lnl*ttll l

- ,tlt{}, kl§ t,litrtlgtrfil{tt telfitt$lil l

Mngl vt'*rlt;ttl tl$fir(lt hrr§.y n ktlpcnytr ninc* rn,lt,lt" ,

íl{rtrlólk,o,1vtt l}$r!{?k t]íl.
."-- },i*íiynn íá?,í,tt l*r*l{{!tlyk{, " tlt$tlflj.t, ", }lr tlnrdk

*tttllt,r í §*ó[lanul l}x,H§i{,rll]{}tu n lica$t. {.ítánnn$aek ax
*prónágunk. Vtlifit}tt, rnggnlrl|ápl&lt klcxl embprkc. A rtfieklnr
férry$rri f*rlrrylllrr }i *ilftlldlt lu1lotoknt ;llrltl§, ,n§l{l mlkol
órni,qvonrl ginti}, xn§k{trrilnátnnt, na lróirt k*nrl órrlektfr{lfil.
Á rpttrlrllr láiJn, lrngy *r gyu,m*l* tullyen vltlftntan tRaáö*,
**lttlr vtliltrkr,fivtl tttrtndjn,

Ax *Ió}rb tttds g*kkal c§gnd§gt,bb volt, lln lud,ünttl
lrrrgy llyun hatln*rr lRtt§ú}lirfi tér, nrrtn íÁrn§llt$ttfilr1vr,rllltt.

yglttn ,

l"{§y rrill*ttntr*
*lh*lllgnl g :nlgl{í1,1,

folyl ltthnlná hg,
$fiérlól, ttltrr{,!tl xl"

knll llglc n
tr*rrndbrl n rlatló"
tln*ngíl : Tá"t1,1i-
1.t"tl.,.

l§*etlrcg l
tjtánn lni!§|,lll

<|ljl;lreIt$t*§ (|§$n(|

lgxn. Nó**tn §
fiy§rly&k tntllttty6ó
ldttglát" A*rtlrttt
ítrItcgtttInk :'ltirrr
*tt vu;4yttk ttr, glríl
xtrrrrg I h{ár rnJ-
{§tltt is yllll ll lll(."
l+tg ttrt!ltlajlittttllll,
feJttrnutt n *npkn.
ötlnlittttt frrlh{t§ lt
ltrfttor. iln ílpiiltlt
xl*llvtr tg:rnl lrt,
l\2 $,§rl1,1 tlfil*á l llx
nttlóbn" lntltllttnlt
ln, ntlkrrr ós*t,r,"
v(!§r()t!t l{ nrcgll .

n rznrgnlttttttl *rtrkrtn{lirl,ttst, * lri vtrlt,ltt nkttr .iiinrrl"
, -, 'l'l, tttoxl ltlltott tttnrs{lrx . tnnnrloln,
bí*6tilíillr,* ndz |,ilItt, rttl}lt g*ultltt 1111rg [íllnttt tir.l rt riivlrl

tllitt{tlr.cnl , Yrllnlilrllnl tllcitr, tltl ttrtlr kltttt lx vugl.ttttli ttx

tlt{:óll. l{11{ ltltr ttctn vni.1, gxlrl{riír.y gyrlrlk ftllvlr,lrilll riciilt,ltttil,

l(,§$lúhl) tt kttrtlr:rittttyrt ltrg,y*tt 7,tlvilrl1lltlll,

l{illiirrilg lt knrrlrxotr,!,l,ttll tttt,a, \'rrtltlgott lrlltl lirl n ltri,
t flkttrí) fll ttlnt,r Jrlrltrfi, A;l tt snk *ziltrirri ** íir{httr attrl lt

{ tifi§{in.yiilriirr rtt.t íírrü ltnt,rlrglrtt.yftilr tt\rllltrl l tttu$rt*lllrlik ar
(llnl){,rik *zIvr1l:tltt, l,ihirltt'| í,ti{ tll-{lth,tl ls, tll,ttt*tegítvtl tttlttt|r,ttl,
§rltttt,litl,rrttt lttltgtltrr rl{itl tl §ol{ vltlrittt gl,trtttt,kllrttttl,
* rir,ill{ik tiritnttíll ltiittttybrllrlltrrll rxtrlttót l]1n ltlrnt llltttl ltlt,

hrri{,l,tltr ltltlg ll1,t,ttlttrr l* xlolgfrlalhntt vu93,trl{, tttrri *z
gx lirl}ul rrli}tttl lz sit §2lYt,lltri,t i§,

lttcx kntlyltt,rttl{rytti lrlltlulttltlt lrtl ll ldiit,ülr,íll t llrllrrit,zi-
rilrn, .\, ítrtlt,l{ir, {lfi {|gyet llrl ó|(llí,try t;{{.|§ ll kilt,tt;l,f ltt,tl,
nulrktijítltrrr. r,tttcll rt lttrr.r'll, ilrirüi lr*ttts,rii§lirlttl iirlvilrli|ltl,
tráj,sólrri ttlttt tttlrillrtrutllttr vclrr, t,lt, §, gill,§1l!lli liii;lii§s11§*

ftüilcJt,hlr ltor ntlttll*t rrgyltttXrtlton,

bflltnr ltlslrilttlr u l{t,rtrllrsi,{tlt,rt, blillrrrkilz,ii l1,1c(iittk
lRedl}ttllu{..|rt, ltol{}"lttil ttttl. tizt!dítö ttrll*cs(ll{fitl xr,ítgultluttlt,
mliitlrrr (;itltaill{iill ll1(,§ §i§ rillrrr:lírlr. l.t,l, luílr {,llllilrfi(l(i{nnk
a ltlxfi{tl*, az tlt jnli-llrrlrlrilíru 1ratltlxitlts lt*tvttll lltll{jttn§ll§ llrrkrzilt,
lrnlolrlnlÁn n 

" lrrlyltlrrl*lt{l \,üttíl[: glnt,| ítttttttlr vcl{lttlE
1,ilr§(,t].yl,

ax uraknt"
, 1{rltr,ll tlrl,thcrtl lltlndlH í} r(l§§rfi,t!l} lnhel,öntlgrtr kllI

gtndolttl,.*. ttyu§-
lítt§,l1 lít0§.

A $y§rtltt)li
k{inhctt ll§ltglJ|"
rügttl l<l,xtl. t I§l"
lrltgzlk, ttlrtlt ltli"
rxtk nrrkio ltn*y
rr*lrátry ptllttlt*tig
nsnr l{ií{illl§nk

v6la. r§}, hrlt lnlg,
kóttl*xtlttt 1öltr l

.-* } logp ktl"
r{llldt telc ?

{]xnk ttB* ránt
v rlótn §*rtl}óv$l,
lnl&n fr,llclne is
valntnlt, da nr$§
il§m tu{l ltcrzslnl,
l(ö*ltt tt ttlt!f;ilú"
nmn t tu ukndozol t

;rólyát, ki* puplr"
tlurnbkítl ttlólok
tnJtn.

,,Iyí*§ §tn ttcmt

t,ntll,{$tt rcnelRxtttt
btl f{tt*nl, Nonr

bírt ltttl ttlvállh
ttóxttl litr,gtltt1, klc tl},lílí.ú§{tll lr{y lnlrltr Jnbtr lr*lyrr
kcriil, lslrtt rlItl,|u lntl$ 1\t{l, uk,l grrnllot ,vlgtrl r*r1 l"

,t kiirn.l,ritű lráguitból ltt*naulitlttt olíílrivítrogttttlt lt,a
tttlh(rtí,ll, lg5, ífir,{_u tt*nlkp ttttgtr, ktntlőbtr llttrkc.tlílttv*t* {ttlti"
íttrnkntllk lrrlailriltl-

- l lrivr1 ,l,rl,tnr.lk vittttl T í]rrrdtrl hozzrltn,
Azl tttóg dtt gt,ln lttrltlltl, r{t, tttlrlt,l: kórdlr[ ?
lltit 1tllttitllt lullrti ltr,nrl llt,lt, tt lle*fititlltr, rlrl

rtltttíttt ollrrrll1at. {rg.y lálirr.ik, nlgl,|r,rlt. tt trnJá1 ltól*rnÁgíttól,
, Mottll,1tt t:xnlr, ttónlltr,, tttll ;tltnr'i ,,"* }ti1,1 ltttllli,. .Arrrr grtttllrrlnlr, ílrtg.! tnllgtttthfunn vrlntt*ttk, tttttí§

rr }tllttlttll}r,tr rrtltrlly§r,il*, llls:tr,n l,ittrúo*oniy ytttt !

;\ rltttlr'it, lg lt*ltltr§},czllt rtr tlIlt,ttlttr. íg,v, ttzt,ttr}tl t,l"
tl|§*§ltllifilllln n ttritliltft,tt!k, ltíl!d}{lll lltlsrílril trl §r, trntllt,tlitr
l;11llfil{,|,iri t,

lttrlttlltnk vlllrtaltltllit. i lil,{i,lltt .|§}, klxl'lit fill lltlttt,
htirttttt. u,*illírttilttltttrl ll,\/!1lll ll tltntltltttiittl.

ilrllfrlról lt ttlrrtri{ilrticsllittttk, lrtrrlí,rl lt ntrtlt|ltrt, ttt
ltpt.tk,{ittttltt §llí{íl(|t,l 0k, l{titistrll ;t gl,rit,lttttt H láltúrn t,gy
vuxríttl.

'Nftr§ xtt ltttlttttt lir'lgx{lnttl, ttttlt,is t,lxxttlnrl,

i,íri vrttr klir,nl hílltrntr1 $r,'ar, lttr$}, {ltl ll1{,sttzc llrrllllrt,tlt.
ltctt trsí ltlllrlcd g*iilclllt, ttlt1 rtztli:t,t*i ll, hí,ltúl, (i§ 1,1}§t{.

\,úlllX§t itoxolt *r Jónltarul{l crltrhtlt,ttlttt(,k.

§.*ltttott i,,lg /,tlr;ltj,
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ii)s lth!;itr igrttís , hl,"l.llm !

3



7,.:

}..

NCpslrrkdsok Sleg,ui,t, l:iclékúróI

Játsgzák: t., It., t[I., I\'. pá§ztor.
Föangynl, angyalrlk,
Gazela.

Csettdbe burkolrizó parasztlráz udvarán vagyun\. _:\ t<rrtr&,

cos tráz egyik 'at{ekából fóny sápadoaik ki az ud,
v&rr&. Harángxzó konrlul Kutyák felotgetnek _€gyrná!:t-
ná[. tevoúiól- c§engetyü§zó heltik, ének. . . Pásztnruk,
Dá§ztorck. . . már ié ÚOe gyermeklrarrgok örvendeznek
á havas kerítés mögött, Ide értek n betletrcmcsek, Cscn,
desen szöszmötölnek a kaptt előtt.

I. prlsztor (a legöregebb. Rajta is, meg a többi_p.ásztoron is,'*ulra. virgy 
--szüi van. Án öre§en ltöcszakáll, ,kezébett

nagy lrot] Óvs,to§an benyit a kis kopun, körülnéz, majd
kisót a többieknek); Gvertek. no! -nincs is kutya. (A
lrárom pósztor bejöÚ, leic§uik a kivilágított betlelremet
* tornAö eK. I. a-I\Llrez seól.) Zendíts rá cselédöm! ne
esupázz tov&bh.

IV. 7lri*ztor (a legkislebb. Etör,eiórr, a többiek tltrelyezked-
nék a betleh§m köPíil. .,\ liiesi énekehri kezci.

I. ptisz{or {most, az űristen *zerepében lrcsrlil tor$blr {l,ít,
bor angyalhoa, a II. pásztorhtlz):

Gyeie ide, Gdhor! én ió fönngyalom:_
triuiss ki. tlsly ablakot fényes csi-lla1lokbul,
Mondd azt is srapordn, uúlidk,e mdr n&uvüll
tt ltisded Iézusktit istenlélii rtidon.

IL lttisz|ot,:- Latom ürarl, ld,tom, a csillatt ablnlt.on,
ltogy szegény magyaralt t)drdagdliák lLa,{vlll
a l;.i,sded Jézusktil, isten|élö módqn.
Áhol r, ldtgm ís, ahogy é,pylen lártdh,

a ház elött éllpe,n a ri1mu.§t hd,ntdliak,
Ndgy subds maggar uan a h,d.z lt,tlulard,|t*,
szegény kis pti,seiorrtak, hagg fdúk a ldba!

L 7ttiszlot,:' Jó| tlan Gtibar ungyll, elég Lesl n s;óDul/
Ettgt,tlj a,z abla.Itlioz, a dolgodra lódulj,
Ltltol:, amit ldlol;, nélkület is tu-ilom,
llogy-u ház meg udvar, melp ot,szdgban aagvon.
Ldidm m,dr a ié§u pásztort, közlrltilk betlahem,
elkangzott a rignius, a gazda is ,megjelan.

I_lV.,ptísztr:r (nrirrtl Égy§zerre kószörrntk):
Adian Istbn !ó tstét, gazd.u.ram lwíztittctlt!
Nein meggü:itk br odl. bdrltogy itttlittilgat,

Gazrla (egyszerú lek€t€ gunyában megjeterrik az ajttrba,n):
ló -estéta adjan ú,tn! na, mire ügzi.tek,?
Allun a, ldtorn, md.! Krisztust köszöníítek.
N em b dnom, cs elédínt, guüit e te.h, mnnrl.jtitok,
hanem a yladldsom béI;íbe haggyatok!
Hqgvha el:mancll,dtok a tolt, srép éneltet,
kaqtolt matd egyet-mdst, kraitdt 7téú eleget.
Oda.bent az asztal abtasslal taltan:a,
ió bor, h.úrlta, ltolbősz, pe,c§enua ,uan rajt*.
Kerü| tdn kalrícs is, rizenkőtl, pogdcsa,
aalem. pg,tlii,tt h&zam népe a klJsrönlőt ldrta,

I*IV. púsztor (ónekelni kezdenek. 2. óntk);
t,:{y
l}r,t -

dl_
i:1 l_

x11- §r,nl lii-
lrl- lrlrn_ lriil

lott
pgn

fi ltlelly lri_ aí:- cÚ- rn.
|id- ,rré- u!,n,l- lli,, llnl_ ln;.l,

II.'pdsttot (szinl.e előre lép, verselni kezd,);
IÁtolt. míngudrt l,tltoh wtdnna egy súvat
ét a ténues- sd,uban egu hapualkigol,.
túenáuoiszdu aitala nyittla llan, kinaitaa,
a Eok-a,nguel ki s be sé|ingtíl, is rajía,

IIL uli,sztot (vcrs,el) ;---- ' Látarn'a Srentlelket tíszta h,óf ehérben.
az Atua-lstent ís égő |én,yességben,
amínt- Gdbor angyalt szólitgatja éppen,

f8_ tee- c$tt
glT"tl u- t,*nr

\rt 1;;- 11i1l-jrrk 1/,i_ 1'O- §erl,

ve: §cn, l!{)g§ itu

dt- ies_st.lr, til_ tes-scn,lttirtrlctr
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cgyr e-

lcm.hen. i{in- rlert

pf.-, pél ri*l eí{)r- e*, tem.-hen.

' (A tótrlrit €syszorr* szavel,ják.)
Ktaánlmk pézt aleget,

. istú]lóhn lehenet.
Kis malacot, gyerehet,
Iftmencébe melegel.; Ttrlúkot, amék ezret toji|i,
ltnrdót, am.ik mind.ig Ialgil;.; Krtsdt, b*1,1ot, borsót sahut,
hurkutültö szé p n.a|loha,t"
Horrrzri kalbá * zpdntlilt,dha.t,

, jd nagy oldal szalan.ntíkat.
tr{ttkol, d,iót, moa|torót,,mélct is l|tgl] l.ét ekút.
Dunn.g ald meleg tégldl.,
arnnytal!érl is eőu .i'ant-
,|gyat, anél; le is szakad,
a ttirattan lsen.dég alutt,
T ttlipdnos ltítliit tele^
ti|ra tlatrotassnl íeltr.. foíínden tzépeí, ni,rulen i,&t,
úúóídbul koporsút.
Azl kfudn ju.k szíu*.rem ... §úai. {f{nekelik irjra.)

őa.ztlu: Köszönöm a szives xzót, I}gy sngeggye a jó Iston.
.l" pd,szhrl Elég lesz a szóbul, §mberek! Leíelé áll már nu-

§yon 8 Giincölszekér r{rdja,. Későre jár! F'oküggyürrk le,
mert a cigánygyerekek h&mar ellopják az éccakát.

IIí. púsztm (álnrosan vakarózik):
asu, úgu, öregap{i,m! íg11 helyes ís a s.cóJ
hi,dha rwreszteln, §íe,nlum,t*ár rulsuiló
Leteszetn a sub{tt, ellu|l.zódak od,tí.bb,
kíaá,nol: kentel:nek csnrrrles jóéjszalidr.

{Lelreveredih a §ubájáre, s töbhiek is elköszönnek esy§lilit-
tól s lefekri.sznek szürjükre a lrettehem, mellé. Hor_
tyognak, Az angyalok ezalatt a főa,ngr.al r.ezeüúsér,c.l
bejönnek a kiskaprrn. Egt-y-szerii. íehér-Írrg vnrr rajtuk,
*_főnngyal kezéirerr bot, molyttek a r,égéir Ó5y kifúri trik
átl. csillag van kivágva a 

-tökön 
és 'betül* gyerty;l ég,ísy rilágítva ki a iijklről készült lanrpiont. --

Fötttlgyttl. 1elrire lép. érrekelni kezcl. a többi a.rrgya.l vele
zümmöÉ 

',

ánggalol;. {kar§*n úrrekolnek} l
N éz,aetltk Bctlehem f elett
Mi,csodrl, nngg {árqessé1t lett!
Egy csi.llaB is, am,i.ttl §vú,llütt
A pujttl íeletű m,r.gúllatt,

(Hogy a pásetorok nem mo?.dulnak. hangcs énekre köze-
l*trh rrtennek hozzájuk,)

lV. ,pusztor (ftrlijcd, rnegrázza a utt,llettc ttvó ttl. p&.qat<ltt);
Hnllod, 7ltlttlit? gomtiya)

trII. pdsrtar (nagy álrrrosan):
agaan ,ífuú! lwm ul a! Vén, teh,én a bokorba,

An{tvalolt:
Glórid,! Glóría! Glóríct! |

III*IV, prísztor (ijetíien nézik az an§ya,loketl mejd fel-
ugrálna,k s rózni kezdik a többieket):

Hei! ébredlenck hentelc Hé! kalienek fel.
lT" prí'sztor (magyarázón énekel a többieknek. 3. ének):

Wogu lelserkentem ú,lynamból,
Mqrl csilla,g tdmadl tdltobbót,
Álm.odtam és ttj,ttam türct,
Melq' lelentett angd| szűíet,

Il1" pásztar (a pásztorok a továbbiakban * 3. énelÉ- kÁn"
rtusa szerint énekolrre,k, mag aró,zón, g§§ztikulálve):

Itt fekszünk a tüz mel,egruél,
Hdt az a szén, f ényes lr,gény?
íIí:t,det glú,riú,t, örömet,
Mdr nem, \alrilorn. h,etllemet.

Il, pászt,rly:
Ilallgttss rsak puilds red jól!
Az angyal is éppen tgy szól,.
í s ten fkír aI ríicselrs.Eík
és h,agy a jtLtsalba,n tt*szik.

Réue\ |u,jíi.ogti,l m-dr ssple.
Bilan,y|at;a ann ak' ale,
Hol|y születeíú a Mesrt]rís.
Kit jlfuentlölt lzaids,

An-uua.Io!t;
Amod,a lan egu kul,uaudlvt'u
Azon líú az az ísttílló,
Hol a §lüz szülé Magzatidt,
F'idí ds egl!§rersrn.ind, Atuitít.

(Az ének alatt a ptisztornk készülódnek, §zodclőuködnek. Án' 
s,ng1,*1ou ae ónek végÉvel e ,,PÉ§6üor0k; pásztorok{'-i,vt,

zümmögik.}
!. p rls ztor : l g:yekezz.ünk emlrt rekt lgyelrezzünk l

ll, III.IV.,pttsztorl lszen melretünk már, öregapám,
l. ltásrtor: Melretünk? Hijnye, a nemjójátl ,, Jézugkához"brennénlt 

tiszteletet adrri. il.+zt, üres kézzel? Összeszedie.ri
minrlenki valarrni aj&ntlékot, kinek, amije §ani rnert t}ej
lesz! (I3jro szeclelőzködnok. tarisznyáznak.

Ang y ttlo li, (serkerrtik a 1résztolokax énekkel) l
P ei,s aí,ar 0 k, príslüorrrk. llo| tt a,ttok?
T'ttldn bíz, laltí,n btz, alusztok?

'Pásztorok:
N ctn alszurtlt., kétzüI,ilrtk,
íLcxgy múg ur, éijel Betkltembe ártlcssünk.

{Elinctulnak la§san, körtrcjárják a belle,h,emet. Az angyalok
ezalatt elhelyczkednek a tretletrem mó§ött, rr föangya.l
lrórr]il. Odaérnek a pri*sztorok.)

L. pti,sztor (suttoglva): l'érgyet!etek le, itt vagytrrtk!
LY.,ptísztar (elragntttatva, összecsapja kezét): Ja.j, rle §zÓí} il

Jézuskal
ll. ,pd.sztor, (mográntja a kicsi köclmönit); Fogd tre a gzátl!

No karatyolj mindig, mé§ m€§tanájJe h&llsni!
l. pdsúor. {tisztes.ségtutlóan leveszi e süve6ót):

Ailjon al [lrísten szerellc§ds id estél!
illll,öl,ölni jöttem, űikírdla I ctség ét.

Hanent. itt htdeg ua,n, cst az ú,rgyilussd,t!
,pe_dí11 én rnegszoktum, rldt ú tét tt,lld,sút,
I(ísehbik ídömben án is ma,!ú m,egfültanx,
mort ld,to,m, §Ee;nlelnytel, Kelmailen nlncs pahlan,!
Éiles, kis cseléilem, téru,rkdm, Kíróklam!,piros paklankúmct N élteil f elaidnlatn.
Meg ne" {dzrát, Kíncsem,! §Iwn, ailaadatn,
jóL.csi-k alalta.. llírcnyas a= ú,lom.
öreg juhtisz atlja., szlaes narv késrséggel"
ltuszn,dltl kícszl JóruC soh, jó egéssságg*l,. (Odaartja.)

i n _ há-sz(}kI"snrrl á-sak.

tig;i-gc_tl*r,-ne& a

t)e gl,ii-nyó+,ii cz 1ll

t!;'11, lr'_liix[_ se- íelr cslk szójjr;l.
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I1, 1tdxztot,:
Kl,r lrrl!tlttt, ltlr l:ililrn.ltn, rltrlia ir ,111111 1l1r{r,

'1_1u ltnrütn ui í|l1.1re|| il.lnct'hennl hillt,l1t,,
i.ózutt h tt 

-| 

olt ó p r d a il|/i ran, é errr fu rnnü ltó,
ltÍt:*i Iprl lt-n.n,drOtl l,s l' Jlt§zo|,bttl.',l'/,j,
t)l11an nngy lellnynrli ntitt tltll|l a niuhltttt,
fttórt etzttl.tl tlll,u.tt, e rl.ít,a ltödtttlJnt i,tttzl.ttttt,
Qdaadwt, il, §lü,l,öm, le, lrtrlrlttl nht,l:urll ylú,rtn!
i,rhnlqdnt, Tnfflt tt. ÚrúInt tü.Jn,
Jó lrllr l? tt, rxl3tn'r lr, liitl,tií btlr nltlytiluttt,
tttuttl lttlt,ttöI Kelurd !I,1!lllllrl, ltu rio:nil,tu,
Kh l|p|111 tttt:g hn tt, It,,iIhl ttyorntu,
il,(nL lflez u f llli,rr lillr,rl crlrp ltunú)u,
§lpka, lt lhln:tölL rlcznhu d ltltt,
k!r ynzdd.ta m-rlmutaitnt! (l.rrt,ttk,|rr rrn rtlrltlrli,krll ,)

II1,1ldylnr:
-Ett tlltg tltgy gutrlolofil, nanl, aldu u ,rvh,r,
Ilnnl lr hér rlbün a, unhentalt tluanl,ta,
*n lt.tll, hl * hlldhnnr., cttni,lnlóf 

-Ű 
oztn m,

ltu.lnrlomh1 ehrrn. p ltotttahl 1r|1|11i ,1rlln.

},,ln lllp*rtaú óhtl,tl, laudl gil|lel rdtn, &
l11t1 ttt5tz nil.ft1,7lltI lrdprc, ilutloó ll|lku,dru,

Jó rrrl|trl, tttoruloh, p[ ,ro*r |tbllal,
ultilrlt-,tl ll l.egyu trlrltlltu, lr.rlldbe,
ltJllu r, li oI |lt| tl i dn g n il ú,
tltttti, ,inni r*lnill11 ttll

1V. ní.r*n(ol,;' íIn ruí!uttk tt lt:uh.lsrhb ct |ltllzlot,ulí ktjlt'tl,
szlt,tltttltf tni11l* ttttg11 örltira kilrllrlil1.1,
lt,o1111 tlgylllll,rlt, ti,t l.§ /lrrnhrtürr irlr,.
a, töl]hi 1lú.sttottttl Irlrr1lltl lllha,
l,tIlottt, tl tllhltíllt tt ltltttl(ltnl. huatult,
^ ú,lba, lt,tttk 11ytlnlt a ltclyarn, hlrrl|ankul, ..-,

Á ltnr!nttr, rllr lrtl!ttl ttlünd(.Iltlt Nekcrl,
tIr- hdl, letimIm rlltr:rpn. Mrut n,lúdtld lagyl72
Ilogy lttt tlttztlug lrrr,nlli, eJttlr, rlr tó ,l\illlttl!
,nrtn"r,rr,dlo ln.o*i' Cn, lr |lu- niindnlkátóba,
l,}c l* nhlnn, tú l|ailu, *nrr, ;,1;rln.rt (,l lrlrt{|n,
lt.ttílu ttlnr* aldndlltum,,trrltttlr,l/llr hlnrl,rptlt,
Ilt llttlyalc h,rtl +|lr h tlrúrttd.llt o N'r|lrlrl,
*- u(g r,l ,re l,t uandl.ant, uttlr|lllll rgoúú|,lttl;, _
llogp ntlndln hlrll pdlztttt, httnttttt|,tl{| lttlkll,
llg11 tlrlgptlr3lot,trlt, tttltttlrtllh ntú kt|rí,
rrlfllr,r,ll 'iir,rrrril, lríl,t rlplr,lrjt m.l.nd nahlú. 1giri, (ftttt

rlolkltzlk, t

Altlrl l1.1r| l:lllu]n.l1,1, fltllll, ndu,ttilnrllr, , ,,
|1pl|y lltt,1,1ld lí|íllsri:.'rlt, ltrít,tl,t.,n fuilill,t,n.ítil,, (!"ttt,ttlyítl

K,il |u"rulydtlt lr1,1rlrlrirrcl,, tt tlgu, 
trn ulíl'}

/r, l,t,r lt rtlttí,t lt n n, l d e l u, 1ttltn. tl ti u t u,
§tllrll ürln hlrthdm mnl, Ia,,alltuu,
m,aaíi §l,ftt1.I.rttltil, rolt lzáp tlttll lanullun,
,Wíart, u],aacl,ttm nahad! tátllttll tr |r tplc,
slanlr,.,,,1l., ltlc*.|tir, tl/"il nóldltlll blnne,
,1lu.li mruldl,rlrl crHlr. lt.nuu rilhlt,tt. t3épett ,ltúl!
,§rcllür,t ttt,ttt, httllnr7, tttt.k mpynlnklúl,
M l n tl ltt l|- l|1,Il ? |, t| l, h /tlíl pr íll n hcrí r,c,l
fa6udd el ,lrtirt,tIirlllr,| Mtrrí txktadnm, neNt;r:!

(OdnnyúJttttttt, n fttrnlyá,t, í6lállnOk H p{ittrlOilnk,)

,l, ,tttltt*l,{!r, ((irngrrxctt lttll frl, llrnrl$trt,.|n rr íórrlr{l, nzól)l
1,It].l* I xlprlt,t,ll, t:rtt,kltuít,u ubbtt lttt.1111otl,!

fiytlfulrlí l*utt, li,rgynttt,, ltu mtly l'mttlbh t,t,tln,.1lul ,

irttllytthú:
{,ilórial (iklrlul (ilúrlu!

l"i)tt.tt.!t|lti:
A h.i rlln11 J tlltt lhtt klJriltnlt#t, lt ll,|,tli,
ltlltt tlt, t t. l t d n d l h, t l ttt tl 11 bl t: t iltr, lp ét, i,
Atl. ő ll 'ail*t |.rbül, lttttlt,t; uttlttdt|lttlt

,11 u,, 1' n i i4 ii ii 
j, i. rr,' i,| ő u ii 

" i'i i i l' :,i ii i iit' z"',:ii u, t,,
V afu lll|1 ltt *t r,,r rr,r|r, rnunk dlltltt, ttril nrben,
l) ir,,t C r írrp,rr| lc ne, r n rn.ln d lJ rij lt lr r!, ri nlo lt,

,Mlrut; Á,matl. (llúhonrll' mln{lnRkl e, ónsknf , , . l')ir:lóttóg,
rlltrló;{g , , ,1

(illrlln; Ildt n lilrtt *zl|D l.,tll,. N|r, l.ílvaloh, 0ítl irn,p,tl)tlj,r,
tokl (Kulnciot. uyílJL ót nr lilognrrk, nz alvttlrl t',l lFi,
köilrölltl il §&núórlt,)

í, ildnlort
IIdl lelcru IttenJ
§rrJlilrtl l.|rnm, hnau ?)l,.!r}r,Uí,nl
örürt k, örlllök ,
ahlrő elalr, lw lttlr7in|,ilh,
M aalörtllilttl n eilhnol,
köüiln,löm Acldm,ut,
luonv m{nh,at na lüíér1. tlIEt] loi[ teglheil,
az -pedla iú,m l?h,l|l!
Igvh nk 

"h-tll, 
clo gll, (§ort,a lrznrrk,)

üttltltt: (buktrát v$flta ol{]i| kotelr&rz lxlnntr,)
I l. ldttl,ur:

álftaotlh H llul,.trrtt, plzl ttkttrtvtlt rltlltll
Hog1 hu lalhlnrll,)tlh, nul ltlll 1,gll,kttllti,

(A sarda páRrt O§ítoí|rrt köztittllk, mo$kölrzötllk illoItr!íiplr,
A snzrln ltidul trr,íelti rt ltár.hn, tlt, t,lnlrnna,ítl.)
ftu,ed,n:.

Nlt, tl|lurtek be, tlttttlétltlttt!
Ydr 

- nz .lrltfl,l fd'í{/l,
M|n d enh l,n eh í 1l ofi ,l,.h, u
Legyon un.k a gon.tln,
Bonnllttket ttr lclell
rslrh ildt|ltl lr írt,rlrrrlt,
htlíttl u tligy ulzlalnn
üPrii;nl ra Űi'wutlJotr, (}ltttttogy § hli,rl,e, ,,,,,Jí1,1l,,l, 

,li,i
PrJ,rtlttrrll' (ótlrktrltutk, t. rlnrrk, Ant ktvlinJuk.,, *llr, Tt,tx,

ttpl í(lly,lll[llik):
Nuf,u rzt o íjrltpr lttlrllú
rlklt,ültr u, hdnnl,
A t'lgtttg m,lndtg l.aftputt
]tl blrnn nl-eil lrilldelull,
}íclljürrh lrdí bp n h,lrlltt,
mttg'ttht1,| meg Itlnn dkl,fut!

(llorrrrrnnek l[ f,tlfidfi utttn i orztll tr lttlttJrlottk(,y1){}lll l,tt}íl("
honrul Jótók vó6t,t lrr Ét,t,)

lcy Jú(ilzírk ol1, llirk llyettkor, lxtllirltotttJüt,ó. i,11,1r\rr

rrrrrk'tu agyxaorü lnlttrrl §yt,rukok, Olyrrn rrurbttttkó logtlnykt,
korotnllutt iln lr vrrlllk jrttitrrnt n lnttelr lutlonr lttllF u il(tl,lil
tnrirlJdll, tttot{ tt ntth rróir r,|Bttluti lrrtlú (íuultt.

Jáíél**arlrl§
Futlroló .tarkc

\rrtt{ából (,{il(ll.(,l. ítrrmúlttttlt,
flnl llvrtl rtír,ttlpt l 1rtlttlulhítl furknl
trntnfilunk ndkt. {)trúníll lb§rn
hrrjnaúlrn kd'lltili, rt lrq|uúl*l ptltlIg
n fcln{l ltnbát§omlt,lttlx. A raJnnnlt
nl0t|fülOlfi§n t§rt yA ltlrrtinknt, ltttl
tlr $gylk, hrrl a tnárrllc klz*rt, trrr.
§r,ült tlitt,*,r, mlóltül R lrlr sllttr
kenltnk ft,|titt állutttlóun 1tttkor,

tttlltt vttlt, (ivtrrri k{it,tllt.oklnt]ír ttt,tln lrllr,lnrnl ynlakll r* &rí,tól!
utlttnlt tlrll1,1ii lrrvóllb n ltvakkt,nllíl( l uztlttttnl ]tulálortrn ll,"
kutnolvrrrll[. tttln H klrirantcll ilrilrltt cll llcvtrtórbc hnrrl,
Akl clTrrlult rrovÖi,trl vugy perllít rtrron klvül rrltttrvotl ntuxAt.
zr1lolrlt uil. vttcy kldilí- n ]óiitkból, Tlrtnórzel ttr, ltrtgy rr

crtrrlittlznli vnlntiiirnnylt,n ktrittrll.yntt tllnnk, lrArntilyrlt ttrlrrir
lrr ntcgőrlznl czt u klkttnynzcrllt,lt l<umtllytttlgrtl.

Üvqpörjrt{r
A rnJ nrrgy h{irbt tll, melyttok kt}*opól ltrnbgdoít htli{},-

ldllr. IJfiy tt lt{lldpre §ll r rrgy llt*rcn tlvegut rrldnlÁrn íekl*tvl
nrugpilrg*l, lr{tabott vgltttttl, fi róltet1,$!ök nnont$lyrlvtll ku,,1r,

crolntns krtrrlért tcrl li(rl, A vAlarut trrí & Jó*ló tlvttg ntljtt

trlykóppan, lrngy a ptir§dt nisgrrxtltttrlvol rrynkn llrrer illill,§l,
klrn n k$rrló{ vütl&tkoa$tt, A továt)birlkbun al tg*n fgl kth,"
tlrllt nn üvnghoz l nn l* pilrgetl nl{,f;, §klr§ s, llv(s tlluttltot,t,
lgy íolytntóttlk u Játdlt, §nIttgn;S t*r,lll c ktlrtltiltlt llstrttet

tult rlvórr,.

i\ rrri lttElttl ttnltv k{irllt, tllnck s cly iltiszt,t,notnrirotI
lrvnkkt,rtrÍi5t rliiitúlrrrrli.'Az, ttklttttk u rr.yrrkki,trrlíll rlrlur,ltlbtdk.
ki.rlólyi,r knr:nJru írtltntl r nrlttlg lrulrotrlzlk. tttlg rt ttynkkctttlö

ó



§§§§§- Á" frilÓ***
t\. l.ttiIltt;qli tclrlr ltónnk, g í$kt*ltltt Júhttlvrtok vnnnnk

srttttlllt,it írrlytlrlír+nl lx. l,}* rnngl; ttnnt nkarnk rrrról gx(llnl,
li]tt ttrlrrl rrrt,ril llt*rel,tr$k val*L*lt ht}§sél*nltll, ltrrgyun

ltüttltntt cqitklc§nt$nl rr tóll llnl*,qtllak rn&nrúü.
A, lsl| rtlcnl ll§l§*$t$lt lófó§fr&t &* üt §lk§§§llgt nknu**"

A pntNl*rtlntt Jflróktrl/lk, trklk non n*nn$k n lábrrt* cl*, killii"
rt{i*t,lt lrqvug l$pr.rsön, Io6en {rtott tnló lrnlarláxnírl, k{intry*n
tllr,gc*útlz}t*tlttlrk drl unrrntJalknt, t{trlt*ttk"

Ar óvilto*lógerlr klvtil mí!§ k$ll tnnulnl u lr*ly*x *lnnótrt
ls, t,ln {tBy órcznllk, ho8y ef;yeilsftlyunknt nrár ulvot*xt*1,1llk,
lritriluk tl§i{fitl lürt§llltkn:l, lgyckrr,{filtnk {lsy lt illrtt vngy trl-
gttrtilttl, rrtlttl cgy, lttlltltt, ntr,lv ítrrrr4{ ttti|rílnval. § llluTl talrtúlllk
ttr}tinti ltttJ. A ]hlvalírmx lrrvuglók, rr ir'r lnvtlxttk *trk*xtrr
rltltirk íltr txtrk rllkán lrr*z llrrjrtk, A Jó r*l*lí1, lrtt llltrtktk,
{t$y rx{lllxiil tr,,, ltrlg1, tlrtttt illl }lrt,§ nul{í{l.

l"c{yt,ttrk tíllrrr ktiliiniinrlti frvttttrxnk aa ü1.1*lltln vnlr!
íl klrlí,rrtil, 1,1tr iilí1l cttttltrl, lrlt rrgrrl 1ílt lol*, rtltl *t nlrnr
tlttrntti tt, 1{tltllrlrtll,H, xrgll*tllrrk ttrtl*l, ttttttth*t lr ll t}rtE
gxlililtiik vlllfttt" j§r, trgrrlljnlllr t{rlglt rlilutrtaltrCll" litttr}burt"
rr'tlu tl ltHvítx li.Ilí,§iiliil. tr ,|r:grr* {rtlr!l urírr §.tl{ ltttjs§üllíllilntlttt
*nlbt,t, tllt]llt liitrkt,c,

A. rrirlllxlr.q irtttl,rellrtt. tttt,l,r,lltlk ltt,l5.,trlt, kitliin(inttt nlrrll
*§y§}itlfr{} §ttlt ttn t,gltlttllt, vrrr**ól},e * tttttlrtt srlg lnhrrt. li[}rlhttti"
lcl{ ntlk(,lTl, 'ltrlgv lttlílln c6yllr krltlvlrr rrsill"ólytAr*tnt ktlptt"
tr,t,fiJdrl lrltllrllr rliítkhtlt,ttttIlrtttl {,|4},illt7hilluríllt kott(httrrttlnl.
§ú,llttlli ltr:rlvr,nt slttt.li t.óliltll n7 ttlliirltrrrlnyrfi.

A t*rlrlsrrll,r'rrtls *.l*tl, kttlvtlli §poíl, !l(| §k.l n$§l lu{'
tttóg Jítl lcrrrt,srrlyr'renl, ntr kóllfie|Jt, rrragál ntinrljirrl írrlír"
1rnJttol*tlnk, litl!lí1l llri:l tnltrlszrt,lnt rr legt(ilrll ll*J, ltitlünlin*tt
rtlyntt lttllyr,lttrn, ttlll)l arnllycnrrli u ntl, várnrl tó6pdrly&ltrk,
ttltol kln ll1,1t,t,tt rurr tHsr{ ür(,t, §ír1l}l]l tlytl,r§li{,

,ry#k

l jtrrlrirttltk ltngy l.atrt llí iitl lt,ttrlvcttt téll spontotttat,,
lt xltrltixtn nrnt,lycl ón ntlt;tlr,rnrlk íö|ó htrl.ycztlk, ruer_t, $ ltrgtöIrlr,
trrgvdllttlrttlorirrlrlr tttrlrgftttl lthctő,ló§ci, ttyuJlJu, sttkkgl titlth
ltr,lytxt lthttt, {1itttl, ttlhtl, rr l{ltrlllt, olyrrn lulyerktrl lrr}tlrt íel*
ktlrcnnl, *h*l tlptbrr rtcttr Jítr, InlR(lctllltl c*gk n l'tltór. [i*zia,
rtagy nrttrntl írrgttdJlt.

r\. tirrl*g gtncllt:tt tt ltlgsllttltll, lcgólytrrt,ttrsulllt tdlí sporl
óx Jttt l nnilcrnitrigl tn*gfttgnrlJátrlk, a ltr§ktvósbr1 v0-
*zSlyirr l*.

A lrrgt{tlyornlrl, gllr11l1lí:§Stlcnxtlgek ít*y Iijrl.úirnrtk,
lrl,**tltt *rl lr hó|"föl, I*poltltutt soktt*or ltlhrlt rrlvarni, ltogy
tl írjrlnrtr*üll; xlelő, akt gzcntb*ton m*svr:ll* n gllé1,, va*árnnp
lnclr n l1,grrlogánrabb -qlkonzttlttlbgn íel*rrlk nrcg u §válr*
lltt§y{tll (lohetólog tnlndgnkl haJnoknak n&t,tu| tlx {rütútt
hnlrá * ngkl n Nnrnrufn lcJl{ln*lr. §lé§ Jó, ha keve*ert
lyllttn*tk ftt.l, n*r[ íE;v tlxak mnp1* Jllrhai ros§fitll, rlc }ttr g0kun
ytlíltl!1k, hn'lo:ngz&tnrt krl*rállrrr{Ja lc g rnlt, sttltt s*jít'i eirrllr,-
ttlkttl.

lictrlő llcl{i qUineiir slkrllr, llatttán tlnyltrr llrnkrtn l{ijjijtl
llrztrllrn 1 |ggolnntl}tll rlolgerhknl : fol" ós 1ttlsttlol/r*iittl,
lrcly}reníorthtlá*stl, lók$zdc,§§l ó* ln*rnn"la*lnlr okttttfi kís{"
f§tóben mtu|ctt exak olynn }rclyre,, nlrol ki ktlll térrrl. lls
hn rnár a blztortr$'k, t66rk*:ali íékonrlir vagy fordulnl its.y,
lát$elk mú11 §§lll fog rrtkr:rtllnl, nl ;l ltl*tttt:ytts frr vtlttzít lctrrts,
rrlggrrl k{inoletllk, há[ tlgy*zrlrílrrn lrr kt,ll illnl" 'l]erntó;zltIes(ltt
nsnt r$y{ttlnrnn S* nyrrl|,ott tflxzr+l, trrcrl í§.v lfl(|sfrtlltltíilk
m§sunkltt, lrplllrtlt ii.1lzolttlpurodve, hrll,r* óg trltlu|,l'trlí cstinli
til, úgy netn l$x* rltntnrl }lnjttttlt,

A xlbnt*lent, h§lklfi*rríil srtlt§nrl t,t.rrl*ult nttrgtrnlt tliíitl,,
hil!rttln lúpók*rtrtl h{tr,ntrk tllü§llt!k tttírlr. Az rrl{írtd artott
ós x hólrntt tncgnk*tlt sílrrlt, }i1lIiitt{l§cn hfi attltnk l rt,r,je
nltttlggtt gtttnlvnl v{s.y Éitnlbitly{irrl k !1lírttriu vü, ,l §ip!n-
tlrergbc fttrdrrlvo mtlt nattt (lgys,,cr rllirrzo{ L igi,n, *úlyrx g(:riil*st,

l ltt nlnc$rrtt t,ltrÉt,trr:líi ltó. l le {iviitl g"yük§r{,k vtlnnak.
gtnlh ntóí{ klállgnnlt, tr* tttcttjllttlr rtklior ;itlttl, kÁr lt gíórt.

él krtr lnn§$tl}kórt, nttll ilylrnlr{}r \:ill} § l*{tl{ib1) l,aj"
,l§gy *ntrnrít tl*§irtllyl, *ot,rrltanr ícl, nttrl;rl,g a tiill*l

{r§ylttt Ir!rnnlt. A gnk llrönrltól ltt lt*vdr* j*tllít{lt trrllrntok,
1}*rll§ ll'íl Apó gontln*krtdlk rólttnli its itíúrt vasyllttk t:str-
k{*;a*k, ltr:gy íllvrrr:ltlk lrxokrrl, .hr, l|lnix:ty lirníi,'liilí tttr,ttl űirri;rztt}t.srlts

t
l
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T8flótgtt l*h$rlü*, ll|ú"
rrúBi rrtón!. Mo§|rlent .gr HÉrrioml il}rrtndt

ll&Círdbrn, Arr i,E0 F

l'rrrlxti l'ldg k{}nyvg n2 *lsíi tttilttlrús ifjú"
§tlíl rccórty, lririlal *rierk{s&ti§"rt !l lt{ia§, itk.i
§íelOt{lt8l- ixvekvrlgxpl áp.)l§iltji, a txcrké.
5plr1 J|!gyfltfilts;lr1*ott rrlilltgl§!l lrixr ltrrJlil.
rrtí, l.,évir villlttítbirlt mílr"ntiir !g55;1n hltlyilai
; ltngykfirtittré§ {}$i.ti}niJ§ cllIn§?,cltvét r!t
rttuük§dv*lt§li irr úi nro*§rtirn*1, lnlkur ki(ilr
i viltig,hl1!}ritli, Al trítl§l uti iili l Kárpó{nk"
rtiil, yrr§rdli"ll§tt ;t ltal;t, {ittlgór,.;y {l*rg*ly
iinkútti gxrrtr!li ílri h,it*rn;txni)kiivül ;r §x*rk§§z"
killlitlrrl, il* lx§*lrrtrlró!lalr is risgtkql§t lítlt!;rd,
ü*rrkrnsr ilntc§y$|ttt!,},ltlgsr,! t{iti,u klkótlttSl

sil}i*lrlt *tíittne§lt*|arlír,t;irudirltttrrlt rir Iilirr.
ntrrg ttlrírgókl*ll§l y$rt r*riitt rr ki"kltrlhh;rrló
tttulrrl,ttaii;,tttkltttlt. tttiv*1 ri tll:trr krlriilltrti, Á
klttr,úrnyai ól*t bt},lít"i'fílsldt §§},rr(,íi!t$tl
r;lrfrtlultstl y*lük ar intlullísi ilaralttl, vi,izi
ilkot ll vtrtlttl lt,,c:1lltrlai v*rrttgzl|kr*, (il:r§illy
sl{rut/i lpclvJt'i tt,kitlltítci rr*lri il Lctttt!rIt,"
ka}t{ríl brrk,iit dg lt$lr*tdvrl a kil,riltiirlxok{tt
r,*y*urbntt l*il*rl, htr*rll yr"l{lk, nllrrilrl kilrtil"
liik sorlrtdt vrtlttn kl. l1tllll kozdy* u tc§*ttl
vr.rltttktlpprrn tflfir lrgllt l* {ltrt,§rrly tltftritlltt,
rl§ il nln$yílt k*t!llnn ltilmrttt*ru, Arr{ tt lt;rta"
ttri$, irkí nindig híig4rg§§ll, tüf$tl{r$lil .iiljil
it ltlttlttts*tit, yurtligitlk, ltl killl, de tinri*rrki
kgz{ivú vt\ltualk, rnlktlr qlrityilll, 19rl§yEI itpró,
§§{l}t t;rlill "r hadak ltrtrrígíttI;r tn*ttt{lr, V:td

1rr§;ik, fy(i?*delrniirr tríhant*k, hntál, seltesli"
lé§ és k§r*etvgs vissa*voltttlá* váltoxatják
*tgylltír.§t az rlldul*kort és a lrqtlt.}r gsefltén}-e-
k§t ndrüslytltt det{tr+"virJrittrrrrl'r iüs*erezi t§y-
e*y lrófn, irtrtit ir lrgr$iirlirek allttt ig kicsut"
tan lta qhttulils rtt**íiydl*rt it{rír íirttalrlklló'l"

llHrxul,y ttt*g§el)c§ill *:r rghrl &rírl nóltány
holdox h{thi|z Jrrt oll,,ltrltr. n r;serkésrci kS-
zaiit, Miknr rn*ggyri§yul, lriiírltill1 tartórtüt.
i{k i*l*tt*s*i, ttin§\ lltariléitltir, A ltábnttltt
nvt}t{s;lk*diik l{titin vi*sxllváxyik * ííüntra,
alttll ttittr.,l kíurtilptlon ltrista a Bútrz utlin,
tsltk b1,ostllete$ látliól§t ós í*rfihrrlál. Ar orrrsz
,lt;lr!i,tértill a tlloxtátrtrrdoit §rrldlyb* veti n pa-
rltn6r ó* eIdnk ltltik,a htv**rlk ktilótt vi§elI
trlli httuok l§tt*tl{,|l{,§§dg§, póldáxlan kalrtttdjai.
til1;,5U x*lttsül*t, a§y§7t:ff§ ki(lt rrz íiszi-
r{x"títs iritr.tdploltt, {lsszrrrtltlIilt ntitrrleti ós
{,i$rx$ly nd|llát}y ilíl1 utltlvtt tttlir lr h*z*kortil-
i§ksi r:lstv,txi l ltt:ttylrt,ltttlít l,ct:httk clIc,tt.

§téit, nrrtnlt§ iritc,
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Jégvitorlázásról eúdig keve§et hallottunk" l§em ls
.csoda, lriszen nálunk csak a háborít után indult ez a §port
na§yobb fejlötlésnek.

Mi a jégvitorlás ?
Ké[ részből áll : korcsolyákkal ctlátott- í.örzsből és

vitorlázatból. §okféle alaku törzs van. A törzsnek clég
hosszrlnak, erösnek és igerr szltárdnak kell lennie. Kivltele
az, egyszerú gerendaalak{r megoldásoktól az áratnvonalas
fajtákig isen különböző. Itörülbelül s törzs els6 negyedénól
,a kétoldalra kiny{rló tartókou. az itgynevezett hídon,
vannak az a§ólkorc§rrlyák felcrötítve. A harmadik korcsolya
g törzs végérr forgatható. Ez a kormánykorcsolya. A törzs
eleJén áll az árboc. .A vitorla sokfélc lelret, rle a legelter-
Jedtebb és legmorlcrnebb a lráromszög a|alitr. Árarnvona]as
törzsébeno rúgózott bőrülésoken két ember számára van
bely. Yégén repülőgép-olrlalkornrányhoz lra,sonló korrnány
v$n, tnely egy§zerrc műkörjik a kormánykorcsolyával.
I"Iídja is ,a repülőgép szárnyához lrasonllt, arnennyiben
cs{írőlap móeljára mükö<tik- §gy*nes árboca áramvonalazott
és íorgatható, mtllyre t5 négyzetrnéteres lráromszögletű.
vitorla kerül. Izléses színe ós autókormánya teszí a szánkót,
kivá,nat<lsabhá. A legapróblr rószletekig áramvrrnalasra
készitilt eln lrog,y a ezán a }*hetó legnag_votrlr sebessóget
Stje el"

h hazzá nem órtő elmosolyorlik, ha azt lrallja, hogy
a j€gvitorlás a szélrrél sebesebben lrala<l. Perrlig így van t

Az a lcgketlvezólrb Jntnet, ntikor a slrtll ós a jégszárr lraladásí
iránya 11!0 fokpn §zögel, alkrlt trgyntással, Llbllen az csetbctr
jó jégvitorlás. kttnóny jégen, kétszeres szélsebességget is
lral*rüirat" Jetenleg a világrekorrl tnár 240 linr órasellesség
körii} van.

l}e ninclsen tiriitrr iirtim nélkiil, A Jógvitrrrlázítst is meg
kell tantrlni. .|,Itnr kiinrryű lngg{lrrsé${" Ilzt, csak addig gon*
tletlja t hrikus, tní"g egyszer a jégen rrcm ktit ki és a jégvitor-
lás *szcvcszt,tl pörgóslrc rtctrt kezd ftjtl felerl.t" §gy ilycn kény-

szerii ,,kiszállás" és e6y ,,lridog íürclií" a l3alatrlnbatl,
,,lehíiti" a fellruzdrrlt bajnokot"

A jégvittlrlázás egyik legfontosatlb szabálya az. hogy
a kornrányt sohasem szalrad elengodni, lranenr erósen hell
tartaní, mert különben a jégszán hirtelen tengelyekörüli
pörgésbe, ,,dugóhírzó"-ba jön és a bent iil6k kózelebbí
lsmeretsé6et kötnek a repüléssel és a kemény jégget. Aet,
}rogy ez a pör§é§ mennyire kellemetlen tünomény, azt hiszem
nem, kell hangsíllyozni. K<rmolyabh balesetekhez i* vtrethet"
De jaj ilyenkor a kormányo§nak, tnert ő röpül ki elsónek,

Természetesen, ha§onlóan a vltorlázáshoa. a vitorlát
annyira kell ktengedni, hogy éppen ne lotrogjon, hanem
egyenletesen domborodJék kt,

Még meg kell emlékezni a |égen támadd repedésekről
és rianásokról. Á kisebbek, a iégvítorlás nagy sebessóge
folytán nenr veszélyesek, tne.rt raJtuk Bgy§zeTűen átsÍkük.
Azonban pár métereseket átugrani csak ió (tszóknak aián-
latos, mert már sokszor ért véget {rszóleckével egy-€sy
,rsikerült" rlanásátugrás"

, A jégvitorlázás e6y,ike a legizgalmasabb és legórrle-
kesebb sportoknak. Aki nen ült jégszánon, Rem tudie
megért*ni, hogy milyen kíilönleges élvezet 10ü-120 km
órasebességgel suhanni a belagyott té§ Balatonon. Meg
kell próbálni és aki €gy§zer megpróbálta, örökkó rabJa
marad *nnek a sportnak. Külíöldön egymásrrtán rendezik
a Jégvltorlásversenyeket. A versenyzés eglaránt izgdom
a versenyzónek és a szemlél6nck. A csoportosan lly n*gy
sebességgel futó jégszánok vezetési hiba fölytán ö§sze-
akadhatnak és eeután a jégvitorlá§yer§onyző már .csak
aprófát adhat el, ha saját me8át nem törte össze. í)e ez
a baleset csak a tapasztalatlan vezct6ket érheti.

SaJnos, nálunk cddig nem igen rencleztek t€gvltorlás-
versenyeket. Ctak a legttóbbi években kezdték $ jé8-
vltorlázást versenyszerüen űzni. Az ldei télen lezai§k a
Balatonon az első jégvilorlásverseny. A magyarokon kívüt
ósztek, németek és ttsztrákrrk is intlulnak a nagy nemzetközi
küzdelemben. Ezze| a magyar jégvltorlássport kilóp gyermek*
cipőjébót és ezután már büszkén lengetheti a szél a magyar
trikolórt a §ütföldi'áltamok jégborította tavaln.

Iti, Jankouíah Istuán, l|i. Szénárg J.

Mag;,ar jigvii.otlások á lJalatortoll.
(Szabő I. felu, A,,Yltl Sparl'. t*gertélgáuel!
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,,Azéü, oki nyelveken szól, imádkozzók, hogy
megis magyarázha§§& azt,{' (Pál. Kor. L 14, X3.)

Élent zajt hallotiam n Cserkészház egyik szobájálran
ós valami idegen, olaseos hangzásrl besz.ódet. Mi lehet ott?
Benyilok, hát néhány cgerMsz nagy i6yekezettel rakosgtt
iratokat, plakátoktt az asztalon. ,,Jó munkát" kószöntök.
,,Ivíi történik itt." - Rentlezzük a cserkósz eseperanto kör
vagyonát! - r,olt a válasz. ,,HÁt nektek vagyonotok is
vati?" - Vun lriaony * és már kezdik elénn teregetni a
kíilönbíizö íratokat. A szavak egy részót latin, francia, nngol
trrdá*omból magem is megértem, de azért csak rászorulok
§ rne8yáráíetrir.

* Ezelr itt a kü]fiiltli tevelezijink f*nyképei. Itt varr Észperantlsta eserkészet a délamerlkat Ands§ hegy§é8bon

egy {inn lelkósz, ez pedig egy uóger cserkélztiszt Togóhól,

szek az á]talunk tok ezron olvas-
kikütdött buda, lr §lk*§.., ,,,.^..,j,:.?j.:,.*.__r*r.=*ij JJ,;i;;;;e;.,§].;;;*;:j::: l L hatnak hazánk-

$T*§'iXlXt*íL lli t,ffiffi;:ffiib§ffi ffirffiilffiffi i L, lfl;Tísíx*l:
f;,x,*"**iffí,iff lI l$,ffiffilffiffi ffiffi,§iffi'ffiw iL ltí,&,ffi**t
napbanközöIegy- lli i[Pg6g,i,l?§Fffit*S&_ffi&Fffi§{ §ffiÉB-E#lil{*.BRt§; i il KözeI" szÁz €§7r
kótcíkketMagyar- lX ltr**§ftffi§iffi§l§ffi{ sjEiffir{;r§ffi§iffiEffi.*i.* i I perantó totyótra-
orseágrólazottani lI liffi§"ő§fr,&,W§l$ffi§ffi§Effi*l e,§§s§tr#,§iffi.*Bffil§# ! tI ton kívü -több

f;{iáífitoHí.,. 
*, lI t,ffi .ffiiffi*-ffiffi i L, ixii," #tx,ö*. Hát_ gik, ,lI tffiffiffiffilffiffi l ffi&ffi§iffi_&l&,Tffi l,[ mesjelentkülíölü*u.l:'§#", lI ;ffi ffiffi+ffijffiffi i, I iií§lli[o--l?§§i:

írunk, bár kove- lI ,,l,ffi'&ffiPffilffiffiffi.iii K,ffi3ffi§iffi'§"tffiffi,ffii i r ken. A }Iuior és
*en vagyunk még lI .itffi_ffiffi§*lffiryffiá §,ffi§t*,ffi#ffiiffi i f Magor története
ehbez a munká_ ll.i§#§"S§r$ffilli.ffiffiffiffi| **§ffid***jLryffii§{**i§**i i L a ösodaszarvaeról
ko_r_.:feleltave- ll;a&:ffi&ffilffi| ffi.}ryffi]ffi,ffim x ,|,f rnar mogJotent
1et{lük. - A l Mffi#f;ffil$,,iil ésat,flnn,h6üand,
íontosabb:nagyar |-r.. ,ffi#_&ffiifis§g,ffffi..§,,Ll íapán, loirgyel éi

ffid:$Í#n:; il i'#',ib"i:[lff,ffitTl, xlö:: ilie,&ffi §ffi ,'t üi:lJffii't,íT
közlik, hanem sok t&&$ffi .::;l$,*itffi,l'uu,*:*"" , i;,:. .,'ffiitj tetevrol a kölni

la saJáü anYa- A bihlirr *rizperarrüó nyelv€n lapon kívüI usy
londoní hetllqp*

ban angolul, egy íinn napüapban pedlg ílnnül lelont
m§g a cikkük. De sok ctkkről nem tr értesülnek.
VétettenUl tudták meg, hogy a vlllamos trangzÍormátor
me§yar ígltalálóirót írt ctkk angolul megtolont €§y
uJzóIandl vlllamosszaklapban. Magyar népszokásokról
fit egy hollanü uJság és harácsonyl magyar szoká-
sokról egy angol hetllap. Most |eleut meg üdvözletük
n nizzai ,,Amilié" cserkószujnágban is. Öt &v alatt 20 or.
száglran 62 ujsá6lran tSg cikket ér közlemónyt §zómoltak
össze, ezek közül 8{ nemzetí nyelvil lapokbóL Vidéki íiúk
is résztvesznek ebüren a munkában és mindlg jönnsk újabb
kiilfölü barátok, akik vállaljík cikkek elhelyerésót. -:_ Bí"
zony, nem i§ tudnánk gokksl levelezni, ha nern lonne, mint
kisegít6 eszköz, az erzperantó.

* Van itt órdekegebb dolog i* _ saól közbe egy ét€nk-
szemü ftrl, Latirrbetüs japán qiságot mutat. Petófuvereek
japónul. _ Egy magymbarát japán egyetemi hal§e{ó for"
dította * magyarózaa,| * Nagyon megrzerette ,hazánkat
és mínden magyartárgyú oszperantó könyvet beszerzetl, -Itt kirsó elszomorodott.. - Rövid betegsé8 után me8halt!
§zegény .§usumu Aibaru. _ Fercnyl csönd. AztÁn i*mét
rnegszólalnaklikat esaperantista cr*rkdgzgk
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..lill itt lr rlitlr6.yiijltrrrrt!lryilllk| , "lt*y kis zítltl ki}tty-t
litriil *lü. i}ö ur*efrgtnll kiitrrl rrúgy*nírn c*r,rLti$xtllttt _ 

,vtttl

lrtnu* l'rdjtg}crvt, .,,"*" Mitttlrlnítrl{iI knpttnh §§epürnnl]ó,htlrtl,
luinkiól kóixslrrprlkrrt 11l fthrykétrrrhcl ! ,*: (,',strkttgyotr, trr

arrlcrikrri inrJiriltok vrrtlírrekri;xrl llrlllcll jrrlrrltt nlllrtlri lti,i

lekrz.ik.
."..,* An iit vilrlgróxz felír nrrttttl/r riilil crtlllrt§ ltl3lvr:}ri

kezet nrulnt rnirrrlttrt'elír. 11ll lr **trktl,§í i!§ul){ratlti§llt lll{tl
jnlvónye, }lgy lmriitunk {t v§tlt§ttkópü§ t;liitttlílgl lltrtull
Magyaror*aii$rfl1 Ntlrvrlgi{,btn, lI'intlnhnl orrz,üglln htiltltitrlk
nór t}inpodtlv ltlutertlkct, ltt §t|y olzrirri vtirtlrkn tlJxó1;jtl,

rrrtk r:ihligl mó1; í, vírrtls glöhelösógei, tlulilr*l,tr, t*ntcgííi"
lttc ,ir húpviroiv* vtllt n llltt#ynr vrllílcltkr}lxtx, cl$*tlllr.irtt,
Mo,9t c,íy 

-óazt 
irkolavtlzel,tl cgtrkóru llt*loll tlilllr rrl{t*ltltist

}Tanpxnfitlun. n jnúlmrtrt, rrlrrtl |1fi91, rrrrtzrifllfrl 'wrllrrh jtl
egz.pernlttórrl tutló- crrrfkészek, tlo klixl,t\ll lr knllrtnk t,rtlttlti.
gel. Netnclarkérrekct ls íogIrrluttlt í,r rttcgtltttlrrljttlt . rlrhik
iittrlallestet. Nemróg ogy t.voni íliúk jílrt llttrlrtllrtl|rrn, jr'rrrlrtx

furn lledig cfly ni,s€r, *, A grlk frlu"vkrilr kilz{ilt líilok ir
€8ycl, nreTycri 

-c*y 
lnpfitr lrrnÉr,n*k lnesytll,únr,írk lltlrlnpttnt

uiiútt. * "l*en, 
irUritirkat is nrcglírtognltrr ds tttts}"''tt 

_ 
tttt:tl

hutódott erdpornntórrt elüudott r4qgyn, ní;rdrrlrrlrthltl, 
"-:"

Ketten-lrármfrn elövo*rnek $§y klf, d*logl'llrelet, 00 rlrrl"

riri}vtg vutl lttl!ttt* l!§rlrtIl:ltllll',ll,l ril tltltt, llltttgrik..is rt tttltgyni

lr!bk 
'*"" 

lrtlt§rrtr kfinliiltx,tr, tle }tilrrltr rty, lt r,{rtJlt, htrgy llt,

lrrlríxriik lrlrig*n *;llvrrkltr:, l}i,elutyrlrlr lr rllt1 it lt,§rt,lkctllrtlt
xttitll trrltr, -,-..\ llt;xxtrrt,t:trlrirlty*l t!.,i{|}t|íúlttó tt|llrrrllrrtr rt lirt
rl*rtlrkfrlzt'k it igyrrkr:ntrtk nílhfitty ltlll|lyitl, rllrll trri!§lllntllíli
rr*nlrrrr*lttrlrttl,,,..-'ttttr*{:llh, Mogl ;xxllg rlgy rl*llr*rrrtri
rrrgrltltixxi l,rlltrluttillttt trtrvcl *l{lntlrlxl Mrrgynrtlr-vgá11ról. Mú r

tlittltttnx rtrtkl l,i}lrll r,*ilvrrgtrl, Án tlst,lxrruntó ltll}$rl}§ll ltlt}g

i*tntlrk*ttttlt rlgy Rngrtl §gy|tttrli e§r|rkóBlpírrllnl,i*trokkttl, rtki
nxl11lrívlll l{}llll ltílrtn,pl,n v*nrlr'lghittlt, l1;y ttrltrlltk rll ttt i,sr"

1rttrttnt,íl rttjrln gyukrrrltrli cllrlk is"
M**t iliirrfr,tírruk*,t ltlPllrl{lll(llll, lóii (\§r.l)r:f,ttttrl ki}tty,

vlik clx ítinrrttlk v§n} {1iií,l|kívíll qrlk í,llyrtlrltlrltíttlynrn r'r*
1tlilr,l,r, ltlnt §{} cul;ttrtltrlir i*nttrrt*t{líillel vilrrxttkrr1l rlrr

iiirtltllr*ty*krili. t,rgsltrllr}r n jrrllírn írllnnl l,urútiik íó§fil$ltlí
ritlkötrvvt. |órkót)t,kk§l rrr kíilxikhel, ,\ k{}tryvrrk kölütt fól

inii t*iir,"itt rtz'ó00 ,llrlrtlrts illltÉytlí rrnl(tt(iBilt, A ltólrurri
rrl{llll tttrrllyrtr ir,trlttl,rttt §ylijlrrtrrítnyrl, lgrrrdtr rrctn hiltt,ltl
,:i,tii,r. lJ,ill, frr{! ir tió1l.i' ni. lrrtlrrrrtrltltl. {,],rottdtl tnlttttrr.
kevrliirrr ruilnnk rriln. ,lrl ílltt,, tt rilgylrllk l{}rvr'!rty lrlt,gl,rllli,
*ltúntt n flynkullntllnrtl ,,í:* trkl rrrrtl. jutrrltttnl llvl,r, , 

"' 
{Já,

llt}§ .lv, 4. |t0,} N, V,

. -* Naly ntllanlt. Nyolc tlr! v$a0ltlcdl bl*l,É! rám l Elblroltt.r. 1'

'Tudotn-o ór"g{rrirot rnalrl rtiy veloltt|, hogy a ttnpl lolkllrmorolvlrrgólrlt
közbon mogoldgl{§srót to&irrthotguk vltlcgü órnvggotól mükllrlósentr$ ?
*^. §utk a goirilcl*to} &óvell$k tgymórt lulkonbsu.

Á l§l$lt rel olló ör*loJövetelo a vógtl í*lS trólo]adatt, ltlttt J{!,
*cottunk múr nr udvlron. §dhn ugy.cgy tt§íttt kilce| fullaturt*,
Ea nrrlr c*orkésllrtcagAt, nrorl sílvból Jótt, §lp hangja lrrl|. lilltrtl
n vldátn kaen§ót, l*pnfencrnok rlr brlrg§rlk u íltlktól dt ütudJu
az órnvengtó[nnk n* rtl örr§kct.

Meqd"olllrorr a ilziverir. Mo*t kardódlk n* dn nrunkám,
.Az-otthotr rErkóbrrrr nrcthúaódvt lll rnort tnúr nt örr, tigylk lhl

ggr{il ít kórórso1 óll olö, hog! rnonltlrrk rnég Jál,raanl, l{dr$*ét mog,
legüdom, do trgy, }roty íl§yolrn6t m&lunt próDólom lokötnl,'' Most rtror c'gy kóiddüt'ünállóm dóntüi|,oln al, í{lt n kdrtl§rl
tnór vúrt§tn, t}ldtvt {elrogy vártnmr íóltonr tólg, Mgrt *r c*ylk
hanfl benlteln azt ntottdta l ,,Nu, ltt gl allalotn, ttrenl J{trl&nl vtlílk".
A lrijtrlk hnn* pertllg l ,,Ng Jótlrd 16 n Jólókot, tnorl erek nddlil lalr
rr ítrlkrrr votrió- hnt-ücrnl, rni§ tól netn terlteled ökat volt l"

A mn§odtk hmgru hallgattnm.
§x plltnnutok nlatt meiit vó5be rr lolkgnrlren ; n kör,ctkcgó

rlorcbetr inár a c*grkdrr.ltrrtes&t müiyeróít$nt § nn lillüknt dlktdltlm
io. ligvlk ílü nzt kórdertc, hog}, a-inl tnlrócallttlrön mlért nlntronok
otyotr-képok, tnlnt lnól holyoltcir ? , * Eí u lórdl* vArntlanul drrglott,
4d mé§t§ kniórn Jótt, tttot,t'üttérhBttont ü, örrl sitrokfl, Plrtn_ tnlnóJárt
telatúfiotta, hq$^v vnn rtukl ogy &ópo Bl,í'l,rűl, nmoly€t kérrr6goron
odoird uz örsnoh, (,idrB rütn n*nrt olmurndnl utügütic s nr§§ulófto,
hogy agy drnykrlpor lombfüró**dfrat íog nrlnálnl.

Ax órll rnrokrn vonnt,ktlrrlhg möflúllnpü{tnltk ttbbg§, ltoír"
n ro11iliintiáút t iill úrlaojalvalolorr ldgjuk irlrondertü ul órrl trolrórty"
rrvuí ouvütt, Él továbü lolytnk az órul lorvudruk.' ai"otlO örrroJövotot[ nrért lrlntn lo llyon rdulrrlelcnl mtrt lt

tolnliji ilv tuáirrir holyarrctr vo&*lnl, hn dto§tlrl$m &ít l hory h$

ii*.ill dÜfu llük örrvóiotöJu vtt$ytlk, nont ktlrlho[otn ut l}rtrit,,

irrvttbtt, hóxy l crtrkdr;lt 1-ol*t rrútlatrlt lrüseillok. i{nm kgldhoianl
iŰ;i; iiörf"* prOnOX §ny§jtót kl[rtrdgxxonr tőlnk ü tttttáEt mnll-
nntortontttá lrelósyftm n íolulrtlkot,-- 

,t ciortúllilióltrl tttyrrgrit tnog koll hotlvcllctllüln n llúklil,
Ara olró rrrOnan*t ndtdrtrrl ii ncrniotl Ielvény ulrnü prólraponüot
tuorrdololt'u I.tlnrnui*rn tt* n §róratrn) ntlm odlrrorű kllÓrdornünk,
ÜlnJiri t.lr.tOlot. ultnúUunk t*tvalóvtta*nyt" lic M;tüxan buaütóttt8
hOt n!él 8rti lr, akltrolt nclrór lettogrlrn vnn,

Á iirt*ilt póirl*t, e }lrónttrrlór. llil, mlrrt, l! ctln§ lr lrtutetjn.
ot,nvo letroiatilrirdg liabóbgn tenttmll, * rnrrbndbgn k§tl or,t rrktcttll,
ntprt ott láthótlÜI, m0&l8§y§rhotlk, ín0lldfih$tlk"-'-- 

§rrk ktró,,flúlA;l rarríóriitrrk. A klrdndulólolt lohot l8nrón balc"
uov§,lnl n cc$rkdcnnr$|lolnti dr e erorkdrttutltim*nyoknt a tlÉkbu,
Á trlt,krl|llrtntgrBl, lúborl tnunk{k, tllndírr rtb., nrlrttl klvúldrorr nlkn|,
rttul rtnJradltntr vrrló o![n[árrrrt,- 

§llrtlgrr trl|,1thtk rrl{r[n u rl&B!süo[ logyotl, A rlurolttot tto vlgyttk
itllzárlrrr, irtt rtr i,tgy§k, lrogy crok egytick*l, vrllaral,uttk kl, ü l,öbbtt
nrollórrnk. lln u iicrottrt 

-iiányltta 
rr* órr mun}AJót. n}kor ott

olyctóItdillt,k kell lcrrrtlc, Ahol rioretot valt, ot.t narn lolylk" nlnlt
tÖÍrrrt nknqmunkn. Á xrrlrttgt n*r ma*ábttloslnUn n teklntdlyl ln,

r\kt rl*y tur{n vwctnl rta órtö!, lro§y obbnn fllludls §;ófűt,st la§y§n,
rrrelót[-ntó$ d ertrrltdrrvorclrlk lr Ilrrr1,olc6tto}.

ltrdrt, 
-hogy 

úrr ar elölrb tntlll,ol;l tökdlster ürrvu*otöi .ó§ményf
olrúrlstt|, nirrgnnigt lr novolnen koll. S§r §e8y§n n*h$*, tlo *ltafi,álml,
nlrairrttnl l -|8nr trltlel rrdlt. ttlltut dmt l likkor ón link{ntelanül ll
hrrtok körrtyeiotsmf§ i oar ,,,,,,,,,,,,,,,,l komtl,v arodmdnyt úro} ol, }ln látlák
n ítrlk, hosi, tökdlotolcbb v*gyak niltukr gkkgr utónolnl nxámek.

A lrrdiiolmouóu a logreoró*RbDan öruoltrtolll n tollontmol,
A 

'ogyglnídíótt 
úíy vó8etndm, hogy lukább kovarot. rlo alt altAtr

rtrnrnÍnul. A velgió ir íogyohurrrro tneíát, fi§tl, sr llGtn toll oreppü_t

som Jó hatÁrt an órtömrs, hR rrolrredtlgott korokkol vorónylOlt
vlgyái*t, v$y Jobbru át0[. $tiúpt, lr* vordnytltk, ón _ll,_ ttrnfim
toiiok l"nhkó 

-olvürhatom, 
ho{y na órrüm lr 6fi{ vÁUók,

A múrodllr l,r pontorlóg. Ho8y ur lhrrotövetolokra pontoratt
löllon*,l. alt botolyórolnl tudom. (Kl na omlakottlo trm, lloüy
hihnvir}or olkdrett olyarr ho|yról, nhov§ noln rdvgron mgut. § Ilnok
aidloirúon tto lordult'voinrr Ólő, hoíy porcokkol * Lltürött ltlü olótt
et§l§nt sds, shgvn rxlvtron mcnt, nhóvá már nopokknl slóbb l§&rült
cinnanrrl,) iiysnnob íogom Étclnkltanl sü §lrro|óvotaltrult, "lÁiólknl
koielgrn,'troiy ux lr vónrun l ílüknt, § hoíy rnlndkót oldrlról mu"
vtlá4llrün á--nont,orrólot, gel lr Bölolorónok loíom lBrt$nl m§ísut}§
ndrv-o, hogy hi ó*{l.Ehlidotok öluo|övetgl!, nkkor rom ol no kúllok,
icm X?.'h§r, ,,türü 

-boeráurtkór{gok kö!t" §lt8od§m óket tteíe,
}ig§bírároknti nlntltnklnok nr[ot Sr Bq|8_ ü hallrm{nrk n lo§"

moglotpi'öbbtt. Nont rllbed. hogy eí 6rlbgn B4lrtúr olorkdu lryyon,
}rtlri-dlnklnok koll dolíolrrlE n'kür6rt, (Ptlbboy Lrventc p{lyárnta,}

HA TE őn§v§u §Tö t§H§Til§l r
,Ar tdol §söt"

kdurdv oloJdtr nog.
htrd;tott nngyrlkcrlt
ór*verctót pályS*a.
t$n§rs boór}exgtt
munhllk drtdken ada*
tatt 6ra*ogyltltaltt§k
l m*r u lgrmotllk
lnúutunkbnn k§rlünh
llycn pilyá$tl r&r-
lotekot. Brtdkcrtk
el*k a gondoltttok,
urdrt brtoútJuk ol.
tugóltttt Iöxklnegdvc.

Flük l órrvoro.
tótt éc ólrvorotö Jo*
lölt*k l Olvgs$&tok
tá&{ltok lráralt, rok
}ntrlnornt tttnulhüt"
tok bglóltlk.

A parullc*nrrk úr
rrrtlbínott u Jelölt, rl|
agylk örrdnok vo*ntd"
róvol,

@
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joltlrttltltl rln, txil r.
litllr:ttől trll1lltt,l.
t,r!lg, stlríí ltütlbtrt
dr kullüen n{!lt!
vll&gítntl, Itocfl"
**oll'lt ttlttgtltb*tt
{Jí|y.r,§y lritnpltrt,,
\|{t§y,fdtt.yvlx*lrl"
verfi tlvog*t; lrrrll
vlttttl, I§n ut,rlhlll
r{,§ti§lkfi**§ ll{irll
vttnnl,ktlall* ürrlt
tlá §§&tftl, ittt tl

*uttlltlrl, dlólt rls
k{}lvctlctÉll tt tttrt"
pOf thOí 1;n}trtít'i,
*l*ltillysrt,ríltrrr ví.
lágított jórruü Jrrr"
lrtrl.

Á* nngol ílult,
ttltlt vten $sy l§§ll
iitlrtex eiJúrálittlt,

^, 
ltr1{ln*ák, lll,

hátllrőriln(l íülli
dgy hcrék, ftthl'tr
|rurtottlnpot or{l*l*
ltritttk, Mtl$pgtll§

J§télr,olr,
t llokcrlt*tt botük : í{t!gl uJn*§ttkttül vrllÍjtrtrlt kl kltt c*Ilttt-

kat, ü§i,,!lrtrí{y lrtlrtilttcltll {1;yfüt,Rtlt lll{lttttyl*ó11ii lnöv$1; ls§y§tl
f{ttjult, S{lrtdtrr Ját{rltotl ltrt|l *§yllyetl uJ*úgtlsl,kttt, "&tlot{: 

jtt|r* n

Játrllttreulc beXtlrltll* **l uJg&§"grtlttgutl l&thnl:íl {itlcli{,ll ,,tl" ú§

,,ól' [rettlt. *1,írrotlil* Julr,r il*gzerí"&tnolldtk * boktlríi*tt
,,1!" d§ .,$" ll*t{lkel,, yl llgktn,ltgtl, bctdik {,sy l}§§tot,
úrn$k.'I{1íl}lel[ott lltrtír rrrlnt[ 10 ptlttto[ kull levonnl, * lt3"
tö bb putttttt üu§fí§tt crgl$tl nyer,

te kertonl§p totoJdu *lln{rr húnódlk kayoratül, analnck
Bé*ltfiúsdvel axt nyal*ukbe §ke§uthetJák. Ág nutúroíloktor
íónyo orr6l óldnkon vlnszavorüdlk,

ÜrEkkJ trrtó űk '

}tu olyrrrr ttlrq* dolg*runk, hol gynkrun vnu *rtlk*é.
g,tlrrk ókrtl, nkkor laEJtlllll, ltn ily*t kógnítünk kdt dnrnbot,
Mrtglrr.tllg .{y llllllyol)l,íll {klr, nír r:tn"*gt) s *6y kl*ol$ot.

'l'ti1,1||t,:ri{ttlt,st,tt tttitrllhrliliil li(ltllil|}'ljilrril, Á* iikck ntlntlkót
rrldrrlrltt,lr *zcgrlzziitrh {1fi},"{!gy rttstrltttüirl, ll'}, gtrhtxt:trt ftl§tlnk
rltiit,rr i,

§lrrnrrcr*v.r ntütolda|

íli*ltr lnrÁltlnt, |'ü,§irxlft:s lrtrllllnn dul*{u*ik. § utultkori.
,lrntt lgtltl. *rntrt§1,ltúl lrnttgttlttilxrtt lrllrtl|irtrt, lllp§ttilsz01lll,
ltogy rllt11,1/ill rt ltull.rrrkt,dtt"ttjtlt,|rln ldv{l t1, n,,,lukntpáltt"
lltrltlr,l&nrlt rr t,trttlt;jt'rlt,rr s rtltl;trrru!l trlnznkílplt*t, Vlglrs*luütli
krrlellot,rr, llr, l'i*lil 1r§r§il,{il, r,rr,rli,, v/tllntttln htirtrtt $!iy etfipü"

snt [ {,§J* örvt:tttJ,tttgl !ttll0§v§n't
flrtltitiItúnl lr ltutl*tt,ot.t. lteatlet,lten
d'ltiütlaíltl| állt{nl il nt$§(lüb,bü}l"
tőün sy(tt.§ ltrrn6ulrll,válttrl&u tlllitt,
tl* erükltgnrnr nyltJárrr l{lttttn,
Irlrl rr ft,ltrt]rllt rr u tlzttlll(|lttlfrttvnr
tn*gtll,tlÉsl,.

§zct§gresnv&rl, gr(rtoluttk kijl"
voLlr:tttll n lukttliltdttl lorü5zít*tl
rdrtzi: {üló, }{t qlncrr l*luk*tulvrt

ujtó, ti lnkr.rt;tllttl lclltlgí} rd*ntlt *nótctr vlr*nnhaJtJult
tt §r|(l1ll*§(.:§tlvurl, r/r[crdttjult. §izotue§(|§lry§r holyott, tlgllü
ttlltrtltttrralt nt ttIt h.

l!1;yxloril, iillrllrrs nmgrlttlór, ,t slrnllüd lelxrrnyog nctn
*sapótlllt itl*"trdu. tt{til ltk{t{.l ruhúllrr, nz ujtóha ro knptrr.
kudllt,

€rllllpr {;
(§duay í"atae irbh)

§a átlyu3gn.
tott pqJ,Írl§Ijüt
tnrtunk e lÉmpe
lölú, §sllln§0* $s
vnrÁn*o}órílk tt

§6nnyo,t{,trs. §öl!
h* apr$ ecliln§"

íorm$knt í* kh
vúgunk, ntóg htn"
gulnto*nbll kúput
knpunk. |Víoz{tlr.
ruk út§í klcxttl *
Jgpot, nfi d§bttlt:

íorbgnt, tntlatlgttl
fofi,

Á PSü.üü{rlú3i}, Bhí, rntdglelt lti*gírtz!tír**l
U ítrt e*oporlnük n lrulndú* lrrlnylrnltk tttttgft,lnlr1 tllrl"

oltlnlon, lolrotülcg rrr. tittttrt r*lélrln kcll lrnlrrrlnlrr, Á l1lrgul-
rrmgnbll tllvonlttln }tttlltrl,i títrl rrrrp*tt cls{l dll tltrtl*t'l strtlr

tttl
§

l*

T*tttudátt u r{lrgönypütnálr ollgn l Játókrnlntdr l ssy út
o5ylk tlltlttlon lllrgürrylltir.lrúk, trrórtk oldnlon Jó, lopótlzko.
tlágra nlknlntnl ltüvónyrtt, A Játókorok két íólre oóllaneh,
3 croporl vritlllro óú } csollürl l;rllnnclóra. Mlnellg kót lürgörry.
pótltár* Jttt agy vótlö, A, vdttők ogy croportJe me6lrállJ* n
póanúknt. rt töltblelr * l,írrnutlólt eló rnonnok, Hn vulamolyllt
túyttll.lónnk clkorül h&rom x*ulagot, y$§y k§ndót a póznárn
kt}lnle, § tútned&§ slk§rro} J&rt, n r$rgönyhuanlokní alvág"
[Alt. Mlutlkét fólrrglt vtln egy.(,§y ionllo3€ü rónfla. A vCrlf,k
§sym*§ktMtl üa*rnk$tttrtóróltok lenntert&rt külörr§l§n ró§"
tor, nort tgy xlkaltlnlodtótt §8y.§8y §soportol tlmnd{*
}önyobtrcn mo5ltlurítható.

fiecrkrr*lm l t l
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Egy cállövővar3cny *edményei
_. No, Pista, ml volt a céllövővtrseny eredménye ? ,-"

íogadta az egyik raJösszejövetelen a parancsnok (tr a csapat
ezermester őrsvezet6jét.* Hát bizony legyűrtek bennünket és másodikok
lettünk, de ha a tapasztalat hasznát tekintjük, {rgy sokat
nyertünk. Netncsak a céIlövés terén tanulttrnk sokat, hanem
két olyan ügyes etolgot ldttam, ami kárpótol a veresógért.

§rre már odagyillt a rqi apraja-nagyja és nagy klván-
csian hallgalták a beszámolót.

pat evéshez látott s mivel hűvös volt, legnagyobb keletje
a jó meleg teás termosznak volt. Jólesetl a íorró tea minden-
kinek, csak kissé bajos volt a kls alurniniurnpohárból az
ívás. A tea jó forró lévén, ugyanis nem trrdtuk megfogni
a poharat, cgak valami saalvóta vagy esebkendő segítségé-
vel. Lqicsl b#, az egyik ügyes őrsveeet6 a,zonban vett egy
papírlapot. és lrosszába, összehqitogatta §zoro§&n, írgyhogy
egy hosse{r papíreslkot kapott. §zt a paplrcsíkot, amí a
többszöri összebajtásból jó vastag ir lett, körültette az
aluminiumpoháron és a két végét szorosan összeíogva, mlRt
egy fogóval vitte szájához a forró teával telt poharat.
§őt, hogy a száját se ógesse a pohár §zéle, & paplrt egy
gondolnttal tnagasabbra tette a pohár szélónél. Igy elérle,
hogy az ajka nem ís ért lrozzá a meleg pohárhoz. Hát ú3y-e,
fi{rk, érdemes résztvenni a versgnyen, a másoükok let-
tünk ie ?*kérdeztevégül Pists a tfusaságtóI. 

-}llonclanomsem kell, hogy mindny{ian igazat adtak nekí. }T'.

Nehéz a lá.dal
A novemberi költözé§kor ae egész csalárl nagy mrrnká-

ban volt Btró Gyurkáéknál. Mindenki segített csomagolni.
Ládákba kerültek a könyvek, edények, ruhafélék, a ház-
tartás ezer aprósága. Aztán leszegelték a ládákat és kí-
cipelték az elószobába egymá§ mellé szép sorjába. §z volt
a munka ne}reze. Könnyú a dolog, hq kétoldalt íogója
van a kosárnak vagy ládának, ttt megfogia az egyik ember,
a másik ember a másik ol<lalt és vi§zl. De a ládának hiány-
zott a fogója és ezeket ígen nehéz volt kivinni. Ekkor Gyur-
kának jó ötlete táma<lt. Elővett egy megíelelő hosszttság{t
botot és a két végén kötelot hurkolt rá. A leszegezett nehóz
Iádát ráemelte a kötélre, illetve a kötelet Alác§tl§ztaíta kót
oldalon. A kötélból jó darab kimaradt, úgyhogy kényolme-
§€n lneg lebetett fognl. Ennél a kltnaradó kötéIdaralrnál
megfogva, bírzta most már ki a ládákat az el6szobába és
rakta egynás rnellé óket. S a h{raás ellenéro §§m lát§zott

karcolás a pad-
lónn hiszen 4
láde a kötélen
és a boton csú-
§zott. I8y §8y
kis leleményes-
séggel sokka|

könnyebben

vitte, illetve búzta a
nehóz ládákat. Ea a
módszer nemcsak

köItözé§korválik be,
de aet hiseem, sok
olyan cserkész is
hasznát vehcti, aki
rakt&rakban vagy
mühelyekben dolgo-
zik és gyakran kell
nehéz látlákat egylk
helyről
clpelnle.

a másikra

,,Wontolla."

- §lőször is a Sztttyák puskatusvédójéról szólok *
kezdte Pista. -_ Ők, hogy a fegyver r{rgását tolupítsák,
no meg a blztos íekvós lehet6ségét emeljék, a íegyverkeres-
kedések}en üága pénzen kapható gumivédőt utánozták.
Arrtógum§avítónál vettek egy darab, körülbelül egy ara§z
hosszúságír motork€rékpár belsó gumit és ezt úgy ráhúzták
a puskatusra, hogy a tus mintegy 5-*6 cm-nyire benne
volt a gumlban. Aztán bevagclosták 4 gumit a rajz szerint.
Yettek a drogériában {rgynevezett kilós gumi§zivac§ot,
eminek a vastagsága nern haladja meg sokkal az egy centi-
hétert. Ebb6l a szlvacslapból yágtsk ki akkora darabot,
gml a tus formájánál körülbelül !/2 cm-rel nagyobb. Ezt a
ozivaeslapot behelyezfék a íelhasított gumlcsőbe és a gumi-
ragasztás lsmert módszere szerint az egymásra hajtott
széteket a rqiz szerlnt összeragasztották. A teljes safuadás
után durva üvegpaplrral összecsiszolták az éles sark{r lapo-
kat. Eezel a tusvéd{í kdszen ls volt. A céljának épúgy neg-

felel, mint aa üzletben
készen vett holmi.
Nagy előnye, hogy
alig kerül valamibe,
at ára a cserkész-
zsebeklrez egészen al-
kalmazkodik.

- Hát a másik
ügyes dolog mi volt?* kérdezték a íiük
Pistát.

_Amásik aztán
tényleg a legegysee-
rűbb s hozzá egy fil-
lérbe sem kerül, Yer-
seny után az egósz csa-

Ccck aé§űaiv sll,ű' g1 lulrln...
Kirúnduldsról iöttem haza|elé. Fúradlalt, szomjasan. Két fuizzal a kapunk előtt aalami épllkezés uoll s az eguík mun-

kás megszóltt: ,,Uram, Ieggen szlues egy sztil ggtt|át l" - Ncrn |elelheltemegllebet: nemuaggokdohdngos,nincsndlamgaula,
bdahaza uárl a |üidőszoba és az ebéd. De ualamí haitatl a konghdba, íölmar:};oi{an egg doboz ggu|dt é8 uíssia_

szaladtam az én emberemhcz: ,,Tessék a ggu|a !"
Az naguot nézett, pi_llanatig hallgatoll, azldn széIes mosollgal kiúllolta utóman: ,,Köszönöm szépen, cserkészuram !

.Élien Maggaíorszdg !" *' Erdekesnek lalállam ezt a gondolatlórsltúsl és uisszaszőllam: ,rUbú van, testuér, és éltünk benne uala-
mőrutuien-!" -* ,,Ösc/cís !" * haltgzott a |abódébdl a harsáng udlasz.- IIej, milgen könngü osztólgkülönbség.eket rombolgattti ! Sokszor elég hozzú nthúng szál ggu|a is l

12



,,\/, ilt\:r§irHril lltl(}ll 1-1irlí{ili,, lltivitl
úegi§nr#f kP(l ík in8.v bü t } j:ivnl I i.bc trr.,zerrcl,
ákiiiük tiltúúllalt nils},ou rtrssz ltlre rott. --
.Z*usorl ríirokorur hizr!lrrttt rábukLrrt og.r,

kCrniv cínrluniín *llrunyt lltyjllnak kueínl,
sárd: ..íib*rriier íivtrotrtnt,k ötödlk szitlot(l*_
naolára." Izculonrmul róli,tk t,l a soro}, rrl,
rlili ne.m tudii, ttogy :Ityie ócÁ,f,l: volt libg"
ueiernck. Aa irós ii*zta, íí,rfitrs.,.- - '-- iiircnczer életóre tör Dávlrtnuk, éjj*l
ülvün tOrOnvlra I(tildi. :tnteJynck lól*sője
hiánvos. T}ávid ntnr t)rrvtlrl §l, 'fillrkzrttos
iiujl" lcterritr mc§ lr kiköiólrrn. l,]lrettczer
szeríölött izs,rtott le§r,.

--- Ntm vagyok i{z ! ,-" nron-
rlotta a §ztgón}.. tiiktillró 0sy§zerri:
m€§vált,Ozott }rangon ..- és ő ta-
pa§ztálni fog;ií} ült.. ldtrt{zzcn ! -
Ózzel eg.y nagy va(lá§nkósl. vctt cló,
m§lytl állítáta §Zerilrt loprrtt. -* ()h* §zólt, --". nraj{l nreglittj* ltogy ki-

sz(íkiil iisrztl, itttti körrrtyii ritlir:létt. Jriz-
trrslt ószak felé; felfelé pgdis íölddcl
ijvezett eltlorádóba ve.uct. A §roro§nak
éppen a közcpén van e§y szigetec§ke,
vaiami rolll is látszik r4ita; a déli par,
ton lrqióhitlst épttettek a komp saá*
nrára; a haióhíd feljárójával §zelnbení
a?. írl ilrá§ik oldalán, c*inoe krisztus,
tijviscs és galtgorryabokro§ ksrt eUí&
nregpillalrtottaxr nz épületet, *mgly$n
{ ",Hawe§ Inn" felírás rlí§zel8el.t, neyt
§z,$rinl it kertts vendós{ogadó.

Qutens Ferry helysé§ nyugat&bbr&
fekszik és n íogadó környéko §gé§z§rt
tlhasyatűttnak lát§zott cbben az órá"
}ran, ntert a komp nomrég indult *l
utasokkal. A hajóhíd mellctt egy bdó-
csónqk volt kiktitvc, a pedjtin nó,hányprólrálom rajta ; van nckt)ln bátor-

§ágorrr hozzá: ltr(lgítdorrl élr rrcki ! 
.

0h, trcm ó lcsz az tlső l --- Meg*r,ősitésül §zánfllmfi§an.
okta]anul. c§itnyán káromkortott"

soha éltttrrrbtn nem éreztcm ckkora szánalrnnt senki
iránl a kertle világon, mint ez iránt a íélvad t*rcmttnény
iránt : l*ssankint rájiittem, lrogy cz a Couenatú n*yíí vitor-
lás, lrárrrtonnyirtr árt,atlan {Szövetkezé§) llev(,t visel, alig
vült jobb ít ,viíen üszó pokolnál.

**, Nincscntk }rarátai ? --, kórtl*ztetrr,
Ázt nrrrrrdta, lrogy volt, rreki ápje, valalnelyik angol

klkötőben élt, etfelcjt,cttem, melyikben. --* i"iagyon íinorn
embcr voll rj is -** nlondta, -,* dtl már megl}alt,

*-" Az Isl.tn setlrclrnórc,-,kiáltottam, -,* nüIlt t.utl valxtni
Tendc§ ftlglalkozást talrilni t szárazfö}tlött ?

.*-. Netn, nent --.. rnondta pislogva rls igrur litokzalosan
nézrrtt köriil, -. akkor üalet}re arlnának. 'furlcrk i,lr ol_vort

fogásról, nttly kétannyit ér, turlok lrizon_s l

§íeghórtlczterrr. rtriféle üzlet- le}ret szörnyíibb arrnál.
atnclyben mo§t ye§z ré§zt, amikor állandó életveszedelem-
Lr*tl van, nc}tlo§ak *r t€n§er és a vihar míatt, hanem & gázdái!
n&k §ziirnyű ernbertclensóge miatt is. Azt felelte, }rogy ez
igaz ; tle aztán elkezdett áIadozni a dicsérettól, ho§y micsoda
gyöngyélet teli zsebbcl p§tra szállnt, és költe}e.zni" mul*l a.

felnötttk és almát vásárolni, mes hencegni és guritanl,
qml§t ő mondta, a nehézíoj{i firiknak. * És nem mindert
olyan rossz ám*fiízte ltar.aá, * vaR! akfunok sokkal rosszabb
§ors van ; ott varrnak a hrlszíontosak. ()h egek l Ha látnán
hogyan bánnak el ezeklrel. l§os, cgyszer láttam egy ernber[,
olyan kodr lehete.tt, mint maga (őneki ón id$snek tüntetu)
és szakálla volt, Igcn "* no§, amint kijutottunk a folyó-
torkolatból és tt bótlulat hiszállt 4 fsJéböl, hej l ho$y üvöh
tött és kapálótlzott l Ugy kibabráltanr velc, Itogy csak l
Hát móg, ha apró fickókat szállítunk; az ám a vásár t

Mondlratorrr, hogy tln aztán rendben tqrtom őkst. Ha kis
fickókat szállítunk, akkor a kötól má§ik vóge raJtam vlrn,
lrogy mtrgrángfl§§am óket.

Igy fecsegett megállá§ nélkül, {míg végre rájöttern,
lrogy az ő ,,lr{tszfontosai" azok a §zor§l}c§étlen elítéltek,
akiiet ralrszolgának kütdtrk át Észak-Ámerikálra, vagy *
més §zcrencsétlenobbr ártatlanok, aklket elraboltakn vagyis
meglékeltck (alrogy a szólásmód kifejezi), magánérdckből
vagy bossztlttól"

I{özben fo]értürrk a dombtetőre ós megnyílt. * piltan-
tásunk előtt a Kornp és a Remétry. A Forth ölröl, nrikónt
az közismert. ezen a poqttrn egy ntgyobb folyó rnéret.ére

tongtrész aludt; Ransom*tól hallot-
íl1rn. }rrrgy (,z a vitor!á§ csónakja, amely *. kqpttányra várt;
vogy ttt--nre*öldre a kikötőben sgó§z_en ína§ában h9leolyz{
hajóra lnlrt{tott : tz valt rna§a a Covenant- Indulár e!ötti
tüigés-forgás voll rajta: &z árbocokat szerelték ícl; mtkor
pe,iíg a §zOt onnan íújt, hailOtt&rn _& matrózok éne}ét"
itnriit vonratták a kijtélzetet. Azok után, amiktt. fitköabcn
ballottaln, rnéty írtóaat fogott et a hajó láttára; a_ §aíve§t
mélyéig hatolt'a szánalom, m*lyet. míndenki iránt óreztem,
akit ez a hajó visz l

Miudháiman m§gá|ltunk a <lomb gerincén: átm€ntoili
az {rt nrásik olttdára a naÉybátyátn mellé ós azt mondta*t
ncki : * Azt ltiszcm urarnr-3ó, Íra tlöre liijolentem: §emnri
körülm,érryek kiizt sem megyek fel a Copenan{ fedóleetére,

Irehiadt, mintlra álrnából ébreclne. -* Mi az ? * nrondta
*- miröI van szó ?

§lisnrételtem.
-*- Jó, jó --- lrrorrdotta ,* itzt. hiszenr, kedveclre_ lesz,

amit látsz. Űe nriért állurrk itt ? fisip6s bideg van és, h,l
nenr csalóclom, inár szerelili acouenantot i,errgtri ütiára"

YI. r,,IlJ§z};T

Hi történt 6u*en'c Ferry-fo6n 1

Mihtlyt n venrlósfrrg*ttlóhoz érkezlünk, Ilansome u lé;r"
csón felvezetett egy egyrírgyas kis szohábrr, altol úgy tiiz.elt
* czón lobtlgó lángjrr, tnitrtha 'kemenr:élre lóptünk volna. A
kgutlallr! melletli n*ztalnál m,agfl§| fekete, konroly mogJele-
nésü fórfi {ilt ós írt. Az izznsztó hőstglmn is rillig begomlmlt
terrgerószkabá.tot viselt, és a fülrire mug!|§, prénre* snllk:r
volt lrrirvu ólelernlrcrl nem líttlarrr múg ilyen hirleg .pilltn.
iású, eszrrs ór triggudt lrcrl etnlrert, nrinl rrz § hnjó§kfipilárry.
még * bírói cnrelvónyen sem.

Azonnal fel$llt és szóles tenyeréi odrrryujtolta §lrenez*r
{rrnnk: * Büszke vagyok, lrogy ltitlrnttrrrt, tJlpnezer írr **
szrilalt mtg kcllelnes, tuóly lrungon, * ris iiríilök, hogv idrl-
jtiben rncgjött. A szíll kcdrezíí, az ár nrost forrlul, nlirg citt
előtt meglírtjuk a vitírgí?ótorony f&ryót lslc oí May sri;loirirr,

-- l{ose.*son knpitány * folelte nagyllírtyrirn, * tirl
tlaprrsatt llcrlurrnlrl<llt itt a szobábnn"

-" l:iz n sz.oklisotlt, Rall'our rir ** váltszott $ krr|}itány.
-* }Iideg termószetü ffilrer vagyok, lri<leg n vérrxr lx. §e
próm, ,.1g |x}§ut(i * söt ilrarn, qj forrri runr stlrrr lreviti fel
iiennenr azt, anrit lrőrrrórsékleltrrek sztlktrrk nevezni. 'Iiz 

rrrnrir,
:t lr:gtíilrlr enrlrerntil így van, ati me§§uene§§dell inrikóttt
,mrrntlnni sztlkti:il n tróJnsi lrxtgtrekcn.
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**. llcltdlxn vnn, k§pitóil} ** b*llnttllí ,nrrgybóty6m, *-
nriutlrryírjunknnh u. rrragitnk *zúmórn rcnd*lt rrtnt kell Jtlr.
nunk,

Á ,krrtri|írrry l,xrgrtrrlrrak ntég nrrgy §lársl)e voll rr lllrlgrlr"
i§Omblln, }lcgfir§ndtont tll|yi&n, hogy rokonrrm&t Réln Y§§1|.
t§m §áem olöl, de nnuyiru cll'ogott n lilrtllnrt:tl*trsó§, ho§y
kürulelltlr$l ltlcg§§t n teugcrt 6x u ílillorltgó§ rrlynrl kl}llrhn.
tatl*n vtllt, hogy nrulkor nesybáty{nt lríztatoit: ,,grcdl lc §s
sz(lrnkote egy kicrit", elós oklrrlnn vrrltnn, $enlgn nrüsí§.
gsdtam rztvítt.

I"omtntem íls otíhngylutrt u k{,t l$rfit cgy §vog |lrrr óx
na6y hulom pepífo§ mtllctt: fltb*llngtrrm * fngodó tl§tt ug
r'tton"ós l*krlsn6l{xltnnt a teng*rpnrtrn, Á xtél í*ppert íy#ii-
gén frtjt; * vlr, rtprír hnlrfodrokrrt ítrttntott ícl rr purlra, e§&}
,akkrrrácsku hrrllúnrok vnltnk, urnilyunoket tnvon l* lÉtl,unr
már. A növényrot gllgnbon rljdonrí§ volt w&notnffi * e{ild,
bnrnn slinoretü, horrnlk&s ós npró lev*tü, *tőtteür nddlg i*"
rnoretl*tt clerJék vlrultnlr ütt. t*vgltlk nytxzogó hnn3ot
adott, mikot rrjjanr köz6 ttzorítollttrn, Md; llyan ntegrrlr$, n
torkolnttól ls áthu"

.,* I{o§yne, lriltgrem *-* lnündtlll "".* lrll$y(lll iisalexrógas
ennhcr, lgrriix, nroxt jut llrtu$rnlrü, nrrrglr jlltt ll}mnor"t}r írrrtlt?

Mikor lgeul{íon ílólirrl.tltlnltt, tlttl§kérdeaiel . *, Cgnlt nlntll
vglnml kl}z* hor;ad *- úg tlatlntt skírt falftrgítr r*erlnt rrri ór"
tclt§, lto1;y rrlhntt& vtgyrtk.e.

Á*t fololtonr, n*nr vngynk contruii§lc roktlntt.
** §ondoltnnt, hrrgy rr$fi &u * fürto h{tauú, ** lrtti§l 1

vlltt vnloml hruonló votulrn Áloxnntlr,ir ürrnl.
Ált váln*nolt*m, hr,lgy rl§ylüt**lk, l§lltxto*cr tlr$n rrt*§:t

ülsírrrncl nóllntk n,ktlrny*ktltt.
* ílr blrotr"v lly vrrn .** ha8ytn lrolylNxr n ftlgurtó*, **

Körnlga í}rcjonrl,rcr ól nokan vnnll§h, rtkik sslv$sen lrltnílk
hhnbál(rznl ogy kiitólvligonl p{l}tlllul J*nttttt öltlurt*n r1,* srrk
tuár, u,klket kiürött hóaukból Sr gar.rllró6nkbúl, §lrlglx, vullt,
mlkrrr pompúg flntaltxn}*r volt, l)tl tz artllűtt volt, mlolött
n Mr Ál*ruirdtlrr{ll srólír mettdc.mondu tltnrjirtlt n virl$li,t,n.
Flr lr plctykn jotontettrr srrtntítru n lluhrtrt.

"-" Er rnil rutlogtnk?

tóatr sós ós ín6erlö
volt a tengtrvíz
§za§&: aüouenanüpt-
dig, melleoleg, kezelte i

ktbontaní vltorlált,
,amelyek eddlg ar ár-
,bócruelakon össno.
,*ön6ytilv§ ] crüngtek.
A látvány távoll uta.
:zások ds íüegon or,
szágok képelvol töl.
tötte o1 §ondolatat.
;mat.

§lnóztem a csó.
n*k ten§trészelhez ís* szálas, barnabórü
ítckók voltak, nóme,
lyik ínguJJbnn c§ü*
pán, mások kabát-
,ban, néhányan p*dl6
színes kendóvel kö.
töttékbe a torkukat.
Egytküknét aptsztoly
zsinórja nyúlt kl,
kettónek.hárornnak

közülük göresös fiity-
köro volt, valameny*
nylnél ott dgmboro.
dott a vadászkóg
tok|a. A nap folyg;

.,,"" lífit, hugy {t illic rn*g ,. -, mottdte rr. lilgltrlór. -,* Ntrut
lrttllott. móg orr6l'|

l i ! tl i ,} B}fíjj ] , ;_*, *- Y*JJon mí6rl
tilte volna rnü§'| -*,
*" ltórilerictrl,

**Mlóri.,..húl.
ltogy lnt!§kíip*rlnístl
tl birtokoi l .--"ínlo}ttl,

*"" Á btrlgktlt '|
--_, á §hglw hlrtrlkot,'|

, 1!íór blrtok"
ról ncirl trrtlok
rrtondtg.

lgttzátt ? " "

tli}rr:nögt*ttt. --" fir"
16l vtllt lzó ? VuJlon
ar" órr.,, v*llon
Alexantlcr ítr vult *ra

ell6lzülött ?
**Vllágos"*vS,"

lgraolü a fo§atl$r. *,*

Ml núsért tette voln&
el láb alól ?

§ír.zo1 ol,th ngyott,
mort ntár elelttől t§"
relntetlenüI várt&,
hogy tlntehcsstn.

Mttr rógóta sot-
1g[t$nt a tlolgot: tlo
tn&l a loJtolcm ds
rn&ti & üutlontásl jó
rs*ercnesdni íölött mó"

mán szóbaálltam *gytkkgl, nki ktlvtlslr* kóttd1gbs§jtiren l's§"
tett, rnint társni ós rrogkcreleztem, urikur l'ut ki a vilotlrig.
Ázl válaseolla, hogy azonnül intlulnnk, miholyt nz uptlly
kezdőrtik ós kifejezta uregelógcdén6t Brlolt, hogy elhngylratjn
ezt a kikötőt, lhol re csa;rszók, §é [sn§ nincc. M,indelt ellytn
borzalmax káromkodás§&N kisórte, hogy lietve tlkgtrí}dtnnl
nrellőle.

Figyelrnem fijra a fogndólról hírtclen előkertilrj llrtnro.
mera térült, nkí rnég lcgkevd*bó l{inrott romlottnnk eblton
a bnndában. Nekom rontott ós o$y txóuae rttmo§ ptlttü§ol
indítványozott. Azt feleltem, hrrgy nem aelok nekl ilycsnrlt,
mert §em'ö, §em én ncm v§lgyok olynrr korban, lrogy offélc
szenvedélyeink legyenek. * Aeon}ran CI§y pohúí *ört knp"
hat, azt szíveson * lett€m hozrÁ, ,Ellt{trtn orrÁt, nr are{t
fintorgatta és mindennek elneverettl rnind n mellett boltlog
volt, mikor a sört megkapta. Loíilitink qz ívr} cgyik nsutn-
lához és mindketten jóízilen etliink, iituuk.

Eszembe jutott, hogy n kocsnrárrrs idovnlóri, jíl ltlluxl
tehát bar6tságot kötni vele. Megbinfiltam őt is, flnri nbbnn
az időben szokásos volt. Csakhogy ö sokknl rongyosabb orn.
ber volt ,annál, seíir hogy teütjön olynn ágrólxtilkndt fo"
gyasztók melló, mint Rrnsome {r jómugam, Éppen *I fikfiíttt
hagyni a termet, nmikor vissznhívlam ór megkórcleztem,
ismeri-e Rankeillor urat.

lóltnnr és rrlig íutíinnr elhiltui, htrgy ar $ "9regóny fl*kó, uki
llttfick tloraslb{ll nlig kót nopja véinsarrrgott ide u k.örlben,
llltr§l tt|yik rl l'iildkertlksóg 8ezrln8jninnk, r,nlt ltúrn, nngy
lürlbirtoktr óri rnját lovrlta ülhetne rrkár nrár hulnnp. Mirrd.
eltk n krrrlvtlt rlolgok ertr rntlglnl, i:gyiitt k§vtlfü§lrtk íl fé"
jentbtn. Magatn *lé }r&ntulvn ütt*m n fogadó *blahrlná,l,
ú*íltl ,;é vóve, lrogy nri tilrtónik köriilitttornl §§llk níí& snr.
léklztm, togy ü lckintetrxn nrtgak*d t,|.o*enron kupitón.ron,
Í,onn t pnrton óllt *m|xreí kiizt r}* pnrnnc*tlknt lÁtgrol,t
orztogatni, Aatún me§íordult rls virrar{ött n hdz íeló. A jd.
rrls$trót hiÁnyrott n tongerészek nehótkortégt. Mngnr, urieil
ulitlLjn fórfin§an mor8ótt ós ilz urgiin móg mindig olt ltottolt
n higgatlt, komoly kiíejozér, Csodtllköztntu, hogy tohatnok
ign*ak Rnnrtrmo hlslóriúi ó* í6lig kót,;ügltovtltttünl ülok i§ü2"
urlgát; nrogjclenóot ignr{rrr ellenük szótl, A vnló*drglra,n -lonr
olynn jú noín volt, *milyennck ón gondoltnmt §em 6gó§2sll
olyan romlott, nhogy llunsome hittc. Kttttíj* egyónilóg voll
fu u jollMlt dnj$t ázonn*l *lhngym, rnihelyt hnjrlját trrlpu
nlnll rirerlo.

Mineljórt eluiít* nngylxltyfim hívt'i gztlvtil hnllott*rnll
kcttójüket §§y§tl talúltnnr itl úton. lt{ott rr k*rpitrlrry
szólt trozaám olynn nxrdorbnn (éx nr nngyon lrilnl1iö trgy
fi*rtul lqónyrt), amely * komnly ogycnrari$rtsrrgtlt rriirtotiir,

* Urnrni *.. tnrrndottn, -* Mr §atfour ilfi*y {l{,ls$kht

l{onrrirty tnqrkolr taglttltnk tttcg t!s tll,rrttszoltrtlt n ltttlókot,lriltril
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illt}rrdott n§k$m l}nr(ll; t nlírllilm rir*rórfil lnlytrrl*tn, fi rrtllt.
rlóhult. §uJntltrlm, ltrrgy utrn vttllaut ltt nrúr ró,gtllilrr:n, hugy
§lorotnbb lmrlltrtigtrt h{lth$tt{lnk vrtlnt, do mn jrl ltttrgttr,tn{ltth
ntlttdurr l$hultll. Lútt4ul**nlr §l$§ r{y fálíirrtrrl u hnjónr Irrdrll.
lotún ór kotrtlnlron vóliln} §írel, lrüllg ü$ lrpály lrrrírll.

§ttr! sincc $ítr, Joblrnn yti(yüdtnm httnl u hrrJó lxrlrttjc'll,
nrlnt nhnl|y nrúvnl kl turlnürr íoj*rtiil do ngm uk*ltnrt ktrc,
bárn t*rtnl rorxomnt ú,{ fint ffiloltom, hugy n*gyllÁty§nrunk
ór ngkgm tlulgtmr v§ü e11y tlflyvtlddnl,

*- lgctr, l)erlr$ ** m)nílllltil, .*" il grírlt ngkrirltt trrtll
tl. D§ lítJn, u crírnnk ilnrtrn t§lmtl n vtlror nrólfrjtlnrll ól txltt
múr crnk ügy k{rtüJítön n lllrnk*illtl htlrn, -"* I,lkkttr hlrtu.
lon lohojoll horrónt és n íltlotnlltl llúlttr; ,,Vlgy{l* nr l}reg
tókrlrtl vnlrrutl gnlrólnn l$rl rr íoj(rt, (iyoro íol n íod6lnmtrt,
nmlfr móí stút órthstsk v*lotl." Altrln knrjrlt *r tnyónrlxl
öttliilo rtr- hnníornn folytnllrr, íunh|| c§ílnilkjrr folr! lnrJult:
,,Ég mondJt, rirlt hrlrruli önnok rr Cnrtrl|nákrril,/ I|*lfrrur úr
tnlndngn lrrrr&tJltn*k rontlolkorríróre lillott, llgy tokertrr rlo,
bónyt? tnrlttin iollrlí.lrt? Vnlnrnl vrrtl pr:6nrlól? l{őlilpúl,/
V,ugy lrevttö ttttttlnral, §n*ly ú§y .tud nyüvoltrl, lttint rr

mrróikn? !}lhrrrutut|*rat, nmolylltttok rr tolln vdrvt}íiirc .t l'lufnn,
t;§{llj(ril vftt&]gnlnlrl *c rendolk§rn&k vglem."

l{ltnllun mag{lrktlzttlttk, n clónnlttlöz r-tl tl kupltírtty btt"

segltrrtt. A|lut,ttt}itn $tnl jltlí,ll vulrlu atxrttttllrr, lrrl[v vlrrau,
l'oilltrl,irrk: rrrt hltlrrrrt (cr*r§ne$óllen [|íltúrl), ltaú} jrt|lrtrítlrrr

óg *g*lt{ltÁr*ril t$tt$ttt $u§rt ú§ r'iyvtnrlczt*nt tttnn, ltir$y ttttl|,
lótlt*ltrlr,* hrrjSt, Mlhor vul*nrtlnnyittn olbttlyrnk,gtlt{Ittk,
ellllktdk t *rfinukol u parttól ó§ fn nrc§ke*clcttc {ttjót n vi-
ettttl nckt-.ttt csttpt gy{itty{}r{lróg*l jaltrntttt ol nr újí*rjtu utlt,
etls ú* lt rrrk rnoglt4rctrir, nmll lt vlzhen vntír ki}:lel*ó§oxt je,
kntolt. rl purlok ellilncrl*llclt, n viltrrl6* tnegnöwktxtoit,,
lruint költltlllb rlrliink :lrozztii tólnrtnionrbln nlig logtnrn
íel, nll llerlyól u kapitíury tis cgnk t,*klírltnn firtolgtttam rrekl,

iltttitti u lrrrjrlbol r!ltilttk rir rln cru'l* {iltor1 llírmógukurl,
trrm rr hrrjrl 1ttugttx*ágrltt, a lrtrllr'rntok tl§ü|,kod{*útt, tttttlnt tt

}rujt}l**i olrlrrlíltrriz tlrt*l*, ntrlg rtr cttlt,rtt,r,k vidrlrrr klúltítc{titt,
lntlnt rtolgrlrtnk, I,,lttrr*nrorr hij+lcnt*ltr,, hrr5y nükí, lllc§ ll$"
k*rrr kell *l{l*rtlr titrlrzrltlnunk, *r$rt me6Bnr§naöOlt&, h§§},
n íürlrl/nr{d l,,fi:íá§fi$ilfik ltr k{ití:llrr'rgr:s{rt, í§aoll rrelán fol.
hrlntnk r'x újrn leltrtttlk tr íotttllr,*lltlr, ulttrl n kep[tóny nlfir
v{rl rllm ór ttetrnnrrl ri,irrr ka,ftxnltn t'űztt l k*rJ{t. lgy íttl.
tnnr egy tlrrmlrlg, klrrró rzó<liilvtt nlltil, htlgy ntind,on nlyxn
ingtrtrrg k{h:ill{tít*nr, tulrln kirisé nttrgijerlvtr ús mű5lx bolrtítleg
gyihryiirk{irlv* rr rrlk ttj l&l.vrlnyrrsrlügott; u kupllírtty uznrr-
kt}rtmn tlt§§mul{rgnttn n ltrgf*lttltt{ilrll lllrgy*k*l, llüvllk*l ii!t

lms*ndl*tluk rtt rrrngyn rtlzvrt.
"-- Dtr hol vntr rrngyhíttyútrrl *- kórrlnaignr lrirlel$n,
.*-" Ntlr **, seírh lli?tclcniil, lrrirztrn Hol'*nron, ** hdí

ou""ii;;;i1,11,]'"i,l,Jí:" 
*,r**lt.tn. Mittrlnrr erőntnlcl klt{r1llcrtt

íullg§nr n krrrjrllx5l ú* n k,nrlálbW roh*nlum, 'l'snyloE tltl
vellí n t*finnk ttr *ehe*etr hrtlatll rr prrrt t'tló, nnsylrrtrtyrlmmul
n :kormílnynírl, R,eltenettrset siklrltottarrrl,,§c§ítrú§, mglteógl
$yilhtlg,só{il" *" hrrgy rr ktküt{t rtrindkót ptrtja q,*nk ú§í
vl**zh*ng*olt tók &t n nagy}rirtyírnr {ltldlrcn hrltrtfurtlult.
tlgyhot|y lú,lhnttnrn. kegyttlonsúggel 6rr r{ntülettöl t§lt 0rüí{t"'" 

t§iiÍebet netrlu rruiri lüttum. Korné,ny mnrkok ragadtn&
nxu rig- elyrrnsrol,tn*, n hajólrorlúrtrll, ÜBy rlrextem, hog"v a

vitlánr o*a;l belénr. Vulnnrl nnsy lÁn§ot lóttnnr ítllvillntni,
,nztírtt tsumóletlt ntil r$flytttm il§§{e,

VIí. S'fi.Tlí[í,l'|'

A €ovrnrnt of Dyrrrt vltorllrcn t.nt.?ro t3űll§k

Vnk,qijtírtben Mrlcnr mug*Rtlroz, nrindtn tngurn l'ít.il, kt"
ttnt"lrltmn mtrgk{ltönvc ós {, flil*nr í(l§{,lt tl ritrk tirrrl*nillrtt
znjtól, A, vlz robn,jn rl8y morajlott n rillömb{,t\ nrinth*, óriítnl
nrrtlolntitliórröl rtthunnu alú, ar"tútt ballotlnnt *e rlt*rnpíl
trullírmok sa6tlocgolódárót, n vitorlfrk t{örd{ltórút ,il* t t*tt,

ílcíd|tíök óle* kláltó*nlt. ,dr ogósz vllÁg, hol {lr{llt ii*gr*"v}**tllt"

Ínsbiln ogymil* teieJóbc hnlmngúdott, hol nrog k*rgí11 rohunt
vr;ttur lniólt: tostlláí olyun hgteg ós .l6rült, lclhilug nltg
nnnylru letlilt voltam, hggy hosczrl idelg kellatt vnrlü-rznom u

§onbntntalmr§ *. ílr*tt kBr,ben írJru nrog újrar olllóduttrlnt,

lrrr tiJulrll li'rjrlulrrnr ltrrrllotl ill rnJlntn, ,- _$mí§ nutlí .tutllattl
,irttlrri, ltrlly-,tt,llgltnttrrrtr nttltrrk rr'llolllogtrrlnn,hnjónnk._vah"
urolvIk píiic,ljóliclr ítrkslrtltt rirr rl "srró| rigylátrzlk vilrrtrró
tukrjzórlótt, iilkrlr ví,grt tttegí,rlrrttt,ln, tueltktlrtr _txriban vo,
!yOk, vuk ttrllróglrrrarill [1}a|íltt {l, A lglkllrnrgrgtfurdulár ró"
iiititct,. lltl nx,g iiktrrlun*igottr lttiull, lrrrgylrályÉm illtrrl podltt
iilynrr tlronvrxl$ly** ltltt,lrg ltllnrgtrtl fttl }ronnont, hogy üJre
nlv*rdeltnm cggtt,tdllgtnmtrl

Mlknr lnnglrtt ntfigtttttltrrz. ltlfltttll, u||yllllnl n btngrnvnr
t§tt ínsjíln$n rükelttt!, lll|.vllltlrx ne ihrz0.1,itrrlrr d8 lttvec ln,
1írr gyötítrt: mlrtrlr:hlrllx lr kítllror rlr nyonrorúrrlghtlz urort
rnót hrrrrójrirult ortlellsrl* hljrirr rr tongtrl lrclc|lstií, lóvón
mufranr gyÁkorlullorr r*y,rlrirrí{}lttl ,omhul. Ar én knlunrtnr
líllrlrÁlonriruk, flblrnlr rt srtthrllrrtlt *ok lrcnvotlórl, kell*tt gl,
vÍrelrűrn l dc ogy if ttrrl,tull uttnyiru rr lertonrlm"lolkonúrt,
011y ütl fnnrutott nnrg olytn ttllJc*lt'rggol mlndon rumóny*tlg,
tül, mlttl n vltotltlrrltt tiilIlilt elró órálm,

Átyíllüvrl*t hnllrtttnln rlr alt hltlont, brtgy n vlltur §ll$tt
vnlll li{ildrrlunr íulil1llnlnrlln trrllinhct ér vógvolaodolombon
úgyrlilrrrrk, j\ l1,1t!|í!t,l!tltu(lttlítrr lnri1 u tnélytengal,i lrrrlÁl útjúIr
ir 

'ltívllnntn* 
gutttltrlnt vuli *nlttttrrnrrrr. Dc ilyc*nrlr{ll tró r*nt

volt, ltlu, rnik§llt kós{illll tr*lltlttottt, u lrupltány rondc*
grrrk&sll volt, umlt urznt o nrcgjtgy,ltl*el írok lrlc, hogy ntóg
n tl$j!ütlrl$xnhl| 0ürl}erttt,lr il megvrttt ll ltlO§ll tt§rherllrlt vrr,
rtrlrn, §;r;ren Dyrulttól nóhíny mórlitldttyirtr hltlrtdtuuk ol,
ltltrll lt iliigg r!lrtilt ó§ ,n'h.rl id. l,{o*en*tinnó, n knplt{ny
rrttyjrt lnktllt, rttthrlny riv ílltr r',x rt Cüu*rttrnl nhór kinttrnel, ukítr
ltrtzntrlt.{Jlleltt. nrr;l;lnl *trlrtr traln hnlndl rrl trl{ltle ítgytt|tivítr
ri* r&*illl1lt;lvonlNg rrólklil.

N,*m tudlnm *n id{ll tnrirrnll t!,|jurl & nrt1l1lrrl egyltli'ntl'rtt
tcll rl trnjíl llcl*aJttn*k *}rlrnn * rosgrlllatú odujrl}r§n, umely.
tlrrn frkürltant, l htrlyztilun tryrrltttrrtlsógt pedig ntogkatl{lrtrr
ltl ilr$k wflnrit, 1lrr':rl nlnrr* rlomnti ftlgnlnrttttr r{rllt, utctlrlig
hr:v*rlcnt ul{ óri vftllnnt, hrlgy rl hajti v{t§y t §§iütiirik vttlnmi
srikhittr, vngy orrul lrrl"*lcl lcslkllk rr föneketl$n rttóly*óglxt,
l'óg{l| l§ u, Éllrut vttttt rll bírnrrltnl lelíttlti iintudntrrnrnl,

litlellúrrllírrr fótrytr sllttltt niá nítlotnblr úc íelí*brt*xt*tl,
l,igy kítrülbtritit ittt ilvor, rtilrlsrum{t óx lt(r*zr'lh raítkehn,irl
*trtlmr 11lll el{ltttlm ú* lentlrett rítm,

*.* Nt}! * ilr;úlalt rnell, -.* rui ujlír,g?
,íujlrúvttt íeltrltont, *rrt tt lóttrgotílm nrtgtnpintrrt.tu tlt{i,

erontct {l* lrulántókrlmat C* nakllritrttt, ,ltogy ktmrr*rtt íx lx:,
kil.is* tt krr1lottytt*t lxttttt.

-** lllzuny ..*, str1llt, ,** .iókorn sel), I}ü tltllt g* nekil lrt,l
§ íeJJ§lI Ntirr"rrsett kl * rllrlii l'ett*kel ltorn vttlntni jól irrrlult
n rlttltrg, lltr tllrljtl júrrr íordul, Knpirtt vnlnntil, ennl?

lVl]llndtuttt, lttlgy rá ge tudnúk nrlllttl gz éttllto, er1,o ogy
tinkupt'tlx'll ktrvrlr 1iítllttkírt óg vlzcl uelott itrnont ós rntlglrtt
lnil§&íní!t l}tt*yOtt.

lltlkor t'rjrrr eljt}lt, rllonr {rg t{lrr*nl$t kört hovertenr, nyi"
ltltl "qztltn[ltrl ilter$dtctn n siltóllre, u bttogróg ntujrlnonr tel"
je*cn elmull, tltl tllyun r*mcs *r6dülós ól nrngnsllun ltlrogdrt
járt * nyo*rírlrnn, htrgy tlgy;rólvírn móg t,orsRnlrll volt ol"
vlr*tni, Ánrlnk{vül utlttden tngont *njgott ós ttgy ófcíl#m,
hrlgy n kíltól, ulttlvel rntgktit{irtek, tüzllttl vtttt, Ál nd,unttk,
*tttclylxln f+ktirltonr, ll $uí|l|tl cgti**on lrozrtltnrlorott ntár ,Rr

óteternhcz, nz *lr{t lírtogatrl* ótn tlltalt hrrx*rfi id{,}bon p.ldis
rllmjiitt d írllelern, arírttrl n f§tkosr} hrrjópntkúnyok mlntl,
utnlkot rrrlnrolyik üi ilrcottlötl krlpplttttl nlf§ tl knm()r rótll.
képok nliutt. untelyek lrlrlilnlrlnr}lnn kílórtettelc.

A crtrpó*jldr nr*gnyílt óg u kózilrlurplls pl*logírrr* t|

ruennyorlzítg nnpfírny$nek tünt slőtt§m; n fóny u§y§n ncllt
ltlttntntt ogyttbtt, mlnl n vustag, ,t{itót hajógorendúkrtt,
tnctytk n biirt{iniimet ttlkottúk, rn*1;ln mnj<lttenr felkióltttl"
lunr * bolrlog*ligt$l. ü]l{í§r{tlo r.iiltlczeurfi ernlxr jiitt lp rt

lflltc;{ln óc ótt &s?tsy§it$nl, ho1;y hlr.iíl lngndoavn jüll,
Á knpltírny kitvetle. llgylk rcn xrólti uz tlsyik nekltírtött r'rs

nrrlgvilrtglílt órr Étltiitürte & §ül}olltci, mlni naelótt, mlnlutl
lírrt*uson t'urtlru güttll pillunittr**l vtlr*gáltrr urtlomut.

,*_ lttrtl, urunr, lúlltntju mryn ir* * srrllrrti m*§ nz elr{l,
*-, nllrí|n§ líu, dtvÉgy niltt:t{, luv§ro§ §í§mt er{l nlntls, tudjrr
i)tt ls, tl nlt jolent,

,,", lln nt,trr vngynk"lturuzsl(l, Mr, I|l*rlr *-. mrlndln tt

{t"o|r,tt|tJtlk. )kupltriiny,

.l
I
p
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Már f*lúlícstette ae 11JOí]-on
u cirróbt,rpircrs évszátnait, a bctíi-
vető lrnrá(.

n Uehavaztrtl éjszaka türnpa
k€ksigberr t,ertilt szerteszét. Az
úgí mócsesek hideg, messzi fónyét
villogvt szihrázta vissza a sziiz-
íehdr bó. A békességes csentlé
vrrlt nriurlcn. Ki trrdia mikor ?
éjfdlkor-e, előtte-e, utána-e. a
sok-sok kókesen ra§yogó r:sillag-
hoz egy új testvér érknzct,t.. lJi-
cike. lruny<rrgú holrni, a Nagyúr
tlicsöségéból egy szikrányi fény.
Az előbtr rnég seRrmi senr látszott
odaftlnt § mo§t ttt.t lrunycrrog belt
a kéklő vdgtelenlrc, il szunrtyatló
ííildre a §ajncólsnckér tnelliíl. Oela_
re lttlelt ók az Égísze kÉr tnellé,
lrrr€1, vl'tnrlrlroljclrr vclc. ki ttrrlja
hová. lti tudia nreddig ? l Vaj-
jott ki vette ésr,re ezt az {rj, kis
csillagot ? Yajjrrn ki figyett, fcl
rá ? §enki.

+

A kisrlerl szeme csodálón.
virlárnatr kacagott bele az új
kiirnyczctbc, A szegónyes kís job-
bág_r,-házban szombríían seróent

{]§y{)t-c6yel a nelrúzszaqfi mécsts lárrgia. r\ seenvedósek-l,í{yl:t-cgyct lr nt lrózszaqt'l mócsts láltcia. r\ szenvetlósek-
t iil agyorrgyötörl. rnyilrc eÉy§zeíű sz]crníerlőt í,crít cltek.
H&rom ,iiiegasszon"v - gyii§uiilókell] a szobátlan itle-orla.
A szomszrldrrk. Láss'rnáf a g;,eriiklröz -_- irrtett a iegögöregebb,

rasztunk,lrátrn a sötétben kol,üró assiónIlátrír a §ötétb§n kol,üró asszon;rhoz, -* rrrajrl rrri viriasztrrnk,
lrútlkrrzuuk addig. Á két néirő te is t.tiiilolt. §íri lrarrgoi

turtja ? 'l'c §(,nl tutltarl. .\zt .slttt. lrugy lttrlrnult, ttzt. scrtt,
hog§ lrová mégsz, §tm &zt" h<rgy kik a §züleid, §emmit,
Veirtellin atyáúal azt }tittük, lttlgy megseállt a gono§z
s az hajt tégetl mtrrni, ntert tc fianr rlgy sztilrheitél rneg.
vagy.,kpboroltál el hazulróI kis gycrek fejjel, Scnki setn
kciéset{ azóta. Mi fclneveltünk. tanilcrtlttnk, fiúnknak is-
rnertünk. 15 óves leiretsz mü§t- 1]8y gondoltuk, megértól
ínár arra, hogy válassz, §elé<l fiarn, ahogy megfigycltenr.
az iirök kóbtlr, nyugtalan vére §zorult ; téged iíz, hajt
valami. §losl fiam választanotl kell a kóborlás céltalansága.
yagy a szerrl magány e koltlstora között. Válassz !

Tórrtrehullt a kinti világ gúnyájában éló szálfa ember-
tegény a prior elótt. Nagy, erós ,harcok <l{rhak lclkében :

sz-órnébcn - varl tiiz lobogott. Kinézett. a cella ablakán,
!-ényes nappal yolt, nem csillagos estc. A rác§o§ ablakon
§,a§tag kÉvében iinrlött be a napsugár s bemosolyogta a
tértlelőt bdkessóges fénnycl. llíegi uhÁszodott lelkének háhorgó
l.tn{il)re. . . Vá]assz l . . . Yálasztotl:írílr atyánr l § az üjit
(,l§odálato§ k6k sz*móben nincs n*lr selnni a vatl tűztlől,
c§ak az alázatosan felnéeij szomek sarkálran agy könny_
csepp" t'alán a trücs{t ó96 ltönnyti ezek, melyek antrak a
kis vánrlrlr csillagnak szólnak, ott a G,öncöl mellett.

A Secrrtkirály alapit otta leyhnz isterrfétő haugulatábart
a va§t8g g.ycrtyák viiriis fejüket nyugtalanul nyujtogatva
küzrliittek a tOmjón flistös homál,yílval, Á főoltár ígszületc
aranyo§at} ragyogott az éneklr3 harátok fcje felett. Á tem,p-
lom zs{rtolásig tiirnve volt. Papot szentelnek. Aat a esodá_
latos szemű tial_alenrbcrl, kit. Vencellin atya hozo[t régen
a }regyeken tulról. Azóta is soliszor líttlák itt §yulafehér-
vároÚ, mert a prior ür ugl,ancstk magával vitto {rtjaira.
híilyen rnás volt ol1,ankor ez ar, a|áz.aLos, csertdes gyerf}.
Szem(:belr tűz lobogott s ír§,v* i.ilt a lován, mitrtha o<la-
öntöttél< vo}na, I{,atona lesz ebböl ! *-- sutlogták utírnuk
íordrrlva a ndpek. §okat látták azul,án egycdtil úlrl(igélni
egy nto}tos í,önltön, az errlőben, íhegyre járó ernberek *

aZi is sokszor látták, arnint ütt áll azon a magason, lrol
leghamarabb fehí:rlik a lrö, egyetlül, némán, ahogy rnerőn
rrór. nresszi ketel íelé. §{ost ptdig pap lesz belőle.

A trarátok soksztrr rajtakapták* amikorn az éjjcli itlőben
is, arcát az alrlakrácshoz szodtva néate a esillagos ege|.
sőt rnírr utóbb a cellatársa is vtlc nézelódött, sokat lii*
kaptak a clologért, de solrasem mondták, lrogy nriért ús
mit nézne]r. Már olyarr csendcs bolon<lnak hitték ökcl.
Vcncellinus at.ya ós Pclburtrts atya, ki tsajor Gieella hsrájá-
bó} jűtt iele, tanítgatták a kóhorgóvérű ifj(tt. s lramarosan
tlámrrltak gyors eszejárásán és okos kér<lésein. Egyszer
aztán a tanitómestereh a.zon vették magukat észrc, lrogy
ők hallgatják q fiút, ahog_v az lreszél valanri szép, tne§$r!.
országrtil, otl a távol kelt,ten, a nagy f()lyó tájáról, az
óshaz.árrril, alrol rnég mindig ólrrek a'vércinkből s ltogy
azokaL is idc kellcnc Jr<rzni, hiszcrr van itt }rely elóg és . , ,

mcgielcnletlék ezcket a priornak is. (iorrtlrrlkoztak. Hln l
Ez a gverekembcr igazai besz.óthct, ; ltiszerr a nemrég ol-
húttyt Angelico testvér i§, az olasz, emlékeztek még nrit
sugdosott ? Ha]álán volt rnár szegény s bíineként, gyónta
meg, hogy eltnent egy§zcr erről a helyröl jó messzire, }rrrva
téríteni rcndelték s hogy ez a hcly túl van a nagy, sárga
hotnokon is és lrogy óit olyan szokásír, beszédú-rrép él,
mint itt a küznép. Azt hiszettr l,alán az öshazábarr járt,
<le az 

_ ut4t, hogy merre rnent, n€m tudtfl msgmotrdani,
mcglralt. Ez a fiú meg szobatársrt íoglalatoskorltaká beteggel
s,lehcl,, hogy Angclic<l lrcszdlI nckik mintlcnfóléről, líeáliarr.
Nem lnottdom. . . van valami alrrllja. . . <itt esak Angelico

lgggylltlt bele az élet gyászotó csendbg . . " Ivliatyánk IIr*
istcn ki _vag§, az menüyégben " . , §zerrtsziízarryánr ! --.
szakft bcle mtÉdöbbent hanpia a lrarrnarlik asizonvnak.
ebbe az irnamoinroló csendbei"*, enttek a g_r,eröknclí foga
van l

$atqll ijc<lt a_sszony area suttogja felctte . . . ez it
gycrök 1áltris gyerök.. .A tálto; gyelök azonban - nenr nagJi on né.eegette az
iircgasszonyok cseidálatos arcát. elfortlítottir fejét. Osoclálatos
kók gzeméb*n mclst a sercegő halotta§ mécs lát}ratta magát.
onnan a kicsi nlrlokr* siklot1 tekinfete. kiltézett az ablalion.
*t {itincöl mellől rámosolygotL al, áz új kis csill,ag, ő rne.g
vl§§za fá t kiíehérec]ett ké1 piciny fogának gyöng§e. Nézá
rnán_ no *"nrond,iák az asszonyok, ].arriyalkáiiát, niosolyog !
,lJedií l.alán nern i,s azL _látta, perlig talán nem is annak
moBolv§ott,o hanttn az Egiszekttrnek s melletlc ennck a
lrls vándorcsil}agnak. Á csíllag ós a gycrek írjra össztr-
tnosolygotl"." A tálto§ gyerök.."

Felrérr,árbarr, mel;r Cyuáe, az utolsó pogárry er<iétyi
vqitlíió. volt, vasÍag fÖhér'falati magányálrán' attót< a,tÖ-
ntottko* atyák, l fehór barátuk. Egyseerű, tirege§ ceilábart
büszke, szépnövósű .fiatal gyerek iillolt, alázalosan lehajtva
íeJét hallgnlla a priort, kinek }rószakálla beleveszett, a
cgulta íehór szinélle.

Fiam l Tíz évt nrár, hog1,, itt, vagy ttálunlr. 'Vencellirtus

rrt}ra tíz éve hogy rárl. taláIt az orsz.ágriloIr, nhogy jöttél
Gyulaíehérvárn felé, Otévcs voltítl, avagy csak ltégy, kl

16



tudhatná az trtat, de ő szegény már. . . na8y folyó, keletre,
t{rl a sársa homokon ! . . . erre nem lebet csinálni §emmit
§ern, nem-hog_v még ctindulni. . . pedig, hm t igenis, igaza
van ennek a gyerekembernek. Ná t gyerünk testvérek a
litániára s a §áron fehér csuha eltűút a klastromudvar
íái között.

közt, ha tud. Nagy dórrel-durra! el is vonult Béla és udvara.
Gyulafehérvárát- szemeltók ki szókvárosnak. Odafor-
dultak. 

*

csendes izcaloínmal yfuták a fe}ér barátok házukba
a székely királÍt, Bélát. Felsorakoztak kétoldalt a nagy,
kitárt káoun belül. Olyan volt_a két sor, mintha fehér

. és felhangzott. a fópap szava az előtte fekvő §zonte-
terrdők felett. KÓmolyan,'fónséges egyszerúséggel suhant
,szerte a templom terében mlnden §zaya. . . s én meg-
szentellek és fnegáldalak titeket, hogy elmenvén tanítsatok
minden népet és nemzetet. meekeresZielvén őket . . . s adom
,a hatalma:t a bűnök megboc-sátására, hogy akinek meg-
bocsátjátok, meg legyen bocsátva s akinek megtartjátok,
meÉ leÉven tartva. .. Der Dominum nostrum Jesum
ChrjsturiÍ. . . és áradt a sztnt olaj illata és szállt a tömjén-
füst felfelé a magasságos Magassághoz, permetezett a szentelt
víz s a tehajtot-t te;íí nará[ok a népfel együtt z(tgták. . .

.Ammen... Ammen... t

kitárt kápun Üelül. olyan volt_ a két sor, mintha fefiór
törzsű nyír!á\.álltak_ volna _gtt_. Eppep olytn n_émék, fpperrtörzsű nyírtáX álltak volna ott. Eppen olyan némák, épperr
olvan máíátólértetődőek voltak. A prior állt elől, kis, fekete
kdreszttel-a kezében. kissé hátrább fráter Ju§án a szentelt

a székely

körébe, az erdőbe mert már hó lehéilett
a nagy_hegy_ekr$ _i§e. szedegették a, gyógyíüveket
s elszélediek. Julián_Js .§,ellért egymásme[ett 1ópggetve

s szól a főpap... a
te neved pedig test.
vér, mától fogva le-
gyen Julián, a tiéd
meg Gellért, a tiéd
íne§...

,l .

A testvéri csó.
kok után elszéledtek
a barátok; ki-ki a
"cellájába. Julián frá"
ter és Gellért fráter
még ott maradtak az
áhítatban. Hagyták
őket. Ma az ő nap-
iuk van. Az _ébítat
hosszú kábulatából
csak az egyre nö-
vekvö homály kísér-
teties árnvékvarázs-
lása riasátotta fel
óket. }Iárdelje§ pom-
pájában tündöklött
az ég, alrogy kilépteka templomból. Gel-
lért, a hűsPges, ra-
jongó cellatárs e8y-
szerre nézett fel alá-
zato§aír csbtlálkozó
szemmel a ragyogó
égre, Juliánnal. Nézd
csak - mon<lta Ju-
lián, - milyen szép
a Hadak írtja t Tu-
dod, amiről'tegnap
meséltem neked. ott
m€nt el Csaba ki-
rálvíi vitézeivel s ott
teít vísszajönni is

vlzzel. Mélven meghaiolva mormolták a barátok az in
aeternum ainent a ÚosÍ érkezett király laudeturjára. Befelé
indultak a nagy ebédlőbe. A király ltt a priqrral beszélt,
ki oda_oda szóIított egyet az atyák közül a klrály elébe.
Aa ecclesia ügye érdekélte a királyt, hogy van-e elég pap
mee templorr §zerte az orszá§á'ban. Béla úr mlnden szóra
figrüelt. Ju[ánnak tntett most a prior. Gyere ftam ide a
iaj§trómma, hogy ismerje meg ürunk,áruT"i3iií3Jr}",il1l

ket ls. Béla ítr bólin-
tott. Jullán olvasni
kozdett s e résahez
is e]érkezett... szent
Medardus napján el-
költözöut az urban
.dngelico testvér, az
qle§z, kt... hangla
zokogásba csu]tlott
el. Csodálkozva né-
zett oda rnage a ki-
rály is. Ml bánt tisr-
telendő fnáter ? Talán
kedvos tfusa volt az
elhúnyt fordult
most hirtelen a prior-
hoz 4 Nagyítr,

A prtor zavará-
ben ezt §om tudta,
hogy mit monrljon...
nem iggrí... azaz,
hogy ls volt csak. . .

Miért. könnyezel ?

- fordult a királv
Julián felé. Ktrály
úrt*görnyed!meg
a barát, - ez az
Angellcus testvér
me§§ze földet bejárl
és ott...-- meg§zo-
ruh rajta a vezeklő
öv, kín vonaglott át
az arcán _. . . és . ...
é§n nsm semmi l bo-
'csáss meg, uram ki-
rály l ... semmí. . .

neki... s nézdl
arrafelé van ks-let l lgen, arrafelé van }<elet - sóhai_
totta Gellért s szemtrben ugyanaz a tűz lobogott,
ami Juliánéban. És ezek a tüzek mo§t félreérthetetlenül
találkoztak, összeforrtak és mégegysaer fellobogta! o_dq,
hol kelet felé mutat egy kis csillag, ott a Göncölszekér
mellett. És bent a ki§- cellában siorosabbra hílzta e6ry
fráter a szöíes övet sajgó derekán s alázatban, bűnbánat_
ban meggöúyedt hátíin véres csíkokat húzott a vezekló
korbács. 

*

Ucv volt aztán, hoÉy András kírály, kinek neve mellé
sorban"á II. íródik,'farattan jött visszá a szentfölö csatá-
rozásokból. amivel'aztán nem-sokára meg is kezdődött apa
és fia Bélá között az áldatlan viszony, a marakodás. n\z
ország irvakára íriból ráült a turáni átok. Két pártra §zakad-
tak. Áz eqvik ré§z István koronája rnellett maradt ; olcsón
mérték aíritta a királyi beget, a másik rész csupa fiatal,
lobocó vér volt. az Aiüás-íia, Béln mollé állt. Béla epJe,
vltéz-séae meltett. orszá§olni tudása és akarása mellett,
nagyoli gyenge iényű volt András klrá]y mind€[ c§8,
lekvése.- 

tsélát aztán apja Erdélybe küldte, hogy,_ot_t uralkodJ_a
már ki magát"egy§ier s ott-lázadozz,on a székelymagyarok

q kezében, csak a háta mögül hiányzik egy }rarát, íráter.Iulián. 
*

Ő es Geuert meg még többen, kimentek a he8yek
be, az erdöbe gyógyfüvekéft, mert már hó íehérlett
cv hecvekről ide. §zótlanul szedecették a pvóqvrüvcket

§ el§zeleoleK. Jullan e§ u€u€ru €8yma§meueT,t lepege[ve
hallgattak. Még egy fűszál sem volt tarsolyukban. Mentek
előré. E8yre csak'elóíe, már llhegve kapcsolódtak a mere-
délven ecv kis fensík felé. Lihewe. izzadva dőltek a mohos.

már llhegve kapcs-olódtak a mere-
. Lihe8ve, tzzadva dőltek & mobo§,délyen eg§ kis fenrík felé. Lihegve, tzzadva dőltek & mobos,

szüike sálklafalnak, de szemük már me§§ze járt innen.
Tírl azon a tar hoqven. t{rl a havasokon. Ipv t-aláIta őketTírl azon a tar he8yen, títl a havasokon. Igy taláIta
az a nécv ember ts. kik vadászíewverelkkel most érte.az a négy ember tr, kik vadászíegyveretkkel titost értek ide.
Az egyik elórelép s halk szóval köszöni ráJuk a la3deturt . . .
Király úr. . . roggyan térüo a két barát. En vagyok,
thztelendő íráter, én. Ni csak t - mondja csodáIkozó
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örömnlcl. - ez nlcg a sít.tj lrartit, i'irrls lt.ll "Iuliúrr sítnnt]t
arca. Mit ki,resncli erl,tlfeló l_isztelerrrlőstlslt.k ? Gví,lsr,-
{üveket ... uzaz, trúz nyiltan a kirlilv sz(,niébe .ruliáh ]],
gorrdolkoztunk, íne§§ze nóztíink Nasyúr, l)crsze ilz emtrertk.
gyarlóságaitr tépekicltetek ? l\fost az-Ógysz.er netn, hanent " .

hanern ? - - kórrli a királ;,, .Tuliárr iiit, ntegfeszül a fchí,r
csuha._alalt,,ar_cán kín vónaglik ál, tlc szörnc már rlgvc
k?_pcsolódok bele a királyóba"- l{irobbant ntindctr, akaiás,
ct1l, _törekvés a {ogadalonitól, iinsartvargatá§[óI mcgkínz.ott.
célokat eltemető töstből, lélekbő]. Uránr j C}tt me"szőkclcten,
ahol a rni népünk pz_ü!c}ett, ott valalrol a ná§y prrsztákrrri
még vannak n mieinkből. Ott még vanttak niágyarok, kik
nenr jöttek el onnan új hazát ltdresrri . . . sokáir. rtab.y,rrr
,sokan vannak s mi itt ólyan kgvesen - . . Király {rr ! Hbrrtirlc őket, telepítsrt bc őkct ebbe az ál(lott, tö1,1bc, lcgycrr
végre e,gyütt a törz§ " , . Álmos vezér rragv törzse, A lŰrát
szava lángolt, gyujtott, a .iztme soha§Óm láttstt t{zze}
lángolta a felszaba<lrtlt, léIek csapongó lritd,t. A király kíséróiis orlajöttek, hogy haIlják a siót."Ccllórl sc ldrtlill, trrár.
ttagyogott a §zclnc nelti is.

Előrelépctt a király s lárrgrrl(l arccal ttézt,l t a bariit
beszélő sztinébt,. IzgatLt t harigolr ltórrlt,zl tl, Honnatt
tudod te ezeket tráter ? Sokáig ápolója voltanr Angclico
testvérnek, ki rrtolsri órájábarr i§ cgy titiitinös népről trresélt,
arnely, szava szerint, ugyarr-írgy 1l, }reszél és- cselekszik,
rnint mi. , . ő olasz volt, rrrit-':trtdott ő alr)roz, tro§y kik
aeok, talárr, sejtlrel.te csak . . , cic én tutlour, 'lrtrgy- azok
a mi vóreink, azok is trtagyarok. kik álrítarrak !i {estvéf_
nemzet után. lgazarl ]elret :* révcd el a királ.y, - a rlajkírrn
sokat mcséli nckem órrlclics rtrqéI<et. host, i te]tér szat,r,as
hazájában még vannak rokortoÍ;, tle meTósznek tat,tottamezL... hiszen oly nlt,gtutlhatallsrr, lrogv merre vannak s
rrl1,_elérhetetlen tninclez. . . , rnintlra srilrnj[ott volrra u király.
Jrrlián tclnózctt a királv art.ába. Gontlolkozrrj Iátta. Neni !

ez nem mesc_! Angclictr 1eslvér lragy tu<lonrányti pap vo)t,
s mikor.meghalt_ azt suttogta a ftilcmbe. hogy..'. kercstl
íel iestvér_ azt_a h|yet. ". hozr:l cl íjkct ide..l-eredj hozzá*iuk... várrtak reád.". Julianus szeme ellrotnályoűdik ---Rem tudta, hogy az ón, várr<lorlásra sziile,tett"vérernnek
rrenr kell biztatás, nem fudta, hogy nekern választanom
kcllett a kolostori magán5, é_s a libborlás kőzött s t}oÉv
fn. a ryqg{n}t vála§áottarn, ó ! hányszr-rr néztem érr azóTir
keiet_Jelé ! Hányszor §iratta|rr rneg dzt, Irogy ott, a halórló
Angelico.testvérnek ln_eg{ogarltam,-hogY elmegl.cli . . . oda,
gdq, hgt cLjárt, hol az őshaiát gyanítoŰ, a nép-tim bölcsőjót.
Ezórt futcrlta el szememet a liónny, mikor tátosatásotli<or
Atrg.elicus nevét olvastam az írásból. Fájó emlékÖáető volt
az ő rreve s az is marad. Emlékeztet az elérhetct]enrt, . . .
mert. lebilincseli szent láncaival vágyaimat e célok felé
| |9sa.dal_oa.. . . _ap így van ez iúl. eierrrles alázattal haj-totta le feiét a két barát. 

.|
I{át ír<l csak fiam !oy4bb, rszzen íel gonrlolataiból

a király . . . és ím ezennel, királvi szavunkkai elren<leliiik.
hogy_ama <lontonkosrencli fráter, liinek rreve Julianus vaeyon,a rokontörzseket felkutatni renileltessék és kiküldö§:,§ék:

órzeltr, lrrlg.y orla kell érrrürrli, csak ki|lrrlá*.." kit.ru.tás .*, láztól
ógő arcíü, a fű }rííviisébe nyomja. Nent... én már nent jrrtok t|l
o<lái$... én rnítr tretn trírrrm ttrválrlr - -.só}rqjt e ná§ik" -,,dl tt:
csali. menj, te csak eredj el órtiik, nrert , . . .Irrlián l . , .

{n nag},otl lázonr . . , .Iuliá.rr ótr " . . '... na§y vercjtt_lk-
gyaing}/aik iepték cl a rongyo§ruhájir tr:steí. Julián tchctct-
leníil rréatr: a vergődést, lrrrátlkoeolt, l.eszállt a íorrólevegiíjú,
tikkatlt e§te. A títvol!:an ttieek gy;,rltitli lti s itt i§, ott i§
piros lőrként hasítot.t.ak }rele n l]ekete mr:sszesógbe. Jrrliírn !
nézd l l ott ! ". . rr,tt tűz ég ! Ott r.anltak l A }ázas ember'ek
ltiugró szgrnntt-ll f{trták bele a sütétile, mely retnónyl takarl.
el. nrely óltrtet, cÉlt rejtegctctt. }Iin<lkettőjiik szive a §yakuk-
Lratt verl , Siz.z orlir l .. mosl fchér szarvas rrgrotl ki a
tűzbői s fut, csíllagokrrt rtlgrlosva lf áz ógriil, a l{atlak útja
íelé -".- nézcl, nrilyctt gyiin_vtirű l Julián issza, az ég varázs-
latos csodáját láeas szenlt-ívol" rrgrarra, nrcntte, rrrjntlen
izma rnegfe§zül, de cgyle jobbírn rrehtlzetlik rá a beteg
társa, kit á1 ri)elrlc Iart, Diibbcnett(,l liop a 1úrsa szí\,thez.
11trllsól tlo1,1balrf az. \},ösziirgii sírással. lncly visszahír,
d,s sirat eg}'szerrc, fektel{,c lt, a lrettgt,t, rá?.!"al, szr'llíl,ja.
úleszti. , , tle az neln felel, csak a szctlre rróz ítllíieló lritlegett
ós tnosolytlgyá, fel a ljlaclali útjába., hol tovább vágtirt a
íelrér searvas. Gellért l üellóri ! l .- jajdul e${y paua§z()s
hang a rrérna éjszakába ,-,- tc is elhagytírl ? ,--- Fájdalmas
hangia tovasiklilr a tüeek áhíttttt ,nrclcgtr tc.ló s lrangtalanrrl
rosy a halott tnellé, ki mosolygó §zelnlrlt,l néz rr t.ovatiinii
fc}rór szart,as után. 

*

Cs<ltlálktrzr) §zelrle a túlról jött,tlt riarltságával nézrltl
kiirüt, Hol vagyok ? tnot1,ogja szirrtt, rnagálrak; §átor,
pulra bőriik, szőnyegek, l,ell(les rrrlrn raitatrt, rrri , . . mi
van velem, rni lehet ez, álom ? S szint,t trjla elalél a gondo*
latok keresésóben, \rillogó szettlű, fekttclraiit liú hajlik
rnost lölóje mosolyogva, biztatóan és szól haztá, !§cm órti,
hog1, tnit monrl, 8yorsan bcszél a gytlrek. Int neki, hagy
Iassabban ; a gyerek megérti § tagolva lreszéi ** ni ! ennek,
a fíírnak olyan rrrlrája van, tnint nekcm. gyerekneli tt klas-
trombarr, rle már elzavarja a gondolalaii a fi{r szavainak
értelme, lnert érti, t Uraln Isttln, érti ! Érti a §aavakát ! az
egé§z be§zédet ! mín<lent t Ez nta§yar szó, ez rokonszó l . , .

a többi hálateli zcrko§ásba fül. Iis könnvei rálrullanak a
íeketehajú, villogószeiníi fiúra, kit {estvé"rkÉllt, §zorít vad
örömbett dobttló szívére. Lél nem is tudta, h<rgy uri is van
rnost s )rogy rnit is kell tenrrit,Í1,osi inieá urÜi áL s ntiérl
sír cz a solrasern látott. az íi nvtiivükiirr trcszéIű i<legen.
Nem tudta azt sem, hogy enrlek á' mcssziról jött i<iegen'neti
kürttty_e árjából a í.,jérc huilott az eljövenrló idők kereszt-
vize."Szólni ment apja rrrának, hogy ielocs{rdott elz a külö-
ltös idegen, 

*

Á nag.v vczéri sátor zsibaia egvszcfre clhallgatott.
}tog1, felállt a vezór. Mond meg te lióitelctrerrrélt<i i-tlegen.
ki _a ni.nyeh,ünktin_szólasz, rokónttnktrak, az erdélyi kirátyt
:,3k, ki képébtn cíküldt, iége d, hog3, éÍlink Cs vag_vurr"t.
Ha.pedig úg_v akarja, rnajdan írlra keltink országábrr irienni.
._u.li{1 _testében tneleg e§ibtrrrgás órnliit,t végig, rneghajolt,
Kisebbik fiamat pcdi}, Lól,t, ótt<tiiarinr velcit 1zanói tirva-
sokkal a íöldjeink hátáráíg, lrogt, lrántódásorl tre cssél,.
Vidti hát te, ki a királytld iáttosá'vag5,, testvéri kiiszönté-

írta nevét. Palotás szolga vitte át a
klastlomba a kiráIyi levÖlet.

Es azon a téli, havas éjszakárr
fényese,bben.,r"sygggÍt az a kis'csitlag,
att a Gijttcöl ínellett.

,}

Már alkonyatba ]ruItt az izzó, té-
nye§ nap. Két rongyos, agyoncsigázott
embere4 csodálkoeott, szárrakozott a
búcsírzó vörös fény. A kisebb ziháló
mc]lel feki,idt a puszta füvön. Máralis
látszott itt lenni. lVíonrl ! ? milven
hosszű az idő már. hocv ílton vapvúnk
- fulladozza a betÖ§. Bizony]," már
e§y éveis elmult... a kísérőkbőt
csak tni vagyunk még, de miir mi semsokáig feleli, vagy csak suttogja
a másik, összetört embér. De rnost már



sünk neki s megölelte a sátornép rivalgása közben a meg-
hatódott, barátot. 

+

Hosszú az írt a határ hopjáig. Mée lovon is soká tart,
Julián barát és Lél igen megszerették egymá§t. A fiú gyors
eszű, érdeklödő legényke volt, Biztos ítéletű és bátor.
Sokszor üldögéltek á kóső éj§zakákig sátraik elött s beszél-
*ettek arról, hogy a testvérek ott tírl a király palástja alatt
Írárnem áldozúák lovat Hadírrnak, ítj hiten vannak. Szó
került Jézusról, a menyországról s Julián nagyon vigyázott;
hogy az ő Fis barátja lelkét me8 ne zavarják na8yon az
tri -riolcok. És elvetödött a kis pogány magyar fiatal, szom-
iás letÉében a hit misztériumának csoclálatos magja, a mag
kiXelt s egy kis patak partján, mcly széltében szeltt, a mc-
zőt, lehaitót fejjel fogadta a keresztvíz megváltó cscppjeit.
A határ honiánál aztán nehéz szívvel bűcsúztak. }Ióg Iát-
iuk egimá§{ úgy-e, hamarosan ? Igen s ha itt nenr -,
Íeleli."Űem is tuÖoni, miért, a barát; majcl odafent. Fel-
néáék a bárányfelhős égre. Lél s hátrább a vitézek sokái_g
néztpk csodálkozva valamin, mit rnaguk sem igen kutattak
s azután meggyihikelt lovakkal vágtattak ők is haeafelé,
A kót lovasc-sábat után messze szállt az {tt aranylromok_
nora. Az esvik áranycsík keletre hüzotl el, a másik nyugat-
iak; mtriiha soha-sem akarnának 1öbbé találkozni.

Béla, immár magyar t iiatytent, fény_es utlvari soka,
dalmávat együtt nagf örömmel foga<tta Julián jelentését
a látottakrÓI, hallottákrót, A kiráty {tr résztvevő szívvel
halleatta a 'bátor pap emberfeletti szenvetléseit. Netn
akafta az elmondani,- di hát egyedül jött haza s cl kellett
számolni a rábízott emberokkei-is, Mcgkönnyezte kálváriá-
ját a király.

is elérték egy héttel hamarább, lr<rgy gonclolták. Most,
az íri do]goki- a viszontlátás öröme a 

'többieket. is bíztatni
iózoiat s" sáinte szálltak a lrrvak a hosszú mező tclett.
Einve" sehol egv lélek l Nóznek erre, néz;nek arra. Porosz*
fátriax a lovaE*is. Még csak egy sátor sem látszik. Julián
lova trorkanva ugrik félre. §gy lrulla. Ni ! rrtt is egy, ilt
is s vógig, amerrCelhaladtalt, ivonyú sejteseík vatl vágtájá-
ban, nriúdenütt perz.selés, ölrlökl{s nyoma, bűz s a fekete
mattarak napot cltakaró felhőjc. Es Julián jajgatva rogyott
le a íöl<lre a-régi sátorok vércs, üszkös halma előtt. A halál,
a pusztulás e borzasztó ron§sa tetejóbe három fej volt kop-
jáia tiízvc. A középsó Lél-É* voll,

k)l iruren, cl ! Összetörl" álmokkal, a pusztulást víve
lríriil az öröm helyett. El innen, el l A végitélet e szörnyií
hetyéről! 

*

Még fülébe hasít az az irtózatos_ or4Jtás, a Jézu§ kiáltás
elhaló z-aja, a karrlcsatlogás, az üldiizők vad riogatása., .

most ícléie sújt egy-kettő, száz ördögi arc, vadul vigyorogva,
többre nóm emlé-kszik. Most itt- k{tszik az erdőben, szintc
fától-fáig, iártányi ereje sincs, pedig sietni kell, nagygp
sietni. Jőnóok az'ördöp-ök sárgán, iszónyato§an, sietni kell.
fától-fáig, iártányi ereje sincs, pedig sietni k
sietni. JÓnnek az ördögök sárgán, is_zonyatosan,
§ehpi rnár iiszkösötlneli. . . előre l Ehes. szomit§"lii]'ma, tiirXoitianef. . . elöre í Éhes",
mióta nenr eyett, ki tudja, míóta rohan j

ÉheJ, szomlas, ki tutlja,
rohan itt, mirrt egy őrült,mióta nenr eYett, ki tudja, mióta ronan itt, mrnt egy

e§y h(,tc, eg.y lrónapja vagy már száz eszLendeje ? So
eiót oaa -.'- lihegi. Előre csali ! Fuss ! -_ hajtja l
A tróniléncsőién6l rogvott össie. Elsötétült előtte n

a vágy már száz eszt.endeie ? Sohasem
Előró csali ! Fuss ! -_ hajtja magát.
ogvott össze. Elsötétült előtte minden

eiőt oaa j] tihegí.-Előró-csal1! Fuss ! 1 h_4itja nlacét.
A trón'lépcsőjén6l rqgyott össze. Elsötétült előtte. mrp{ql
s feketére vál{: arccal-§utto§ta. . . király ür, vlgyázz l Ott
már nincs §emmi *- mutatótt erőlködve kelet felé, * ottt felé, * ott

eletröl jönnekmár a halálé minclen . . . vigyáaz n4gy rlr l Keletröl jönnek
az ördögök sárgán, is_zonyafosan s a sárba tipornak, ha . . .

nem... készülsz! En... én láttaml... én... tu...
Néhány hónapos pihenő után, jól felszerelt, ünnepélyes

kls csapattál indult meglnt (rtnak fráter Julián, hogy elvigye
a királv hívó szavát. szerte furcsa hírek iártak már akkor
kls csapattál indult mégtnt {rtnak
a király hívó szavát. Szerte íurchivó szavát. Szerte furcsa hírek jártak

dom ! Vi. . . gyázz l * Döbbent csendben vitték ki a
király palástjávál letakart lralott barátot. A <lomonkos-
baráiok klastromában halkan sírdogált a kis harang s e§te,
mikor a csiltagok ragyogása a békességet hirdette, ecy_§i§
csillaq leszaladt az-égről, onllan a GöncöIszekér mellől.
És lóira ült a véreskárdos királyi hírnök s elszágul<lott.
Méc bele sem jött lova a vá§tába" keleten már megdördült
azag, homok§zínű felhők tolultak az ég aljára, villámok
dördúlése szakította szét a viharelőtti csendet s rnár zúgott
is szerte végig ezen a szegény országon a tatárok.rqbaja,
a sárga vihar. Bozó Ligula.

az orsiágban, hogy kelet felót maguk az ördögök jönnek
meghódítani a viIágot. Megborzongtak a lehetőségeken az
emberek s azután talyt az élet rbndesen tovább. Aet hiszem,
csak, arnit látok, mondogatták. Erós iramban, a legrövidebb
rlton irrvekezett Julián vissza. a rokonokhoz. Naqv izsalomúton igyekezett Julián
öff ,§íü- ;ffi i 

","fröa 
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a rokonokhoz. Nagy izgalom
dta. miért. A hozzáosztottak

sűrűn frozgolódtak, hogy mire ez a nagy sietség. De a haJsza
csak erősödött, nehogy íogyott volna, Már a hatfuíöldeket

DÚ MMI : Jálsszunk irodalmal.
TUBÁK: JóI uan. Jdlsszutlk.
DíJMMI : Én leszek az tró. Magu lesr az alpaso. (HaI-

íong Tubák előttl) Uram, |ogadia hódolatomal.
TUIIÁK (Ieereszkedőn) : Ktcsoda maga?
DaI{MI :' Hál nem ismer ? Én aawok Babér Oliuór,

a hqlhatatlan rcgénglró. A kilencernrkilenc*dzkileneaen-
kíIencedik remelcműuem éppen most talcnl meg.

TUBÁK (Ieínti) : Yalamenngi regéttgét ismerem.
.A, köngökömön nő ki. Mü óhait tőIem?

DUMMI (n.oteszl, ceruzót aesz elő) : Egg autograJnot,
ha kegges valna. (Tubák tetiestti a kíuánsdgot.) Oh, cz a
nagg megtíszteltctés,, -

TU BÁK (|ontoskodua) : Iliteles felteggrésekbőI tudom,
hogg ualamíkor régett öttök, írók, részesüLíek abban a meg-
becstllésben, amelgben most nekünk, olaasóknak aan részünk,
Szinte elképzelhetetlen, hogg aolt egg korctak, amikor bennün-
ket, oloasókat, eggszerüen észte se aettek, Mícsoda egészség-
lelen |eltogús uoll ez, uram. (Büszkén,), Irni ma míndenkl
tuil. De. oluasní ? Erre születni kell És én, mit tagadfam,
születtem.

DUMMI: Hdny éaes kordbatt |edezte |eI, hogg szü-
letett ?

TUBÁK (méltósúggal) : Nézze meg a. lerikonban.. .

UUMMI: Bámulom az, ön lalentumút. ,Ugg hallam,
népszerűségének most uan tető|akún.

TUBÁK (hanvagul): Ha aégigmeggek az ulcdn, az
emberek aldalba tökik egymdst : ,,ttézzételt, az íllusztris oluasó !:|
Fel sem üeszem.

DUMMI: De mi lesz, ha erele cserbetthaggfa, ha mald
nem lud oluasní többé ?

TUBÁK: Hát, Istenem, leg|etlebb t'elcsapok trónak.
Elaégre arokra is szükség uan a, irodalomban.

DUMMI : Megengedi, hogg próbdra tegyem? Dió-
hélba |oglalua mond,ia et nekem a ,rGépecldel glstom el, géped-
dcl ébredek" című regéngem tartalmút.

TUBÁK (gesztíkutúl, mozog a szája, d,e cgg hangot
se eit. Igg tart eE néháng percíg).

DUMMI; De, uram, egg szót se hallak.
TUBÁK: Hia, kérem, ön hallhalatlan! 

D,MI.
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Szerettük volna a válrrostill rrregútitttzlri tlogyTlcnf
ayi_az idő, tle mégsern tettük, A, nragunkfajta rorrgyosol<nak
jolrlr, ha nern akdszkodnak össze ii:nrnriítle hrriósági sze-
nrélly,et! 'lováblrcaplatturrk telrírt az orszígút sarában, rrrni
annyiva} is .ke1,1errretletre}rli voll, rni,r,el a kazrilIreli iljjcli
szírllírsrrnkon seárítgatírsról szó senr lelretett. Móí{ jír, Iio§i_y
a tanyai kutyírk onnatr is ki nem rring,attak ü:enrünkc.tl Di:
úgy látszik, még azok is r*ngjukon alulirrak larteittrik, herg1,
ebben a pocsók ballas-sáros ój,szakában kikecnreregjenek-lr
vackuklról.

Nernigen szirllunk ,egymáslroz" A sok heti t:s:rvnr6írs,.
lran kifogyturrk g rrrtlnilan,ivalób,r:l. Mert csavargás vr:Ii ez
.tnár, a munkakeresélslrcz egyálünl/tn nerr-r is lrasonlítotl. Ki
fogad nreg tólire kenyérpusztítírt falun, lan_v.írn? A tégla-
lrtlrtlásnak pedig rtárrisorr már. vóge, a széncsúzdrin akkora
a_i_olongás, htrgv csak a protekciósok jutnak munkáhrrz.Flókotrás nincs.

K_*"á,
*

§'eri elóvette hegedüjét és lralkarr jirtszani liczttet{

liáltakrrzó szct,etlcsóvel rnlrr vagy egy óra lrossz;lt énelel-
tiink, rrruzsikálturrk, trrrikor egy tiszttfüggön_viis ablak mii,
gül egy íehó:rhajú :nóni beszíllitott berrniinket t korrylrírba"
Meleg vt>ll, jó szagrrk terjentr;tek. Székre üllrettürrk. Patyo_
latfehér pirosr:sikos alrrosszal vo]t leterítve a,z asztal. Para-
rlicsomos káptlszlítl. kaplunk, hírs rrélkül, rnerl lrtijt volt,
ellerrben l'ehór kerryél,rel, Utírna nrákosgubát, mézesen, so*
kat! Bci'ejeeósül cgy_eg1, kis pohírr trorl, trtni vógképperl ki.
bókíictt }renrrünket sorsutlltkal, mert .iótdkorryan átjalrtíi fi
stlkfóle hi<Ieg óteltól gémlrcrctlett gyornrrtnkat. Á néni csil-
logó szemmel ligyelte, hogyan irabzso}juk a jó falatokat ós
rrnrikor: siett,e eltrircsúztunk, mert sehogy sern talíltuk lre-
lyünket a tisztr konylráblrrr, rrrég *i fejünket is meg,cirógaltn:
,,Aa én §ze§ótry fiamért tettein, aki lrírsz ól,e ott rryugszik
Volhiniálian. , ." jYetn rnertiink kezet csókolni, nrert két
napja nerrr m,clsdottunk, hírt csak etkiiszijntiink.

l$§

A folyosó vé*
gén valami cse*
lódfóte ujságpa*
pírba csavart do}-
got nyomott s
markomba. ,,DiÓ§
meg máko§ ! C§ak
siessenek vele !'n **

Kezdett fejedelmí
sorsunk ]enni ! De
azért íolytatluk a
koleclálást, mert,
,,nemmin<lig pap-
sajt" és il.yenkrrr,
Karácsony e}őtt
puhábbak a szi*
vek, könnyelrben
nyitnak kirrkezek.
Tel,e gyornorral a
zene is. ének is
szebben szólt, hát,
ennek megfelelőcn
alakult a bevéte-
lütlk is. Álig vct-
tiik észre, hogy
sőtétedik, A város
főutcáján csupa
sietőerltber, Imitt_

mert ebbetr a se,
hicleg-semeleg idő-
ben, amí esik, el
is olvad, odahaza
perti§ kín nézni,
milyen í€lve szeli
anyánk a kenye-
retlA lticsikaréj
nekünli m§g §c
kottyan, ha nreg
nagyrrbbat §zel,
mi maracl a kiseb-
beknek ? I{át el-
jöttünk. Feri is,
én is. Feri elhozta
a hegedűjét. Hát-
ba... Igy aztán
bejártrrnk aprórir
két vármegyét.
Hol nyiltan, ir*r-
tokkal láttarnoz-
tatva a községhá-
zán, )rol nreg csak
,,ámúgy" ! Hiszerr
setRmi rendes em_
berformánk nincs
már s a tölrbiek

" ,,$

igen sr,trrós szenrmel néznek a rrriénkbe.
külvírrosi viskók, hidegen tá,togó gy{rkérnények ktiziitt

jöfiiink llefelé. Tetettiik mag,unkat. nrirrth:r volnrr valaini
célurrk. Psy-esy konylrírból kálrosztaszag csaptrr meg az or-
rrrnkat. Ures gyomrunk csak úgy sajgott lrcté. De c+ak metr-
tiink beljebll. Az első emeletes lrázba betértünk. Á kapu,
aljban Feri megdórgölte az ujjait, egy fólve rejtegetett szá_
íaz ronggyal nregtörülte a hegedűjét § azrlal beléptünk az
rrdvarba. §e te§tünk, se lelkünk rrcnr kivirnta :r nruzsikítt,
inkátrb sírtunk vo]na; de csak rázendítettünk rr régi, iskolá_
}ran larrult knrácsonyi énekre: ,,IVlenuyből az angy,al. . ,"
_Enekeltem, rrhogy lehetelt. Nenr valarni szépen, de nern is
hamísan. Inkább rekodtesen. Á gyomrom- korgása §zol-
gáltaita ltozzá a kísóretet. Áztán la ,,C§endes ój" következett,
Erre az ablakok mtigött nr€j€lent néhárry fej. Leginkribll
gyerekek, Á kedviikórt azt is sorra vettük, }rogy ,,Kis .Ié-
zuska tna sztiletett, fázik keze, lába . . ." Ez rrtóbbi vorratko-
zas;g.,an különösen egyútt éreztünk a lrethlelremi kisdeddel
és a húr is, a hangory1 is remegett beló. Hírrom-négy tjtri
kinyilt és papirba csomagolt aprópónzt dobtak a lábaink
elé. Felkapkodluk, megköszöntük és tovírbbálltunk.

A kövelkezó házból ,elkergetett l§ hírzmester, A harnra-
dikban isrnét kaptunk valamicshe pénzt. Meg.seámolttrk a
kapuboltban: httszonlrítrorn fillór összrragyon fölött rendel-
keztiink. Kezd iurmár alakqlni a karácsonyesti vacsorirn]<,!

rttttt_rIt karúcsonvfit a függi'irI_vök nriigött.
A sürgölődb ernbere,"k"szórne tá$arán tckint rárrk mint

trlriskrrr. Nem eg,v úriaszrrny meg is állott, rrtárrr,rnk nézetl,
de a sietők sodra elválasztott }reirnünket töltik. Az rrtcán ko[-
dulni végképpen lrenr nrertiirrli.

ligy postírst(ll nregkél,tleztiik, liol a hajléktalanok nten_
lrelye. Arraíelé lllrndukoltrrrrk. ()t 1lengő ús hét fillirr v<rlt a
péttzkészletiink. Kiselllrfajta szrrlilcsüzlet előtt uregálltunk ós
bekérnleltiink. }íérlegeitiili :r hely-zelet, Vógre eliiatároztrrk,
ho,gy félkiló diót, negl,edkilr'i_tsz'all szilvát i,esz,iink. No nreg
kenyeret. Lelret, lro6y rragy pazarlírs volt, de rrgrátt a péni
a zsebürrk,]:en és lrónapcrk ritn nem ettiink m.'rr eífélét.,.A boltosné majd írtszírrt lrcnrrünket a szernóvel. {így
Ilítszik, nrár zárni akart, mer.t kapkoriva szolgált ki és trÚ_
nunk lehúzla a redőnyt, vagy betiirííkrrek nózett hennürrket,
tkik csak azórt vásároltunk, htryy tere;>szemlét tarthassunk?
A külsőnk rrtáh ítólve igaz:r lehetett. . ,

_ Á .rnenhelyen dtlrrnögiís öreg ember nyitrrtt kaprrt. llriis
uaftalinseag áraclt a ka,bítjából. I-Iosszasarr vizsglilgatta a
papírjaink'at, rrra,jct a folyosó vége felé lrtikiitt és'elc-aurtrro-
gott a saját kis odujálla. Veg3.cs érze|mekkel nóztünk kórül.
Oten üllek rnár ott az irsztal kiiriil s az egyik, egy gorilla_
képű, lrntalmas al*k belópósíintkor valami iive5;ei-aliart el-
lejteni. Lritva, lrogy csak kót sulrqnc órkez-ett, iússzatette az
üveget nz agztalra, de elr'ílrb .itit húzott belőle. * Krirtyáztak
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és nagyokat káronrlcodtak küebg, A í'ekvőhelyj §reg az
*6ósz lrelyiség undorítóan piszkos vült. C§üsgedten ültünk
le az egl,ik szalmazsákra ós tanácstalanul bámultunk egy-
ruásra. §zár,,az belyerr feküdni nagy dolos, de ebben a
geennyben ós elrben a társaságban

A gorill:rkópű ránkrivallt:* Honnan; jó madarak?
Nem virl*szrrltunk, de }'eri odasú6ta:* Gyerünk inrrél! Inkább ismót kazalban hálunkl
Bólintottam ós megindultunk a kijárat felé. A gorilla_

kópű diihösen t'e}ugrott:
Talán rrem tetszik a tírrsasírg? Nya,valyások! Ni:

maj,d megtarrítlak becsülelre, gyüttruent llitangjai. . .l
A tötlbiek azonlran nyilvárr lefogták és lecsöntlesítették,

mert nenr jött utánrrnk. Á kapusnak sokáig magyaráatuk,
hogy el irk*rurrk merrni. §bhogy sem akarta m€érteni,
Vógre előhorta a papírjainkat és hosszan, utánunk nézett,
.amint kifelé siettünk, Amikor móg egyszer: vissz,anéztünk,
láttuk, hog1, n kis kulipintyójá;lran apró karác§onyfa áll"
Eppeu a gyerlr,ákat gyujtogatta ...

Á felhők szóttrasadtak. A havazás elállt. A lrideg fclko-
zódott, Az riti pocsolyák szernlátonást hártyásodtak, tsefal-
tunk egy pár harrrpásl a diós-mákosból ós szótlanul, álmo-
san rakosgattulr 'qt láhunkat egymás elé. Hlmaradtak az
utolsó házak is. A földeken néma ,csönri. A holdvilítg elő_
előbukkarrt a felhíírong1:ok m,ögül és akkor kékes árrryó_
kunk előttiink halaelt az itlon, Fáztunk, tehát siettiink"
Csak azt nem trrdttrk, lrová . . . Azt biszem, Feri is arra gon-
do}t, hogy mi ]ehet nro§t oflahaza? Iiaptak-e vrrlarrrit a Ka-
ritászlól, 1,a8y a szegénygcrrrdüzótól? A kicsiknek került-e
va|arni jítték és édetsóg? Vaijjon tatenek-e €zen az éjszakírrr?
l)e hiszen ott van a nri pokrócunk és tétika}látunk is! Ott_
lragytuk, mert tudtuk, milyen -iól fog esni az nekik. És ...
és... gondolrrak-e ránk?

Éjfél is e}mrllt rnár és mi cs,ak rn€neteltünk, gontlola-
tainktba mcrüiterr. r\ föld kopo§ott a bak:rncsunk várryadt
talpa alatt, Kis fa,lulra órtünk. Á templonrajtli világos. Éne_
kelnek. Sokan lesznek, hát csak melegedhetiink egy kicsit!
Beóvaiiotltirrrk. Éppen vége vrllt az éjféli rnisének. Lassan
oseladozott a népsóg. Subák, meleg hárászkendők, halbőrös
.csizmákl Ápr<ikat sóhajtottrrrrk: Álomország. . .l Végre a
gyerekek is elfcrgytak a jászol elől, hirt odalráiorkcrdtunk.
Á sekrestyés a gyertyákat olto§atta. Nehéz gyertyafüst ke_
veretlett a tönrjón elszíillni kószülő illatíoszlárryaivat.

Ledobtuk a sapkírirkat :r ftildre, rátérclettíink. Feri elij-
vette a lregerlüjét, fiithangolta ós halkan játszarri keztlett,
A sekrestrés lrátranózett, rrztán irgy tett, nrinlra rrenr velt
volrra ószrc herrrrtinket. Tett_vett az trltírr köriil, Látszott
rajta, hog_v nnár nlenne, ha rni nern volnánk cltt. FÖlcihe-
lőrltiirrk lrát: rre legl.tink terhére serrkinek sern. Az ajtóban
elénk topparr eg,v legón;,. Ránkköszönti laz Adjistent. Áztán
a víillarnnál logva n g.vér világosság felé fordít, Nern tud-
ram. mit akar.hat

-* Maga volt! §ltrndom- hogy §raga volt! No de ilyet!
tiogy kerül ide?

Á sekrestyés ránkpisszerrtett, hát kilópünk a templom
ekl" ,Nerrr tudtam mire vélni a leg,ény beszédát. Már tilta-
kozni akartanr, hogy én bizony nem voltam, €rref€ló n€m
is jártam, de ő iryilrrin nem akart rosszat, urert belekotort
a lájblizilebébe és az orrorn elé lartotta, amit onnót kivett:

** lsmeri-e móg?
l{asználattól fóny<:sre li<lptatcltt ócska kis száj,harmó-

nika volt. Hog1, isnreron-e? [.]rarrr fiu! Ér,ekkel ezelőtt a
Bükk}ren túlrrrroztunk, Akkor még jó világ volt minálunk.
Az ottani te,iesgaedírnkrr:rk volt valami kis}rérese, árva gye.
rek, aki ha csak szerét tehette, kisündörgött hozzánk, tá-
bortüzet nrézrri, fiallgatni, Akkortájt nagy me§t€re volla:nr a
szájharmí>nikánnk" Egyszer é§zrevettem, lrogy a kisöreg
szeme rnajd kirtülled, crlyan rrregklvánósan nézi, amint
gyalulom a. számat a kis félpengős szerszámrnal. Amikor
utoljára hoztunk tojet a gazdájátót, tőle is elllúcsíretunk.
Különös szemmel nézelt rám, amint a kemény, barna mhir-
kát fslém nyuj{otta parolára. Gondoltam egyet, zsebbenyul_
tam ós *- neki adtan a szájlrarmónikámaí. Azzal elrohan_
tam, hogv nehogy rnegköszönhesse. Majd veszek otthon ,mí-
sikat! * gondoltam. Félpengő nem a vilag..,.

Dehát ez a Bükkben tőrtént, most pedig az Alföldet
jrirjuk:

Szó szót követett, szaka<lozott mondatok meséltek öt év
ny<rmorúsírgáról, örö,méről. A Pista azóta elxi béres itt *
Karakó-majorban, a falu vógón. Odamentünk hát és ,mel-
léje hevererltünk az illatos szénára a jó meleget árasztó,
csön<lesen kerődző ökrök közé,

A ki§ jótett tehát, ha későn is, de gyüm,ölcsöt termett!
Árrr rnásnap kideriilt, hogy a Karácsonykor terín€tt 8yü-
mölcsöt rr kís Józus még meg is rrövesztette, mert a gazda
végiil is ott mara§ztott nrinket favlfuásra, szerszámnyéltb,-
ragíisra akár tavaszig, Ázután meg nrajd csak elválik . . 

"

véletlen találkoás voltl
Vajjori csaktrgyarr .,vé,letlen"?

Gilí"nc-g alang, giling-galang !
Csendiil az úiéui harang
Figgelj étek tiúk, lúngok,
Ettgy étt nektek mit ktuónak"

Mit lzozzan al úi,esBtendő?
§o/rse leggen iires bendő,
A tizenkét hónap alatt
Leggen bőuen pompú,s fa.tat.

Fríss pecsenge, sankü, hurka,
"Ft"nam kaláts, uüiiaI ggtlrad,
I{rémes lepé.tly, |dnk, sóspereq
Szóual rniildal, űmit szeretsz.

Űíe§3íe rndőre
Itía: Fetekl §dndor

Jútékot is ltozzon neklek,
ÁItltokat, rózsús keftet,
Lalqt, kardot, csákót, babdt,
Szóual minden iáték iauút.

Küngu is leggcn, tarka, cit'ra,
abasrl is maid ,Mctrcsa, Pista, !
Oluassátak s messze száIliotz
Az unulom rnesesz&rngan"

Apúl, űItgdt, szff§sétek !
Erlük ima szállion égnek.
Milg baldagak uugytok addig,
Míg iósügo§ .§?Otrttíi hallszik.

S az altratokhoz fók lcgyelek,
Ha dolgozík, odgg ha befug.
soha, soha ne bántsdtok !
Islen igg szól: Mindent látak !

S szeressétek e szép hazál,
Mert kengeret, atthant a2 ád.
Legyen úIdott, szent é5 drága
Heggc, uöIgye és síksóga ! . . .

Gilíng-galang, gilittg-galang l
Halljátak, hogg szóI a harang?
Szdl!,ion forró imfutk égnek :
Adiott Islen btlldoq éuet !
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* Álomkép esy fclvonásbart *-

A dbrab előadását a 15 Bethlett Gáltor Cscrkész,csirlrat
:gróf Tisza István raja a Mngyar Cserkész előfizetői részéro
dí,lmentesen engedÉlyezi. Kóri azonban, }rogy, az glőadósról
a rajt értesits,iék,

Saeroplő személyek;
fr desany a, í uncsl, II azug s tíg, Lustas d,g, G ő g ö s s é g, |l ag ar}át.

Cserk,ésBek kara,
(§ötét cliákszoba. Elől asztal, rajüa álló lómpa. melletttl

§ót karossaék. A diák-szoba ajtaja kinyílik: fónf vetődik be
a szobálra, Kívúlről treszétl hallatszik.i

Éderanya: Menj a.ludni fiacskám!
Jancsí: Megyek, értesanyám! Jó éjszakát!
_(Bojön, meggyujtja a támpát. Féllromáty van. Csak a

kis lámpa Ég.)
la]ncsÍ: Végre elérkezett e?, az €§te is! Mo"st már c§ak

egY ójszaka ,választ el a fogadalomtól. Holnap fe}vehet§m
lnpr t cserkészruhát, l,eteszem a íogadalrnat es-azután cser-
kész leszek örökro...

(Leül. Fejét hátrahajtja a karosszékre,)
!a.ncsi, (elgondolkozva, a levegőbe bámulva): Ezuiárr

már én is }rordani fogom a cseikészkalapot, kirándulrrí
T9cy_ck, tállorba járok majd, . . Megismerem a hegyeket, a
folyóket, megismerek mi,r}d6nt, ami szóp és ami lÓ.

(Egyrs halkabban mondja ezeket Jancsi. B)tátmosodik.
§zínte suttogva., alig trallhatóan.)

la.,ncsi; Milyen nagyszerű le§zl ", .

(Elalszik. ;t szobtl Bgé!§zen elsötétedík. Álmodik,)

ÁlotnkéI,
(Á szoba lasgan újra félhomályban v&n. Cstirkész_

ruhába öltözött alak (Hazugság) jön be nz ajiórr.)
__ Hamlgsóíj Szeva§z Jancsit Micsotla ontobaságr:t fecseg-

iél te itt á,z előbb? F'ogadalom, .. §zép. . . J(i . ;. Mílyd'n
útálaüog szavak. Megborzongok, he h&llom őkeí! útálok
mindertkit, aki fogadalomról beszól és aki a szépei é* jót
dicgőiti.

íancsi (meglepetten): Mií akar§z itt? Kit kereset? Kí
vtgy te?

Htlztlgstíig:,Mit akarok, kit kerosek és ki vagyok? Na-
$y9n jól tudod. Régi paj,tásod, ha úgy tetsaik, édós testvó-
red: a Hazugsóg.

tarucsí; Nem isrrrerlek!
Ilazugstís1 : Hohó, Jancsikáml Nem tudod mit beseélsz,

tlrrgern isrrrer ruindcnki a földörr" rirr rrrindig v,llltant, vagyuh
ós minrlig losaek. Pajtástrnr é* barátom az össaerr ornlni; a
ku,nyhók ós palot;ák lnkóí mirrd! Assronyok, fóríiak, leányok
*s íi{tk ajká,n áIlarrtlóa,n ott ya,syok, Atlol cgak (det van, ott
én is vagyok!

íartrsi., !,íonr ig*z! §ok firit ii,tínerúk. rrkik nem tudnak
rtjlad!

Hnzugsrig: Kik azcrti?
trancsi: A cserkészek, Holnap rnár érr is közÉjük tartcr-

zom és fittyet hányok majd neked! Lehet, hogy eddig min-
denütt voltál, lehet, lrotr4y rrra is sok h*lyen rrtt va,gy, de
lrözöttünk, cserkészek között, §,ohil§em voltál, ne,m vágy É.s
nem i§ l€§zell

Eazugsőg (rnogveiéssel): Cserkészek, isrnelem őket,
Nagyon gyengék ar érr hatalm*rnhoz kópest! Megsemmi.qi.
tem őkot, mert slreboltak tőlcrn s<rk nriliiri ttiákot. Többi".
nem engcderrr Ineg,_ trogy egyetlen egy íiúr is cserltész lo-
gyelt, Te sonr lesz,cl t:set.liész!

lancsi: Nincs hatalmari lajtam! Ilrr a jói, a,z igazat lis
a szépet ,szereterrl, !]zek cllen pedig hiába kiizdesz! 

'H*lnnp
leteszem a fo§adalmat.

tlazu"g stitl (,,foga,dalomoí sz"ó lrallntára összeborzadva) ;

No tegyól te temmi fo§adalmatt (lriiltsés volna. Bilincsbtl
vernód vele egósz óletotlet, ílrrtlga"srl meg és órtsd rneg, anrit
montlok neketl. (Csábitó, lrivo6{ató han§crn) Gyere ide mei"
lém, add a kezedet a kezernbe, ísy talcn jcl}:bán rrregsrtjült
egymást és barátok le*zünk.

.Iíar., n*e rnetij lrozzá! Tat.tsd magarl távol tőle!
Ha:ugstíg (rncghökkenve): Kik czek?
íancsi (ujjongva): új barátaim, a cserk€saek!
Hazqqs.ág (leüI, beszél): tTiábn fogadod, hogy neln lra

zudsz többé! Nern lrirod rrnrljtl mcgállni, trog5; rlc'iiczu<lj! Ha
nenr írod ki ott,bon a latin ,szavákat és a'tanár rir, üóri a
.rzóiá.rud, ,utit fogsz csirrálni? N{egmondod n§ki az igazat ,és
beszekuntlázrrl? lrrrgv pedig úgfcsirrálsz, rrrirrt rrrinÖqr okog
tliák és a,zt mondori, trógy Ótttion felejtettcm a szólártm|?
Lre te EzL nerrr mclndhtrtocl, lriszen te cserkósz va,gy! l!íii
fogsz csittálni Irát'l

.Kar: A cserhész lríven tel,iesíti kötetessegcitl
Ilaz,ugstig: Á szekundát, v&§iy & hazugsá,got választori-e?
rancsi: §gy,iket seml Kiír.om otthon a gzavakat,
ILazugstig (kjfelé): Má,r ezi is megrnétetyeztókrra átko_zofí cs,erkéi+zllilvfny9k! .(Jarrcsi felé}: Tudorl-Ó, hogy nem le_

xzel rnirrdig diák? ltármilyen pályára is uróg}, órűnyesiilni
nem tuclsz, lra nern tanul§z meg hozudrri, Nézct a fólnőttet
ket, mennyit hazuütak! Sohasern le.*?él lríreí{ ember. ha
rtem tudsz ügyosen hazudni!



, Kar: Ne hall5ass rá, nom mond igazat!
lancsí: Hazugnág rninden szavod! Ne beszélj továbll,
Hazugsdg: Még csak egyet mondok, de aaL minden em-

bernek mondom, hallsasd rnog háü ta is: Ahol csak meg-
lordulsz, haaudjl Do ügyesen: a barátség és a saeretot kön-
tijséb€n és akkor rnindent, el íognak hinni neked az embe-
lek. Érvénfosülós ós trazu8sá8:- édestestvérek, Érvényesül-
nöd hazugság nélkül neln lshoú.

tancú: Hallsa§s! Káromlás minden szava.d. Edesapá,m,,ódesarry&m, a, te4ár urak, a cserkóez vezetőim mind, rnlnd
nem hazudnakt De a iöbbi ember, akikeí én nem i§merek,
oz §em loh§t olya.n ro§sz, amint lelrod öket! Hióba, neved
Ilazu§ság: Te csak ha,zudni tudsel Menj ki a szobámból!
Nem akarok tudni rólod!
. Hazugrú,g: Ez au utolqó szav&d Hazugság pajtásodhoz?

Kar: A cssrkész e8yeneslelkű és feltéttenül igazaú
mond,

lancaí ({tszeltemülten): Igon... A cserkész egyenes-
lelkü es feltétlenül igozat moud.

(Hnzugság össze'borzong és elkullog. Az ajtóben talál-
kozik Lustasággal. Odaszól neki: Ide hióba jösszt)
' Lustasá.g., Én, Luntaság, sehova som megyek hiába!

|ustasd,g: Szervugz Jancsikáml De rég láttalakl Mi
van veled? Olyan rég voltunk együtt!

íancú.: Te Lustas{g vegv, úgy-§?
Lustasdg: ígen.
lancsl: Régerl jó ba,rátok voltunk, de amióta cserkész

akerok lenni, nem szepetlok.
Luttasd,g: Ugyan rro szamórkodlt Csek nem akarod le-

tenni azt az ostoba fogadalrrat! Hiszen akkor minden nap
meg kell tenulnod a leckód! §züleid szavára ugranod kell!
És akkor nem lustálkodhaLsz többél Pedís - emlékeza csak
vigsza * tanulás közben hányszor álomba ríngattaJak,

Jancsí: Ez igy volt régen! De most már szakítok veled!
Nem lustálkodorn soha többé. Tanulni, dolgozni akarok!
Minden gmbernól különb ember akarok lenni!

Lustasdg: Oh, hisz ettől még lehetünk jó barátok. Je-
gyezd meg iól: üri ember sobasem tanult üri ember csak
tud. Magótól. A íolytonog tanulós, dolgozá§ nem nokedvaló!

tancsi.: De nokem vgló! Hiezen a c§erkészö§§zejövetelen
azt mondták, ha na8y korunkban meg akarjuk majd ínen-
teni Magyarot*z,ágot, akkor életünk minden pillanatában
tanulnunk és dolgoznunk kell!

Kar: A cgerkész híven teljesíti köteles§égeitl
Lugtaú,g: Tanulág, dolgozás: ostoba szavak! Még ha

magadért tanulsz ós rpagadért dolgozol, a,xt - nel:lexen bár

- de megértem. De hogy csak ozért tanulj és dolgoazál-
óleted rninden pillanatában, hogy majd egyszer ,IVíagyar-
országot megmenthesd: ez ostobaság volnal Nózz csak kö-
rül: hány ós hány omber van, aki nem ,töródik az ország
,sot§ával ós mégie milyön jól étl Hazaffság, ha,aaszeretet!
Ogtoba 6s üres -qzavakl Ne törődj velükl

Kar., Nómuljon el a szó ajkadon! Ilomlás, pusztulás
minden gzeva,d!

Jancsi: Menj innót, áükos Lustasé8i! Tanulok, clolgozom
majd mindig: ha íston is ,lgy akarja, a hazáértl Magyar-
országórtl

Kar: A cserkész emberebb ember ós magyarabb ma-
gyar!

(Lustaeág összetörten távozik, Elegán*, púderes ,,zsúr
fi{í' jön be,] Keóses, finom léptekkel, Me§terkélt hanghor-
dozással:)

Gőgötség: Ié8y üdvözölve, édes Jánosom! Ne }rarbgudj,
hogy szenény látogatásomrmal zavarom bizonyosan drága
ídódett

tancsá: Ki vagryt
Gőgösség: GőgOsség vagyok, a legjobb barátod, vagyF-

abogy sreretem ruagem nevezni; - I;ényed másik fele.
Iancsí: Ne novegd magnd ann&k, nem va§y már, az!
Gőganég: Hiszen éppen azért iöttem, hogy interveniál-

hossak nálad, amíg nem késő.
Ianc*í: Már kósó. Ilolnnp leteszem a cserkéBzío§a-

daknatl
Gőgöstég: Csak nem botondultál angg, édes Jánosoml

Az a barnakalapog bagázs -- rlgy hallottam ,- azt hirdoti,
bogv minden cs€rkószt testvérnek kelt tokintoni!

trancsi.: Jól hallottad. De_kérlek, ilyen kifejezóseket ne
használj! '

Gőgösség: Oht Pardon! De Jánosom, c§ak nem alacso-
nyodsz le arinyira, hogy testv,érednek tartsál egy szurtos
in&§t vü6y egy kífutó fiút, vagy paraszügyereket? Bocsáss
meg, de ezt tgazán furcsának tartanáml

trancsi: Pedig nincsen benne sgmmi furc,§a.! Ha magyar
és köüelességtudó az a §zurto§ inas, az a kifutó íiú ós az a
para§ztgyerek, a^kkor igenis, büszke vagyok arra, hogy test-
v6reimnek nevezhetem öket!

Gőgösség: Abszurdum, hogy micsoda nózeteid vannak!
De, ha nokem, nem ltisz€l, hát akkot nézd a felnőtteket:
Náluk sém igeu tekintík testvórüknek az urak a paraszto-
katt §gyetlenegy gyáros sern hangoztatja azt. hogy neki
teswéro E munká§!

lanui: Ne feleitsd e}, hogy a mi világunk egészen más,
mint a mostanil

Gőgöstég; Más lesz, igen! De, az6rt az,,non sens", hog:y
én a szurtog képű ínasokat, a kiíutófiúkat és a közönsógos
para§ztgyorokeket, a testvérelmnek tartsam, csupáü azér,t,
mert ők í* teljesítik a maguk kötolessógót és mert ók is
épúgy magyg,rok, mil én! Nem, ez lehetetlenl

Jancsí: Gőgösség, régi komám, menj hát akkor, hason-
szőrű barátaid közé. Magyar inasok, kifutófiirk, pare§ztgye-
rekek és iskolásfiúk, tra totetessegüket teljesítiE, tra esypt
akarnak: akkor testvérek. Mí, cserkészek, valarnennyien
egyet akarunk. Ezért mindannyian testvérek va§yunk!

ff.ar: A. cserkész minden cserkészt testvérqének tekint.
(Cőgösség meg,törve, kisurran az ajtón. Tagadás, lass§n.
határozottan jön.)

Tagaelús: Tagadója vagyolr a Hitnek, a Szépnek,és rnip-
den Komolyságnak. Szeretern a, c§unys, vicceket és a hitet_
len, gonosz emboreket, Utálom a cserkészeket,!

I(or.,Mi is utátunk égedetl
lanesí.: Takarodj innétl
Tagadds: Ne felodd, lábam mindenütt ott van, hol enr-

berot vannak.
lancsí: A cserkészek között nem láttalak!
Tagailát: Nem kell sok idő és ott is láthatsz!
l{or; Sohasom látlratod! (Tagadás egész testében me§-

remet,)
lancsi (rlj jongva): §ohasem . . , Éctesapám, ÉdesanyáT n

és mindenki, aki szeret €ngem, annyi rosszat mondott,rola.d,
Tagadásl Miért vagy hát rossz? Miórt nem slzeneted Istent?
Miént nem változol rmeg?

Ta.gadds (láaóan összelrúzódszkodva)l Butaságokat kér-
dezel, kölyök. Amíg csak élek, szúntelenül harcolok a Jő, az
Igaz, és q Szép ellen! Mindenen rés mindenkin diadalt a,ra-
tok. Téged ís le győzlek!

Kor; Ne félj, rrinis hatalma rajtad!
Ta,gadds: Átkozottak!
Kar: á cserkégz te§tben és lélekben ti§zta. (Tagadás

összetörten, gör}rén távozik.)
Jancsí (felsóhajíva); Végre elmentek ,mind! Hazugsfu,

Luetaság, Gőgösség ós Tagadás ú;ra bejönnek ós kórusban
kiáltják: Ne örülj! Nem mentünk el! Itt vagyunk, mi mind!
Hazugság, Lustaság, Gőgösség, Tagadás: Itt vagyunk. Mind
itt vagyunk! Ttéged cserkésznek nem errgedünk. Nem enge-
dünk!!!

_Iancsí. (kétségbeesve): t'rj barátaim, cserkészekt Ségít_
§etokt

Kar: A cserkész egyenes lelkű ós feltétlenül igazat
,mond.

Hazugstig: Megyek, nem szet,etem ezt hallarri!
|(ar: A cserlrész híven teljesíti kötelességeit.
Lustasú,g : OstiobasÁ8l Mennem kelll
Kar: A, cserké§z minden csorkészt testvérének tekint.'
Gőgösség : V6ge míndennok: Távozom.
Kar: Á cserkész testben, lélekben tiszta.
Taga,dút: Jai! Végem va,rr. (el.)
Kar: A cserké§ú ernberebb ember és magyarabb ma§yar!
rancsíz (Átszeltemülton az ég felé nézve, kiáttja.)

Cserkész,
] N[agyar cserkész

leszek!!
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A,,Magyar Cserkész" első pisztrángexpedíciója

*,J.t,"'i}í':ffi?:1..u1:'i"-l;'1tiii",'?í]
rernt az em,ber és a szabad terrnészet kö-

íili,i.,."u","" 
üdítö és 

"",tiii'jis*o o?fJi

I. F,EJ§Z§T
Btuezctls - Piszbríngúsz Italr,ítl,elt, Iti:zdete

r\prili_t 1,1-én levelet, kaptam,a Fiinölrt,őt. Sernnri
lrülónós n-ern volt benne, csak i végcn az uti;irat, ,,1]. i,
Fontos, rémfontos!! Ird meg súrgősen, jülius 1--1ó közöti;
.egy na,gy cél és élrrrény érrtekóben szabaddá turlnáti-e
tÖini rnágadat? Mennyi áz az aptópénz, amit kétheti kül-
íöItli iartóz}rorlásra, ós§ze tutlsz gyiijteni?" *- Képzellretitek
izgalmamat. ltögtörr irtam. }lárum neii rntilva táviratstí-
lusrran kaptam'a választ: ",A 

Magyar Cser"liósz (ngfr§zer,
veu:i a,n elsó piseiránghalász expedícidlt. Szinhely: Ausztrta,
§teyr, Donnórsbach-ós környéke. Felszerelés mellékeive"
§pórtsapkát el ne felejts hozni .. ." Ezzel megkezdődött a
lázas előkészület. Xozben gyönyörű levelező}apot hoz a
po§itl,: pisztrirngterü}etekkel, hat*s hegycsircsokka,l,

11. I|§JEZnT
Ar eapaúició úttttlh indul * ÉitóLi beszdlgeíú,l a pi,sztt,dr*"

gakiót ** Megórkezós Bócsbe ** Mi i,s az g, ?etri. HeíI? 't
§ste 1,1 órtrkor a Keleti pályaudvaron, lVlindenütt stir,

gés-forgás, ;\ vilÁg azonhan egyáttalában nem ve§zi ,észte,
ho§y rnilyen nagy- esemérr_v Játszódik le közvetlen & §z€m{,
előtt. Leg,feljebb azt, látják, lrosy eg}, testes meg e§y §o-
váuy ember }rátizsákokkal, kolferekkel bőven imegáIdva,
trelyet igyekszik szerezni rnagának. Pisztrángász mivol-
tomat §emmi sern mutatja, hacsak a vászontokok nem,
amelyekből. kikandikál a §zéi§zedett horgászbotok vége"

* §top, iit jóhelyerr lesaiink * szól a főnök, Olimpiai
súlyemelő $yakodatokat végztink és sikerül is 3 perc
,fllett ö§szes csomagjairrkat felrakni,

Scrká üttirrk szótlanul, az olőttünk állír nagy felaclit-
tokra gondolurrk. A vonal már Kelertítildön jár, mikor
,első kértlésenrmel eliímerészkerlenr.*- Főnök, uresóljen valamit a pisztrángrirl. §zégyel-
}em, de treva.llom, hogy keveset tudok r,óIa. Tudorn. hogy
hal, vízben Ól, mep; }rogy néha rneg §zokott fullarlni. §,zt
különberr a Na,gy Főnök leveleilren olvastam ós, nagyon
csrrtlálkoziartr reijta.*- R*ndberi van, fülelj! f)e el n,e aluclj köztien ". . ,\pisztráníi a trrrlak királya l*. kezdi a fiinök, Több fajtájt
van. Tengcri, tavi pisztrlrng. A szivárvány-pisztráng íőleg
tiszuk_Amr:rikában él. rildalán rózsaszinű sáv van, innen
kapta nev,ét. Mi azonban a sebespisztránggal fogunk meg-
i*mertkedrri rnajrl közeleb}:ről, ÁItaláhan a háta olajsziirklt
íeketo pontokkal, rrldala, alanyosan csillogír, zöldessárga,
piros pettyekkel pontozva, lrasa fehércs szürko. Háiuszójrr
petty€s ós világosszegélyű. Áílagos sr'rlyri. kisebIt pat,ukok-
ban ?í;--5li dgl, nlctfeltótele a tiszia, oxigénnel lo!ítctt
folyóvíz. IJzórt a he6;yi patakolrat, folydikxt népesíti be. r\
Ma8yar Meziigazdasírgi Múzeumban a legna6;yeitrb 1 kiltl-
gramm volt, a bécsi múzeumokban talállra{ri leglrosz-
szabll peílig 80 crn.* Magyarországon ls előfordrrl? -* kérdeee,,,&l.

-- llogyrrtl, a Karpátoklran tnindenütt megtrrtállratu.
A felvidókről azotrllan a Bodrogtla, sőt néha a Tisza kij-
aépső részébe is }elevednek.

._ Iis rriiért nel,ezik a ,balak királyának?
*, Ázért. ,mert fürgeség és úgyesség tekintetótien eg_r,

lta,l senr nrir.lja feliit. ltkár hiszed, akár nem, kísérletileí{
bebizonyít<rtták, hogy a pisztráng 8 méter maga§, íüsgőle-
gü§ víze§á§€n is fel trrd úsani. Persze neín minden nap csi-
nálja rrieg ezí a bravúrt, csak szaporodáekor (íváskor),
okűber közepe táján, amikor is a patakok fel§ő sekéIyebtl
részére vándorol. Élehe rovaroklrol, szöcskóklűl, gilisa *

tákból áll. A nagyrrbb példányok azonban ragadozók, móg
saját fajtájukat is megeszik.

- Na és a lralász,ata?
-- ,l{ halászir,tról cgyetől,e anrryit, hc,gy '€a?i, tálpig

eserkészt követel meg. Már Fler,marr Ottó irja. hogy a
pisztrllnglralászat eclzi a testet, ir.karaterőt és lretrsií l,i,
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szolryt {illt,trli ny. crnlrlr és iirrtnéseei köfiaitt. Á irisetrángot
r:ga.k akar;.l,ierő1,ol, iiszta, t'ijv*t, edzett t*stt*l lehot kifogni,
í{át norn u§y&nezt nron$iák ü §i töTyényeinlr? Maga Bipi
is szetrvetlélyeF lror,frá§? nern is begzirlvc aa E5iycsüll
.\1larrtok ro]t elnöktiriit "..

§Okáig folyik még * bexélgeles. *zt.án lassan ,rlrind
ketton,,elpitlecliink".

lI*i órxkcrr érkczünlr Récsbe, *z Osílralrntr,<rfrR. l1óvii.l
sétu a r,árosbsn. rcggeli,

Bcmegyürrk egy horgász"boltba, aho} a, főnök kieg$-
szíti trorgászfelszerelésünket. Ximenetkor a tulajdonos ví.
dáln ,,Petri Heil"-1e1 bircsírzik, *ryti irzerencsekivárrást jr:_
lent horgásznyelven. {§zeni Póter 8. rr&lá§zok r,édő-
*xentjo") Kósőttb móg sokszor kö§zöíitöt,tok í§J*,

IIi. Ii§Jfiz§T
Ax e tpe dítiil f ol11 ta.tj a, útj lí, t - * B ó cs.*S ern,merin g-Tyaut,ert..

f els ** fuíegérhezés u ,aad,l>íxeh lwlájabtl,
Egy-ötvnnkor in,lttl tovli}lb voltairtttk,
I'liivös íerr_vőerdők kiizt robogunk. Minttig rfiag{i-

sablrra ernelketlnek, lassanként már egészerl körülvesztrek,
*t hegyóriások.

A vona,t pedig vágtat. vágtat és felk*;laszkoclik a Senr_
met,itrgrr,, (lrákig rrtazunk szebbnél-sn*}rb vidéken. Az eső
is elered. Lassan liesölétedik.

Nagy zökkenő, tnegállunk" Traulerr{els hailrrm a
kalarizt. ..Végre hclyben vagyunk, itletőleg leszrtnk nern-
sokára". 0t pere múlva, mint óreg hering*s horrló v§,nszo.
1og tovítbb veliink az autirbusz az országfrt,on. (Legatábh
kétszerann_vian vrrlturrk raJta, mint {L féi,őhely.) Á rrotrl
sejte_lmesen világitja me§ a környező hegyeket, kikukues-kálok az autóilusz ttbl;kból. mál arneniyire áz ölemlxn
terpesakedő há,tizsák mögül lehet, Az or.szágfii meltreti
b,qr§og a Donnersbaclr, pisziránghalász*tunk szinhelye. Á
túlaldalon szikiás, nreredek part. fenyőkkel.

Félórai írt után megáli a kot§i eg}, kivilúgíioit ház
eliitt. Ki.*z.óllunk. .\ beiár.at felett gótbetűs felrr;as ,,Zeri.

§zátlásunk djjct

lerg' {iastlrof Donrters[r*ch", Yt'il4re .nregórkozi,ünk. Gyors
vac$Ora. íelpiltantok a faliótára. Il],jfét etnlúlt. Iticje le_
fekürlni . , . Lelekvé§ etőit a fórrijk figyelmeztet, ttog_v
lro}n.ap korá,n meg}iezd;iük a munkílt,

Sejtelmesen bóloga,tna,k a llá€|y lregytk, vrr3jon milye,
nrlk lcsznck r:eggel?

Iv. FfiJ§ZnT
l:}isztr,tiltlgh,alász Lt:szel,i -* Hgu zöldfüIíi l;,érrLései, u7, ;öl,c!}

7liszt,rcíngóvh.az ^ Miltéga és egltrlill l:sotlcik * Ha ,t"öl:id.

a |,lctad, toltld meg t,gy ,rnottlllára,t * Mire ió e §el.:!lem,^,

herngó bele?

Színhely a lőnök szobája,, trajnali {i órakor, töröli
bazárnak berendezve. - Minden vízszintes }rely telerakva
dobozokkal, kendőkkel, botvégekkel, a tiét ajtófélfa kri,zött
kifeszitett köüél, azon né}rány lrorog, pár h,ari§nye §tb.
Majctr ha,nyatt esteilTr, mikor belóptem. r-* Mi van itt?
Pisztrángkiállításra kószül a főrrök, vs.gy végkiárrrsí*
tásra?! ._ kérclem nreglepetten,

-* Nem a,! I}isztrángisko}írí nyitottarrr. R,ögtön kez-
dődik az előa,tló-q. - Az expeclíció ma teljes léiszámri.
ketten úiközben csailakoztak liozzánk, Fatlrer és csaba. ..-
Mielőtt útnak inrlulnánk, tisztában kelt lennetek a,
pisztrátighalász iel-rzerelésével.

-_ Yolt már a kezetekben }rol,gászbot?
-- De mennyire! -, 

,ieleniern ki gyorsan. ** §tlk pon-
t}ot. me€í cig{,n_vhalat fogtam rrrrir. Fatlier hasorrlrikóp-
pen nyilatkozik.

A főnök ka;ánul íelnevet, - §ít vegyétek tudorná,sui.
htlgy- az senrmi. Az igazi halá,szat a piszlránggal kezclő-
dik. - íde nézzetek. Ea a pisztrri,nglnt.

Egy vászontokbót barnaszírrú, lrotocskákat húz ki §
l-rztán összeiileszti őket,

_'- Ba-mtruszlréjból van risszeraga,sztva, teljes t}<ör,berr

meghajlitható. A bot vége, ahol fogjuk, parafábril vrln,
Beszíl,ja az izzadtságot.

- Es rni e7, a kerek dotroz, itt a bot vastagat}t}ik
vógen?

- Ez a motolla. Már most jegyezzétek mcg &2
első lisztrángász sza,}rályt: Harövidabotod, toldcl meg egy
motolláva.i. T. i. erre van tekerve a finom horgászzsinór
(ami szintén nem egyszerú kócmartzag) s a motollával
tudod -qzabályozni a. hosszát.

- Most pedig egy találós kérdést teszek fel: ki tudja,
mi van & z§ií}ór végén? * Horog. ha,ngzik az egyöntetü
felelet.

Látszik, lrogy zötdlülüek vagytok. Művelteblr
pisztriingász egyéniségek azt felelik, hogy ,.műlóey".

Ijedterntsn nyitva marad a szám. Hát ez me§ mi {án
terem?

_ A légl,hez tu|ajdonképpen semmi köze, Apró tOU_
pihékből áll, s ezek hozzá vannak kötve egy kis troroghoz.
Nézzétek. alie látszik ki a horog vége.* Enze| tulajdonképpcn becsapjuk a halat, Azt hiszi,
hogy vízbeesett legyet yisz a, viz feléje s bekapja...

Még egy . fontosat,, A nríilégyhtlrgot nem kötjük
közvetleniil a zsinórtioz. A zsinór és horog között kb. Ógy
fólrnéternyi sel,u*emhernyóbél. ú. n. előke (Vorfaerr) vriii.
r\ zsinór végére is, m,eg az előke végére is álló htrrkot kö-Meteorologiai áll*rnás D§nn*r§bachban
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léggyel

Odakirrt ódes, í]riss levegó fogod. Jókor&{" saippantunk
belóle. Köfülóttiink mindeuíitt rna§e§, fenyóerdővel borí-
tott heeyek. Aa egyik hegyoldalon erdőt írtán&k. A le-
hánüott fatörzseh íogpiszkáló módj&ra íekszenek a hegy-
oldalban. -- Lesalább innen úgylátszik, * §lmegyüttk a
talu,,meteorolaláiai intézete" mellett. {Nagy szekr,érrytre
zárt trarométer).- EiOre izegóáett botokkal vonul a c§epat, É]zt is a
förröktől tanultuk, ,,Botoclon a seemed!" Ez a szabárly"
amit pedlg cs*k itgy tudunk betartoni, ha hegyével előre
tartiuk; lgy nem akad bele §emjmibe s€, mert láttjuk
előtle az rtta,t.

De már meg is ,érkeztünk a, szinhely}e, A Donners-
bach partj6n nregytink tovább, A Fönök meg§zólali _. Mit
gondoltok, hol van a pisztráng?* A vizben * hallszik a kevésbé saellemes felelet.* Jó, jól De melyik részón a pataknak? -- Mélysí:-
ges c*end.* Múr mondottam, hogy a pisztráng ólelrne elsősor"
lran rovaroklrill, tücskékből, gilisztábol átl. Minthogy
pedig repülni nem tud "- bár néha kirrgtík a vizből, *
Í<eniteteri nregvárni, rrníg kedvprrc falatjai a vizbe íullad-
nak. s a vít elébe sodori* őket. Ebből következik, ttosl,
ott van clsősorban pisztráng, ahol le§§yorsabban változik
a víz, vggyis a zúsók mögötti mélyebb, csendesebb vizek,
ben. Néueétek azt a kiálló sziklát ott a patakmederben,
Megtorpan rajta a viz, de két oldalárr harsogva zú8 to-
váb}. Ez a a{rgó. Ettől lejebb, e*otleg a saiklt védelrne
ulatt m,índ,íls rl tslzfal,ytíssl.L §lenxben &ll mozdulatlan,ul a
vadászó pisztt,án§. Csak akkor ha8yja el helyét, ha zsák-
rnányt lát. Hirtelen felúszik a víz színéi8, esctleg ki i*
ugrik a ló8y után, azután tijra lemeriil a mél,ybe.* Merijürrk közele&rtr, de óvatosan, mert hamar ész_
revesz. Ott van egy, nézzétek, közvetlen a szikla alatt.
Meregete,,m t szemem, de lrizony nem látok semmit. Végre.
m.ikor jobban megmagyarilzaák az irányt, én is észre-
veszek e8y sötétel)b árnyat a srikla irivében, a zúgó alatt,
Külörr szoktatni kell hozzá a §zemem. Alig tudom meg-
különbözteini a barnás szinú seíklafenéktől.

Na, gyerekek, ezt megijesztjük. Á pisatráng i§en
éber, ezért nem lehet pl. fehér ingben lralásani. Mindetr
fedezéket klhasen6lva kell a köaelébe férkőzni. De még így
sem t}izonyo§, ho8y észrev,ótlen rrnar.,adsz. - A Fónök most,
egész közol lopnkodik n rlz,iklához és a botját lassan kezcli
kirryujtani a hat fólé, A bot árnyékát figyeljétek *
súgja vissza.

É,lesen vetődött rá Ér vízre a trot árnyékn. s abban a
pillanatban, mikor elérte a halat, csak egy villanás és a
pi§ztl,án8nak már nyoma sincs.

- Na, ez nem jön visgza esyhamar * nevetett a.

Főnaik. - Elüől is láthatjátok. ,mennyire éber, .s mé§ tra
me§ is losjuk közelíteni, esetleg vala"mi ,,csekélység miatt"
kárbavász erőlködésünk. Tanulsáa teháil T-;lá.ssad &
pisztrángot, de .ő ne lásson tóged. móg az árnyékodat se!
Röviden: Rakd zsebre saiát masad!)* Fogjon már egyet vátósagnán is'a főnök t_ biztattam.

- Na jó, figfeljetekt {FotytatJuk.},

.tünk s szutálr a botot egymásba csitsztat;ult. , A horgot
visaont csir*zóhurokkal kötjük az előkéhez, IJjabb sz,a-
bály: Horog felerősítós elótt az előkét vizben rneg kel}
pulritarri, merl. ktilönberr eltörik.

* I{át ez a hosszúkás zöld trordó micsoda?
* Haltartó. Á kifogott lralakat, rrgyanis élve kell

kell leadni,* Leadni? Hová? Hát nem rrri esszúk meg?
-* Hova §ondolsz? El&qz{rr is nem tudnád megenni,

arrnyit foí{urrk kihalászrri, ,nrásodszor pedig a kifogott h9,,
lakkal nem mi rend€lkezünk; az erdőhivatalban kell át-
adni. lVIi csak horgászhatunk. De az is elég; majd me8-
látjátok, milyen izgalmas dolog. Mindjárt indulunk is,
csak még néhány felszerelósi tárgyat bemutatok.

*, Itt Van két pléhdolroz. gi}isztának, rneg szöcskéneli.

- Szóval, nent csak nrűléggyel fogurrk ha}ászni?
*" De nem &m.* Na és ea a csipesz? Cs*lr nem akar a }'őnók itt i§

fogat hírzni? Nam' volt elóg otthon?* Dehogy akarök. Csak azért hoztam cl, mert csi-
p€§§zel könnyebben lehtt kivenni a horgot a hal szálából,

* § ez ,a csomó kcndő jtt a fogason? Talán szintérr
.,,pisztrá.n5Jfelszerelés"? Hirtelen a fejemre ütök. _- Hát
per§ze,. ezzel inttink búcsút a halaknak, ha nem sikerül
kifogni. Eltal,{ltam?

* El a csodátl Minden valamiíe való pisztrángász a
saptáját emeli meg, }ra olszalhszt egy hatat, A kendö arra
való, htlgy megfogjuk vele a lrnlat, amikor a horgot ki-
vesszük a szájából. Máskülönben kicsr]szna kezünkből a
sikamlós testú pisztráng.

* A sapkáfól jut eszembe. Miért írta Főnök legutolsó
levelében olyan nyomatékosan, ho8y szereliük föl megun-
kat sportsapkával. Masfajta nem lett volno jó?

* A fónök ünnepélyes arckifojezést öli. - Fiam,
tanuld meg, a vilás na8y pisztrángozói mind sportsapkát
viselnek. Természetesen mi is,
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§lKtó*MOpELL K§uDőrnEK
lrt* l tAYAmX n*r*

A tlrn ri*: vr:gye *l a }raladó nrodellczők kedvéi aa aláblr
kijzlésre keriitő pille clkérzités*től, mert n6m! lris rnódositás-
sal az ő suánrukra is nagyon tanulságtls az elkészítése, {A
mórlosításl gsak a vógérr áruljuk el.}

Á tnoclell A gysn8s (2*--lt máteres) szólr* való könnyű
gópek tiprrsa. rnedytrk kis süIlyerlő sebességük miatt még
olyan g.v*ngc tertníktrs enrelö árarnlásokban is virláman
ernelkerlneko melyeklren srilyosabb társaik, a vastagszárny{r
vitr.rrlátó nrod*Ilek legfcljebt, csak a szárnyukat 

-billeniik

trreg, l\z "l,.,2,,:r. sz. rfuzók az álta]ános tetéÜítest mutatják
s itt azonrrql sztrnbetürrik a gép két fontos tulajrtonsága:
egyszr:ríi szerkczct és kis káros felület. Ae utóbbi nagyban
hozzájárul a mrrdell r*pülőtulajdonságának javltásáltrrz,
tncrt a tűrzx és tart.azékainak csekély lógell*nállásn csak kis
mórtrrlkben rontja le a kcskely {jó oldatviszonyiri szárny
siklószárnát"

§lkészJtésélrcz a kfjvetkező anyagrrkra van sziikségürrk ;

l drli fenyőléc 1 tn hossz{r, 5 x fr mnr keresztmctszelű.
1ü clrb }rrrrkapál*a. vlgy

1 tlrb banrbusz, {),§ fit }tosszír, melyből kll 8-*lCI drt:
? nrnt áttnéröjii szálat iiasítrrrik,

t clrlr l]rrr"nórcsík, 25-*.3{J c,rn hossz{t, 2 nlnt v&stag,

aztrnkivül, lrázicérrra és horgokicérn& --- nrelyc I lcgjotrban
ajá.nlont. ha anyrrká|ó} vag3. nővérünktőt szerczziik be,
.lóvón ott a legolc*ó}rb,, -" e§Y ív selyerrrpapir vagy vékony
zstrpapir, 1,5 nrm-es vagy 2 mm-e§ puha vasdróL, kis tlarab
tpanyoinád (pl. egy rossz porolóból) ós rné§ sgy d&rer}
gombostü ós 10-*1,1 rirh vékony kis szeg. Ragasztó anyagok-
ról tdextrin, gumiaraliicum, seincletikon stb.; szint,ún ne
feledkeazünk meg és etóké,seítiink egy csomó ragasetópapírl
is. A ragasztópapír olyan rnint a levélbéIyeg ; egyik ol<lala
ragasztóval bevont. Paplrkereskedésben kaplrató, de leg_
rosszabb esetben vignettákkal is helyettesithető.

Miután ,minclez együtt rr&n, nasy ellratározással neki-
fogunk a törzs elkészltóséhez, A l}. rajz szerint a tiires
Jtárom rlrb 5 x 5 mnr keresztrretszr:tű lécből áll (nréretek a
rajzon). A lécek azonban nern minclenütt négyzetkereszt-
metszetűek. csak a vógeiken,mintegy 5 cm hosszút clarabcn,
a többi helyen ^* rnint a 8. rajz mutatjn .-^ éleiket legörn-
bölyítjük. §zt a műveletet végezhetjük kaparó üve§gsl"
vag_v ólére állított zsebkésünkkel, ele trtán& íeltétleniil csi-
szoljunk át finon üvegpapírral minden lécet. Ezzel notrr
csak további sírlycsöklrentósl órünk el, hanem a légollen-
állást is tlrőscn redukáljuk" Áz tjsszeerósltéseket a törzs

elején a ,{, és 5. rajz mutatja, ahol az
A he}yen a rajz szerint giirbített

, vasdrólilt ábrázuiiurrk. lsz 5. rajzon
B a spanyolnárl clsitszót jelzi. Arnint
látjrrk, ragasetást: stlrrrl sem alkalm&znnk' a farészek összeer{isitésóre" .A kiitiizd:snéi* moly a r4jzolr ker:esztirátryú vonala-
záss&l van jelölve --- házicérnát haszná-
lunk és iigyetiink arra, hogy körülcsévélés*
kor a cérnA rre kercsztezőtljdk, hanen a
szálak lűrűn egymás nrellé kerüljerrek. A
farokrészen ugyancsak kötözóssel erőslt-
iük üssze a léceket, nitrt aet a 7, rajz
mutal.ja, de itl D helyen 1 rlrb véktrn1
szeg*t is beleütünk, A C oldalkorrnány ró_
szére a rajz szerinti hclyen mind a két
lécen átmenő lukat furunlt, B a csillapít{r-
sík (magassági síki hátsó gerincének ke*
re§ztmet§uete. ,A rajz ennck lekötési mód-
ját is ábrázolja. Még a törzslécele hátsó
összeerősítóse elött fel kel] füznünk a felsö
lécre a merevítő árboeot" §z kót drtr 2 rnm
vastag, 15 nrnr széles és 25 cm" hosszír
furnércsíkból áll. A 9. rajz előlnézet*
benrnut.atja, az Lkör a felső tiirzslóe, !

készltése a krivetkező :

Az egyik szélétől 1 cm távolságtrart
az egyik lap lrosszában vonalat h{tzunk ,sa két lapot egymásra téve, a vona|
mentén 2^2.ő cnr távolságban egésze:t
vékony és kicsiny (kb 1 cm hossz{t,
0.3*-0.5 mm vastag) szögeket ütünh át,
Arra vigyázzunk, htrgy közopén. ahol
a rajz §zerint a lapok közé a törzsléc jön.
ne üssünk §zeget. Felfelé ds lefeló kb
4 cm-t hagyunk ki" Összeszögetós után
a t1. r4iz szerint alakítjtrk ki kereszt*
rnet§zetét, hogy légellerrállását, csök_
kentsük, nrajd eeután nem sűrű
rnenetekben * lrázicérnával csévéljük
körül. (MegJegyezzük, hogy szegelés és
kötözés helyett jobban használ}rató az

__-{

'§§AI§ ío §ILLI§R,
a I*iAGYAR c§EnKÉ§z e3y.egy rzáma, ha (óvi x pen3ővet) elöflzetez rcá."
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€üyvezé§ a lapok összeerősítésére, dc
tz esetlren vigyáznunk kell arra: ho§y
4 középső ** később szétnyit.antló
résrre ne kerüljön enyv.i

Közópen kissé szétfeszltve ráíiízzük
a már oly sokat emlegetelt törzslécre és
a 10. r4iz szerin{ hozzákötjük. Az alsó
törzsléc -* a 9. és 10. rqiz alsó részén
tátható módon a rqiz szerínt görbített
vasdról sególyével kötözéssel rögzítjük.
A felső lécen a lóc első végétől 12 cm-re
van a merevító árboc. Végül, mint a 10.
rajzon látjuk, az árboc felsö végébe
€gy gombo§tüt szrlrunk. Elrhez fogjuk
a felső merevítőhuzalokat kötni, míg
az alsókat a 9. rqizon K-val jelzett hor-
gokhoz.

A szárny váza hurkapálcából vasy
2 mm ya§tag bambuszszálakból készül, a
bordák 1 mm va§tag és 3 mm széles
furnér vagy 1.5*2 mm baynbuszból. Ha
hurkapálcákat használunk (ez az orczág
minden rószében beszerezhető), több
pálcát kell összekötrrünk, hogy a szük-
séges hosszrlságú szárnygerinceket meg-
kapjuk. Az összekötés módját a t2, raiz
mutatja. Ugyanilyen kötéssel erősitjük
az első és hátsó gerincekhez a bambusz*
ból hajlított szárnyvég illetve csillapitó-
sík lekerekítéseket.

A szárny középrészének szerkeze-
tét a 16. rajz ábrázolja, ahol d a szárny-
V-be állításához ínegfelelően görbített
bambusz vagy fapálcikát jelzl. A bor-
dák hajlttása nem lehet tetszdleges. A
hajlítás ívét a 15. rajzon }átjuk: lr a
borda ívének tegnagyobb magassága,
t a borda hossza görbített állapot-
ban l A görbített kb 1_*2 mm-rel rö-
videbb az eredetileg Ievágott eg_venes da-
rabnál, tehát ha 15 cm hossz(r bordára
van szükségiink, 15.3 cm hosszú bam-
,busz- yagy furnérszáIat vágunk le
s azt 8örbítjük meg (láng v. gőz felett)

és a kettő aránya t:h : 12:1
ós 16: 1 között legyen. Válasszuk ezt

fu"ü* W !,| : §r&|á,*rás rré

parfőmszóróval vagy vizesruhával átnedvesítve a borító_
papírt kályha mellett megszárítjuk. Kihűlós után a
másik szárnyvéggel ls elvégezzük ezt a műveleteí. A szár_
nyat és csillapítóslkot felülről erősítjük a törz§ré§zre, a
merevitő árboc a szárnyközépbe vágott nyíláson megy át,
A szárny elsó szególyrészét a 4. rajzon látható l gyámfára
kötjük, hogy a szárny szö§állá§át megadjuk. A beállítás és a
horgolócérnával való huzalozás az t,, 2.,3. rajzokon látható.
A saárnykikötésnél i§mét ügyelnünk kell arra, hogy el-
c§avarodá§ ne legyen, A beállításkor a s{rlypontnak kb a
3. rqiz § helyére kell esnie, tehát annyi ólmot kötünk a
tötrs orrészére (5. rajz á helyen),mlg § pontban feltámasztva
a fels6 törz§léc vízszintes helyzetbe kerül.

Berepítósnél, ha nem siklik egyenletesen, a 19. és 20.
rqizok alapján tájékozódhatunk a javítás felöI. Mindenesetre
helyesen tesszük, halegalább 5-6 indltást végzünk, mielőtt
a s{rlyelosztást változtatnánk. IJgyanis a s{rlypont helyes
beállttása esetóben is a 19. rajzon látható bukdticsoió pdlga
iön létre, ha moilellünket felfelé, uagg kelleténél erősebben
meglökue indíttuk. Egészen gyenge meglökésnél kezdetben
a 2a. rüz szerlnti pátyát követi a modell, de ha elegendő
mage§ság áll rendelkezósre, magától megy át siklásba. Ha a
beállítás helyes, vállmagassághöl in<títva, legalább 10 m-re
kell slklania.

Flaladók ! A modell törz§ének elsö részét (a feszltő
árbocig) beborltva, a modell lránystabtlitása sokkal jobb.
Ternlkrepülésre, távrepülésre nagyon jól megíelel. Er6sebb,
de lassí,, repülésü gumimotoros modellel yontatható.

*tl?b

y arányt 12: 1-re, akkor, mivel a
bordák hossza 15 cm, 14 cm, 12 cm és g cm; aa első borda
a legnagyobb behajtás helyén 15z12 * 1.25 * 1.3 cm, a
rnásodtk 74 z 12 _ 1.17 : t-l cill, a harmadik !2:72 *
1 cm, vó5ül az utolsó 9: 12 * 0.?5 - 0.? cm. A első
raJzon a bordák egymástól való távolságát íeltüntettük.

A bordák felerősítóse a szárnygerincekre ragasztó-
papírral egyseerűen és gytlrsan megy. A 13. és 14. rajzonga szárny egyik gerincót, } abordát, p e rasa§ztópapírt
jelzi. A ragasztópapír ragasztós olrlatát megnedvesítve-(ne
nyald, hanem vizes rongy vagy az ujjad segítsógével ned-
vesltsd l) át}tajtjuk a gerincen-(13. raji) írgy, hogy az ö§§ze-
óró_ papírlapok közé kerüljön-a bordá. Wiig a-fiapírlapok
nedvesek, a szárnyat egy síma, egyen€§ felületré §zorítjuk
(asztal) nehogy torzuljon. A 7?. rasz §gy torzult, elcsavaro-
dott szárnyváz előlnézetét adja. Á ragasztópaplrok sarkait
,me§§záradásuk után a 74, ralz §zerint tevágiuk.

A vízszintes fafokfelület váza hasonlóan készül,
A, különbség csak az, ho§y ö§§ze§en két eggenes borda van,
Méretek az 1. r4jzon.

Az oldalkormány egy kb 47 em hossztl, 2 mm átmérójü
bambuszszál, mely a tórzs végébe furt lyukban szorosan, de
forgathatóan lrelyezkedik eI.

_ Alelületeket selyem-v{gy egészen vékony zslrpapírral
borítjuk be. A §zfunyat és csillapltósíkot felülról, az oldal-
korürányt szintén csak egy oldalról. Ha a borltópapírt
nedvesség érl, száradáskor megfeszülós elcsavarja a szárny
vázát. Ezt megel6zendő; a §záfny egytk végét rajzszegekkel
leszorítjuk egy deszkára vagy r4Jztábtfua (t8. rajz) és
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{l5}
.\z ,,Anteric.rn vio.tor" (tnngl,arttl ,.alnerikai ttfnzó") álnd,v rllri

rcjLűzó rnag5,ar vitágjírút utflzílsi s7envedrrl}r, l}í.l-,tnlerikn leiicsodli-
lalo§a_bh, lcgvrtdregenyesebb, de eg1 ben logl,cszedelmcsebtl víddl(eir€
vi§Zi, Rendki\.ül ér(lckes naplójrt a .11a*),;lr Cserklisz §zerkc§Zt('i\(ifie
xn€8szerezté s 1fi3§ ícbruílr ,l*től kszd,ődöen §orozáto§al} közli. Áz ed-
<ligiekberr ,\nterican Viator leirta, }rogy&n szerzctt pénzt kalítnd0§ uta-
ZúsáhOZ, nlint keriilt t;ssze társaival, htrgyarr kílszú|t f*l az expeilicióra,
}rogyan ór]íezl}ek fire§ a,,Zökí ]3okal*' híalárvidókére, céljuk kiinduló-
pontiához" Lipten-nyorrron újabb É5 rlj3bb kal:lndokba borr]rolódtfi k.
§Ok§z{,r íOro81ák életveszedelemben, }íost is eg}, izgalülír§ és veszélyes
kalatrd íáradalrnírit piL€nik ki, :tztfirr ne}<iv;i;lnalr a sds pusztaságrrak.

]iskittliitrt g.viin},üi,ű kivilí16itáslra}} vclt rí]§ri.illk, lrmi{ ázelőlt
§eltáOu észre sent, r,sh*ttiinli a gyi}lios hlrcok Jniatt. Az ógi
ol]€ráhírz §zínpadítrr t \riiílgító },{e ste r l'elg.vrrjt,ottn 1lzt i.l

gyönl,iirii c§i:lliít, rneiyet ür]/i l(rlres:f_rrek lrír,rxk, ert .l
hííviis c.s<rdirt. rnel1,llez liiglratrlt ósznki tlrrrbtf §ehol §e lírt-
hal. Kr:setii. e,í{í:§zsóge§ illattlli lrraclhk ,l §ós pu§ztá iiilditl-
}iil, ketcrerlva: egy,nólrlilrv srit liító Itiiyér}y illatillal. N_vu-
§Odt&hiJ 1,ol{ nrinclen jtt, rnirrt az í;ri:isi birortalun bár-
§rtl!,ili rőszr|tn, Mlis ler.cgiít szívtuük hc, rnliski:1l1",err gontlol-
hoztrrnk tis .-.* artti l'i'lrlalog .* lrcveset ]reszéltiirrk, ,|zorr vet_
tiik ószrc rnirgrrnliíit. l-rogy elnrult krít rrirp ós treur liívántuli
n r,lohányzást" ;\ {]:rörrrl ur* elzárta a lirlkivirnsírgrrii csapját
kis 

- tiill;lrek ltiizt *--, eznel lcrciniett€ l]leg benniink eg5-
rclaliv bolrlogstig .rlapjait. Kósőbb. rnilir.rr nritr elhagytuk rr
Pumpu tlr: §rr{ilttls-t, rnegprúllírlltrk, hogv lisszaitló;rziik le1-
kiinliilc a fóci c§ön(lci. §ihertc}errüi, Az erdrlik, a puszták, az
állatr,k ós r,í,giil 1z enr]}el,€k 01t loilil)ültak kiiriiliittiink. Árnit
,,élet"-rrek n.ey*ziink. rijr,a, ki!vei*!te jogait.

Mí;g es_v nas}, eliín}.,$ l,olt fl Pantyscl tie §nlínrrs-nak.
Nagyszeríicn }r,:}retelt alutlrri liildjón" ;! kínzó lnoszkitók,
viiriis bestiák, lrangyák, trclllrlili, {érgek miriírdja eltűnt,
Ilóg a kiiziirrsóges lcr,óltetvoli is lriirnvoztak inttclr. A petrti_
lerrlrrkannitkal, rnirrtárr itt rrrár semnri szÜkség s€m yoll
ríl,jrrk, elrlribtu}i, cs'ak t PrirnusJ:nrr hag.v*tunk keyeset, Á
iletróleürníőzi:slrek rrenr igelr reltiik ,hasznírt. Grrlly vag,r. szl'r-
ytz fíí nTirrtlig volí annl,i, arnetrnl,i tlppelr kellett.

l'ó§telerl, ethag_vatott siv&lag,
}lítronr llap muhllr ázoni)atl mégis rátalírltunk a rad-

lllarhák yonulá§rinak nvotnaira. Dzek, arnint késiíbb ki-
iteriilt, a L,t.tgtl {elöl vezetlek, l§ern vettük i'el i)zt a c§apá§t,
bár sejtettük :l temér<lek tryolntlí,ll, lrogy sok víz lehet rrrii-
götie. Késíitrb rne§bírnltlk, mert c§a.k tl§hezcrt tudtunk }riz-
tonságtls íereplrez jrrtr:i. l.Icrgy nriér"t: kósőblr mondom el.

lJz a cs:rpás nexr kita1>osoti, v{all,áltó tii volt, nrelyen
ir l:ad ó\,§zíIzarlcrktlrr lit vonrrlni §zokott. lranem íriss, kever.l.
zltvárl ii§§zf,.-\,i§Szasri§, amely ige§ nelróz terep n lti,r,aglásra"

\rai,ioli nriórt jiiit e] a rrrarha a L,agti-lill? §n alatt a kót
nap alatt, amig ;r I"ttgli-I" elórtiik, §okát got}dolkrrztanr ezen.
Vilr'r$os, hogy a tn*lliít a fiillerr, viztren dírs vidóket szer*ti
rjs llrh*z rngaszkotlik. l/altimi rr*g3, rrlr kell ahhoz, hog}.
elh*gv.irr" a tájat, melyot tn*lgsztrkott fs nrírstr'eló nlenjen,

]ir is kiclerü]* tié§iihb"

Xi F}:JriZnT

,,1 }>ttm7t<t t{t, §rríinrrs lttllwwii i"i,i:l l.s rt l,ugtro §rrjti_*líí.

l\ r,$dtlu-rlrir csttl,rllik1,1lrlr ó}. !)c i:lt nenr úgl" lr:szi; lr*gr
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kivóte,leli rre leg;*eltek a sz;,t}lirly alól. Itt i5 l}rcíll,N}l ;r llirenl
bika típusa. Ez elég lrellenretlerr típusl ltt a Pampa rí* §n/i-
i;/l.r_Oíl ann"viharr tér el a köz,iinségestől, amenn_vihrn rerrd.-
szerint hárelrrór,el r,,onttl visszir ;r kiiziig3,,*kbr:n 1,6111 1uru_
lkelrykerlóstiii lr nru§ání)}e!l}e.

Ilyen ,,remelé"-vel találkozturrir egy s;rlirr* só$ pjtyt-
járr, Iizek a gör-lrök itt rrrrgv iúiséglren v:rrtníik üs nrirldrlniiti;
csillclg aljukon * sós viz.

Erősen kajln, tiiniítszalr,ít úr. rrrlt" lippen a sris vizet
kílstolglttta, Nein nngyorr ízlctt neki, ntert tblsirt azon a
falselthc ,íiilri lrikatrangon, tnelyet gvakr*lr halla,ni erre
r':jszaká.nkiut, a le}renek biigóse liözl-lcn. }1r,. fioolinxk az ;l
grrndolrlrt lánrrrdt. lrogy ollírrllln lövi . . .

.., Á lrang.ja mi*tt.,. mondtlr és máris nrfilt. *
l,ec-.[iníielrl rrtán. Aztárr cólzott és lőlt.

Á mllrha err€ eg_v krxnihrrs, kifejczésieljes mrrzrlrrlnttat
feblt" llrrlllirrrzr',r. csilt}andozó nrozgás !,nlt cí. §ainte azt
vírh;rttt volnR lrz emhep, }rclgv nrcgszól*l és azt ntondja:
,,,jtrhulrrrhrr" . . .

Cook lrámrrli, aztfin isrni:lr;lt és ír.it'e;rt oldnllla iisztelte
:r b,ikítt.

r\ rntrha tűzbe .ji}tt ils liurt:r. bakrrgr.ásokk$1 nyarí;all
Coolr felé, lrog1, rr'egvizsgálja a kezóben lóvő ltízpilliii<lö
sztrszámot,

Cook rryugotltari leengedte a ptrskát, kinyitotta n zúr.árl.,
kivette t l.ölténytítrat, nteggl.iiziirtött, hogv il|esehkel r.arr-e
bcti,iltrc. Áztán újra }.tenvonrta és ismótell,

llyen szeretrcsóje is c§ak egy angolnak lelret. Á m&fha
lrözben elfortlult ós tlrtrrrrtlásrr kör{brgássá *rlakult át. De
rrz.ért ott szükdécselt, fri.iva. íorogra, sznrvát jobllrrr-}ralra
lr'ítnyva, bz ángol, <irrt előtt,

!íost tt hírttérüerr levíi lrriron telrérr köziil ,az cgyik
liír,árrcsi lett a .ielenc:tle ós szerntnel látir:rtrilrrg irz is titnratlni
készíilt.- Corrk újrrr lőt1" Ezrittll ;r l;ilta ilgy összeesett, rr:rint eg_v
nlO§Ogatórongy.

i\ íehtln tárnrdott. }livelhogv azolnl:alr tám*dá*t oldalt
fol,r,t le l.őlcm, gvorsan leugrnttanr nrt-rlámról és gorombáx
oldallra ltlittem, A §ol_vó c§attirnv,r vrlgóttott b* inpoeká,in
nrii,gó. Ez elég volt nrra, lrogy megállítsa.

01t állt. míg Ccolt rrdaur,ent ,a lelőtt lrikához ris nyugorl-
trrn r,!z"sgál6;atta. Isnr,ót óriítsi szererrcsóje toll, hogy n, *eh6n
úg1" volt rnegsel_resítve, hogy rrenr tutlott lámadni,

l,likrrr ezt észrel,ettetn, rná.r Cook is megszíllnlt:
-- No fear .. , jii,jjenelr ide, Segítsenek,
Ezalatt a telrén lefeküdt ós lassan egyre leijebl) c§üg-

gesztette }xisa, elvntlult fejét. Á sr,írjci ]§zrirm§zá,§t me§ lelr€-
lelt ismerni rajtrr. §z lehetett a ,,szttltána", mert riletót a<lta
orla uráért" A másik kettő a lövósekre eliramr:d'ott.

l{irrcl a két rnarhát feltiirtiik, ltt .ismót letálrclrclztrrnii.
§:ltrnt, *zrlnbsn tlern vcrtiinli, ln€Lt nenl lrittuk szii'kségesrrelr.

Óriási tömeg hris írllt rendelkezósürrkre. Terúszete-
§cfl, ilz €gÓ§Zet rreur l,ihétt{rk magunkk;ri, ogyrószt, mer:t
nas}" },(rlt t íelrcr, másrószt n nag,y melegben gyor§án rom-
troll a lríls, Á nág_v folts}klrlln liivirírgzott sziksóvni sirztuk tre
rrz eltielrdii lrrisiölrltgt,t ós felrnktuk mrrlflnkía, melji {§§k-
rJíi!,!,t iil,f§{i{1 í'tltott. Hártlnr }rólxl srár*ít<rttlrk, de nenr iirr-
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tott ki addig, mert, dacára a sózásnak, rendkívül syí)r§en
rotrrlott ós ígv nag}r ré§zét el kellett dobni.

A fejeket, csülköket otthagytuk a íűvön, a felettünk
kóválygó grllínzeí-knak, §hogy itt a dögkeselyút nevezik,

,Csodálatos nr*dár erl Kell, hogy legven valami érzék-
lése arról, lrogy valalrol ,,haláleseto' adódott, Enneir aa
ál,latrrak koponyájában vagy idegrendszerellen eg1, tirirkeny
rádiókésztilékfóle van, rnely hírt ad és éppen az ilyen ese-
mérryekre reagál. Azt mesének tartom, hogy rr keselyű meg-
llátja társát lecsapni és ö is arra{elé repül. Ezt meglátja egy
mísik, vógül egy egész sereg gyülekezik össze. Az Ind,iákon
sehol sem láttam €zt igazolódni, így, természetesen, itt sem
lgazolódott.

,{ keselyü határozottan telepátikus fenomén,
. . . Á véres munka után megmostuk arcunkat, kezün-

lret a laguna vizében. Perszo, et a víz. érzókenyen csípte az
arc bőr{t, mely amúgy is piros ós repedezett volt n szalrad,
crős ólettől, melyet itt lblytattunk.

Esteíelé lábíztuk a betyárbútort a ínozo-ra. Aztán
nekiiramodttrnk a llusztának. §zt napközben a meleg, vala-
nrint a poggyászhordri mula miatt, nem tehettük meg. Pá-
rqtlan puszta volt
ez l llyen lehetett r;l:l,,:] ..,;.,,
valamikor a rna§ya§ ]1.1ri.i ]""í

Ae elsó ilyerr galopp alkalrn/rval mr. Cook leoldotta mu-
lája lábáról a ló-pedometert ó§ ravasiul mosolygott hozzÁ,

Tizenegy nrtazási nap alatt, nrelyel l Prrrtn Hidall1ti-
llil| ll Ltlgo Rtlio Aquarlo-ig megtettíink, rrrinrletriitt ezt rr

csöndes, elhagyatott sós vadont találtuk, a kultrlrának még
csak nyoma sern volt schol, Ilyen lehetett u Gran Chaco is
valanrikor, nmíg a fehér enrl-rer meg netn jtllent. hcrgy porrls
országrlta,kat vágjirn cs rrrngyos csárdálrat ópítsen rajta,
uríg az ország urat az incliánus, szegényeir, mint a cigány,
krrllrrg rrtain" Á boliviai vadolr nreriJben különbözik a?,

argentiniaitól.. Ennek m€gvan a* eüziumt a pampában 6s
megvárr a pokla, rt serlao_batr, tníg az nr,gentinai Cfincd-nak
csu/c pokla van.

A iieenegyedik rrapon este, mikor ismét egy rragyszerü
ltrvaglírst r:endeztünk, uregálltunk egy r:rlirra partján (r,en-
tlesen ezek alkották a cólt) . Coclk robogv:r ílrt rrtíll. rls rrrin<l-
ketten ott törölgettiik lromlokunkrlil lr verejtliket. ,\ztíln kii-
riilnéztünk. llgvanaz ir foltos. íüves nezösóg.

Egyszerre megszólalt nz rrngtll.
-* Sir. . . mngánál van az üveg;?
--- Yes... tessi,k]

cook átvette a
rnesszelátót és bele.
nézett. Aztán vissza-
adt&,* Well l Látolt
valamit ?* Yes.

Belenéztem és az
északi láthatár felé
mozgattanr. Egy
hosszrl, fetrór, fényes
vonal tünt fel, bal-
kan ezüstözve, rengye
a messze .távolban.
Az esti fények ra-
gyogtatták szelíden,
rejtelmeserr. Később
kiderült, hogy a sze-
lídségnek kevés köze
vo]t a <lologhoz, an-
nál inkább volt rejtel-
tnes ! }íint egy rém_
regény.

Ez volt a Laga
Roia Aguado !

_- Holnapra a
t(lnál leszünk.

- Áoít . .. Yes!
A tónál...

Mindketten szintc gyerekesen örültünk, ho§y titunknak
egyik cétját elértük, ezt a ritlia pontot, aurelyet e§akugya§,
kevesen láttratt*k a feh€r emberek közül. Sajnáltam, hogy
ma. amikor előseör láttam meg, nem futhattam le partjai-
hoz. Későlrb az is kisült, lrogy nem sok okonr volt a sajnál-
kozásra.

}lásnap lrajnallnn felpakkoltunk és nekiirrdultunk. Ez
volt az utolxr éj, melyet eu egyr€ jobban színét. és jellegét
vesztő Pampa de §alinas-on töltöttiink. Innen már tavas,
fovaro§, vatl vitlók várt rtírnk.

A déli órák]ran egé§r.en a tó közelélre kerültünk. Egy
kis d,omlron lovagoltunk keresztiil, mely, a scrk slkság után
€gó§zen furosán, hegyszerűen hatott. A talaj száiaz volt
ugyan, mégis ez a sárazság olyannak lát§zott, mintha nem-
rég valami áradat vonult volna keresztiil rajta. ,,A briZiliar
esőöv . . ." gondoltalrr ak'kor maga,m}ran.

Amint a dombtetőre elsőnek felérteur és egy pillantást
vetettem a paTtr.a, a víznek rohanrri készÜló mulát vissza-
fogtam.

A parton krokod,ilok tlzezrcil Vógesvégig mindenütt,
alüerr€ a §zem ellátott ott hevertek a krokodilok, jaearék,
$áviálok, m,int undok óriási pondrók, irtózatos hüllők ret_
tentő tömeglren. Nénrelyik lustán mozogv.a má§zott fel e
partra, vagy b{ a tó}ra. Fiilötttink madarak rikoltrrzlnli, ntint-
ha gtlnyották volna ezt a ronda társaságot.

Álföld. Sóspfuás, tó-
csás, kiöntéses va-
don. Tíz salina közül
kilencben sós volt a
víz, egyben ódes. Ez
az egy per§ze etég
volt arra, hogy na-
pokra ellásson ben-
nünket ylzzel. A kel-
lemetlen c§ak az volt
a dologban, bogy
minden lagunát vé-
glg kellett kóstolni.
Ezek a lagunák nem
voltak t{rl szélesek;
gyakran átugrottunk
raituk. Kellemes. sós-
a}omá§ szél f{rjt erre-
felé este, a mulák is
,fellelkesedtek erre a
clrógatásra és elfelej-
tették a sarkanty(t,
kat. Gyakran öt-bat
.kilométeres n,lóverse*
.nyeket'o rendeztünk
íogadásból. Elnyer-
:tern az angoltól ötl,etr fontot, Jobban lovagoltam, mint ö
,és rrrulílm is jcrll)r volt, Á verseny után rrevetve beszélgot-
tiink nrég egy ideig. tlyenkor egy távoli lövós adta tud-
tunkra, hogy José nyugtalanlrodik ós egyedül nem vállalja a
telelösséget,,jogi szemólyek" köabelépte esetén.

A Pampa de §alína.r a krrrlírtlan szalrarlsírg }razri.ia volna,
hn vizet nem kellene inui. Varr valami a levegöjóben, ami
különös felszalradító órzést ad az embernek. A sóízű levegő
rtenné crJ? A tengeren is megvan. Ott azonban zar.:rr a hajíl
ós a kilnnycnel. Z,ivar, lrogy nem luthatc"rk ki a r,ízle, mert
korlótok kór,.ó zárt a hajó. Á tengeren inkáb;b rirb az ember.
Ilt óreztem ekisziir n szabadságot, melyriíl annyit nresí{nek,
írn,nk az emlrerek. Itt élveztem először a korlútla,n mozgást,
gondtalanságot, zavartalan örömet, mely i:eliilrol indul ki ós
alrlran kulnrinál, hogy az ember belevásja a sarkantyrli rr

mula oldalrá.ba és repül vele valahova előre, már amennyire
a muln.repül.

{milyen íára<ltak ós tr<edvtelenek volt&k állataink a
.l9rtaan, jóllehet bőseges volt a füeledel, annyira összeszed-
tók magukat a pnmpán! Az állandó veszélyt jelentö setúao,
:§ §§ját§á8o§ neclves rryomott§á8 a levegőben öket is leban-
golta es az történt, hogy a jó koszt dacárn,_ egé§z€n lesová-
n}odtak. |tt az, e8é§usé8es, rovaroktól es (tarn) baktóriu-
moktól is mentes levegőn n gyalrori esti galopp-ok yissza-
hozták erejiiket és kedvüket,

Á parton krokodilok l.fueztei,
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Nem ilyennek látszott messzir{il ez a tő,
Well! * mondt§ Cook, amint meüém ért mulá-jával.

§gyideig nézte ökeí, aztán kapáshól odalőtt nz egvikrrek.
Most 

"nem. 
.a_ Remingtoní hasztrátia angol baráto*'i''isi ijacartl féll'€jét leszakitotta az exp&lrziós lör,edék.

Erre páratlan látványonág}ran volt résziink. Egy h§-
tromsráz méteres vonalon megmozdult a part. . Á iót<ezer
.ja_crrrc;_ gáviál, alligátor és ezek- faityúlrajtásai hanyatt-trcrm-
lok rohantak be s tóba. ?Ágotí, pÖrsgeit t tíl a sok áltat
nyomán, amlnt megrohamozták a vfurt és eltiintek lrenne. Cso,
dálatos, hogy egy ilyen lusta álbt, mint a krok, milyerr
fürge, ha veszelyt szimatol.

A *besült is eltünt veliik, dacára otthagyott diónyi agy-
velejének. Később !áttuk, hogy felvetette t r]iz. De ki. váilá-
.koeolt volna, hogy lrenegy-érte?

n lövésnek mégis volt nnnyi hasznrr, hogy megtisztí-
tottuk a környéket. Ugyan így ii a dombtetőn"iáborőztunk
le. A domb alján forrás csör6edezett, mint igen .nagy ritka_
ság a tavas, lagunás vi,dóken. Erte ugyanis-az euróbr vizet
tát ugyan, de állót és fétig poshadtat, á- friss viz nagy ritka.
sóg. Et i"s haiároztuk, lrogy megfiiretürr,k a forrás tii?ta, Mf
gyér vizéberr. Meles volt. IIarmlnckét fok, Cetsius szerint.

,{ jecarék kiizül egypáran, nrinket fürödni látván, visz-
.szaszítllingóztak, de ez §€nr zavrrrt benrr,iinket.

Á Lago Roio Aquado n&gy víz. Nagyobb a mi Balato_
1unknál és széleselr.b. Akkors lehet, miát a Bangweolo-tő
Közep-Afrikában, alrhoz sok tekintetben htr§onlít is-. Itt már
}{lants,van kókuszpálma,,rnely igen nagyra nő meg e par-
tokoh. Á vegetációja egy,é}rként eppen olyan vaa éi délies.
Környezetének szinei ,erősebbek, ileselrbek az afrikairrál (rs

természetesen vadidlrb is itt minden.

_ Erre nern yolt jellegzetes levegőmozg.ás, fiillerlt meleg
volt a tó köt'ü mindenütt, de sajátságosan, a víz szüntele-
nül mozgott, ,hullámzott. Érdekes látvány volt az egyforma
szóles hullálnzás, rnely valalronnan a irözépröl inrluli ki i.s
mindenl'ele a partokru gyilrűzött. Maga a nóv a következötjelenti Lago : tő, rojo (ejtsd rohho) eredetileg pirosat,
ebben :rz esetben: buzogót, bugyborékolót jelent. iz'aquaai
szó jelentése pectig : vizivó.- Srrmma §ummarum: tO esv
bcgyborókoló _vízivó ponorral, vagv kráterrel, mellben"'a
vízet vulkáni hő tartjE mozgásban, valotzínűleg rtgy, 1ro8y
a_ víz §8y ponor.szájon beömölve, hizonyos mótvsilgt,eÜ
tása után, mlnt forróvlz kedil föl, a göz feszttóerijenót< se-
gít§égével. Ez egyike a legnagyobb vitágcsodáknak, 

-Ha 
nern

Bolitiában volna, hanenr pl. Svírjcllan, áz egész nép meggaz_
,dagodna belőle. Már t. i. azok, akiket a gáviálok é6Úen
hagynánaL", "...

Enhek a tónak varr €gy testvére is: a Rojrrgari teljesen
vidd, rnegközelíthetetlen, moc§ara§ vidéken-'Ázt nonája,t,
lrogy, "" 

i.s_ hasonló vizű. Valoszí,nűleg a két tó es}.rn*§ai
össrefiiggésben van.. .

Kellemetlen meglepetés volt a serlnyogok esti felvonu-
lása. §gészen elszoktunk töliik. Gyorsan-beugrotlunk elólük
:1 sá!91b.a. ,Fste mé6 egypárszor kinézegetten a sátor egyet-
len }Iária-üvegablakán. Madarakal lrlttnm keringeni a tÖ'í.ii_
lött. _Azt i_s láttam, hogy a sötét hrnyak ott a parton meg-
n_övgk3dtek, tt_gylátszik, eaek a neúiat n paftra jönnÖr
aludni. Á domtrtetön bizlonságban voltunk u}ltn tOiük, de
ázórl 8 rnozo-val nagy tüzet rakatta,m snáraz füvekbőI. Ez"t
a büllő szíváböl utálja.

Miután nrra ném gondolhaitunk, hogy a thvon átkql.jünk, hogy nyu8atnak knnyarodva keriil.iúi< kiirüt, ú.ira fct-
n€lt}\ _(lehetőség szerint) a pontos északi irányt, a Yata.
erdö felé.

Az'rlton mr. Cook a lövés aajához úgy-ahogy hoezá-
szoktatoit mu|ája hátáról _egyre-másrn ret*'ilaOzO}i a par.
ton heverő nagy d,iig-állato&ba, de azo&, minden egyes áset.
ben elvitték a }iivést. Most nrár tutltarn: miért" olfiin tlrága
a krokodilbőr.tárca. §oha ennól szívó*abb éleret. "Természl-

Jl9el _belequs,ztultak a }iivésbe. De sobasem úgy, hogy ml
li{írükhöz jutbattunk volnn.

A tacaré nagy csapás ezen a vitlóken. Talún egész

Ázsiában ninus annyi lrclőiük, rnint erreítllti, Vilrl, vótszom."jns bentiírk és teljmséggel kiismerhetetlenek, A, vízben p§t"
dátlanrtl gyof§ak és reitentóek. Pil,lanatok, alatt bánnak er
lr legn'agyolrfo állatokkal is. Nem kétlom, hogy még ügrv mfi-
muttal is vógeznének, ha közéjük tévedne.

A tó vize meleg, körüü sehol ember v§d indiánon kí-
:.}!..- _" 

jacaró vígan szaporodik. A partdn rerigeüeg tojást
törtünk össze_ egy-_egy fészekben, hogy a ktkelést:"rne§arade-
lyozzuk. Ahol csak egy.kót ilyen bestia v§n, el leliet őket
ke*getni aezal, hogy botokkal csapkodtáli a vizet, Itt, ezt,
meg §€ lehetett volna ,kísérelni.

parttól, állrandóan, mint€y száz tépésnyire lovagol-
tunk, ha megengedte i terep és Úem ketlett treúitni mocíár,
vagy poc§ogó miatt.

M:lsnap eltórtürrk a vadmarhák vonulásrlrrnk alrlta á
vonalába, mellyel a pampán találkoztunk. Itt táboroetalr,
innerr indultak ki. §lornaik is me"gvoltak, aepnban sok ísza1,
ra,kórlott,te rájuk, Ez az egész pnit ítt mindenütt a víz tryo-
mait mutetta.

Ezt u ílllndó rez4;ő-renregii r.ízmozgást i&ísza konkí,nt,
rlgylátszilr, nagyobtr hullámr.ás vírlt;a fel,-mety lrelepi t par-
tokat.

Harrnadnap e§t€ még a tó és jacaró.i mellett voltunli
A jacarék többet mozogtnk a, szokottnál. Ezt'a|l ószleletemet
rközöltom Cook-kal.

- Yes * rnondta sz(l,r*kozoltatr, rvrrnrlerful . . .

eso<lírlatos.
Mindenfajta krok rendkívül lustn állat, ennélíbgvn ke"

v€§st lítozo§. Bz azonb,an csak látszat, :rnrit ií áltlrriataivnt
§Zeretne elhitetni, Hogv most többet mozogtak a keltetónét,
valami időjárási oka lehetett. Talán az esó?

_Nem nngyon törőrlhettiink velük, 1nert ltrrgyorr lefoí-
lalt bennünket sz utará§ nehézsége a pocsogók, 

-a 
szrtnyÓ-

gok ós a moc§are§ terep, amelyről rrem ludluk, tnetldig me-
letii$ rajta előle és nem kell.e visszafordulnl, hogy más
rltnt keressünk. Ez ls meg€§ett egypúrszor"

__,_ A parttól kb. háromszáz móternyire ütöttüük tanyát.
Felvertük a sátrakat, fa híján gövekeket vertünk le és aiok-
hoz pányváetuk ki a mulákat, hzlán de egósznapi kimedtö
lovaglást(ll láratltarr nyulttrnk r"égig n í'eliiletesen (kígyók
miártt) átviz§gált terepen.

Nem tudom mír rnit álmotltam, mit nem, anríkor álom.
képeim ktizó valami monoton rriéIyhangír zúgái, sistergós
tolakod<ilt^ Bleinte, mikor felélrredlem,- arra gondoltalrn,
hogy e lgboratórium folyósóját mossák föt a takarítónők,
,.milyen buta csapkodást csinálnak''.

_ Aztán egy.§zerfe eszembe jutott, hogy nem Berlinbeir,
hatrem Boliviálran vag1,ok. Felugroitrrrn ói 

-kin(lzterrr.

Eleinte á,lomnnk r,éltem, amit ,láttam, annyíra valriszí-
nűtlen vott.

A tó óriási foszlbr.eszkáló lrullámai tllt tolrrngtak tlz
lópésnyire eiőttünk. És küIönösen pez§egve, forrvn Í"öz.eled-
tek, nigtalt, mint a vízesós. Egysze}re Áeg.rzrllaltak lrátunk
3§gött állataink. l-,ehetetlen leírni azt a háülorzongatíl, ha-
lá,lfólelernmel teli üvöltóst, anrit eaek n szegóny átlitok pro-
rlukáltak. Vacl, éles üvöttő hangtrkrrn tomíolínk és rá,rrgat-tík n. köteleket. Vi,gre kettőnek siker:ült rr elottlg é*r cöveiiei-
ket kirírugatva, menekültek. Ehkclr aeorrban m'ár mitrrlnyir-jan talpon voltrrrrk és sikerült az egyiket r;ttnrnrrrsztalni. A
másik világgá, futott. Á tii,trbinek oövekeit a mozo nrég erö-
sebben verte le, A mulák szemmellátlratóla§ maguktrrii ter-
tck, amikor minket megláttak.

_ __A tó fqlrott, tajlókozott elöttünk az éjszakai gl,ór csi!-
lagfényrrél. Félelmes látvány, Az a ttlrromszáz lnóter'ltiiq lrtlk-
rokkal, s.{rtal. a ní<liniivérryekkel eltünt, a Lago eg_y

{j*"tl_ vó*ptt v,elük" Zrlgott, iomholt, halrzott, sisteigett líz
ár a lábainknál és hcrztn n parti szernetel,

Cook, : hol van a *zól?
Tórryleg. Hol a szél, alnel.y telkorlrácsolja a lrtrllámo-

(F'olytatluk,,|kEt?
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ket, teljes strbatosstíggrll tuj:olni. litlimrrnka ltt stlnr ór serrr,

mi{l
A kiivetliezii rlirsí r"rrát *eral kczrljük, lrogy az eliiző,

rirán e}sajírtított .ielekbiil di.kttílásra térkélltlt rrrj;olrrnÁ," lilt-
hez minrletrki kiizólrktr:xlny irónt ós rregyedíl, ;lapilt. vc,
gyen. Á papirlapra í]errt lrah,ótr fi §§apat szír,mírt í:* neví:t,
jobbrót pctlig a sajílt rreviinket írjrrk. Mindketiőt szirpcr;
alú.lrírzzuk. Lent llalról a keltet írjuk, job}rrri} perlig ,* l
vtig,én, _* aláírjuk. H.n alílírirsurrk elóg olvnsható, nkktlr fenl
balról a rnj és órs szánrát íls neyót is írlratjuk. :l dilitíllásra
rajzolás úgv töllónik, }:og1, :rz őrsvezetíí a tálllrirt wi:Iatot
kószít, rle rrern l,ilrkópjelekkol, hnrrcrn csak cgy.s:el,íi t.tona,
la}tkat és potttoltktl|. :l vorlalalk ils pontok ártelmét (jetentó-
sétj rllíjs:riurrI elmandju,, az örs lagjai pedi61 :: jd:r:tt ht:I11rr
a neqfelclő térltépjelet rnj.:ol.ják.'felrírl. pl. ószakósznktrl,u-
§iat--rtólkoltlt,i irírn_v.ba,rr húz egy egyszerÍí vonnlat ;r iáblrin
ós morrtljir: ,,tiótvá,gíln.yú, r,asúti" Á íiúk pallírjukra t tál,r^

1árr jelzeti helyrrek ós irínyrrak nre§felelőer1 természete§elr
nern egyszeríí v+trfilítt, lranern, a kótvágányú ra-sírl €gyez_
mi*yes (te.XCp1 jelót rajzoljílk, Á diktiilílsr;r rn.izolir:
10-t5 percig tartsorr, Ázrrtírn isrntit l*.i)r,etkczik új jelek ta,
rrulása, rrgynnúg1,. rrritrí az r:lsíí rjrárr. l§y }r:llrltlrrtrli rjllrrr,,!-
firrira tová};b.

}I* tnl-tr :r leglontolrrllb jeleliet isrner.jiih,. akkrlr,
elijvesziinli eg.y térkópet^ Lclretőleg ílgvneveeetl rósz|.€tes

Lt:ZS,tltltl] katrrn:ri térkritrlct. I{;t r,.tn ellig ttirkú1l lug},:lnnz,,,"-

rní;retarrln3,ir tis ugyannzcln teríiletriíl szirlirl). akl;or legl,en
mindrrtki. elljlt tí,r,}<óp. Mirlrlcr.ki nór;,e ,l tórliépel, ;lz tils-
vezető pedig mtlntlja: .,Llrci, kórlek, lndulj el r{ttli irány
b,arr ;,r tórkilpen X-liiizsóg déli kijárntrití:rl rrz elsűrendii mú-
írton ós nrondd meg nekünlr, lrc§,y init látrrán]i ú|t g v;rló"
sírghan, ha azrrrr tún1,Ieg trrerrnérrk? ,\z illcti! erre fel,sorcl
nrinritln,t. unii a ttirkópen tiir. I,gy: X-liir;rsi6lr'!l rléllc l km-r,.
rrz írt nyugati olrl;rllin kóposzlopot lirtrrnk, ,\ kr!lrrrszlop rlii-
göti kisell}l ,l'lescrporí l.itlt, Az út ,jrrtttn ktlldvt lávai szegr:-
l.vezctt, ']'o1.1rbh 3**40t} m-fe cs.y ki,. 1l;lt:rli ir,ízílr} szeli iii
kelet-ir!,rrg*ti irán1,1llrn Ilillr,,i* it,l'rnr,:rIl ilí t:liit. Ireleltt: kii-
híd virrr, F]s ígv írlvlil;lrl ,\ ltgelsö tiryflszi k,irlrrrtltrl.áso::
azrthin !tirkí:p szerinl fel1,liltr-l ltzctiitrli ós íg__v pr..íibá.l,iui,
ki gr,ltkorlntilag is ti,lt,n §zer]ze! t islrlerr:teinkcrlt1.1,rrJ 

liríi.

,,}dőlríd"

A térkópismeret
gyakorlali elsajá|ílása

Ismeretlen trijakon gyalrrtrr krirdezziik: 1rajjr:n hol rt-
5iyunk? Merre kell Irrenniink? Vórüoli cscrkész nerrt kdlrrlez,
mégis mirrdenü,tt rrttlron varr. l'érképe kószsógesen tájí:kr:r,
tatja, rllvasni turl }renrre ós íg.v nern v;ig rr*ki valrtitltan tz
isnreretlennek . , .

Igazán nenr sok kell llrtrcrz, hogv a térktip 1itkaivttl
lrírr:ki rncg;smerkerJjók, Csupán cg1, kis likltt,ltt. kilari,lrs. rneg
jól bevált, gyakortati rnírrlszer. Áz al<lratrrt. l kitartást nrin-
denliinek iinrrragá,lrírl kcll kitelrmr:lnie. l mrldszert azonhir,|
it{ arljuk.

Mint a lcgiiilllr c |§eri(észi§neíetet. ü tórképoivasást is
legcélszerűtlb 1lrs keretólren el,sajíltitani, A. térkópjeleket
(tásd: Oserkészkörryl, 9. kiadás 14{i-l 47. és 273-27ö. oi-
dal) az őrsr.ezető crssza el a r:entlelkczó,gre írlló tlrsi rirúkr*
írgy, ahclgy itinak íls célszeríirrck lrilja. Cíll-szerű irta.kkal ó*
vasulakkal kez;cleni, nrert irzok * lérkópet }rehálózva, anrrak
,,yázál" képezik, Az egy"egy órírra kijelíllt jeleket rajzoljn
fel a tá,blrir:r, az örs tagjai perlig a fiizetiikl*. lizután kfivet-
kezik n jelek lríelrrrólteli elsajálilása. -\z t'lrsveeelií ró"mutrs.{
az tiső .jelre ós tnegr^teuezi (pl,: ,,tilsőren<lti rrrűírtl") Ma'jd is-
mót rílmrrtat, rlc nlost rrrár az iirs tagjnt mondiók iittir"us-
lran); ,,Dlsiírenrlii míiriti" Mi,,g tlgy-k,iltszet lámrrtat, nríg
minrlenki telles 1utttlrazottsú.q.cla! nrorrdja (a látirs és hatlás
egyiittes hatrisa rrrarrrdarrdír!) }l]kkor átlér lr kiiretkezii
jelre ós rl?t ugyeníg_y }rcmrrtalja, Ugyaníg3, halad je}riil,
jelre tovíllllr," A jclek végóre órve t)ssze-pi.t.r:rr rnrttogat a je-
Jekre nrintladdig, rrrí9 tt {iűk u Itltui:rltt jelekrt szin.te ,,áI-
mukllóI f*Ikeltutl is" /r! ncrn i,srrrcr"ii:. 'I"ghírt ttljes bi:tott-
srígllal, ingutlo:tis ttéIltíil ós pillllnlt r-rlrríí.' F'ól.nrrtnka rtem í:r
senmit! }:]leinte t:rlírn kissil 1írtrrrtalantrl rrreg.v, tle csakh:r"
mat valósílggal versenyszeríi és lársasjirtí:ktloz 1rasorrltilrll
,szr5rakoz,tatíi }esz ilielismerósi l,erseny}. A fiizethe J:craizoll.
jelek lninrlegyikí:lűl a ki)r-ctkczij iirsi lirár* ,1,0**20-at r*j-
zoljunk és mulassuk llc örslezctr'iinkuck. rrki rn*ijcl n Ili-
ilílkr:l íigvclmelleí. Igyekczziinli linom uanallr&krrl, kí,r jrll,, í]iiii.allá1!,ti r*iz+ll |ólkip

art'ajánrt'i:kulao,!Tag;,art]ser:késa{'hf-i§igeii.*lvasóinaL.

,,Lfifi 0tTAtM l JÁTÉI{0T" ;§x§§§á:LffiT§;;;,Á§T**_:::ffi"*j":::-"::§11 Y . :--:-::.:j- ::lY:j,-*:::
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MAGYAR CSERKÉSZ
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A Magynr Cstrkósr karúcsonyi aif,ndéltot nil kfiygs olyasóinnk
§z az ajandék e száurunk kör"*p6l:t, fűzött

,,Légoltalmi játók."
A játókka} kettős c6lt akarunk elérrii. Egy-

r6szt kellemeg és érd*kes szórakozást szeret*
nónk n_vuj 1*i 11i,i,aisóinknak. M ásrószt §aer.et-
nők rr * rninclen cserkósz *zámára egyc*ránt
fontos -_ légoltalrni aiapismereteket érdekes
játék közben nregtanítani. Az itt tantrltak-
nak nagy ha_qznát láthatjátok a későiibi *-
minden {iú számára eg_vformán köte}ező -
}é gtll tnlnr i kiké;;zé"snél.

A játé,k elkészíté§én*k módjl
A hIag3.gy Cserkószből - a drótfüzírst fel-

lrajtva * kivesszük a játék ábraiapjáí §zt
rtz álrralapot (lehetőleg enyvvel} ftlragaszt-
juk egy ugyanakkora lomlrfűrrisz deszkára,
vag;., más vékony tleszkalapra {esetleg va§-
ta,g kartorrra). Ezut,án lombfiirésszel - n vó-
kony vorral rrrenió,n * 80 kis tég}alapra vág-
juk szét, úgyhogy minden egyö*1 kis lap+n
e.gy szöveges ós egy r*jzos rr6gyzet legyen.

Az átrrák közül a repülőgépek nemzetiségé-
nek jelzóseit. valamiint az egye§ haregázfrrj-
ták nregkülön}:öztetésére sr,olgáló kiilönböző
színű keresz,teket ki i* színedretjük. És pet}ig:
a vízszintes irányban von*lkázott részeket
piro,s, a függőieges vona]kázásúakat ké.k, a
ferde iránytran vona]ká,zotta*at zöltl ós a pon-
tozott teriilete,ket sá,rga színiír,e. Igy a repü-
lők ntunzetisóg,ónek jelzáseit irlri:an + frlrmá--
lran ,látjrrk rnagunlr eiőtt, ahogy aa a harci
g6ptk sár:r3"ár,a fwt va-n,

A játék teínf,sa
'A játék 8ü ti*r*h, ,köaépütt kettétrsztott *

r:ajzos és szöveges * tóg}a}apalakú lapi,Él
áill, Mindegyik lap kót négyzetlrői van össze-
téve. A nógyzetak sarkában szám,jegyek tatál-
lratók. Áz azürlo§ fogal,makat * ra,jzon és
szövegrészen *- ogyfcrma szá.mjegy jelöli.

Hányan játszbatják a játékot?

A lég,o}talmi játékclt ketten, }rár:marr, vagy
akár őrsnyi lótszámma,l egytrránt já,tszhat-
ják. Ha tijbben játsszák, a játgk órclekgse}rlr

és változirto,sabll,

A játók merrete és szabályai

1. A lapokai * hátukkal fölfelé fr:rr].ítva

- az aszta.l közepén összekevr:rjük,
2, Az, aki a játókot kezdi, {*lvesz egy lapot

és azt lapjával tölfelé forelítl,,a az asztaira
teszi.

3. A következő játékcs is }rúz egy inpot. I[a
olyant hirzott, arni az asz"t*lra, rnár kirakott
lapok egyik v6g"ó}rez hozzáilleszthető, oda te-
sai. Ha nem ille.szt}rető a már kitett. sor egyik
vőg6hez sern, rnegtartja, magáná,i. § a követ,
kező já,tókosra kerii} a,,§or. Igy íolyik a játók,
rníg az ö*-saes iapot ki tutljuk eglt§ás melió
rakni. {A játók m'enete egyébkónt a }özisnne,rt

,,cloxrinójáték" szal:ályaival egyezi'k.)

4. Egymás mellé iilesatlrető r,niarnelyik lóg-
oltalmi fogzrlorrrrrak a rajza é* rrg:yanezen fo-
galo nnak az írctt szövege. {Ezeke,rr egyforma
sz"ámjegy van!) Raiz rnelló minilig csak a
rrregf elelő szövegrósz i}leszt*Lető ós f o;rdítva.

S. Akire so,r keriil s a nála, lev# lapokbol tud
tenni, nem kell új ,lapr:t irúz.rrirr. (JátszJrató
úgy is, hagy rnirxlacidig te,b-et, nr,íg a n,ála l*vő
lapok kö,r§tt, a rnár kirakott oszlop kót vógé-
nrrk v*la,rrrelyikóhez illőt t.ud terni.},

{3. §t * játók az ö§szss l.aprrk felvóteie rrtárr
elakad {vrrlaki ne,rn tud, tenni)n a ki.r:akott o.qz-

lop eg3,i,k végórői feive^sa egy lipot. Ha va,n
olyarr lapja, arrrelyet az új lrel.vret sz*rint le-
tolret, leteszi, ellenkező esetben il játók az
előbbiek s%erint folyik továtrb"

?. Á játékot az nyrlri meg. akirrek * a játék
kezrietekor kitett iisszes lap ftlr,étele után *
elsőnek fogynak *1 lapjai.



l
!

é

l

,

i$
--

Bn.o § N
xNtN
6 E;'§oTB

,n

4
*. §

Eü§

.1)

ft§g-
L

a§§a.oil-.

É§ü
N

$ r*
,- lrt L

.l-\
.áot toJ! a\o .o

>ua

t\ drto§ §,}

Líia
(l) !.n!
P0: §0

§$§ 

-

L

*W
-§)

í,l \.i€
üEll

\.óc \.tf
xx('-ö

N i{

$§ §-
relre

B@

cL=
+ .l 'to fl 

"''

§E§§0* §_c)

\! A*,*
0.{){llao
H,o
ű ,H,

(J
L

|§

§cú§}.at§í; x.= i \Gl

É: uo

€

|<l§,=.J\
;"! h.iii |9.óJ 8.&>u0

re
E§tr

l§\-rEoo.rE 9JE§

:n

&
§= #,§-L

:^
\r.

. t-D6bo5 o.oü>
J1l!c\oú

N r§
§c \{
ollá§
tsoo.§C

re
EfrF

B§tr

.ó.* "3

a§ öEir E,i,§
"t [,

&

.!a §)

E.$.fr 
-

-cE N,É ,É.t
o g,-

V§}
Y 

o*Y

v*

+ r'\
,§É }t
L*N
9 i.rcoos §t

*

i§í'i
!l.!ílr\rr

.Jo. §
T, \o 

". 
}:

§ .§.ü
o tLo
ű g,-

\

ffi
,'.;ü

.§J

.t E.g
L,iNü

q

tr

{s
hr.l N

aSe
5 §€

§-

.§ §-
-ígo_éfE§oo-ö
#

}.,í}
lf)}}i}/1r,;

h!*i
$
.É
N

i{l'
()

iar *'a.Á5,- X'9^ :3.§§ '*L
|+-EF{rl E,l^É5E

-.---T*-|
}r;

I

,§ iq§§ e
s

13
n)

§ö- l

: €.E,3L

*$'
,É ,9.É

§§*ü?

I
}!*

:}):I}}
,t}.r

.o§ t
P§E§ €T

,8 .& il.- tri
o:Y
1, !56*tl.í

i .*}§lt', l ;+, ?
í ,}.
}i
|,

§,._ {É*;
" cJÉá§ E.oox

JE F,§.§

r :'}ü\.,t,
.* H.aui§ü

é.

1

§.\1

.§:$ 
.1rfió,x>ö-

fr..,$g§
§T§,§!§,É?{J ü'*

L

E§§- i

5§,É i

\ ,.*
}.v
:}il,ri l/*rr

*§ §§"
3 P" fi,

ss§}.oi
{J9N
.§'§'§o
lLg 

,

di
Y]

:,ffi
{a,= §)

.$rt €, 
E,§



-!

ffi
l9.B *\i- o0
ö,otr:l
Pr

^a§

*§§> §,

§§§
\tü
§\fil
u

t,-

ilF-
§}

üE§ulL§oT

e..\§{

,9J
l3§)

§§§.n,
!Ft,e

öa!!"{
lll

\Gl
il

\ltl
u

,ó§ §
H'§o
ÉTa

.}. §
s*o§oEE
llN a

§t§;[-
"L

É§s§§#?
NUrillr5 ll ii-
|"- -

t§$*
"§-$

.öH R

iBEol-H

§§§§-

hi

.É§ \

tE
12á

${,

o
.§€
p

\
É€\\lE
}rO{Já

Q\

i.$
§e

L

,!J

Éo*\>
§.i É*€-= _ 00
?-3-,;

_ruo§üo
6,e
§0._
§É

§*§§-

§l i*-4.i
!

o* '§

t §,B,§
.iF§ 

E,§ §§§"

.-p3
-Lr E.0

§f? ilJ€ }>\ob.

g{'
t '(ü6l §o

+a tö
§E,§

*,f;u§§ t9 t61
ei! N+.J-9 o-o
ű g,-

É ttNt.trc
Not!
§lüÉ-F9

r§§o\
l .l,JNolrt
§ E,fi

o&

Ár*
,9* .$.$ "

§§B§.
L

it
(í! h'{

&*.§E(,3
§§*-

L

d\}

fr!}\*€
'l§ }.('6

lt

k
t!íg}.+J

X{lra
"fil E \o(,iN

lü
ö"

-*§ 
$-

§is
:6}
ü§.o

§,

,s.& *
,í boö91í t5
§r

,o&'*
aJ \o,í B0ö9tr:§
§§

,ií5

>.*, *
:q.T E- 9T

§fra9O|\.{a
tlüt.(tl §'üt Ex

ü*

,*pN;
tll l|qF|(§Íá
§o
§g



Xovatvezetö:2?3. PL§z" cs, es. Budairesi.
A oesleltéset§t a }övstkezö clmre küldd:
fiagy*r ererkó§z íeltv$nyer Su.lapost, Y.,

Nagy §dg{o1.gl*a 5.
Budaptstiek személyesen is behozhe,tj&k a

üserkészbázba"
iüegleltést betárldö3 t93? lrrruár 14.

l. §ejtélyee haláleret
a c§€rké§ztáborban

{}1egiejl{sel l0 piint)

dal a nl,akára §ujtott - természeseten ál.
rnában * egyik lár§a. mivel sarakozó volt.
iel akarván külteni, véletlenül a al.akáboz
ért.

3" Titkosirá*
{§tegíejtéso: 20 pont}

Á,o

J, 3&E l, §úírJ]je* &\ó!o!,
!i§b_\l,, sarrJ_, f *rá§ó{r.{
rr9*§ ,t !*99_J,

-lNloá'§] c 
'-'9ó4}ár'rrr q'-pgc 

''oö\ 
- l1 |J-,(Js_c,t,

!€ fococrJ .'i'
í9§*.

{. C*apatlzemle
{Megieitésel 1t} pont}

A parancsntlk rlr saemlét tart, Á J., 3.. {.
fiút visszaküidi a sátorba. Mit sondoltok,
miért?

5. Miért nevet a csa€§i a kekaron
és viszont ?

(\íegfeitésp : 5 nnnt}

í" §rámrejtvény
(*teglettéss § pont,}

Esy c§apat ö§§u ejövetelün * cs*rkdsze,k
száma 4r§zer annl,i voh, ,mint az aprúdoké,
ánde később 4 cselkész eliávozü.i é§ .t
apródok száma 3 ítjonnan {rke*ettei §yarir-
Bodott, moltt mír t cserkésztk.geána csak
kétannli tett ki, Inint sz arrródoke, ílárlr'
cserkész €s iríty apród volt jeletr kezdetberi.

Jutalmazottak;

3 csomag ,r.§tlnco oí lYales kát§zür-
§filttt §yefl: Csapó Ferenc, Budap*t.
{Adit fflaslor §de fit, Brrdapesü. V,
IJpót }rt ó.l

d
,
§

!,: i
!ü

{}<)a"

1*1 íotópa*ztsll íolr.étel (készitt l}ts.
kay Ss Tr{xn §udaps§t, l,an, §líkóezi
ft r8.}, i§erte: I{orrllovsrk1,.G3,örgt, és
Klemrn Nándor, Budapest,

Á {serk6szbotú űtát {Budapa§t. V,
b{:rg;, §áurlor utcrr 6.) nyert*: üs*tári
Í)éUes. §zergt!try ós Kuese! Iiere1c, §üm*g.

t*-.r dfb kcrclpr€ti kóp {adta ltofí-
u nrn Fetelr: kúpkcrcske.dés ós kópkcr*t.
gpár* §udapest, lY, {i*rló*z5 rrtcl í"}
ltyürtc: §zloboda liárrrlv, Butlafok és
Bárkányi f}czső, Rudapcst,

l*-t lrönyv*som&g<lt, rncly § könyvból
&ll rry*rt: l38. sz" §as órs S*toraljaüj-
hely, Yi6 tászlri, §zeged és Fé*h_r- Ist,várl,
I{al*cg*,

l*-! rtrb lotóaquarell f*lvóttl {kó*dtt
§lgk*y óg ?dr*a *ud*pesí, 11í, §ákóeet
út 1fi.} ny€rtt ltcleúttn }'ereltc, Buda-
pest is Bilek }{glroly, Bud,*pcst.

9-3 dr} §llqtkertl hotópfiiegyet ttytrt :

Forlor ,Ágoston lltrd*pest és filtk
György, l}udapest,

A {serk6szbalt dirltrt tlye§ta: §írinyai
Edvin, I{őszeg *s 1,Itrlnár Inre, Marcali,

A ,,BrtlrlogrrlÉs ö*ványeln" (. könyv§t
kapja: Búder lván. §íiskolc,

1*1 könyvesou!figo{ rryert l l{énreth
Mik!ós,§zettgotthírrd, Xíelielrer József,
Pásáó, iltagyar Lá*zlri, Alsóberccki, f}ar*
órs 1, §r. R, K. t. íi,, í3udapest és
trfálnai Pál, Budapest.

Á, kar&oson_ri Jutnlnrazrrtíak szárrr*r : *P

A dgc. l. §zár§ r€ityény§inük
m€Bf§ité§e:

l" Vak.
l, Jégvirág.
3a, Netn vállozna,

b, Scrnmi. {Tiitnex* vani)
4. §ilket.

A lrorzalrnas álom ós a
követkgztéb9ít az irmítgy
firl szörny,ei halt.

(Na nem kell m§gijedni. his:en ez csak
rejivdny, külőnben is , var az elbeszé.lésben
valami, ami mialt xz egész lörténet va!ó-
szinűtlen.)

Na rni az? lrjátok rneg!

2. Fényképréitvény
(}íegfejtése: 5 pont)

A húpen iÉtltató sítor csúrsa l hátlsrberi
látható íáhaz van erősltve.
A kérdés: Milyen t*jta fa?

iényle§es $ríntús
i§ §yenge §zívű

lrjalok be a h*rikakbir 1*l5-i§ l§rjsd;
számjE8yeket rigy. hosy azoknak összege
1-1 oldaltrn 29-et tegyen ki. A pofltözoti v0-
nalakkal ö§§zekötött karikák számjesveinek
ös§zege pedlg 24 legyen. A kis négyzá[ oIda.
lain látbató számlegyek ö§§z€ge ts-24 legyen,

' 
l!§a-a^ls/ vcYel*oj l -

"{r:§ p** é3 §& e *-§"{r§* l x
,iy-!_a1; 1"9.5olrd*,ryit:ii-Ác;cC g. i

Més ma!
fejtsd m€,g a reitr,érryeket
ós a megfejtást ktildd el a

,r}lagyar Clierkó§z Re jtványeíj.
§uilapest, V, §ag.v§ánrlor u" 6.
címre.
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Karácsony etsó napján a kakas clső kukorékolásála
íelkel a háe népe. Korán aszla|htlz íilnek, de rcggeli elótt a
gazda előveszi nlrg;, zsoltárkönyvét, najrl fölliel és élrek*lni
kezcl. A tijbbiek peclig ktivctik pél<láját" I3ősóges reggeli
után a hár népe a ttlnrploirrblr indul, Templomba fi}enct ós
vísszafelé a seánok §er§ellyt rerrileznck rr lal,ak jegén
átlralatlva. Rizony. a lrosszú írt és :r fárasetri verseny ntiatí
nétra nregtörténik, hog_v a 1ó beteg lesz. r,ag1- bele is irrrsztnl,

}Iikor a ház népe a tenr1llotnbatr vtlit. az ottholrnrarari1
Iráziasszony fontos szertart.ást végzelt, Behtlzott a szobába
*gyet az előbb említctt rrag;' kenyerekből és késsel felaprózt:r
egy szitátra, rlregg}lrljtott. Tgy.' gyertyát ós elin<lult a tehén*
istálló felé, §g.vik kezeben a gyertyát, lnásikban a §zitá1-
taltotta" Áz istállrj kiizepón renrlszerinL van e§y tartóoszlop"
.A gaedasszotly leteszi a gycrtyát a paillírra ás szilávai
keaé!:*n lrárolnszor megkerüli az oszlopol, ,:I{íszíjr ,!obbf*ló.

, maj<l háromszor balfelé. Kiizbelr ilycnfóll vcrs*t irlorld l

, ?'ekinís le |öntrőI Teremtő.
Álrld meg újtatos híuedeí,
l?oss;ldl óuiril"m.inrlig minket., A,dd, Iwgy ió lermés teretnie*.,
Fíi a legetőtl iri legJl1en.
,Leggen. a kemencéIlen kenyér,
Ne {ekde. hanem |ek.ér"

§zután a sz,itát ]Eteszi a parllóra, kivtsz tl*lőlc ogy tiara}r
kcn;reret és avval háromszor nregkerírli aa eisíi tehen*t"
,kijzbcn r: xzavakat nrondja. :

Adiál teiet ttheneln"
XI itden. reggel rentttsett.
Jeí, lriss {üuet legetjií,
fuíég íöltb teleí leie{iéí.
Te jlell, túrri!. lllutlíte1'et,

, (}§íllátlornak ad! elegel,
i Yalal ennünk úgsl;se*z szrtbr,l.tí.

.Mert az ű L,endéglleJ: .mr7riad"

Ezrrtán a tehén száiá}ra drrg egy tl*ralr iii:tlyeret,
Utána az iisszcs t,tllrónnól ug1,,aníg3,, t,tsz,

Mikor a ház rrópe irgzaér, * i,entplt.rrrbó}. a gyerckck
átrngnrrek a szolnszórlita, mcgnózík, _ílol .trán_r,* szalnrabái;dr
lóg a mestergererriláró!. rucrt elrbíil ktivelkcret*t,ní lelrct *
jiir;ő óvi terriósre.

Este összcgyűlntlt ar. aszLal köriit és rr gye1,|;,,tl fónl,tittó!
zsoltárokat énekeln*k, cvangtllirr*rct *1rasna!r, nrajd, rneg_
vrcsoráznak ós lllrrtlnj mr:nncli.

István napján !nú§ a legliibben a!sz*nale-, rniktr jiilr,

az egyik szorul;zilrl },fikrr]írsngk ö!lijzr,*. (í|| lelrát *nnyirc
elkéŰL*]§{ikn]ás lráesi !} }.}f L}7 i|l irátsi se tiiri rrirgyon ,magál,

,|Z ;rjárr<,iú,kozá.ssal, ntlri *lrt*.r-tlll. hcg} hcu!!§, va!amit
t:trkón1. zavalill. fiil. * járnbcr alvi;klll- :

Szi.rntlas kultlts<Lm íorltu,
.!ó uótt' eg17 ltis iíti};a.
Adjék húí: kcnrl, uutt ilt még,
'!nnt rlkar a ucnrlt'g,

\'ógrc kicltlgja a gaztl;r bltrz:ts íejét az. ajtónyílástitt,
Erri aúa ruarail az i:neli tls így szól a verr<lég: Jó reggelt,
logatltrak-e tencléget,. \,ag} iedöntsetrl-e_ a kónrényüket,

,,jti;;,;r-, csak be Istválr verrrlég tls lrag;ja bókóben a kétnényl,
jt:Íli" be egy kis tanácsltozásra. cle s?&porán," Majrl, tniktrr

;Oibereggeti7ett a },{ikuiás bir', megkórdezi:,,,}íi a szokás
ebben a házlran, várni kel,l-e az clkü]clést, vagy paranc§
nólküt c]in<lulni.;" ,,A,ki }rivatlanul jötto az küldós nélkiii
lr}enjen" ** hangzik a trófás válasz. ,,űsak kutya jón hív_ásra,
jir vcndóg nrináig lrivatlanrri jiirr" ** vág vissza Milru]ás
irácsi. ,.§cl, azér lrc siesscrr liencl. trem olyan rossz, a tni
házrirrli, .sáli a, a baj, hrrg_v az itókák közt, van olyan ho,sszú

seiinet. Eg_1 ék hát kelrcl, iti a katács. Azután jön egy trjab}
vtlntlég, ei is valami lrraskaráLrarr. A lrent levő v*nclóg
cvvel'Íogadja : No, meglettiink volna kend nétkül is""'
,,Nenr ír§ van *' ! Á rógi vendégel trgyis kiteszík, az {tjat

meg szíl,Úen iátja}i !" Búcsrlzásnál a gazrla_újra ad a kulacs-
ból: A távozó venrlég azt trrtln<lja: ,,No, báz gazdája,
tőlern ugyan k{innyen szabrrrlul ken,d, bárcsak rrrssz saokásai^
tót szabáctulna ill,en körrnyetr ! No. tle azért i,áttam rnár
rosszabb ember* ií kerrctrrél. Szeretik is kendet au *mberek"'
,,I}izon,y. ea{rt acltak }r/lront rreivel is nekci:§ : Buga Pál
vlzesreiti és \|ijrösorr az étl nevelil." -* m&n.d,,ia * g*e<la,

.,Na és nretrl,ik az, igaú ? --, kórtli a vel;clóg"

Mikor c ltigg szúrrll1ra kél,
Yizes|titi uagyok étt.
De ős: tttiln, ha t'öst * bor"
A: é.tt p,euettt" Vöti)scry,

,.\o, lrii| alikor Isten tnegálclja" --- lrösziirr *l végtegesen:
a r,enrlég, s szánja nerrrsbkár* r:lt{inili a felrét domliok
rniigött,

íizutátr még sok üreskezű ós üresplvolnr& },Iit<,ulá*

bácsi kopogtat be, rrrinrleg.vik tttd jir lntrndáseikat, vicoekct,
§ltrl * i{alcvala orszírgáhan bizony ncln ke]l keresni, hr:!

teretn a rl.al. a tréia. .\{ajct p*clig, mikor késő esle az u{i}lsó

verrtlóg is jrillakot,l tis tilávt:zol.t, b"táil t. csend, a- nyrrgalom a

lráeban.
ligyóbkéni pedig ul" }lt}ti*kiben lrla már nem sokk*l

tiiitüntiőzik a din* [aiá,csotl.v a magy*a_ltí:l, karácsonyí:r"
ai:inrlélr. iiriinl..;ne§,i*pr:l,tis,itll*;tte.ili il,i, i*;i. karílcsrrnyt,
lrlint *álirnk Kulai §ámqlor"

lrczn*, va!ami't

33
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A ma§yar yiíor|ázó repütés olinrpiai §Isr;pm**
{Folytátá§) lrta: Rotter Lajns

. Fenn a nragasban a város feletl vitorlázógéperk keringe-nek óraszántra.
§taaken fclől 1000 méteren vontqtott rnótornélkiili

fl!|, 
jel3nit<. meg. Lekapcstll és fantasztikus nrtt"*ptiil*ir*

Ji93d._ _A rrétnet rtrpülőtecbnika legrljabb biiszkciége a
,,T{. Maschicne'', Ilann§. Jleiísc/r rre§terien repül.
. , Mikor Jtxz,r!il tapsorkán közepette, nregdübbenve lát-
:|ltli, lrúgy oldalán ott ált a gép neie : TuruI.

Á nérrret nrótorrrÉlki,ili rcfiiilOs veeetöi a rRagyar tnótor-nélküli rcpülcs irrirrti e}üsrrrcresből a<lták rreki uii a ,r*rret t

,,_-..:":3, nemel gúp az oJitnpiai repi.iIŐnalr szúzczcr í(inl,i
xozo_n§ege elótt lllagyat, rrér.r,el trttrlatktrzutt llt l

Nenres nttttzct, netll(,§ gcszlu§0.
Ez clőtl csak ,Lisztelegni lc}rtt l

§taakc,n,, auglisztrts 4. 1lín,piai mótornélküIi repülő-nap l 'I'onrboló orkán" Az, egyik vasútvonalon nincs klizle-
.11re_: 

" 
:'z 1rt 

á \ a. s,vökertlst őT 
-kidtintött 

f en1,616Y, rra ssz al tlldó )nár trcm js lclret ,

, . [*_siy,repülünk t Pedig a szóJ scircssóge a talajmenl,énl§ nag}"oDb mitrl a. gópcink rentles repülési sócssrtge.Flát rnég otl frttrr rrri lcirct
, A -\enrertl írg1" táncoi a vontirtóköté.len, tniní egy meg-vaelult bika. Ezer }nót,err.t: ernclkeclek teirtratatti'n rrafi-ugrásokkal, rniközben a Nentcrtivel,,seabatlsti}usbatr'n

trírkózorn.

. , ,Mikq. ickapcsoltrnr a gópet, vagy lratvatr ilrétert szt'kihtet e§ oJ{alra akar forrlrrlni, mint mikor egy szilaj csiliria föl<ire.lremptrerlik. Biztosárr azt lrittc, hoP3, vissz,a aka-rorn.najrl fogni, tle elszárnitottir magát. frr-es u.}?pi;;az olrlalkormányt ds nreghrlzlam a rnag"asságit,*tgy másorl*perc ós a Nemóre lefeló sz"egczett fejjÓÍ pöúg leiólé dugr-lrírzóban a. kav.a rgó I evcgől.ü r r. {'a,i"'rrOe[- .rO-ngctik k tvil -
_rot a gépet, néha nagyot ny*kkoneli és a ícjinret olttaitbrlágop a burkolatba,-rie_ nein engedern s },]uÚ*réi kibiiÜia <lugólrrizóból, csak ijtseáz méteriret, r.oopirrgot<at vegaek,
.najd kis nragasságban éltlsgn 5*45,rtijtt fordüór<r<al rfr,iia]
}op *o9:. hogy. az olintpiai ta|alkozír leghatalmasabb gúpe
,r,l§on 

, lü.gc., és nrozgókony il1, vlharLan is Os naÉaíy
,,lmrnelmann" bukófordulatot is bemutatolc. Vógül át"-repülök,1 lasy Zeppelin-hangárhoz, az ott átIó harii §ombá-vetók kiizött álIdogáló szcrelőket,,mepsturcololTl''. úpv-llogy azok befutnak a gépek szürkéseö]d rómszarny'ai ái"a,tnajtl ismét a magaslra-szökvc elsikltlm a t<iiztinsőg etőiiós leszállok.

Ujbót startolok.

Áz orkárt lrro§t t*rlán nrég vaelatrb.
Pontosan a szél ellerr repüIünk. Ugy a rontató nlotoro§-

.$gpet. rnint a }rlernerét irgalnratlanű rángatja a. vihar"
Mikor rrrintcgy rrégy kilomóterre va§yttnk- a" tértől, alig
száz-százhírsz rnéter magasságbarr, a iontatókötél a'rrag§
rángatástót elszakacl. Alattarri trdő, ltírzak, fasorok. na#*
feseiiltségű vezetólrek. Na, sz*rvltsz Nelrrcre ;

Ázonnal élcs íorduló és lrátszól]el vad irtmbatr visszaa lepülőtórre. Parasetlrajszál, tlc lredrtenr. Kii*berr kis
trtrbttlerrcia ernelősaelet is halrl,aut. ez tncgsegí;telt.

§inrárl leszáilok. Mégsen- szervu§u Neincie !A vontatókölelet megvies8á]va, azcrn egy ,,tnacska-csolnót"_ találtunk, annál izakittt ei. "A kötéivd§ct ,t félc§omóval entlékül hazahozta}n
Ez vt-rlt az olirnpiai rnólornólküli rcpülónap.

_ _ 
Ligy érzem, hog:y a góp rnegállta heivórts a szakembereka Netnere viharálló ds miireptittíkép*ssége iránt (vilrarbnn

is 1,1 ncm le}retnck lúlrtrssz 
-r.dIerrrérlrrveÍ.
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Mógis vr:lt magyar repirlii ki itlehaza aet, hlresztel-
ttr hogy a Nemere §taakenben nem ludott m,ürepülni és
nagyon i'ornhán és nehózkesen m ozgott. Okát tnnek nem
akárom keresni, különben is a sajnos, már ntegszoktttt
§tíltt§. 

*

Már tit rrapja vagyok az 0linpián, de lr§m tudonr
elérni azt, hog} a rnag_,!,ar olitnpiai bizottság kiatlja az
olimpikon jelvényetnet.

A vllág minden lájáról összesereglett hatvarr vitorlázó
olirnpikonnak a nemzeti bizottságaik mindenben a leg-
rnesJzeblrnrenöen a kezükre járnak és segítségükre vannak.

Az alimpiai bizott§ágok btiszkók reá, hogy vitorlázó
repülőik is vannak !

Csak a nragyar bizottság nem akar tudnl a magyar
vitorlázó repiilőkröl.

}íindenirap ós rnindenhol a már majdnem üzemszerűert
megszokott jelenet ; 59 olimpikon jelvé}yes vitorlázó rypü{
köz"iil az éiesszemű repülötéri kapuőrségek kilralásznak
€ngem **- akit joggal ,,belógónak'" n_éznek, mert nincs
jeliényen --- és-Ósak a német vezetők magyarázkodása
irtan 1áXitrr"k ez az állapot nem a legkellemesetlb) engetlnek
tcváb-b, hogy mé8 utólór}ressem a tölrbieket.

DÓ hagyjut{ a részleteket - ezek ma már nem érdeketek.
lesfeüebb 

*tirnulsá§osak * és }ragyjuk a magyar olimpiai
biiotisággal való hlábavaló ós nem üditő badakozásomat,
rne}ynek erettménye az vo]t, hogy móg ,ma §em kaptam
rn€g az olimpikon jelvényemet-* 

Berlirrben különben is tötrb volt a dolgom, semhogy
bírtam volna i<lóvel és icleggel ezt a §rélmalomharcot,

Csak egyben voltam biztrrs, hogy most már csak
azért is megmrrtatom 

' *

Berlilr*Rangsdorf. Az írj sportrepúlőtér. A gatowi
repülő lraclíiskolábó} az összes vitorlázó olimpikonok_ át-
vdnultak ide. Amikor a Netnerével vontatásban m€gérkez_
tem, lekapcsolás rrtán ürlvözlésül 16 perdülést végeetem
tlugóhítzóban. 

*

Rangsdorfban vógre kezd az idő javulni. 'fhermik is
keletkezik és a nag:y, halkan suhanó gépmaclarak minct
többet, ndnil többen és nrind nragasabbra szá]lnak.

A Nemerét keedom megismerni és megszeretni, ltt
vitorláztam vele először.

Azután odaadom nrásoknak is repültti.
A rragy fűben a hátamon fekszem ilyenkor és tár"-

csövel tigyólem a gép nrinclcn mozclulatát és rebbenésót.
A, napsugár áttör a hatalmas szárnyakrrn és aranyos

fÉnyben rágyóg az egósz 8ép, a legkisebb b,orclája is látseik,
amint csot{álatos egyenletességgel írszik }ro] a kék ógen,
hol a habos felrér felhők előtt.

NéITa valami meleg szalad át ilyenkor az en}lrcrcrr ;

Istenem, ezt én csináltaln l Ez is jó munka vulí !

Rangsdorfban Umbertel_ Nannini, olasz alezredes *
ki Balbó"val átrepiilte az Óceánt * a Nemerével 1$3CI

méterre emelkecleit a lektpc*olás magassága föló és ezrel
olasz nemzeti rekordot állított íel.

A Nemere kezdett szárnyra kapni.

Szép kumuluszos ídő. Egyes felhö alalt -1---5 5ép is
kering. bgyik a másik után startol, 4-*5ü0 méter magas,
sásbá le[apcsoiva felszivatja rnagát a fellrőkig és csatla-
kozik a többihöz.

Igazi szép olimpiai repúlöhangula1, é1 bajtár§i
dolgoiás nyolt nemzet vitorJázó repülői közt t

- -Én is indulolt a Nemerével. Ma jó alkalom
összehasorr]ításra.

180 méteren érzern, lrogy emelk*dő áramlásban vagyok,
Azonnal lekapcsololi ós a hatalmas gépet óles íor<lulóba
<tröntve gyor§an emelkedem.

}iyolc p*rc alatt. rrtólúrtenr rnagasságban az összes
lát}rató gOpót. a szárnyakat ,;gyorsrepülósre" állítom *"-,

mert a frónrerón§l eet is lehet ám t *"- és usgye a többi
gép utátt."' - 

Örörrrnel ]átomn h§gy ttgy előeiinr őket, mint alrogyatt
odahaza a Váoi-úton nrcrtorkerékpárral clőzöm a villa}no§o-
kat. A Nemere veszekeclett*n trrtl rrrlranni * ha a vezetöje
úgy akarja.

Egy késő délutárron núgy vagy ő! gép
tevegőben. Az cstt köaeledtével lassan lriilt
rni Ú lassan nerültün,k ennek megfelelően.

Az egyik már leszállt. ,tiz perc mülya a
fogy ki a levcgíí.- Egy fél óra rnulva már csak a Nemerév*l
vngyok fenrr. alig í}00 métcr nragasstigban,

ö§§ze-

v&li §z

,,lógott" a
a levegö tls

másik alói

egymagalri.
*

Á n,Nemsre" au egyik rulrgsdrlrfi trarrgúr olótl

néhány ollmpiai viíorlázógóppe.l. Johhuldalt * n,Nelner*"A rangsdorfi repiiltitér
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Il{i az; eeek a könnyú gépek mfu mind lenn vannak
ós é1_1 legnehezebb géppel még tartani tudom magam'?

Hát lásstrk akkor, }iogy mire képes a Nemerej
Lenn lassan beviszik a gépeket, egyik nagy fehér

rnadár a másik után kerüI be á hangarba és iNemere
ryls mindig méltóságteljes lass{rsággá vonja koreit áz
alkonyi égen.

Már kiürült a repülőtér, csak az egyik hangár kapuja
van még nyltva, előtte páTan állnak éi várnali rám.' "

Az rrtolsó 8ép te§zállá§a után még rnajdnem három-
rregyed ó}át tudtam repülni a Nemeróvel t Azután az esti
csend,beír, .majdnen teljes szürkületben ponto§an a hangárkapuja előtt puhán és simán földet ér a Nemere cs{rsió_
talpa is.

Mikor lassan befelé megyünk á hangároktól, Bafthaune,
a f iatal német rekordrepülőÁozzáln csat"lakozik és csbndesen
Pelzas.etii_n}. ,,Ez ? gép nagyon gyors, ezzel világtekortlot
kell csinálni * tnondja,, * gyoriilttr gépet én Ürég nem
láttarn, mint a Nemeie''.
_ Én is éreztem, hogy a Nernerével fegyver van a kezem-
berr és }.togy eá a fegyvert fel is fogJin hasznáini.

. §ak. a",_ időpontot ketl még józan megfontolással és
aqi.f.q ; türelemmeln az össees ktl}üimóny fi§elember,.ételé-
vel jól rnegválasáani. 

*

A hazai levelekben itt-ott félig burkolt kérdésekettalálok: mi van odakint ? A Nemerirőt még nem hallot-tunk §emrnit' 

,r. RÉSZ.
Augusztus 10. A. meteorológiai helyzetet tanulmányo-

1o_T:_ Gr:9"se széI, jó^kumuluizképzőáés ; igaz, t"sy ;felhők alja alíg 800_-900 méter magasságbin .run áés.
{" :tv.llsynyomásír terület vonul át Éerririieiett. Ui"Í"Ö;
9"" :"§P!"hol1aputánra a_szól erősebb le§zn r<ereties iranfri€s a levegő száradni fog. Igy a kurnulusz-felhók ritkább;k
lesznek [gyan, de az aí;uk'jó_vat magas"nl"ii ii,i-i;Üüffi;ami a távrepülósnét tóaveiő.

_ . Augrrsztus 11. A meteorológiai helyzet tényleg a tecnanielképzelé sem sz erint k ezd alakílni. r;hai, 
- 

h; i;fi *ii";ig"'teljesítményt akarok véghezvinni, agy haúrosan cselekednixell majd, annál is inkább, mivel 13-án a rangsdorfi olimpiairepíiléseknek rtrár vége lósz.
Alapos megfdntolás utdn beielentem, -hogg Kielbe repütök

mdsnap, 72-én !

^^_.,A: 
.^"]lTplai vítorlázó repülöbemutatónak és a rangs-

:9:jl_T"pú'é:e[l9t tőc.etj.a ugyanis az volt, hogy az olih-plaszo lt t endezőblzottságá nak b emu t assa a vi I oriúó repülés t
!s esl,ben igazolja azt'is, tlgsv ,r. 

"it-J.Üzá 
repUres tóiiáaria, hogy a fendes olimpiai klzOemót i*ala t"trret"sséi..Ez az ügy nemsokára tárgyalá, ára-ios 

-kerülní. 
Ennek

az alapján kezelték a vitorlázó bernutatíl résztvevőit máris.mint olimpikonokat,
Kielben tartották a vlzi vitorlázó otlmpíász alegnagyobb seabás{r keretek közötü. Kiel a német'i.ng*"i

hadiflotta fő bázisa és a vitorlázósportnak is 
"z 

a m"Xrcja;
!§y!en itt székel pazar épületében a pómet Császári Jai}it
Club.

Elgonrlotásom az volt, hogyba sikerül Berlinből aíang§dorfi repülótérr6l indulva Kielbe repülni és ott te-
szál|va jelentkezern a víziolirnpíász vezetőstgénél. ez oivan
feltűnéstkeltő momentum lesz,-amelyik az oli-rnpiái iranvadJ
köröket okvetlenül kedvezöen fogia befolyasolái a vitorlaeO
repülós szempontjából és ezzel a iepüléssól * ha slkerül .*
{t_gy gondolta&, §i magyarok is alaposan hozzájárulunk
ahhoz a törekvéshez, amely a yitorlááó repüIést i renaesolimpiai küzdöszámok sorába juttatni igyÖkszik.
_ .Csak._ a r.epülést végrehajtani nóúéz dolog volt
1rrr.! A_célrepülés világrekordja 330 kilométer. Eztis rig}
értók el, hogy a pitóta a startnál ádta rneq a pillanatni.ii
metgorclógiai helyzetnek tegjobban ked,vező'célt. rtt peaig
a cél adva volt, amelyiket el ákartam érni és a másnapi Üut.:
orológiai lelyzet adottsága mellett "-.- mely a hivatalós j elen-
tés alapján táv_repiilésre nem volt ked,veiő, csupán eeyéni
impresszióim alapján tartottam a repülés végrehaiúsát
Iehetsé8esnek * akartam Kielbe repiilni. nz á tavotsas,
az utólagos pontos mérés alapján 326.5 kilométernek bizo1
nyult, tehát csak 3.5 kilométerrel tnaradt el a világrekord
3q§_9l!. lzvz, a gyakorlati értelemben véve a vilá§rekclrd
beállítását jelentettem,be másnapra egy,,segelfliágerisch
unerf orscht" (a vitorlázó repüIés szémpontj aUót ietderíl etlen)
terep felett.

$ .vi_t"9rl_aaO _repülés ugyanis kopár, szátaz, köves, a
napsüté"stől átmel_egített talaj felett keletkező meleg, emel-kedő légáramlásokban lehetsóges. Az általan váÜsztott,
útvonal pedig olyan terület felótt vezetett, mint, az észak-
po_roszországi erdők és_ _mocsarak, a rupini, mecklenburgi,
:"lrye_"rni, plöní tóvidékek és a liibeóki iengertlböl, Úiinkább merülő és így a vitorlázó repülést leheÜtlenné'tevö
légáramlásokkal kellett számolni. Ez volt az oka antrak is,
|9er 1i,l,gryideig ebben az irányban mé§ nem vógezteÉ
távrepüló kísérleteket.

Ilymódon érthető, hogy bejelentésemet rneglehetős
vegye§ érzelmekkel fogadták. U3y vettern észrc, 

*hogy 
afiatal generációból 

- élükön Bárthaunévat *-'egf'ns
együtte§ alakult, akik nekem ,,drukkoltak'', mí§ egfhasik
g§gP9rt, 1 amel} ha ugyan udvariasságból é§ korfekt
bajtársiasságból nem is mutatta _. de egy;általán nem hitta repülés vógrehajthatóságában.

. Az volt a felfogásom, hogy az utat végre lehet hajtaui
másnap ha nem is lesznek elsőfend{ieka tígt<Ori viszonyok
oly gyors_géppel, mint a Nemere. Különben-is * gonáot_
tam _ ha nem sikerül a rlolctg, {rgy a legrosszab1 eset-ben rajtam nevetnek, ha pedig liielbe iepülök akkor a
magg?r uítorlázó repíilésnek szerzek megbecsüiést.A tét mindenesetre megéri a kockázatot !

. Mikor este pihenőre tértem, csalhatatlan érzésem volt,
hogy másnap ,,Il38y nap'" lesa.

Erre_ egész éjszaka úgy alrrdtam az igazak álmát, min1
egy bunda. 

*

. Másnap, t2*én reggel felkelve, gyor§an megfürödternés reggelíztem, azután kevés élelmisiórt, vizet, hátóinset.tartalékgallért, harisnyát és borotvafelszerelést, no "mu! -i

}é."kep- és navigációs felszerelést magamhoz vbve siett"emki a hangárokhoz.
Barthaune már elóm jön, a. derék firl időközben a tneteoro*

lógiai állomáson is volt_ és pontosan beszámol a h"lvzeiráÍ,
,,nern távrepülésre vató idő'', mondja végül szornóríran ameteorológusok mcgállapítását.
. Tén;yleg van valami a ddlogban, egyetlen felhőfoszlány

sincs a kék ,mennybolton és a izél is i.il"ti, holoti KÜiÜdéIkeleti széI lenne alkalmas- Mégis azt felo]em : ,,várjrrkcsak rneg, hogy kinek |esz igaza, a meteorológ,rrőXr,ut-i
vagy nekem".

ttütter Lajo§ cgy német _v_itortázó _o,limpikon társaságábarra ,"Netncrével.. -
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A NemeróL a startvonalra visszük, ón hasra feksaent

* szárnyan és a tórl<épet megam e}^ó _l'ekletve }rerajzolorrt

* resvoáarat és lnegjelöiiik rninden 100 kilornétcr távolságtt"
Üi;;; i;;;y cz a""térryke<lósern tr'ibbeknek n*vetsógesnek
[ünik fel.

Fé} ttz: Még min<tig egy fia íelhő siws,
'Iíz óra: Az óg kékebb, mint valaha,
F.él ,tizeneg,y; Állapot u§yanaz"
Tizenegy:-Áz óg olyan kék, amilyen csali lc}ret"

.l'J 
!

§,.;,:i1
' ',,:'i;l,.,]1.1:i

,:,1 ,,.l

azután talán niég Jobban megkékül,
VéBre l Fél liienkettökoi két kis §yat§a felhőkotr,ls

tünirr iii pont szél ellen a repülótértől, Ott cmelőáramok
keletkeznek !

Azonrral íelcsatolom az ejtőernyőt és startolok, f)t-t

" "o"iuió 
pilóta nem értette meg, h9qy.mi.t akarok l Ah+:lyett

rr"ey ; f-ihOk felé repülne, o}tlalt kitér és me§§z* olvonszo]

""---i*r.*p*olok és igyekszem íe}lornászni magarn a kék
eg aÜii,'ae hiába. FétOrai elkeseretlett, küzd*trem után
i&*Oi a rarr§se]orfi repülőtér talaján tlsikordul rneg a Nemert:
es{rszótalpa.-"*§i;á"ontatjuk 

a gépet a startvonalra, Áz egyik pitóta

}rozzáú jörr és giatulái á távrepütósemhez, Tudom, hogy
Űo*t 

-urti."yen 
inulatnak raitam, de nem akarom észre-

""n"i, 
ezórt komolyan fogadcm a gratulációt és meg_

köszönöm.------ilirra.rre§etre 
a Lrüszke kieli bejelenté§re n€m a legjobb

$

teljesitlnény ez a repülés t
Nem baj, csak résen

a küzdöképességbőI és a
repülésnél rragyon fontos t

lenni ós §ernlnit nern veszíteni
harcikedvbőll Eu a vitorlázó

}'enntartrrm az ejtőernyő hevedereket, és nem mozdulok
el a Nemere mellől. A többi gép is mind leszáll,-- 

}§egyedegykor ismét két krrmulusz-feltrő tűnik fel a

szet irafr}anai. Azonnal starlot jelentek, 12 fta 26 perckor
hapvom el a földet.- '"Úcst Heinz Sclrrrbert fiata] sportpilóta vontat, Kelet
felé repüliink a felhők s].é, Balra tőlem a königswuster_
rr""ru"i hatalmas rádiótornyok. 12 óra 38 perckor & vario_
*ét*""m cmelkedő áramlást jelez l Azonnal lekapcsolom
magam a vontatókötéböl 177 méter magasságban és hama_

"orár, 
*r.. móter fölé emelkedtem, De trjbót magasságot,

ve§ztettetn" Ekkor mfu csak annak a közmondásnak az
alaoián is" hrrgy bátraké a §z€renc§e, elhatároztam, heigy
lesi"anri lesz,-útnak inclulok. Egy óra két perckor _v_olt

n" a rr"6y piilanat, nrikor hatalmas ntad.aram orrát, Kiel
felé ford]iottam és bízva a gép hírsztnóteres szárnyaiban,
{rtnak indu}tam.

Jó térképetn volt, tájékozóttni ludoko tehát min<len
csak attól függ, hogy,,a szerenc§e mellém áll-e,

Az idő míűasyón előrehaladt, távrepúlóst pedi,§ rende-
sen a kora délelötti drákban szokás mogkezdeni" Mlndetr perc
<lrága volto tehát ezért mindent feltettem egy kártyára: min-
denáron foirozni a sebessé get, Lz egész akarater6met a lempó-
,a koncentráltam. Á}ol csak lehetett, ott 130-140 hilomóte-
res sebességet csikartam ki a Nemerébőt ós csak akkor
köröetem e§y hetylen, a kóválygö. ragadrrzómadaraklror
hasonlóan, 

- mikoi okvetlen szükségos volt a magasság
fokoeása az írt folytatása cóljából.

Alighogy útnák índultam, érzékeny műszereihn azonnal
leleztéki }róby a Nenrere ismét emelkedik. Eet jó jelnek
iettem. Naíy sebessóggel repültem át az óriási kit_erjedésíl
Berlin íelett, tekintei,Óm végigsiklott lent a mólyben a
hatalmas stadionon *s a zásitotckal páratlanul feldiszített
sugárutakon. Örömmel állapítottam F9s, _ho§,y annak elle-
néie, hogy a szélírány nem kedvezó és_küzdenem kell a
rryulat ÍÓle valO elsbdrás ellen, a Nemere rendkívül
birji az iramot. A vidék alattam saemmelláthatóan rohant
háiraíelé, mintha egy seőnyeget rántottak volna ki atólam,
Ötven perccel irtnat<iirautá§om után már Herzbergnél jártam,
90 kilométerre kiindulási pontomtóI. Itt a ruppinl tav{c
bajt okoztak, szívták lefelq rle hamaro§an energikus emelő_
árámkst íogtam egy gomolyfelhő atat! ós 1786 móterr€

r\ kiel! r cp úló t ór * T.:ii-r,iti.Frue 
ger ezrc des Rotterrel

emelkedtem, itt érve et az egésa {rt, alatt a legnagyoltt:
masasságot. Isnlét t40 kilnriéter*rr sebességgel tudtam
folfratni utamat. Átlandóan vesattttetn ugyan a maga§-
iaiomnOr egy ideig, miközben jgbbkózfelőt elhag},tam a
h;Üina; }ÍŰritz é-s- Plauen tarakat és a magasságomat
még tovább vesztvc értem el, már_ csak ezer mótererru

wústoct<ot, ahol egy jótékony: fe$rő ismót 400 méterrel
emelt. Fokozott sebóiséggel tuátam Pritzwalk feló tovább,
repúlni.

Á. meteolológiai helyzet crrefelé javult, egymásután

iOr emeró-}eihők f;küitiek az utamon, úg{hCIgy a térkópet
i;ir;&Ű mi"t *sv haiós a nyiltt,engeren, t<izárOlag irán3tű
iÜelva.;Ór folytal-om utanrai. Lenn, a mélyb_en,_ íestőinél
i"ítoínn fekvésü évszázados városkále terültek el a tasíak
nartián. vagv szigetekre építve. Á mecklenburgi tóvidék
ti".ii i.tUirűi paáttan láíványt nyujtott, Áz esztótikai
OŰJr"tói t"kozi.a még ae, ho§y a földi termóseeti szép-
.ee"k}r*, a felhőalakulatok is hozzájárultak, l!{integy
10"00-1200 méter magasságig barnás pára lepte ugyan._el

;-iécda de ezen tetiit ai ólasz eg*t-meghazudtoló_ kék-
,aáni. tÉndökölt a mennytrolt. Á. tener gomolyfelhők
ffi"jei r.iartar. a párábó} ós az égi ragyogásban, miut

"OsiÜt}r;t*tlan 
haiasoknak hófe}rér ormai sziporkáatak

js 1,iraeitottak. Szeretni kelt ,a repülést és a ierrnészetet,
t 
"sy- 

;; eüier igazan áttudja €reznt az ily repülésnek
tenséges voltát l

Öe a Nemere mintha érezte volna kötelességétu
zrlsó súvöltéssel rohant, a még me§§ze a láthatár alatt
lév"ő cél telé és műszereim rltján figyelmeztetett, hogy ne
rr",ruiam §tacamat eltéríttetni a túlajdonképpeni céltól,
É.6ii.m, hoáy végre kelt hqjtanom aal, aminek a felét
maris migtettóm. Á repülésem második órájában 110 km-t
hagvtam magam. nrti§Ott l Ez ol} sebesség, amelyre, a
mó-Űrnélküli 

-rcpülés történetében példa rnég nem vglt l
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Továltb l És a masyar §uiltskft viselő gépmadár frrkozott
sebcssóggel haladt lógiútján"

Atérkóp szerintl táJékozódást Kriwitznét vettenr c§ak
isnrót fel. A sclrwerini hatatmas tavak okoztak ugyan
nehézségeket, ám ezeket Ie tudtarn gyözni ós ha nraga.s#6ot
v_e§zt§ttem is, de feltart óztathatatl an ul folytattam-utaniat
Kiel irányába,
_ . . Nérnetorsaágban igen sűrűn vannak a repülííterck,
lépten-nyomon trjabbai és írjabbat fe<Iez íel lg emrei* levegőbfl. §chwerinnót *g"y ezüstös vadászgóp jőtt ftt
hozeám. Á ,,Nemere'' allitt. a irátára fcküttt Js-tráta]mas
ívben hanyatlott ismót vissea a nélységbe.

A tórkép szerínt már a tengeruek kell jönni. Jobbkéz
felől lenn a mólyben jelentéktelennek látsióan feltűnrrek

leleplezell *nüékmüve. r\ i',íenttlre repülését rövid i<lőre
cgé§ecn lelassiturn ós n*rnátr, fblemelt karral tisztellgek a
nórnet hősök emléke*eltónek, mlnt cgy oly netnzet fia.
nrely a nagy világküzdelrnet Gcrmániával vállvetve har-
colta r,égig.

Azután berepültern az ollnrpiai vitorlások fölé, hol
kitört belőlem az úrgy hiszem ntegérdenrelt öröm és harsány
dia<ialkiáliások közepettc -- melyeket azonban senkisem
hatlott I * gyózeltni loopingok soroeatát szerkesetetten
az éEre" Mqid a Kiel*Holt.cnau-i légikikötfilren, mint valarni
ntenetrendszertí repülögóp, simán leszáIltam.

A fogatltatá§om mind$n képzeletet. felúlrnutt. I(rrreger
eererles, a repiilőtér. parancsnoka, a legmelegebben üctvözöIt,
midőrr ar olimpiai városok közötti célrepülésem végre-

a Keletitenger hullámmosta
partjai, nreid elóttem fekszik
a lübeckí öböl" Avíznernba-
rátja a mótornéIküli repütés-
nek, lehúzza a gépet a telettc
levő hidqg levegö, mégis
bátran hala<ltaln tova a felle-
gek alján. Hamarosan a lütlec-
ki öböl is prögöttem volt.
Ereztcm, hogy rnost már gyor-
san közelederila célomhoz és a
merése álmok valósággá vál-
b&tnak. Mohó türelmetlen*
sóggel fokoztam a sebességet,
}abfu a magasságom állandó*
qn csókkent ezáltal. Sc}rwe-
rinnél még t 400 méteren re-
pült a büszke madararrr, a
plöni tavakat azonban már
csak 1180 méter maga§ságban
repültern át. 4 óra 40 perckor
pedig alig 800 méteres rna§a§-
ságban haladtam el Preete
felett.

De most máf kíelnek
kell*tt jönni l

Pontosan az iránytű és a
térkép seerint repülve, élesen
előreszegezett tekintettel les-
tem reá. §gyszerre a párás
<lélutáni levegőben feltűntek a
hqtalmas lraclitengerész város
körvonaiai i

í{uj, lruj, haJrá l
Győztem l
140 kilornéteres sebesség-

gel kergettern gépemet ag öbö]
fölé" §zerettem volna repülö*
téren }eszállni, de nerntudtam
a kíeli lógikikötő helyét. Ugy
gondoltan, hogy a praktikus

Rotter LaJos a ,,NemerC'r-n, a Kiatból Bcrllnbe va!ó
vlsszarepülés startjánál

dr. Lewaltl elnöklröz intézett

hajtását jelerrtettem. Long-
illoor€ angol Air Marshallnak

r is bernrrtattak, kiépperr are-
i püIőtérről in<lulóban volt és
ltki szintén kitiintetöen gra*
l.u]á}t.

A repülőtdr leszállásomat
Erich Kewischnek, a kie}i
olimpiász elnökének is azon-
naljelentette, ón pedig rögtörr
te]efonált atn Pestte, a Magyar
Aero §zövetsógnek áz erecl-
ményt jelenteni"

Miközben a percek alatt
előkerült pezsgösüvegeket
bontották és iirltették egóse_
sógetnre, megérkezett Ke-
wisch elnök meghlvása a tisz_
teletemre rendezett vacsorára
a Császári Jaclrt Clubba,
melyen Götting ellentenger-
nagy, Krtteger ezredes ós rnás
clőkelőségek is mcgjelentek..

Közben szárrros gratrrláló
távirat érkezett, melyek kö-
züI külőnösen kietnelem dr.
Lewalcl. a berlini olimpiász
elnökének, Milch a}f ábornagy
1égü6yi átlamtítkárnak, Zan-
der altálrornagynak* Mahnke
ezretles 11eichslnftsportfü}r-
rernek, a motorné]küli repütós
nemzetközi tudományos tli-
zottságátak qz,rI§TU§"-nak
és a Német Aero Clubnak
stirgönyeit.

Ezek megköszönésénél
nagy stllyt helyeztem arra,
hogy a vitorlázó repülés olim_
piai gondolatát hangs(rlyozot-
tan kierneljem. Ami példáut

távlratornból is kitűnik l
nómetek bizonyára ílg:y helyezték eá el, trogy ugy a szátaz-
föI_di, mint a vízigépek §zámfue használható legyen, t*hát
valahol a_.parton kell feküdnie" A vfuostól déíie egy dél
felé repülő utasgépet vettem észre" Ennek biztoián a
repülötérröl kell Jönníc, gondoltam magamban. Logikus
ntódon a repülögép haladásiránya és a tengerpart meiszés,
pontján kell keresnem a légikikötőt" Ott is volt t Hiába,
,9sak jó, ha ae embernsk lr{rseéves cserkészmultja van i
Nyomolvasás eg,yes t

A vitorlázó olimpiászt ünneplő Kiel a 700 méteres,ma8a§§ágból fetejthetetlenül megkapó látványt rryujtott.
,A zászlóclíszbe öltözött pertok között csak írgy hemzsbgtetcpl_yilorlás jachtok, külföldt és német, ezer és ezer lobogó
zászlóval borÍtott hadthajó horgonyzott az öbölben. Innen.
íelülről, szürke fogpiszkálóknak látszó tengeralatt;aróú
{tsztak a vizen és a Császárl Jacht Club épülete el6tt az
,olimplkon vltorlások voltak szép rendben kikötve, míg
rnások me§§ze kinn a ten8efen túrták a taraio§ habokat-.A p{rton a tengerre néeően komor, méJtóságában
imponálóan emelkeclett ki a tengerész hősi halottak nemrég

..:1AlTak_ sportszerű demonstrálására, ho§y a vitorlázó
repülés tónyleg az olimpiai küztlelmek sorába'való, a berlini
olimpiászról a kieli" olimpiászlg vezetö célrepülést Éaitottarn
Jéq!: A repülés a Kiel-Holienau-i repülőtóren v"iO sima
leszállással fejeződött be.

Azt a rendkívüli megtiseteltetést, mely engem l(egyel-
mes Uram távtrnti gratulációja róvén ért é. am.iy;crt
önnek renrlklvül le vagyok köielezve, seabad r"sy*n-igi
is,_íelfognom, rnint jelét annak, hogy ez a derrionstrácfó
célját. elérte. Kegyelmes Uram iráht való lcgkiválóbb
tisztelettel

Rotter Latos,
,r'}*\,ff ttírÉ#l}ti-n"

ollmplal ütóilázó repü}6 kiküldbítjP,.,

Másnap délben a kieli légtkikötő katonatiszti karánák
yo{_am vendége, e tengerre nézö gytirryörű tisztíkaszinó-
épület éttermében. Krueger ezredes, "iratáncsnok, rendkívül
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i;il;ndt"saúbnak és legértékesebbnek, mely 9qy hatalmas
-^-*-J: .-^llani! lzolnnaállam harlsereoe ré§Zéröl er. rjtlen,rÖmz"ii §z€Ueínű katonaállam hadserege ér. Éljen

melechangrl beszé<ltlen köszöntött fel ós méltatta te}jesít_

;;#;m.t'. Maid a tisztikarhoz fordulva így szólt:------],Úr:aim. 
most áüjanak íel és felemelt karral három-

,roroi rrÜo.et kiáhsrrnk Magyarországra és Rotter mérnök
Óümpiat cs{rcstelj*ítményére." 

_------frebéz 
leírni azt, ainit qld<or éreztem, messze távol

az idegenbeno mirrt egy kis elny_omo_tt és megíiport 3rszá_c
fia, m]időn a hatalmas és erős' Németország hadserege
il"i"a"" llszti einek háronrszoros kiáttása dörgöen íelharsant.
- -- ÚÓch"tolt ozavakkal köszöntern me8 a megti§ztslt€té§t,
utad;-a;il hogy a, eredrnóny sokak munkájának. vógső
atkordja el nem csupán az én érdemem; beszédemet
ezekkei a szavakkal fejeztem be:--'-jti"t 

iielet.Eutópá határán á kultúráéít egy éveerede
mizaió és őrtálló k&toná_rremzet fia, azt az ellsmerést tartom

és barátokká vált vitorlázó repülő oümpikonoktóI, klk
hozzám hasonlóan vi§§zatért€k haeájukba.

De örömmel és büszkesóggel töItött el az a tudat,
hogy kiküldetésem nem volt hiábavaló, a ki! }Iaqyar-
orúag órte el az ogyedülállóan legnagyobb teljesttményt
és ü§ éreáem, hosy " magyar részvétol erősen hoazá-
JárulÍ- abhoz, hogy áz olimpiat körök figyelme a mótor-
ireUrUti repülésre terelödött, úgyho6y az harnarosan vég-
legesen elismerL olimpiai küzdőszám lehessen.--'--Ö; 

Óiúi*r" és Úüszke voltam arra is,. hogy a leg,
szerénlebb eszközökkel, sok nehézséggel kűzdve mégis
csat sít<erUrt bebizonyítani azt, lrogy JV[agyarorszáF".1| }"T
kell az aviatikában eimaratlott, a külföldnekkiszolgáltatott
tds orseasatónt tengódni. }Iittel, blzalommal é§ seorga}mas

, munkávái a magyar m{iszaki készsóg elegendó arra, hogy
o"aio 

""rnzeti 
aviátiut teremthessen. külfötdi relációban

neaia nazank kinőtt abból a korból, mikor a legjobb eset_

ben "és idegen gyártmányíl gépekkel is csupán ,,a futottak
még" listáján szerepelhetett. Ennek elvégre,el€gend.ö.btzo_
nyfiaka az, trogy Németországban, a,l,itorlázó repülé§ ó§,

t áreial" 'au érr leghosszab§ repülésót ma§yar géppel

magyar ember érte el..."--""Ú-sy -é;Úem, 
hogy a Magyar Aero_ §zövetség belém

rrervezÖÍt bizalmának-'recsületid megfeleltem ; a rendel-
t uzerum"" bocsátott eszkózökkel *' melyek a ré,sztvevó
nemzetek között a legszerényebbek voltak * jól $ffu_
toaiam, mid6n a kis, megnyomodtott., és megcsonkltott
rúam'."i"eit viselő 

-eepmádár 
nyergében ülve annak

szárnyait az idegenben gyózelemre vittem J_

Ennél az ér*qnél nag}obb jutatmat pedig ügy ltiszem
*asya; **U*, nem kaphá és nem követelhet ; et, Igazán
jó munka volt ! 

n aüet Lalas,
okl. gépészrnérnök, pilóta, cserkóse,

a nagy és erős írJ Németország,"-- - 
Xiutan a NÓrnerén mótorosgép,_vontatásával vissaa,

""ptirűm 
n"ngsdodba, hol az Aeio Club bqitársi vacsorán

iaÍJi 
"."aegfi. 

ttt kózölték velem,,hogy mivel a Berlin--
xi"ri ez6% 

,i<llométeres 
célrepülésem az olimpiai. vitorlázó

;;nid"k Émagasló cs(rcsteljeiítménye és egyben úi magya1
;-fi;;ii;;ko.aÖt t jelent, valamint az ídei év leghossllbb
indl"iriermii repülése is egyben, 1 §Pmet Aero Club
Ü"vi"*e*er..d hogy engem a Club olimpiai,győz_tesnek
ÜÉiirt 

-a.' 
mint' ílyeiiek igy motorosrepülögéptt. bocsát

iá"OÓiXerOr.mr" á Németoiizágban való további utam
idejére l--- 

Xet nap mulva a Nemere vonatra, rakva elinclult
hazqietó, én pedig az Aero Club gópével_ í€Iszálltam Rangs_
dorfban, boiv a rhöni repülőversenyekre utazzak" 

_.-. - A ieve§6rOr mégegysier visszatekintettetn Berlinre,
rror oivan ifu lo baj"tóiat ismertem meg ismét és ahol
;i;";y-".á vót köirnyú dolog elbircs{rzni a szétszóledő

régóia isrnerem.

Magyarosanr
Tudod-e, hogy az öregségre hány szép nragyar szavunk

van? öreg, Ó, ndri. avult, avatag, ,régi, ósdi, ócska; * Éltes,
iOOs, eleni'eaótt, ag8, koros; *- ősi, nóbai, hajriani,_ rlilon,
itn.'De nzt is'tuÖÚatod, hogy mindogyikét más,más kap_

csolatban nrondjuk.- 
i*annak mágyarok, akik a nérnet kedvéért elfelejtik

a szép, gazdag ,rriagyar nyelvet. A,német _,,alt"-nah mondja
n re*jú 

*"arrt, 
trecet, ódont egyaránt. Ezek a. német kapta,

ra.o"ia.O *ugyu.Ök 
'egyre 

,,ör{ ruhát" (avutt), ,,öreg házat"
(ódoi), ,,örÜ britort'i (régi) emlegetnek. _ledig .19m_e_gy
drrn " ,aői *ág "" 

arcg; a némret nem tudja megkülönböz,
t€tni € rlttOt,',rni igeni Netii ,,mein alter Freund"' az,. ami
tmgyarul lehit ,,rQi |*ráto,rr'|, vagy ,,ör€8 baráloll". 

_ 
Az

arÖ tan csak te§nail 6ta van jóhan vetem, 4u má! fe!9re,
<tik-a haja; régí-baiátom meg maga,mfóle ifjonc, de réges-

regementdrrktor úr parancsára őrködök. Mét két napig

Tudnivaló, hosy n néryretben ,,das Bett hüten" * szó_

ról-szóral az ágyat örieni, amit mi magyarok rlgy mon,
dunk: nyomja az ágyat. 

*

Ime, néhány seó, me}yekröl kezdünk megfeledke_eni,
rnivel a nómetben nincs másuk: költ, költség, arnil a sóg_or

- llótll lévén rá külön szava, * így fejea ki: kiaü kiadáe
(ausgeben). Mintha hatlottuk volna magyarban is .., lf|ra
iöI"-lzt mondia a németmaj,moló (darauf : arr&,.tet€jób€,
hqgyibe, r,nsidásd) magyar, hogy ö ,.akatattal" (mit Ab,
sicjit : készakarva, szánszándékosan) beszól így, merl a
magyar nyelvben oty kevés seó, kifejezes van, nerrq,. árt
átiilietni egypárat a németböt. }Iát ez i§az is az ö szem-
pontjírMl" 'iÜármint, hogy ó igen kis, magyal_ 9z.ótt!|ccsgt
r.etrd,etkezik, mert ő ,,nem egy Arany János". Nohát lástuk,
Árany ho6y mondt§, hogyan rnondaná a mi német onagya,
rrrnk' kif§ezeseitl ,,X. Y. adatait bevezetjük n jegyző_

könvvbe" 
-- 

Arany, beiktdtiuk. ,,§gész nnp olyan lehan-
golt' (versümmt) vbgyok" - Magyarul: csiiggetlt., ,,Nem
Íudom kiismerni mafam errefeló (mirrtha bizony önisme,
r€t segítene, be a Úrk{xt otthcln feledtük!) :- ÁrT_{
n;elve: elígjazodní, táiékoródní. ,,Pont 12 ór&kor" * állő
d'étten. ,,Ai uccán öiszeesett" : ősszetoglott, rosJradt,

,,Ne shápfld folytorr az rlj ruhádat" : (brrl de csrlf szó
ezl ,\ - le nyüdd. folyton| ,,Egyszer melege van_, egyszer
hidege o",r" -- (minket is lel a hideg, ha ezt haltjuk, csak,
hogi mi:) - &rol |üIünk, hol |rizunlc. ,,Az összes bará,
torií ott vrrlí", pe<tig mind, ualamennyi ott lehstett .volnal
,,Nulgy ez o c"soi:nag| nem me§y bek ; zsebemb€" tha ki,
ŐeHb'ie.nne, se merine hele, mert se láha,' sa kereke nincs,
Tlogy is szól a nóta?) =i n€m fdr a zsebembe_. Gyünyörű
szdl"az e fcr, nem tatálni má,sát nyugatl nyelvbenl § ópp
ilyelreknek kell pusztulniok nemtör8dtlm, né,rnetkedó, anya,
n}elrünkre egy' órát is sajnálió, idegerrtannlísra évektt
áltlozó ,,magyáiok" miatt. .-*ráó.

,,Ha szépít annyi, tnint széppé tesz, akkor _épít :
éppé tesz. Á magyartau tehát épitene_k _házat, falnt, föl,
Oiliittint a baepsesből. épülünk valami épületes olvasmá-
nyon (lelkíirrkbdi, i. i.). l,etret építeni fölfg{, oldalrást, de

vÖrre ls épílhet, aklnek tetszik, let'elé ls ,_'. ." * Ezennód
etáenteaén, hallván elsóí lbcn azl a futd szótl leápíí. 

_ 
Ma már

okosüb f8vel tudom, ho§y €z a,nnyit le§z: csökkent, Ie,
bont, apaszt, lohaezt, foggászt, Aki először kimondta,.hogy
,,leótriít'i elftlejtette megnózni a német szóiárban, ,m€,
iaüáíta 

'volna: 
,,abbauen'i : csökkent. A ,,loépltők* nó_

gy€§t ótdemplnek magyalr,búl. ís, németlról is,
*

Régi, de tanultágos adoma:
M§i"Úült a ba,ka, ali,ten melleslq, derék _faJqs! l"gé}y §,

vén, keiés rombolánt tett a német §zeltem, Kóthá&a kerüL
Máinalp jön az:ezredes, hát t mi bakánk lel8e rya$ryrryn:
pu*&a'a'vállán,' sétál aa ágya mellett.,,Tak&rod§z ágyba!
Me6őrültél? Mit'lilbakol,§x, htt'lu * ,,Alá,§san jelentem, a
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Áz eső lassan rlcllrolt a sátor ponyváián. Szabó őrs-,vezetli hirtelen felriadt.
-- Mintha egy ajtót c§nptak volna be valahot .- mor-

mogt:l Álíno§8in é§ íneliett§ t'ekvő társára nézett,
ő is ébren volt.
* A csószlráz ajtajái csaphatta ,Iie a szól * §zó,It ó§

é§ egy ásítást nyonrott el.

- Én rna8an) c§uklam be az este, rnielőtt sútrtl ver_
tiink - mondta hal,kan az őr*vezető s föIemelte & ponyyírt.
A szél tompán zúgott az erdőben.

A sátrat kórülvernő bokrok kiizt bizorrytalan férry tört
át a csőszház felől.

* Valaki jár a kunyhóban - súgta visszafojtott han-
gon s östtiinösen kihirjt ,a hálózsákból.

* Mug kellene nézni, ki jár ott _ mondta a nrásik s
mitrcl: nern akart félónknek látszani, öltözni kezdett. A két
cserkész €gyszerre bírjt ki a sátorból.

A koromsötétben ne§ztelerrül értek a csőszházhoz. Á
pi1z\CI! ablaküvegen át egy . földredo,bott zseblámpa fénye
saűrődött ki az ójszahába. Óvatosan helestek az 

-ab,lakon.

Szalmahalom tetején egy féríi ült mozdulatlanul s amint
,m3ga elé meredt, jól láthatták az aircill, mely rórnült ta-
nácstalanságot árult el. Köpenye, arnelybe truit<olozott, t<ti-
lönös módon csaknem teljexn szriraz volt. Cipóin sem lát_
raott út n:yoma. Á két cserkész egymásra nézátt.

I}gy Mtszott, trosy a tltokzato§ fér"íi vár valakire. De
egy§zerre, mintha meggondolta volna a dolgot, feláltt s
|88ffiva körülnézett, majd kilépett a kunyhóból. Á sötót-
ben lapuló csorkészek látták, amint a keskeny ösvényen
elsietett a diitórlt irányáhan, l.{éhány perc muilra, mintna
mótcrt inrtltottnk voln§ el, hígó hang vegvült a szél zűgá-
sáha. Azutáh ae is elenyészett.

"* Valam,i nincs rend.l)en -- szólalt meg §zaM őrs-
yezétő s szofosabbra fogta köpnn1,9g61. -_ Jó lósz rósen len_
nünk, _ tette még hozzá.

A sátolban eseélre jutott, lrogy rnegnéCi az óráját.
Tizenegy óra volt.

A töb,bi síltor lakói rnil senr tudtak arr<il, mi törtérrt azé*l 
.._ korán _reggel nagy kedvvel ,szóledtek szét, hogy nti,

nól jobb eredményt muü*ss*nak fel a rryomolvasási' ver_
senyben, nrely a raj kirándulásának cólja volt. A kót cser-
készt furcsa, nyomasztó érzés ülte meg .s 1rár a rajvezető
azí lanácsolta nekik, hog5, ne is törődjenÖk a dologgal, va-
lami nem hag1.,ta nyugodni őket,

- Talán nyornra bukkanhatunk _ szólt Szabó Pista
s arrafelé húzta a társát, ahonnan éjjel a titokzatos móto.r-
búgást lrallani vélték.

Á dütóút az erdőben vezetett vógig s a szekérnyomok
közt egy autó pneumatikjának nyomái'tisztán rajzoiódtak
ki 

_a 
sárban. ri rryomok a kunyhóhoz vezető ösvényig folyta-

tódtak. Szalró sietve követte a nyornok,rt visszarelá. XÓrre_
zen_ kil,ehetöen bár, de nrég látszott, hogy azok tovább foly-
tatódnak a Tudapest felé vezető vógteien r:rszágrlton.* Te Bandi, sokért nem adnám, lra rnegnyernénk ayer§enyt 

- mondta. _ Gvere, vizsgáljuk nreg jobban a
nyomót, úgy is }:e kell adnurrk valarni vázlatot.

Nem törődve. azza|, ,hogy sáros lesz, letérdelt s irgy
nózte a sárba rajzolódott mintákat, - lla 

'szakértő 
lennéÍ.

meg tutlnám mondani, rnilyen gyártmány volt a pneu, _
fcrl;ltatta s közben szorgalrrrasan 

-rajzolt. 

- Azt hisiern,'va,
l,yen hiányos. S tén5,leg, a hiírnyos rész távolab]l srairály-
'"u'Y fT'iiffi ezt okvetlenül megjegye"rnt * *o.-
dotta szinte önmagánák. -_ A parancsnoii rirnak minrlen-
esetre t€l§zeni fog,'hogy alaposan dolgoztunk"

Berényi felügvelő figyelrnesen olr.as
c send ő rö rs jelentéié r.', ".$tánrT ^ 

#l§i*Íq i: :fi' f,?,llÍ]
$y óra tájban a rnótoros jár.ör Nagy István kinóstár,i er_
dészt._szétroncsolt f€jjel tá}álta a áátyásföldi repüiőtér
közelélren, az _orsz.ágút árkában, Az ütés, áme}yet valarni ke-
mény tárggyal mértek rá, rögtöni tralálát okozta. Pénzét ésiratait megtalálták náta, a gyitkos tehát nem rablási szán_
dókból t€tte el láb ]aitól. A §yanú eladósodcrtt vejére irá-
nvlrJt, a_k! felesége révén egf"kta;bb;;áilgot örökölt az
erdész halálával. Ez azonban töbtr tánuval 

'igazolni 
tudta,

hogy_a,kérdéses estét ba.ráti tarsúeglr;; 
-iottott.. 

Az áldo-
íEt1a! haragosai nenr voltak. A csenrlőrség a lrudapesti fő-
kapitány.ság segítségét kéri a nyomozás kiter.iesztéúre.

- Orökké ezek az átkozott gyilkosságok! 
- rnor-

mogta a detektívfelügyelő s kinézett az ablalion.
. A Dtrnapart fónyárhan risz-,ott s a Lánchíd lrámpái ho§z-

szrl sávokat veteltek a szóles víztükörre. _ Esy ki,§ só,ta jót
fog tlnni, rnielőtt áttanulmányozom .alz ügyei'- gondoita
s felállt asztala metlől, amikor megszólaii a telefón csen-
gője. Az" ügv_eletes .ieleníette, rrogy Ógy cserkész akar kö-
zölni vele valamit.



§zalló l}isllr kis*il tlfrrgílrlrlllair líl;r*:i! a kr)nrúnyal'r:,ir,

** Az u.js;igbirtr cllvastlrnl x ntíltyásfiildi gyitkr-lsságrírt
**.k.eztll*. -* Ntrrr trrrltrm, yarr-c y*la.mi össreftiggé* * gyit"
kosság ils aközt" rrmit el írrgtrk mondarri, nrógis kótelessii-
genrrieh óreztetrt. hogy,ielt,rrltist t€vck.

lis elmrrnrltt{, rnirtt iestók nrog ójjtll a rejtólves rllakol,
A íelügyelti elijször nrosül;rosvn, nrájd egyr§ rTrrgyol*,l

§rtfuklöclóswl lrallgalt* az ijrsl,ezetö el{jadását. Olykor né_
hánv kí:rdóssel sgakítllttn fillbc.

-* I{ri az autórryrrnr íajzára sziikség l.an, ürt ilt i§
lrrrgy}ratom, *- fejeztc be §zalró l}istlr a rnondílká.iái s tt,
t€tte az asztalra * gondosaln írt őrsi-rraplót.

_ Iiiiszönij,m ti*rrn, hogy eljötl * ryondla kornolyan x
íelügyelő a tírvozó csgrkó*zntk. .--- i\zt lriszem, rragyolrti
§egít§égünkre Yolt
ezzel, mitsern gon-
dolja.

És jól szenr*
iigyre vette a raj-
zaL, mely eg}.
pneunratilt érde-
kes mintájtlr bor-
dázatát ábrázo}ta.

!i

Á }{ídeglrtrti
iit egyik vil}ája
előtt vadonatrij
vörös gépkocei

álltsaférfi,aki
becsöngetett, ér-
deklőclve yiz§-

gálta végig, mi-
e}őtt belépett.

Halmas
igazgató urat k*-
reseilt * vctette
otla az itlasnak,,
aki a íónyűz{i
előcsarnokba ye-
zette" Fiat*l íórí]i
sietett a látogató
elé.

* Csirk.v nutilgyirli képrliselő r,a6;,_vok, ,- rtrutatkozotl
!:e * jiive"-ó*_y. 

- Az igaz,gaíó ílr régi lraráton, Azt hiszenr,
ő móg nincs ilthorr, cle hn nregengedi, nregválorn. -- § a
tiíttálási meg se§r vlírva, elhelyezkedett egy liényelmes
lralr;sszékllen,

* Apírrrr lrilrden pillanrttbarr jóhet, viilasetrlt lr
liatalernller: s cigrrrettával kínálta lneg,

-- Pomlrírs gépet láttan :r kapu előtt ** sz(rlt rrdvtrias
nrosrrl}yal s lírto51ató. _ Ilyen márkájú gép nincs sok lJucla-
pesten, * t§tte még hczzá eli*merően.

** Á kocsi az enyóm, ép túrárt késztilök. §zenverlé-
lyern nz arrtílyás * választllt a íiatal }lalrrros,

* Rögtö,n gondoltanr. A kocsi nrég egészerr ír.i s lnriris
cserélni kelleit az egyik guuriját.

szrjlt :r

verrdég. ,* xrt:gltrrgvtllfi}, hOg.y tltirna'tll kiiltljeire.k-, hn sztik,
lóg,e s"

§ rrríg az üuenctet olvil*t;t. itlt-!i: adolt u kiildiincntk
arrrr, lr*gy kóriil*tizzen. Azí azotr'birn c*ak :l háeigazdn arcn
érdekelte" .}ól szemüg_vre vc[to s ekkor, ÍrgJ, rórrrlett e"Iőtte,
urirrtha .tz ltelü is biírfotelbqn iilne, hanerrt egy §zálmil-
lralonr t*tején 8]z cldei esiiszkunyhól;:rn.

, A ven&ig íiiinózett a letclirői. l,írtia, htrgy Sz:rlró Pisttr
nórnftn .int a szerrrével.

* §*jnos, lno§t fi}cnn€ur kell -* álli fel lrirtelen, * tlr:
órülné&, lrn ön is veletn ' .1önne. - IJr:rényi rletektív{el-
iigyelíi vagyokl ** § a íintal }{tlmog l,állára t*tte rr kozilt.

-, A kocsij,a ,rnajd elvis,z rnirüet * rendiirségre. ()tt elmond-
lrrrtja, rrri tijrtórrt hcrrrnaqiikárr ójiet a giidölliii országírttrlr!,..

.Másnap dét-
rrtán szabó őys-
v€zető a íeliigyető
szobájában yára-
kozott. A szont*
szétl seobábarr je-

lentést tliktíril
gépbe"

...-^-Azautó
teljes sebességge1
robogoit I]utla-
pest iclé,-* hang-
zolt a jelentót, "*
Az egyik katrya-
rodóban a yizes
{rton hirtelen meg-
farolt s elútötte
az ép arra halatló
Nagy lstván gö-
diillői erclószt" aki
fejjel egy óles kíj-

nek zrrhant és
szőrnyethalt . " .

szabó pisla
íigyelnilrezdett az
átszűrődő lran.*

gokra"
A tette§ takalr)lla llut,kolr.:r autójírba ernel*t

arzal l száritléklial, lrtigJ, lleviszi Buclapestre -* szólt to-
válib a jelentós, 

- dc ,a liiivetkezrrrélryektől val{l félelnrilllerl
}tátl,á§földüól a siil.ót országút írrká,blr tette. rrrajrl vissz:lfor-
dult, lrogy a véres tallaról valalrol elrejtse. Egy ctiilőútnál
letírl t götliilliii ert.lijlp s a lríirrjelet egy csőszkurrylró}.trrll,
aa rrtt talált szalrrrcrlkflsJra tlugta. lrlriközlren ir tníltt;rtx
jírriir lrregialillta lt holttestet -c kóstÍb,]_r lírtták is, amirrt a vi)-
rós airtó mellettiik robogott el Budrrpelst felér" A rryomolás
siktlre Szabíl Istválr cserkószórsvezetii órclcrrr€, aki rneglestr.
:; ]<ósőbb felisnrerte a teltest s rrz autó nyotnait is lel,n;i-
zolta. . _

Áz :r.itir í'eltár,ult s rr fetügyelií lópett. lle :r csnplrí.
1larirncsnclk iársasirgírbarT,

- 
ligyet nrég nem órtek, í'elúgyelii úr, * szólalt nrc4,1

Szalxl Pista, mikor a detektí\, megveregettt a váll{rt. **
l{ogyan állapilottn nr€s rr rryernroklról, lrogy kií: volt ll7
autó?

A rajz cllyan pontos volt, hogy nerrr vtrlt nelr{:z meg-
tttdni, rnelyik gyírrhól keriil,t lii a i}üett s ;r képviselet ki-
nek adott el moslanában ilyen tbrtrncsot. Persze, gondosarr
ki kellett nyomozrri a nregadott címeket. rníg végre a Hideg-
kuti úton rrregtalírltuk a sérült prretr.nittikot is rr garáes
félreesii zugálran.

* Ils rtrrlst .t pfilanc§n{lk r."rr azt }riszérn, nrregengedi
* lrrlytatta l}erílnyi felügyelii s lietrrónyelr nregrízta Suatri
l)ista kezét, * hogy í:n legyek az elsii, nki ltiisziinti & nyo§l-
nlvnsírsi ver§en]| gl,iiztestlt.

* I|rl alaposan nregnézle,
ólescn a házigazda rls elfordrrlt.
lrrr,rak.lra,

* Remek időrrk van ma ** ieg,yeete rrrcg kö.rrny,erlen,
anrinl, ll tálc.it. nz asztalra tettt.

* Nagyszerű titraolkalom, *- válaszoli rr verrr{ég s
t'ii}hxjtotta t 1inrrnr meggylelkót. * llemólheíiileg rrenr lesz
eső. mirrt szepte,mlier harnradik$rl.

,- Iiogy érti ezt? * kapta íel a fejét a fialalerrrbor ós
eisáp:rdl, Iiilsön l,ette ószre, lrcrgy rosszul leplezte zavarát a
ríszeg;ez{ídiilt ólos szemek előtt"

§hlrcn rr pillanat}ran nregszólalt :r knpu cseng;ője, l,lgy
lriiirliitlc kereste a látogatót,

jt,,gyezte meg kissé
hogv iikőrt töitsön a po-

--- Hog!' ó1,1i ezt'l -*- kapta fel a íejót it liatal ctrlbtll,"
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Bíb*lnházi tréí. naty íelvonítfuban

§ZEREPIÓK 
' V::,1?:,l I 

crcrkérrek ér jó plptk,

Lyuker kcrrtyű \
Clpók. papucrok I
Kelepok, rapkik í §tgr.ttt-
Dabozok, iátákok ) rdoml-
Sr.mtivo!, íehárnrmű [ nyok
Hagyma, krumpll l
Könyvek, rtb.. rtb. l

L IrF:LvoNÁ§
[]bul (beront u, szint,e ltereplőael,

e,sengÚuel aagy dobbal és éktelatt
zait csap).

Eleh (elébb beleselket],i-k, aztdn rtl-
uaríh ab,ulra, l,eíagia): Mit c§i-
nálsz, tg szerencsét}err?

Ubul,: llát nem látod? Hát nrit csi-
nálhatna Üst ubul, akire rminden
cserké§z úgy tekint fol, mint köv0-
t,endő példányra, két héttel kará-
csony elótt? (Ha, mdshor adidlt elő
a darabat, ua|l rrudst monú abu,l.)

,Blek; P6 szónokoljl Ne le§yerr Verj
Elek a nevem! lra ogy kukkclt is
ér.tek az egósrből. Mire való ilyon-
kor ez a zsinatolásT

'Ubul,: Hát értsd [neg: jóteti hetet
rendezok!

§lek;, És ezt ilyen zajJal kell?
Uöut; HÉt per§ue, htilönben a kutya

sa veszi éezre!
ülek; ühüln, .
Ubull Há,t ppr§ze, hogy tihüm. Azt

akaronl hogy tetten érjenek, he-
lyesebben jótctten érjenek.

Elelt: Áhá,
Ubu.ll Hát persíe, }rogy ahá. Emték_

sz-el, tavaly milyen könnyíakasztó
cikket irt a Magyar Cserkész jóté-
kony cserkészíiókákról?

Tlpk: Nna.
üIlul,: }í6r pefsze, hogy nna. A nevü-

kot elfelejtették közölni. De majtl
ón {rgy csinálom, hogy lcvetom az
indigómat.

Elel*; Talán ínkosnitódat?
Ubrlll Ugyan! Indi8ó vagy irrdignáló,

az mindogy. Secko jedno - mint
a latin monelja,

Elek., Te? Nem valami derék tutajos
a tg laiinod?

Ubul: Te is mindig má.sról beszélsz,
mint varsáné. mikor a bor árát
kérdezték,-Maradjunk a lényegnét,
Már Bánk bán megmondta; ,,A tett
lralála aa okosság!"

ütck., No akkor a -tetteid örökké éI-
nek!

UDut; Ni: végrc ogy órtelmes szti. Líl-
tod, én is-ezt ákarorn, Ebbetr a vi-
láÉ{ban nagyszabásít példa adoga-
tá§ kell. Ezér,l a bropagandázás a

nsm§s tigyvivök tnelltll,t. lllttü
tudja me§ míndenki, rmilyen 3ót
ettem - helyesebben, jót tettem.

8lck., Dejszen parnok úr azt rnondta,
ne tudja m€8 e te jotrb kezed, mit
cs€lekszik a bal.

IJbuI: §,z énrám nem vonatkozik. Ne-
kem ugyanis mindig azt ,rnondo,
gotja, lrogy két bal kezem van,
Ílzek tehái nyugocltan bropagandl.
rozhatnak.

.Dlekl Uúgy?
L]bul: íl{i per,§ze, hogy muúgyt l{i,

§z€n, ha nem bropaganda * ban-
dázok, te §gm jöttél volrra ide. Pe-
die egymagba kinek dirigáljam,
hogy mit csináljon? Pedig itt dol-
dozni is kell ám!

El,ek: Szszszl
L7Dul.,Erre sziszegsz persze. No ne

' félj, a munka oroszlónrészét ón
vállalom, Tc c.gtr.k rrnint egy sakál
összeszederl munkálkodásom le-
hulló 8yümölcscit.

"Olek., Szóval le}tullanak?
UDtlI: Mi az, }rogy! Csak győzzed fel.

kapkodni.
EleB., No erre kíváncsi vagyok.
(Illul: flát ide süss. Mikor az éj 'teple

kellő homályúvá dagad. megszáll_juk egy-egy bérhaz udvarát. En
kerepelek, te c§enget§z. Fél perc
mrrlva az ö§Bze§ lakók kezük
iigyé}re eső órtéktárgyaikat nsm
kimólve, rrdaszórJák lábairrk elé az
udvorra,

Elek; Holyeseblrerr, fejiinkhöz va8rlos-
sák-

1.1ü.rl, I]§},l1,1t Ittr l,i§t rtly;rn }rir,-tinyt's.
Au egész múvelet pet,cokig tillt.
Aatán usgyé folkapkodode§zeretet-
adományolrat s csak arra vigyá-
zol a kiroharrásnál, hogy inkáób te
lökd íélre a házmgctert. mint az
tésed.

ölek., És te?
Uöul; Én mindenütt a nyomodban le-

szek. Fedealek. Neho8y, ha elbuk-
nái, aa ügy is elbukjoa.

Dlelt: Szép kilá.tások!
Ubul; Csak nem féltesz?
EIek; Nem, Ubulkám, téged aztán nenr

léltelek.
ü}ul., Akkor parolát, férfias balomlra,
( kezet t ognah, ös szeölcl,heznek ),
Ubut, Eleh (énekelnek}: Csapj fel

öcsém, jer velünk
Gyüjtsél a hazának,
Ruhát ételt, játékot,
Meg amit dobálnak.

Soh'se íéltsd a fejedet,
Ha kupón is vá§uak,

Hogy zajod csodát tehet,
Mutasd n}e8 a, világnak.

(rúggöftu.)

II. F,ELY0NÁS
(Rendes ki,s szlnpadon, jobbról,bahól,
emeletes hdzak fe.ketedneh, uí.lá,goslt-

ltató ablakokltal.)
übal, Dlek (beosonnah),, Pszú, §ss
{ egu m"ast csitttjd,h, tologatjd.k),
übrl.l: Ntr kezd el.
Elek Te kezd el.
Uüu,tl Kezdjük egyszerrc, maid számo-

.,No kcrdd cl t"
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lok: ogy, kettő, há , . . 'fe Elek, va-
lra,rd inóg a hiita.mat, nagyon visz-
ket,

El,ek ( nteu,u rlkarja ).
I]buL:-F;qy, kettő, há... 'l'e Elek,. va,

kard -Íries orriomat, nagyon bizse,
fe§l
Elek (,m.eupakatjn}.

übrlj Esy,-kettó.- hir,.. rom (n,étna
csend), Hát miért rrem csengetsz,
Elek:'"íe miért nem kerepelsz.
abul: Te,
Elok; Tn (íeibcuugiu Llbult u csengö,

wl. az' na,guat kon,tlul ,-" t,i, n

*enaő. - mire rninilkt:tten ék,telert
zenebonabu kezdenck,. A hrizak ab,
lu,kai kítuilú,g o s o dna,lt, ** össze-oí,sz-
sza uqrd,l a-téna, - 

,maid kiabtiltis
hatlatizik s ilkézdenek minden| étét
aoUal,nl {Jbttlélva, A dobúlóIt k,e,

zükre |ehete kdrnzsút kllrna,k s n
siltios' tútg|takat uezetik a leuegő,
ben),

U UiÍ, 
- 

iitetc ( u grd.tnah iobbra,ba,h,a, . de
hol ega cipö, hgl cgu bagre eltald,l,la,
öket, néhdal ttolgot elka7tnüli, ma-
sok.a.t íelszednel;, adlán futllu tne,
nehú.lnek}.

(lii,gtlOnu,)

III. SELVONÁS
(Hu hibtrjúh a nézök, m,egismételjük,'a ll, f etuűútdrt, aaégén megbizottuidk
f il.ttukoncertet rön tönözn eh u nézötér en's pápírgombócoiikal dobdljtih Ubulé-
kai 'u "ulsszanottanó gombócokal a
übbi nézöh Í;afiak, tnirc d.ltalti,,lios

. ilabdlds kedöilih.)
Err:c föl a függóny le.

Iv. F§r,V(}}.{Á§
(Szoba ,utigy txerl;ésa-ollholt, mint_ az
'l , fell-,onó*bán * u&g1l selyunlí, -* hút-' th, leltetőleg fekete tűggöna,)
I]bul (színett kltül): Hű, a kutyafáját,
(ELek (szln.en kiaü,l): Segits, mert a

tyúkszomedro ejtem.
ablil: Csak inkább a magadét,a.

Gyere. ezt íogjuk nreg és aztán vi,
syed. (Felbukhannak, megrakodutl
,,,adomdnaokkal", Ké,z llagy fej, be,
hötue, itt-ott bekötoe, nur(luakat
wögae cípekednek.)

UDul; Phű ha!
Zlek: Aunye (leruhodnak, l,*dobúWak

rn,íntletú ega kalomba,, többször
me gf or úu,lnak kintr öl, ).

Liblt,tr (ttottlloktíl törülgetue): Yan-e
móg1

Elek: Í{ogy vatt_e? Alig lelret kinyitni
a kapÜi tőle, felruházzuk vele esész
cigánybécsetl (Bögrét, csírmahúzót,
uéhkerl, uonalzót stb. ci:pelnek be.)

UDui; No kósz1 Miesode zsákmány,
.Elek: Csak írgy da8pd a keblem.
I/buh l\zért dagad az én orrom? Ugy

eltrafálták a vekkerrel, hogy azt
lrittem, fel nem ébredek többet.

Eltk: Ugyan, kicsire nem nezünk.
vedd te azt a kötést és vagdald ma-
gad vi€iyázzba (lehúzztl a kötétt),

Ubul; Narancsl
.0}ek., Ngm nar&nc§ ez te, tök!
Llbul; Tökt
Eletl; Ccc! Tudod mit, inkálrb vagdaltl

magad pihenjbe. I]gyt Most ide-
süss. Itt ha5lylak őrségnek. Nehogy
ennek a sok holminak lába keljen.
Iin meg ide csődítem az udvarra
mindazokat, akikre volami rászo-
rul ezekttől a szeretet adományok,
tól.

[Jbrrl; No, csak eredj. Alii a te hívó-
sz&r.adra se riarl vissza, megérde-
mol vagy egy fél bakancsot ..- trogy
rászoruljon,

Elek (mega, u,isszaszdl); Nehogy el-
alurtj, Ez nem táborőrség.

Ubul: Ne félj, csak bizd rám, (Elkezdi
tul,kúlni a hohnikat, mor|ondírot.)
Í]inve, de sok ió dolog akad közte,
isiz-ái a gytijlók is- megérdemel,,
iiónet egíi-tót §zeret€tadományt,
rneg amii&yis lrozzártk vÁgták,
nhÜn-e relőh*z egu luukas hesz,
tuíit, íbjiel belébt?Jik ), Kukuk!
Pont jó lesz hósipkárrak, .ha fá-
zik az-orrom - jobban át- és bele-
dugom (t, i. kesztutl hüuelykui,
i.rb? ). Micsoda sitúrákat csinálok
benne, csak Elek meg n6 tudla íeü"
tlutljtt a kpsztltüt). De hol késik
Eleli. í]Vu?iitózkotlik, tíslt, leüL, le,
fekszik, elalszík, horltol -- allogl|
' alszik.' mer eleabnednek u ttitgyak.
Beszéinek, 

' 
Cselekednek * spdrgdra

fúzac uaou kd?nzsat kezektöl ne,
' zetoe, HŰigiuk talószerutlen,ül cin-
cogó aaga ilörmögő.)

Cíoó: Hallotts bösrs §zom§ueü,
il-őiie,-Áatlo[tarri cipő úr (a beszélő"minaig megmoztlul, hog,y ltisséh i,s,

ltogu ki stól).
Csizmahtuóz A csirkefogíl.
trdtéhló: A svihák.
eiiíi-Lu- 

"karja 
fölözni rnások ióté,

konvsligát,
CsiminuíO: Esyéni kis haszonra dol-

gozik.
|eiiket: ütött az óra, ne lragyjuk!
í.esiluű (Ubut tejc olól); §zabadítsa-

tok kL bosszúljatok meg.
Mind: Bosszú. bosszú, gyomrozzuk,meg

az ilyen cserkószt! (Nekí rnennek
eoueikint és csa.patost,ú,l ugrd,lnah
ráitu, at;ganuörtlÍ, 1)égül két hw,is,
nuq hezileméngezését,e labd,drnak
übullal.)

abu! (mint eg1l rongv íekszí,k q, szt-
nen, naög, íngek, sapkúk, harís.
nydk a srlnen haresztü| htl,zódó fe.
kete _ t:agyís lÁth,a,tatlan zsinórra
filnse lta,lettet leiteneh f elel,te,
§nek * ,,§,gy ctstionynah hilene
l,anga'- da,llamdra):

lJbul úrfi jóteti hétel a§uío§en m88-

összeszedett sok aOomanvt,,s 
jv*stili

mogdózsmálta-
Vekket, cípó, zokni, ing, kalap . §y

Bögre, kesztyil, nar&nc§, p*t"ur**Ü***,
Ezt neln fogjuk hasyni!
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Ilendezfii utasítások

ftlelr (ha.,ng ja, hrúlo,tszíh,, tl *zirt, wtó-
güí,}; llrrre, erre (,nua,ra!tó tömeg )
itt várja,nek, jti emtrerek. Mindenki
me8kapja a magáét, §íindjárt ki-
jövtink. {á tdrgyak,slúrLikszerii.erl
tj bu.lr a y o s k adn u'll. )

Ub,ul (naag ): !:uldoklik.
Elak (beront" körlilnéz}: Hcl vaü

Ubul? Gyerekelc, n€m láttátok
Ubultí (ki,abdl) llbul, lllrul! {gye-reltehller.) §egitsetek, Ubul!
Ubuuuul! (ltülső,íiguelmeztetésre
* aagx, u,nétkül észreuetzi ÍJbult
ű takds lt"olmí. alatt,,} No rrézd csak!
H*t itt alszlk (lehdttuju a holmikat,
rlkezrli rdncigilni lib ult 1.

Ubul (úlm-aban): Jaj, jaj. ne bántsa-
nak, nem veszek el semmi lrqlmit.
Minderrt a szegényeknek adok.
csak ne bárrtsanak.

frle/c; Á}rá, trát így vagyurik! Ntl ó}l"
redj fel, te ,nregtérő lrúnös, mirrden
mog van bocsáíva.

I}bul (|elrüldJ: Baaá! Hát tc vagy azi
És ezek? (A ltohnikat nézl, rl.milt
békésen fehszenek.) ,Iaj, de l,o"9§zat
álmcldtam!

§lek: Meg is érde,meltecl: először, mert
őrségen elaludtáI, másodszor, merl.
rnegkívárrl,ál a másnali gyüjtöíl
holmiból valamit.

üb,ul: Jail Ne is emiegesd" }is főleg a'szekundát ne.

Blek: tTprc pupo§l Ki,osztarri .a }roluri-
kai. Odakünn z{rg a tóme1 (mara,i-
lú,s .lt a\,|atszilt ) .

Uh,ul: Mi az1 Miórt zúg a töineg?
§Í"ek: ÖrcXösót. Lá.tni irkar. nirrt kis"

angyait" aki an adományokat
llazza.

{/öTrl: Gyore §}ek, egy perce1 se kés-
sünk (sorba. f*Irry*ld,boln.ak mi,n-
rlent, tdneoll:a kihard.lalc ),

Tönteg (hangalt ki,,uűlről): Köszönöm,
úr{icskal Isten fizesse rneg. Kezeit
c§ókolom. Éppcn eu lriányzott
( stb.).

§lek (lelheserJoe.)l ltósz!
Ubu,t: ,,Ez szép mulatság -- Ubul-

mulrka rolt!" (Ének.,1
Nem loptam ,án életemben.

€Jeil: Csak rrnint gyüjtő, e§y§uef majd-
n&rfi.

ü}rr"l: No. de azt is jó] megbántarrr.
álBk: Tudniillik jól megjártad!
üt,t1.1: Pokrócfrt a mrrltra.
i§lelo: Gyerc, borulj a vállarrrra íossrel;

ölelkeznek, nx}uitózhotl,nak, dsita-
rlak),

Ubtrí: Mrrnka után, édes a pilregés"
Nézdr, {kimutat a közönség.e) *-
ott is, trogy ásitoznak. (Leleksze-
rLek, szirLfalah magül halk zene.)

Fiiq$öfi.tt l,e,

tíenflez$r uffi§fia§oK:
Bábuk készitésére s báttszínhlura

vonatkozó utasitások a Magyar Cser-
kész XII. éví. 1É"*t3, számáIratr. Ubul-
§lek-dar:abok a XlI. ór,f. fenti és 2&i,
továbllá XlV. évf. 6. ós ?!, szárnábart
találhatók.

:l .,Testvórtüzek" eserkészantlraló-

giában (Pantheon kiadás) a §uínház-
késrítóst is leírtarrr, rljabtr Ubul*-§lek
és nlás dara,bokkal egl,ütt.

A ,.Vczetők lapja" 1t}35, év,i első szá-
mában tőlem, utolso számában Búky
Bélától találtok ildevágó cikket * amif
az l9ffii"og év több szánra követ * szá-
,rnos rajazal. (Ez utóbbi cikkek külön
ienyolTratban, kibővíive ó0 f-ért kap-
hatók: Büky Bólánál ,,Magyar Játók"
címen *- Budapest, XI., Hortlry M.-tit
il,a& Ii" z,)

Akinek pedig niírcs meg a kellő kéz-
ügyességc bábukat készíteni, vegygrr il
cserkószboltban ubult ós Bleket ..- a
két baba ara 15 P, omit egy ün§epé-
lyen játszva megkeresnek"

..\ színpadnál a világítris a lcgíotrto-
sabb. Akár (:sff"k egy a.sztal, vagy pok-
l,óc rnögiil játsszunk, akár rendes szín-
paclon.'"Ez 

-utóbbi 
e§etébg§ jó .saó.les

ásztalkát teszúrrk a trol,mik §zámára
a keretlécre. Áz asztalkának pererne is
Iegyen. hogy amit rátesznek. ne e§sen
le-[r;nnyen,"A tárE;yakat -.- mint 1elez,
tük, * kámzsás kézzel mozgatjuk. A
kéz-kámzsa n€m má§, mint egy lrosz-
§zú, íeket€ zsák -* nem fónylő €lnyeg-
ból, * amit kezúnkro lrúzunk. Igy, h*
láihatök is lesznek a kez€k -- nent
íeva,rnak. Fekete kesztyű is ,rnegteszt,
lra va,n, csak vógénél a kar elő ne vil,
}anjon.

A játék lratása a bab&k erőteljes ki-
feiezó ötletes mozgásán mulik, amit
]e§jonban tiikör előtt sajátíth;rtutik el.
MÓzgásban, hangban a természetest
kari,kirozó túlzáscrk nélkül a kis baba
}ratása rrigyoltb lrelyen elvész. Ke}lő
kéezülés néitrtit egy-kettőre lejáratjuk
a bábszínhá,zat, pedig érdemes volna
ttrlírissíteni vele c§apaiünnepélyeinket.

Tóttt, Sdndar

A mohá*rí fir§rkó§iek
wirlt*le;pe

A telep ktlletkezését megelőzle 1932
tavasafur a vízirajnak megaiakulása. A
nyár folyarnán rdszben mu€/rntulajdonbal1
lévó kétszemólyes szandolinok. 61i5lészt

a víziraj tagjai áltcl kdszítet.l lrógy szando,
línnak ünnepélyes vízrobocsátása után (l$3?
aug" 20.) lebonyolítja a csapat elsó mozgri-
táborát : Mtthács*Dunaszekcsó*§zent_
háromság §ziget Mohát-s útvonallal.
1933-ban elhatárpzták a víziterlep felópítését,

Á téli hónapok hosszas tervezgetése után,

1934 tavaseárr tnegkezdőtlött a .;ízitelcp
épltése, Sajnos, a várostól csak nagyon
szük helyel kaptak, Azt is a töbtri csónak-
ház mellett" Az építesben is a szonrszédokhrrz
ke}lett igazodrriok. A csónakház téglából
épült s védőgátra támaszkodik. A fiúk
maguk épllették, F'úrl.ak, faragtak, hordták
a téglát, vakoiták a fa}at. Igy épült fel a
nrohácsi cserkészek l,ízitelepe.

x934 aug.1g-én este nagy lampionos le-
evezést és mozgótáboriüzet rerrdezett 1
a§ápat a Dtrnán. A kóvetkező napon,
augu§zt§§ 20-án avatták íeI vízitelepüket.

l.zóta Mohácsolr élónk vízié}et folyik,
A t,íziraj állandóan crósódik. Sajnos. az
a§yagi{rk hiárrya sokszor rile§la§§Ítje a
fejlődós gyor.s iltemét.

Á teiep táborozásra *em alkalrnas, rnert
a város olda]án van, lillenben a vízit*lep_
pel szemben a szigeti oldalon kitünő tábor-
helyek találhatók. Ide közel van a hajó-
állomás, tehát nerrr jelent sernrni különiisebb
akadályt, ha a csapat csónakjait hajóra
akarja íeladni, Másrészt a íűszeren klvil!
mindent; tejet, vizet, nyersanyagokat a
szi,geten lehet kap4i.

A vizitelepen kóból épített csónakház van.
Á csónakház 10 mdter hosszrl. 3.5 méter

szé]es és 2.5 móter magas" Jelenleg 13 szan-
dolin varr benne elhelyeave.

Csónakok tárolására {2**4 napra) alkal"
mas. Különösen kajakoknak megfeleló, mert
azokra van trcrendezve" De sztikség esetén
két, órsi csóna]< is befér, a rnohácsi cserké-
szek csórrakjai mellé. Tárolási dlj esetról-
esctre megbeszélés alapján állapltható meg.

Lent, Moháesün, a §zerb határ kdzvetlen
köaelében nag}-on is grós ds ideális cserkésa-
óIet folyik. § a mohácsi cserkeszek búszke-
sége a szépen berendeaett l,ízitelepük, Á
telep a 6S3. sü. Tomori-cserkésacsapat
tulajdona. tsarancsnokuk: dr §zkladányi
László.

ELFOGYOTT
a Magyar §serkész idei évfolyaínának első négy §záma ! §u€pt. l§, okt" l, l§, noy" !.
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§y permirrlon oí Flr, f, Haydn §im'mpck;

A,,Th* §coud' cnl*d§lyPv*l,'

ORO§ZLAJVMOKAK
íRTA: L ORD BAD §N-POWELL

Amiílla Transvaalban u közvédelem alá helyeeett Krü-
,ger Nemzeti Parkban megfigyelhettem aa oroszlánok életét,
,azóta oroszlánbolond vagyok.

Eddig mindig ,azl gondoltam róluli, h€y kegyetlen,
§iono§z v8dállatok, nrelyek a bolrrok kóztitt lopakodva le-'sik, kire csaPhatnának le. Nos, ez lrizonyos fokig így is
van! De ezen felül trátrak, okosak, móltóságteljesek, söt
lrájosak is.

Ittlóternkor találkoztam,egy-két öreg afrikajáróval ós'
,ők megörvendeztettek néhány ighz oroszlánhistóriával, hogy
,ezzel is megerósítsék lészben nregvírltozott véleményemet.
Szíl,esen lrallgattam elbeszóléseiket, hisz csak az nem válik
hasznára a cserkésznok, arnit nem tud.

Ime egy csokorrryi a ha]loit oroszlánesetek köeül:
" . . Kelet-Transvaalban, Nelsprut közelóben yégtelen

cserjevadon terpeszkedik és q;y bítrnak erre vitt az útja.
Csendes ügetéssel, gyanütlanul lovsgolt ós oly váratlanság-
,gal, akár a derült égből lecsapó villám, e§y§z€rre rrekiron-
tott €gy oroszlán, Hirtelen rtrrhanra a lovast paripástól
é§yütr * földre diintötte. A ló nem'sokat gondolkodott, ha.
nenr felugrott ós elvágtalott. Az oroszlán íigyelme erre ter-
mószetesen az smber felé fordult és sarlóslr,örmú, hatalmas
mancsával vállon ragaldva hengergetni kezdte a fölttön.

A szerencsétlent a hideg le}te valahányszor ,sarkantyúja
be]eütkózött valamitle, meit erre a csiliirgelő hangra az
oroszlán mindtg nagyot döfött rajta; ha peüg a sarkantyú
tnegakadt a köves lalajon, akkor adüg hrizta-cibálta írldo-
zatát, ru-.íg isn{t akadá,lytatanul görgethette tovább.

Vegtere is az orqszlán megunta a mulatságot és az
áldo_zala fölé \ajolvn filjt, akár a ínac§ka, rigyhogy forró
lehelete a ]lrir hrcába csapfiott. A pórutjárt -remdnytelen-
nek tetszó hely4ete etlenére .u* 

".sátu$e 
el lóIekjetóntétét,

hanem a piltanatnyi ,,nyu8ságot'i felhasználva, kése után
nyúIt tapogalózva. Szerencsére nem v€sz,l€tle el a henger-
gós közlrcn. Lassan kivonta tokjából és erejót összeszáve
az oroselán szívg tájékán a dúvad testébe döfte a hossai
penget. Jól talált! Áz oroszlán rör,idesen kiadta páráját.

A kiáltozására odaverődő lrenszülöttek iegitÖCgevet
vissz,njutott tanyájára és ott * de c§ak ott * airrtt ""t *
nagy r,éneszteség mes az ijedises következtétren, pedig
már elöbb is mggvolt erre a cselekedetre minden 

- 
oka.

Emberei hördágyat tákollak össze és a legközelebbi, több
mint negyven mérföldayi távolságban lévő kórház;ba vit-
1_ók. Bizony beleteletl két nnp, míg odaértek vele és gon-
dolhatjátok, micsoda rettenet€§ fajdahatat szonvedeti el
ezalatt. Karjá megdagadt ós már rnindenféle színt ját§zott
mire kezelés alá vehettók. Az orvosok megíitlapitották,
logy " sebek elüszkiisödtek ús ha nem vágják te a korját,
lrekövptkezik az általános r,érmérgezés és-ezzel együtt el-
kerülüetetleniil g" halál.

l !r,-t

-r.dL: .r r.r\e.. r

Megk8rdezték, aláveii-e magát az qp€rációrük, ám a,

setresüIt erélyesen tiltakpzott a csonkítát ellen. Nem tehet-
tek mást, elállottak a rnútóttől. És csodák-csodájára, az
összrmarcangolt féríl állapota l,nssankónt jobbra fordrrlt és
na, bár karja kissé merev, makkegószséges.

Ez igaz történet; A Krüger Nemzetí Park vadfelügyt-
lője, $r. lVolhuter meselte és bizonyításul ,megmutalta az
oroszlán lórét, meg azt e kést, amive} a szóbanforgó hrlr a
támadó állatot megölte.

A HIrrÉRírÓ É§ Az oRo§ZLÁN '

Azt Nszem, említettem már előttetek, milyen kívána-
los, hogy valaki jól lránjók a puskával még akkor is, ha
békességes foglalkozáoú hittérítő.

Találkoztam egy missziorráriussal, akirrek egy-más él-
ménye ékes példája állításom helyessegének. Többtk közt
ő mondta el, hogy amikor a Ta,ngpnyika tartományban
r,ánd'oroltában keresz,tü} kellett vágnin & ,,bu§h"-on, a
cserjevidéken, hát elővigyázatosságból állandóan lőfe§yver-
rel jári és ennek bem is vallotta kárát. Ugyanis minden
elözetes figyelnreetetós nélkül, udvariatlanul megrohanta
qg}, orqszlrin. Kapásból lőtt rá es egyetlen golyóvat sike-
rült elintéznic. Jóvégzete nrég gyermekkorátran megkedvel-
tette vele a: puslrát ós amint látszik * }aszonna}! Vajjon
mi tört§nt volna akkor, ha történeiesep jámbor módon
napernyői cipel magával?!.. 

"

PÁRBAJ A FENEVA DAK KOZOTT
Egy .másik baráiom vadra cserkészve btilényt sebes{tett

m€8,A bölérry *z afrikai bozótok legveszerlelmese}rb áltata] és,
kétszereqen veszedelmes, ha sebet kap, Á sebzett iószág a
sűrűbe rohant s a trarálom _ oko§an, - nem 

-követte.

rsmerve a böl,ények lermószetraiizát, tisztában volt az2al,
hogyha nem követik, bikája valahol lefekszik és fektében
vagy élettelenné vérzik, vagy tám.&dásra képtelenné gyen-
gül s akármint--is fordul a dolog, kónnyedén vegezhet Únjd
vele * §jszakára nyugodtan visszatórt a iáborlia.

Máspap korán reggel aztán követte a vérnyomokat,
lt magas fűben törtetye $ is akadt hz irnmár olptrsztult
bölÉnyre, de visszahökölt menten, mert az egyit< 

-otaah$l

óhes oroszlán rángatta a tetomet, a mÁsi]t végóről viszont
egy ocsrrlá,ny krokodilus cibálta. Az ősvadon me8 a ylzek
róme kiiaölti küzdelem gzerfölött érdekfeszítőnnk ígérke-
1$t, azonban a barátom n€m tartozik a látványosságra
éhes em}rerek sorálra - és ezért nyomban cselekedótt.
Késedeler4 nél}ül ,ledurrantotta a krokodilt és azkin az
orrrszlánri pörkölt volna, Ám őkegyelme méltóságán aluli-
nak tartotta az alanta§ enberi lénnyel való seembeszállást
és szemfópyve§ztő gyor§aságga,l elisz.kolt;

,.-d;ri,{f,.1

1ii't§,l,

l,i{t.

:a+h§§
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})ersze, ht ae öleg íiri rrem gytrrske eií ós kósik ít
*"lrallrrrtós dlrvelóssel", akkor tiilib minl lrizonyrr*, lro5y az
,*lirrrmotlás |relyett az tlroszlón lakonrírjánnk megzirvarójára
ugrik. Merl akírr hiszitck, iakár nenr, ir vadon élö álltt
igeir jó einberisrrrerő ós rögtón látja, hogy kivel tehet ten-
gelyi akasr.tani, kivel nem. A résenlevés lörvénye na§yra-
beqsü,lt CIlőttük § azcal, aki úli ezt ft c§erkészjelszót, nenr.
csak hangoztatja, biaony írvaktrdnak kikezdeni!

K§§rtyÜHUMoR * oRo§Z LÁNBr,LCS§§§ÉG
Áe alábbi történet §em megvelendö.
Htrgy eselt meg, hogy nem, nenl tudorrr, rlc valami-

kép az Oroszlán {rr és az Oroszlánné őnagysága leütött két
borjút a benszülött
gulyájából" Egy
varlászismerősöm

óppen akkor ért a
színhely közelébe,
amikor az oío§z-
lánhölgy valá$ti
míatt eltávozott"

Atig távolo-
dott el pocsenyéjé-
t6I, nyomban rá-
szállt e§y csapat
keselyfi ós lakomá*
hoz fogott. Az úr
íélbeszakította fa-
latozását és mind_
inkább növekvő

haraggal szemlélte
az óletepárja ele-
mózsíáját dézs-

náló csupasznyakú
madarakat, aztán
otthagyva saját

koncát, a rnásik
.tetemhez rontott,

hogy *leavarj,n a hivatlarr ventlégeket. A keselyűk felrepiil.
tek a közeli fítkra és ezalatt egy másik f§oport szírrnyas
(}roszlirn úr takomáját keudt€ prédálni élelmesen. A rreki-
biíszült állalkiráily mfr§t már a saját javát igyekezett,meg-
védeni ur rrlkalniatlarrkodóktól és így az oroszlálrné borja
rrregint az €l§ö csapat keselyü zsókmánya lett.

Rövideserr pokoü szírrjátékká fajult a dolog. Amelyik
dögnél rrenr volt oroszlán, ott lakmároz,tak a keselyűk. A
siirónyes nagyúr pedig ide-oda szalndgált a két dög kóziitt
ós zavarta a pákosetcrskodókat.

Nevelésre kósztetö jelenet l€helctt * a4 szentigazl A
keselyük hat{rlrn&s hrlsdaraboliat hasítottnk ki a szalradon
maradt ilöglfil, viseont az oroszlán *T"rJiii8l' 

§Í,{*fi]
landó rohangálása
közben. A kerge
íutkározás telíesen
kimedtette és ek-
kor nem várt böl-
csességgel olya§nríf
cselekedett, ami
vóget vetett a cir-
kusznak. A kél
borjírt egymá§ mel-
lé hurcolta és újra
falatozáshoz látott
a fáról lepislogó,
kisemmizett kese-
lyúk irigylő szem-
pillantásától kisér-
ten § az oro§zlán
ábrázatára sainte
kiült a csotláikozás:
n,Hogy nem jutott
e§zembe rrrár e}őbb
ez, az egyszerű
megoldást?..."

I(edves, nor§de ?

",Mlnd$nfil 
a máslkban kgresl ff nmfi..."*

Rbánl nrég forrón §ütdtt a nap, de nyugat felől sötét-
,hasú íelhők úsztak. Néha i,ompa mormogássol, valahol
me§§ze, megdörrent az ég és a vihar hirnöke, n kaján-
kedvű szél vésissönört az orszásúton. mescibálta rr ku-
koricák leveleiÍ,'ira§ydühösen belénrarliolt i- hajamba.

Meggyorsítottam lépteimet é§ aggodalmaskodó ercca,l
kérrrleltem az eget. Az ut melletü * néhány száe lépés-
nyire, * piroscserepes lráz tűnt íel elóttem. Nem tudtam,
ki lakík ott. Fötüettem maganrlran mégis, hogy odamene-
külök a zápor etől. Közben a szól ereje mind na$yobb és
nagyobb lett, ir, dörgés erősödött és esőcseppek vágódtak
arcomba.

,,N0, ki ér előbb & c§erepe§ tanyához? Á zápor-e, vagy
,én?" 

- gondoltam és futásnak eredtem. Szernbe a széllel,
szembo a felhők fekete tömegévell Á yÉr§eny 8yőztesc én
lettem. Beny,ítottam a ház végónél, az aítón. Az rrclvaron
egy öregasszorry terelgette a kislibákat. Ésere sem vette,
hogy beléptem. Au ámbituson egy nagybajuszír ember
rillt. Lépésem neszére fetrémforduli. Köszöntem. Berát§á-
gosan fogadta.* Megengedi, bácsi, ho8y maguknál maradjok, amíg
elmúlik a zápor'!

_. Nagyon szívesen, de tessók beliebb kerülni.
És már nyította is a ház ajtaját. Nem 6ppen n&8y, d0

tiszta szobába léptünk, mely a mühely és a konyha szere-
pét töltötts be e8yszerre. A tűz}}€ly tisztára srlrolva tün-
itókölt. a tűzhely ftilött cseréptáblák lógtnk a falon, A má-
,sik oldalon volt a műhely: ogy háromlábú szék ós egy kis
]a§ztal tele szor§zámokkal.

F- Tos§ók lrelyot foglalni _. kínált meg szókkel a mos-
ier, (moet, már tudtam, hogy egy becsületes cipósz há-
,zába, votödte$), * tessók helyet foglalni, hogy el nc vi-
,§y§ &z ál,munkat,

Leültem, A mesier is leült. Térdére kaptafát fcl<tctett.
A kaptafán egy megviselt papucs bírslakodoti. Uj tglpat várt.

- -B"rt-k zó szdrnyak'r,

- Csunya zivatar jön * kezdtem rneg €r tá.rsalgást,

- Hát bizonv csuny& -* lelelte íi me§tcr, * ós ráütö-
getett kalapác,sával a pa,puc§ ílj talpbőrére. * De hát tet-
szik tudni, az idő mirrdig ilyen volh filrrósá.g utátr ziva-
tar. Nem monclom, jobb lentre valami csöndeg eső. Mort
ilyerr záporféle sorombán bánilr a sabcrnával mög a kuko-
ricá val.

Odakünrr rn,ár zuhogott az eső. Á mennydörgés meg-
rezegtetto az ablak üvegét, A szoliában csend volt. Csak
a falióra ketyegett álmosan.* Van-e 

-sok munka? -_ vettem fel irjrn a beszélge-
tés íonalát.* Hát bizony nem sok akad. Nélra e§y kis foltozni-
való. Nem röndöl ma már senki új cipőt. Készerr vöszik..,
Garmadával árutja a zsídír a városban. Rossz anyagtlul
vannak a cüpői, az igaz: rlehát olcsók. Máma pedig a,z
olcsót keresi mindönki. Mert a p6nu au rm,inctönki zsebibe'
kevés. Annál tóbb az adósság,, .

I(edvetlenül ütött a pepuc§$zogek fejére. Jó néhány
percig hnllgatott.

Az esó kezdett elcsendesedni. Megmozdur1** 6 t+zó-

ken. A rnogter rámpillantott.* Csak tessék mararlnl, míg el nem áll az eső.
A pa,puc§ot levette a kaptafáról. Köriilnózegette. I.e-

tette maga mellé. Nytrjtózott. e8yet,
-- Az a baj, kérörn szépen, hogy mindönki a másik-

ban keresi a hibát. ]lfindönki c§ak a kórmánt *zidja. De-
hát dógozni: &z nem smakkol az embölöknek. csak flan-
cónil . .. Szép rulra. .. mlndön napra esik, Tovább nyuj-
tózni, rnínt ameddig a paplany ór. . , Ha továblr is igy
csinálják. nem lö§z itt sose jó vilás!

Az eső elállt. Felálltam,* Ne tossók sietni * marasztalt a, mg§ter.* De iparkodom hazafelé. Otthorr már biaonyorrn
azt hiszik, hogy bőrig áztam. Isten álrlja meg, bácsi!

Kezét nyujtotta, Kikisért a kiskn,puis. NIég eH}.-r;zer
tekezeltúnk. És én nekivágtam a pocsétás útnak. A íel.
bőrongyokközül sugárkévékdt vetitbtt anap aföldre. A ku-
koricalevelek frissülten integetrck felém. Simon Súndor
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"&; ubor&drűiüe§o
:\z tlgószr*k K*r:.tts l}ali makn,*s-

ság;r volt irz oká, l-t}kicsirrvlíileg tryi-
ialk()7.t)1{, az étt szttrú§zí kéí}ei§egt!inl
ről. lroiotí rrlég abl.ran *-a irlíjbtrr kc-
,nroly seirrésui lrajlarrrlk*r,t iátriiálí{at-
taxr, ll,gyszcrr-kilt*T.*r a íaluban kvá,r_
tótyazó r:il,kusel*trsilsásgai is mos
akarta,nr szőkrri, ili: ert,iil inkábti sr

furkós forrllíoti végtl tudna jtrlr}iirrr }it-
széln i,

Ilgy tlkt(llreri dtilutánon eg},iiít jái-
sztittutlk Falival. Tulajrlonképpcn ilt-
kábtr áprilisi i,o}t az itlő. ökörnyáta,h
írszta,l< l.r }evegőben, a.r. égen petlig* tirr-
,lrzínii fol{iők lírgi,*k" Áz ég is trcl ellri_
tyor*dr:it- lloi rncg lrevel.ijsre 6iit,biil{,
száj jal íno$oly8Otl, bc}tl xz rii.ql,i ler,él-
htrllrisba,

Az öreg Cs*,j$,gi *rpó lttiiilcs* mösótt
vtlltttttlr" Itt i.ei.te Pa,li *rzt a ilev€)zútt)rt
,kijel*rrtést.,trr*ly *lz $gész tör,t(irteinek
*rclrimt:tl*rsi potrtjiirri szolgált. Áarrtt
vcirzckerlttinll, hogy ki legyen tr- llózsa
Sá,ndor,.

*- ,t vczérsóg etrgelrr ilet, rrrert Étl
joltb gzinósz vrrgyok ** je}crrtet{errl ki
vé;;ii} lratri,r07liílá,n.

*-* Flisaen l,tl tnóg se*,vnll:i strtrr tudsz
-* ingtlrktdett Páli.

-,- Nenr-e?!
Beíelt a nrértóltl
i-- Iltit pl"óbáljirli ni*g. llki sz.eltliett

§u&l,it}, az lc.+z lr ílóesrr §ántlor.
A,,Talpril nragy;rr"-lrall sgycztünIi.

"1]le{a.

Á móhcs cresze alait rltlszkirrakils
vol,i. .A deszka, tetején n:eg üvegekhtrr
C-qnJáí§i néni t*tltgsuborkái zöltleltek.
Kirrrkta őket, ae ér}elő napra. Ezt a
.rl*szkar,*,kt'rst jelijitiik ki emelvénynek.
Paii kóvetkr:eet,t, eló*zőr, felrná.szcrtt a.e
Üvegek rnrdlé és elkert}lt: }rar§O§{v&i
.,,Ta,lprlr ,n}ilgya,r! ,. ."

Ait elsó ver§szak után nytlós kör,tt-
kezeit. .\ziirrt fcl}iászkodtitt egyet ór
belekezrletr :t másoriik versbe. ,,ltaholi
volltlnk nrosíitttliig," IJjl,a, nl'el cí{},eí,
de akliot,át. hog}r &Tt hittcm, az ádátíi-
t:sutkáját is !errycli. :\z. iircu óloIylszi-
nűvé vált s mógegyszar mL.8i§móteltu:
.,Ilaho}í voltrrnk lrrosta ná ig* Ősapáirik ha}tllriis . . ." *- teit+
hozzá, bizrlnytalarrrrl.

Pali nrég c615" itleig tanár:sltlunrtl
állt it uhorkást)virgr,li közötr, }iárrtnita
az én ktttrt,ogásom, azlrin lnhcppent a
,sycpre.

I)n a,zzal cr biztos irrilattai lóptem a§zóní,ki emelvényre, hogy rryert
iig3,enr van,

Szintc _ belcpiruttam a nfl,§y igyeke-
z.ethe. I]gy neliittizcseclü*m,- rrrirrt &,szikrra a. szellő simogatá,sóra. N*ki-
lrevülr:c jsnróteltenr minclen versszak
tógÉn: ,,§skúnaütrk,. esküsz.ünk! . .Í',s riüg},o](at, tlobbantottnm hozzá,.

},ienr soka,t törödtenr pali günyos
vigyorgásáva,l, a,mit egyik kezóvel
igyekcr,ctt elt*karni -* miközbcn óyíi-
tosan snmíottlált hazafelé, ,* lrantnr
,egv lratá,sos rtrobbantással bofejezigni
ij 'v^cr§et. Ntégpedig olyart erélvesen,
ttog.v-. eg},ili rrhorkrlsiiveg lecsör,rlti]t o
1oleról, Nexr vttlt időm sa,jrrálkozrri ir
sznn*szójjel guruló ub<rrkákon, §rert
Csajági a,pó akkor már a naclrágorrrat
fogta és csihi-prrhi, rigy olferrekelt,
}rogy mÓg rrta is úrzem, li,t nrrate|Ú
tapintök!

áz otthoniról meg tán jrrbtr nem is
beszélnem. Róka Zaltán

a,,Bontakozó szárnyakl'

||: ::'j

9
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Űg"v kópzeterrr. liogy mindannyialr iir-
zasan keresítek a -drága magyar töld-
böl azt a dartrbkát, alrol a jövó ér,
nyarárr a m&8yar cserkészot iegsaebb
táborainak sor,ába kapcsalódtok be a,

ti történetí ttíbgrtltokhat Mozduljunk
csalr hi ha,zulról és lépten-nyomon ta-
pasztaljuk, hogy ezerévig vétlőbástya
vo}turrk Nyugat kapujátran: minderl
tnlpala,tnyi földet, vérrel óntöztünk
meg az eur,ópai népek nyugalmáért

és jólétéért.. .
Á bácsal,mási Tonrorí-cserkószek az

etrrrir}t nyáron a, I}unántúlt Járták vé.
gig a l)una-Draaa-Balaton*Yértes
vonaláig és 1{n0 km-es kerékpár"os
mazgótálroruk során az érintett {03
lreiységből 80 lrclqtn dlrl,aztah törtónetú
emléheh előtí,. Betúrendben: Ador41
(gr. Zichy Nándor), Aharattya (Il,a-
kóczi-szilía), Altsut (József nádor),
Badatsany (Kisfaludy Sándor), Ba.-
konybétr (Szt Gellórt), Ba,konuszent-
ltírál,g (Szi, István), Btúa.tanalm(tdí,
{írroderrtq örökmécs), Balatonarúcs
(Lőczy Lajos), I}alatonföldadr (Kupa
vezér), Balaton,|üred (cr. §zéclrenyi
ís{,yán, stb.), Balaúotlkenese (Zápotya

Al'usut *-
ÁGYu 

^ 
KAsTÉLy ELöTI,

A Vórtes_hegysfu egyik legszebb ré-
sze a nyílegyenes Yáli-völgy és ennek
mélto' koronája a ]3.ffi0 holdas fő-
hercegi mintagazdaság, amelyet Jó-
zseí nddar sivatagból varázsolt elő.
Á remek kastóly 90 holdas őspark kö-
zepén áll, benne páratlan történeti
múzeu,mmal . M.ít alkath,at ar akarat
4N ét: alatt: erre kaptok feleletet

Alcsúton . . .

l&nrss), Búkl (Hunyadiak}, Btí,torlrő
(ütjlakiak), Berhida (II. §óza), Csesa-
neh (Garák), Csobtínt (IV. Bóla),
Csókakó (Árpádok), Dezlecser (gr. Es,
tetüriizy l{ároly), I}öb?,ónte (t{imfyek),
D,unaí öI,daúr (Vak Botíyán), D una,pen-
lele (IL Lajos), Dunaszekcsö (törűk-
idők), Egregy (lirpádok), É'r,c.si (br.
Eötvös József), Essegtlúr (Áryá tok),
Fortyód, (Magyar Bálint;, űaór íSzt.
László stb.}, IIeggesd (IV. Béla), Ka-
posutit, (Csokonai Vitéz Mihály, stb.),
Kúpolndsngér; (Vörösmal,ty Mihály),
Xereki, (Kupa vezér), Keszthety (gr,
}'cstetich György), 1{irúlyszentísttdn
(Szt. lstván), KöIesd (Béri Balog
Ádám), Mdnf a (Árpádok), Mdria-
gu{id (I" Géza), Mdrkusszekrénye
(Mátyás), Ménrő (Aba §ámuel), Mo_
ii,dcs (Tomori Pál), NaglJutizsonu (Ki-
nizsi Pál), öskü (útjl,akiak), Pa.hs
(Yak Bottyán), Pannonh,alma (Aszt-
rik apát, stb.), Popkeszrl (II. Rákóczi
Ferenc), Pdpa (I\Iátyá.s stb.), Pécs
(török emlékek), Pécsuu,ad, (Fráter
Györ§y), Pori.la (Szapolyiak), Ilauazd
(IV, Béla), Reli (tatárjárás), §iklós
(Zsigrnond), Simontornga (Simpn or-
szágbíró). Samló (Szt. László), §o-

Csr:sZN ItK * .§ÁltOKöÁ§l,"YÁ
;_\ v,adregényet Bakong legszebb tájá-
nak, a Cuhaflöl,gg,nek központjátlan
várnak benneteket a regépyes törté-
netti Csesznek várnak rorqjai. (Ittper-
gették Az egri csillagok felvételeit is.
amikor a masyaT és török statiszták
§zerepét ját§zó bakonyszr:ntkirályi és
csoszneki legények kornolyan össze-
verekedtek.) Vitéz nép lakta ,rnindig
e falpkat. 1661-ben írták a krónikák;
,,Cseslneket meg akartdk lopní az te-
rekeh és u külsö lltil,at is m,egaették
tolna, de osztúlt l;í"^érték öket beliilej'

tttugyuúl, (Szt. László), §óly _ {§zi;,
IsLián), Sümeg (lV. Béta), Szehsz_ard
(Liszt Fet,onc stb.), Szentgdl (Gál
Remete), Szetkit,dl,uszabadi0, (§zt.
István), Szeékesfeltéraú,r (koroná,zó
ós királyi temetkezési város), Szi-geI,
utír (gr. Zrinyi l\íiklós), Szigliget
(IV. Béla), T'apolca|ö (Nagy Lajos),
l'títili.a (Kisfaludy Sándor), Tél (Kis-
faludy Kárqly), Tlll,una (i. Endr0
stb,), Yú,rkesző (iöt"c'k idők), Ydros,
lőtl (Nagy Lajos), Ydrpa,lota (§zt.
István), Yclence (Kossuth Lajos),
Yeszprént. (Gizella stb,), Vörösberény
(Nasy Lajos), Zalaupdtí (SzL Ist-
ván), Zalaszentgróú (Szt. Gellért),
Zalaurir (Szt. István), Zirc (III. Béla)
és Zstimbék (magyal középkor.)

Mi egy nyáron jártuk végig vala-
mennyit, a ti csapatrrtok is bizonyára
talál majd néhány }re}yet álló- vagy
mozgótábornak, dB leheiőleg olyan
helyet válasszatok, ahol kapcsolato-
kat találhattok csapatnevetekkel. Né-
hány táborhelyről üzenni szeretnék
nektek, de helyszűko miatt csak
tizedrészéről tehetern ,meg és ezekhlz
néhány képet mellékelelt is.

C§OüáNC * 1,oRONyszoBA
A tapolcai síkságot tucatnyi hegy ko_
slotitnaa és eaek kózül a, c§obánei
csűcsról tekint le IV, Béla regónyes
történetii vára, Kíslaluily Sándor éne-

kelt róla:

,,Sok történt ott, amí.óta
E pa,mpás besu tal,diébe ,

§zólő s gyümölcs ültetödlsén
A pailonnak helgibe,"
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§y, CIr{ *- Ii^zAIl,i,1,lK
.Á ,,Jtrirtlrn folyó ,uúrosa" §Ok-§ok tör-
téneti emlóke hívogatja s magyar
,cserkésaeket. Milyen nagyszerti volna
Y. lstudn íényes győaelmót a csoh
Oitokárorr újra megjátszanil (1871.) A
vi.zi cserkászek szép dunai táborr*l
szállhatnák meg Győrt, alrol az trlmLrlt
században ís két esata volt: aa elaó
A'rr,poleon í,dejében ar, utol,só nemesi
felkelés (1800), :r lná§odik Haynnu,-

. Pötrteuberg csatája 484,9-bett.

§ü}rr'ű --- YÁlll{ÁJ)l,'
}latalmas romok, kettós vódófallal
körülvett ép fellegvár hívogírt lrenn*
teket Zala közepén. IY. Béla, {i gyó-
szrrs errrlékű mohi c§at& után 1?{1
nyarárr e biztonságos fala"k mögött
talált menetléket. Tóblr tatárö§§zeüt-
közés volt a vár köriil, em§lyek nyo-
rnaii a dtilőrrevek őrzik, ezek felkere-

sése is cserkészfeladat.

,{1,.J. a

l'lllitNll * l{llÁ1'ÁS
Ne le6yen megyar íiú, aki 1000 ér,ps
ncnrzcti multunk e meg§zenlelt íöldjet
fel ne kgresnó, Az Árlidd.htízi-királyolt
idejétőI IY. Kdroly tragédiájáig szinttt
minden évszázad ereklyéje gyultogaijrr
itt lelkünket, Magyar cserkészek, e
földön a kolostor alopitó. I. End.rc
nyugszik és a T',rianoni ltúl,ud,riúig
ősoitck emléke hívogat. I)e rr l(éressí
az Ég,re m.utat és ez ad reményt, hofiy
kálváriánk utárí a felíánradás ideje

köaeleg!

,§

MOHÁaS,* íjSárÁKÁj'íJl";YÁ
Van-e rnagya,r cset,kész, akinek tterlr
titkos vágya elzrrrritldokoltti,.nemzeti
nagy léttink nagg temelője. Mohács"-
ra,? Ti fővár,osi és környóki cserké,szek.
tqdjátok_e, heig1, csakneln mirrtl,ig a
Dunrr rnelleit vezetö {rton 10 nap alatt
?0 km-es napi áilaggal lí. trajos nyo-
trrán eiérlrctitek a Csele-patakot, ,majd
a gyásr.trs c§.itateret? Négy napot töl-
tenétek pilrenéssel ós a 15. napon ha-
Jílva,l térltetnéiek vissza blohácsrrjl {r

főváro.cbtr. Kérjétek mas & parancs-
nok, urat, oíte {i rnozgtitáborr*l

|I,áTll{A _ vÁRnoMüK
.{ Balaton_vidék lratalmas őserdejében
emelkeclnek a Tátika hatalmas ram-
jai. lIisfalrr.elv Scínúoy irja szép regé-
iében:

Biiszltitt rilloíl s ttúzett ald
A íöldru és itlót,e:
v(lltozotl ez ételt óttl
Köríllöttt,, alattu;
De a xórnalt, nern dr.thűtott,§ A tuttít sem bú,ntlta,Ita.

VESLPRÉM _ hIAnGrc-RahI
Gizella kírú,lynénk és §zú. Imre vátt-
§ában nevelkedett a tatárvész után
BaIdry Matgit 4*1S éves kor:áig. Az
ősi kolostor romjait most renclezte ir
város és a Séd-partja várJa a Drrnárr-
túlt járó fiitkat. Keressétck fel c§ollk&

bazánk legfestöi}rlr városát!

§zabó D. Bélll

(Va}arnenrryi kép * szerző íelvótele.}

§tíogyolJ a Ma8}rar Cserkész ldei évfolyamának (tehát az 1936-37. évi,
azar a Xvlll.) első négy száma: a szept, lS-i, az október l.i,
október lS-i és a november l-i.
Az évi e|őfizetée 20 számra szól. Az elkésettek előfizetésének
érvényessége t€hát a következő évfolyam egy részére is szól.
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r§Loo
Á tióg$t{ tói hnkti§ olúulún vld&m ü§vet§§

1(}rti} íl.!s u Mrltrn tdll os*nrJjét, nr*rt ltáil
snt n{!nl l§ t§h§t§tt n$v§tóc n§lktll m$x&tlnl,
lto§y 'I'aru rfillycrr k6tsé(he esetl kütttlulngt
lolyt{t,lll ue clüttu lgvö lróxulyóvrrl. Ea múr
nent lü lctt volna ttuvetsd§§s, ds §tnlh(,r il
rlury erölküdérllon u hatalnttrr golyó ntoíln"
drrli rr le ltíirr. 'l'ara u lcndültltMl kgtorrt(il
(!§§tt íaltü ór nz írrlás Ilrrtrd,r bplehcnroroltrr
s ttedve* lrtllrn, Úxy ktllett kiúsnunk,

Álrkor rr&r cgótl;l üsumíl lc,lt6y l*bdaótlúr
íl{i§a}sütt nulrózkúrun n lcltő uun leló, tlrr tól
ttcnt vrrlnn. ei,t hillnó A2 gltllrcí, lrogy 8nlu"
cxlnhattók serlrf,rl,*korlngk,' AmOlt Mlkl bd',
mint lü *ille§slihültal píúirrllt jó ütrn térítonl
e8y hlltilltnilr,pirts.ponglrrbtlót, Juló a üc"
tatt!tó*ór§ rigt r ketten köttuychbcn bold0.
§ulrt{k vülg.

Mcrt mlt lr srlnóllon n c,,ts58ny tdll t{hn.
rrlllít §gorkétz hat.hót tropon út, ltn siulérrc
allulntgr hó lllncr, tgtoot ópít l lJizrrrry l

,Enrtgk ktttór hugr*a vrrtt, Etíi$rail m$§"
tu{lu ar enlbgr, hír§y *r t§ltro s$ttt lt€ln §ril.
bet, rcnt nom állat, §g ncnl rlxelk, *e ltpnt
llsrlllk, ]rrrttgtn rukJtlk, l'urxeo tttl.tu tlsy, rnint
s cs$rd{l*i. h$,nun Jé§,ko§krlkból, vs§y llll
&,,t nlnss. hóbdt dón§{}lt téslákt ól, &llkor
kéxl, *kkor lokjrlk l*, de c§ak g§,.klmrlk. Mir.
nltlr *srrk rlrvnl1 rcttdtrltltrtr lrirtrrtittk,

llsnnünkot, Ilníl lillril körJbun, rrúhu 9röpördi
etót Btt íörsoltllk l ,huvrt, uml rosc vttll
elóc, mgrt el rrgnt hinnóm. hu ott tlcm li,tlsnl
volrrn, hory l00 m&rre ltlvilt kollgll ö§*as.
,ha,|tnrnttnk, ,ohtr8y I t!suDll! ,,mótnl}hcl di
iullílsni" ki***mílottúk.

lllerlny, ru§llcnolór órt b§nullRküt, nruít §
íunt telitlrrrlt ijcd{lfiek kölül grylk r9tn kö.
vGtkerOtl hu, ltilntnt rrr o*ütól m9§lnutllI hú
sltintc Jdr*d uB,l()tt § nrlhor n ló :eherpróhán
hnttn * trehórrrítlyüsk hörül Erórddri líttunk
ú t§rglún, oxy áltt, lninl , ,, ü plrlln§lul0i.
l'$r$r§ [Jtól lr vüxtunk r{, AJtót? ltctoló
néxykézlúb, kllold hrrnynüt kcllott k0zlekcdni,
nrninok ur volt o küvulk§Bmóny§, ltogy lrrr!
rr nndtü*ju. ütll n ,k*tt{tJn lott lglt $? üllt,
betnuk lflvlt, vrtlt rnó* csy üídrlldillln!íott
h0rlgkcdó*i lotnte, Ál i}lnlr§! n9klü?llad, il
rtyilAs ol{ttt ltlttcltn lcill s huttyutt vcii ma.
urit, lr lcrrdíllqittil n;rtán eirtirzlk kl u rrl.
b*dh*.

dlttltt g ígluvatót{l 'l'g6vill ér l9kvir.ta kg.
ilyélt§l, mlkörhgtt az l§hlnbu,n batÉtgó§orarr
lrlllt(,g lr tíl,,l, §,,|ü hlsgstfl, siLt ttÉ ir$rlll?lfJk i§
m€*irl§yeltó,k filln,g,

§aóvnl nrlxyon lú voli. § ttti ls a*t ntottú.juk aa it, üx, llyuu ítályár,ptárrt, nint irz
{,§y§íori gmb§r:,,nd§".

U, i, ltllval á* l§lü0 tttu*t n&t laklt.ltil,
,lclg j$nljuk g Pltinit Weckondoaő 'l'{rsasrig.
nlk. §tndl ulllltb killtüBaü§ b$ 6§ ptótlrllj:r
ki, §lm; t}tlróahrrta" [lít${igtét, Jotrhsirok,

i{ásllJszrly: vlt§y tt,| ü§§rl;li tll1ilid t!i,ííi§y.
tlrk, vtlly nl,indcn kgselyíl uIrrrngyrrllrtlllt,
nrrtn *tónltv* trt. lttru}, 0ip(id.íuhúd átí?ik
s trltol osak litotn v*tt tultnd, l*j.l{ihtetJtürr'l"
dik,

Vslt firéx ltlrrrt*rllk hlsrtt* ir:r rlrrlolnlrk,
'l'. i. ,*ro*rtyor.|ilk t pólyüzirtrtt s ,,h{ziti"
épiirhetllttk jilvór$ tdlt xzúllilsrutktrn,

ttrltctrtek tttü§[etletórijh ir*. , , ntitrt llólddull
üt*r .lteíejcirÉ§ glí!tt rltl itl, e$ésr r**tokmll,
a$iikur éiJgl Jtln 1x §nylte kir rléJi rrzdl, rtl*ty"
n*k etr,,dltr{,ttyrlkdDpcil r$§svl ltrlrtlrnrrn§| §;lln-
unlnhrrjlrlrrrxl h§yei,l. llluit,llrl§ lll(l3l nlól virt §

gytlnrlilc*rli urirtlüfrllyrls ál}rr,prrilrrrrt lr:lgd , , ,

Ylgy h* *lt clkgrtltt s rnár l:rkrlmóvNl {i'lll{!}.
l*il ltrildtrg n$p§il ki!íi'htli n h{rrrvrrtr.ist, ll,
Hlllrttrrs llillrlnatlliin, ntikttr ir hérz tr;;l ittítr
kirisz!ilsrir v{t. irs *uésl, |tlrllüiaot;r lr,J(;drrl
*alrkrrd. ltlé* xzcfe§Qsór, akl l teiisliltlrrr
rrrellé brrtril s lr;tt sziiikirsilrnlrk hatzrl{lltrrtJt
it hó 9llr.tt, ntlg ite ltrra lralltltl írrvá§í},k ki
ilrín koltrrjirk lie g§ésl tiixa*l, kultütrlt!tl
srcnvedíi iílrriosll§rrl,

llvctI * +lídI11 [,)ltd()llll(}k ltr*;litlktrrlutl:rL

,io. § ' 
r]; k\'.;

l{r§§. tt!lt tlthOí,

§ ;: ,, l' ., ,. ,l

i,.l,..:a | ] .;-, ,. ,/
+ ,,: ";-,!,i i,!. },

,,Juló" l, Bll*
.§

I

:$'"

,üi 'tl ,{.'{"{ t
,}
|, , .{;.

q

, l l,.llllírllltf f;fftr(cií" tltllhA.tktr'A,I lll(lli llh,|í,|,!,
őólln nz hlutl ítr'rtíil rrtllrCrrrltl,i

§0



A l}Iagyar ügorlr§gg
krrácgonyi qiánd§kot ad ltodrog olyacóínal§

tsi,, ul nil1lidttk {, sáihlrllnk hö2tltúb* ííi2lltl

,lLó§oltalni i§ték".
Á Jíitdk,kttJl kotlű§ (dll akrrttrtk r:lrJrll. Hxy,

rús*t htlllttttcr C§ r}rrl(k$s rrr,óruktlzd*l :+r"u.
retltthtlt nyrljlani ulvltsi'rlrtkttrrk. Mtlsrdsr,t *zll.
rctnilk n ", - lnlttr,lpn gstrkC.tz ;;rlitrtitil uRy,gr*nt ftlntus,. ld'|$lttrlmi,alapisnter§trrklt
dtdtkc* l:1tók k{lrbcrr tn§*iltnlt,lni, A? itl
tnnultlkttah lllt§y lllt§?lttlt lírllrllJllttrk lr k11-siilthi rttindctt liú szdrtdrlr tlEyfortttittt híi.
t$lu,|il,. ló§{tltulmi kiképxdgrrdl,

A látót rlltirrltó*snok mórlla
,§ Magyar §gur,kds,,r"blil , g r|rúíf(leó*í

|alhrll,vlr .- kivgrrr.ük a Játék rilrrr,llrtrirlt.
P,zL at ílbrfilOpOt (lcltetíilcg cnyvvel) tclru"
xutizl,Juk Esy rt§ynnlrkktlrn lllntllllird*p tlcsr"
hrlra. vu§y tnát vékorty dcszkalaprn (o!ir,l.
l€g vfl$lfix kurtrlnrrr). Ezul:iirr lutttbíílíésszel, ;r
vdkony vt}t}ül lncnlSll, §0 kls tdElul,á|ltn v,i$-
Jttk sz Jt út{y, ,lrO§y lnilld0ll cg} §§ kig lallrrlt
c§y sr.óvtraes ds ery rrt,lrus nóíyzql lcfyert,

Az óbtltk köetll n ruuttrl(t*dpck nurn,lcil*é.
rének jclzdseit, vitlatninl fi7 {$yt]§ lrnrc*liil.,ínllák rncgk{l|önbtlztttósére rzrrlgiilri ktllön.
l1tlzö saínü kurcrzttkct ki ir rrzírrczlrctli|k.
Es pct|i!í rt vízgzitttcr lrínybart vortlrlkíritllt
részuket |liros. a, ítlstaűlctló§ vtrttalkrir.ílrittn.
kttt, kék, u ícrdc iránybrrn vunirlkrlztrttukitt
ailld és a Ftlntoatrtt teíllletrlk§t sitrgit *zlnílre.
lcy I rcDtllflk nOmrctiróíónek lclzéseit abtlunit lrlrtiíbltt liltiuk tnnttrrnk tlíítt, ahogy nr lr
ltnrci gépck tzárnyírn,í§rtvc vnn.

Hínyan lú.$ítietlók í lútúl{,t'/

^ 
llr!§Oltillúti jdtdkut k*ttun, ,ltilnnettt, vtt$}

ahrir órsrr§i lútsill1tntnxl tlyírrilrtt Jits,rltll,"
Jiik. l1rr í.(ilrlrcrr játr*zfik, fl liíók órrl*kuv§llt,
Cq víltr,lr*ttlr*lthll,

i lút8k lgírfu*
A j{tóh ${' dltrill!, köíépüti k§tlcültítlltt ,"

ritjztl* t|* §,ltiv§*§§ - - té§lglatllrltrhú }upbril
tlll, Mittdrrlylk |$p kút nd§ya*tlr/tl v*tt i}*s*tl-
tdvu, i ttdgyzot§k s*rk§lllltt rrútnJeiiyek tal&t"
hlt{ílk, Ail tt*rlnos lil*ilh|tirknt . - r*lr$n {s
*r"liv,egrcractt * ü.uyk}ltllal tláttt]egy l*ü{ilí.

Á lótók m§nclg ó; sí§billy§l
l, Á lülrukot ,,, ltüttthkrrl liilfeld íurt]ítvrt,, it* ttsalrrl k{}zctldn lisxattlkcvtrr.jíik,
?. Áa, *ki a jritClrtlt kczdi, íclvurte 8gy

|.rptlt úr irz( iaIr,iivll fallltjló ll)ltlltvx iit í,§z,
l{lf.l t§§,rl,

il, A k§vetkorli lrltr§kr;* il rltül u*ty lirtlllt"
l"lu ulyunt lril(,lt, stíti *r lsltglytt nrár ki-
rukrlit l*ptrk cltlik vé*úhcz lrrlzzr'illtescthütíi,
rltln tgxili, t1ll ttcrllt lllcsrthet{l l rnírr kitutt
lor ttgyik vdsdlter sem, tttt}§iilrtjit ttttgirnől,
-q a k{lv*tkux(í jlitdkrllra kerltl l suy, l§y
,íolyih * Jtitdlt, rrtíx ril üsletl§ htpol ki trrrliulr
§§ylt!ii§ fir§lld r$kfi. (Á Jlitck rtttnutu u$y6h"
kórtt l kirzisrltctt,,dtltnitttijiitdk" sztrIrirly;li.
vul cityczik.)

t. f,gytníts lltülid íllcsztlrctíi vallrurcly,ik
lógoltttlttt1,iotlll,tltnnrrk a ta!l.a, rjr, tt§ynlt$,lelll
itl§alomttnk irit 

'f 

0tt r*óvc§e . (tlrtek{,li c§y|",
lormrr **rlrrrle*y van l} Rnjz rrrelld tlrirrd]i§
csltk lt rnc*fcleló rzövcgrész iIlc\7lllclíi ós
ítlrttl t vt,

,§. ikirtl ritlr ,ktrill s rt tló|u Ie vó l*tlokbt}l
turl ttttnl, rretí kelil írj lapot ltüfini*, (Jlirtrz.
lliliij (lgy is, itrrly rninrlrrrldlg tghet, lrtlí a
rtillu lgv(i lnlrrlk kürütt o rnilr hlrukoIt orzltrp
hél, vCxútrth vlrlrrngIyikéltcr llldt tild túnnt,)

(r, llir ir tilir!k :tz ii*szgs lupok leIvétcli,
rttirn elukird (valuki nurn turl ttrrrnl), u kirukott
tlr,glup exy}k végdr(ll lE[vcx* ogy laput, Ha
vln cllyatt lIpj§, ttlltolyt}t íz,úl ltetyret süg.
ílnt lülObtt, l§tcs,|i, (!ll*,ilk{rllű gsttlr§n tt j&ték
az eltllbbiek sz§rlttt l§lyik tttvóbb,

7, Á jáiókttt rtr nygrl ntq§. nklnck -", il
jrittJk kezd$tOkrrr kit*tt {lsn*tg lrtp íotvétslu
tltlttt ," ulsdnek í(r§yn$k et lilrJsl.

krttűr ür§m l
tr.l 0l(|itl§§ tJ0 tE{: ll

l."oÍ{tlíullÍart l §lrlíl lllYlllal|all.ru J.lD,lill. lllllll
vllliilltÜslxlr. vlllurryt, nlltlt olcldln uil tt ll(l§tjll

UIEN Aí M. c§.
Porrl Fl §rlnylr. ÜEy a .h.tzoíiu*. tnintla ódesunyridho, 

'íl 
ver§od rtícsrlretct' órdu.

nnol, mtrt n belólük klsux{rzú lélek bcccü.
lelc!t escrkás,.örívíc vall, ,lll§suk $ vur§ck
,més döcösnck egy kie$it. Az iiyerr lírui vr,.r.
xek nehczen tírrik n t! *u rllngos stttokat,
J\let a .lírnek€t §6rn váloiotod'-,clélr kérryo.
,sen. Aztín sú8d mes, lroiy csíptcú lcl oet
Ia §róli ,,dr,lkn"?,,Dnlocskn'. oi mn3ynrul,()lcgenl, ha belelór n varsbo, lta ttetnl Nenr
slilQ8ü l8y k$rékb§lörni n mi drágn mlgyill
nyelvünkot exy vgr*értl BsvCúteÍt *.-ilv
t{ü§áik _ von tsheisé,*cd az írosrtá*hoe,de nég gokat ,kell önnn§ndun íarigrril ,*

Btrtlrt Endro. Hu tnírr g §tkked qló {t"
n§v§t lftdt, l kísórü levólben bgmututkoz.
hnttál volna, hól lr{sodrót ószint9 ellgtne.
rérrel *zólt a bírílóJn. l{a szakrflabgll mun.
ltótl lclól tehetcd, cslk iroBass, A 

'ói(;}lúember sokíéle hasenót vchcti a tchetsdré.
rnek. Novel}Arl$t vi§zontldtod maid val*lrtplylk
.lrúnt,bnn. "* líl. frrukor Vllnor, Bp. Xltttó.
báltad n ,,tölt{' §cBót" találmóuyodnt? Mert
mt kiprttbiltuk s olyun sromorú eredndRy"
nycl, hrtry gzcktrián nent neri0k lckö2ölni,
(A ícstéc toltori lgtt, percekls kgllgtt vdrni,
,nír n lustók !lz e§l§t hegyébc, tzlvár$ott
stbl) Ar ötlct jó, de tükéloterebben kell
rnr$crinilni. * lll. Prthoö Klroly, Blltr.
lótanibúr|. Köszönjük kedvcs levolodot. A
pílyáznt tuialmn ttbnn van, Elrony fieírr
mitrden levclczósi clm vátnseol. Unyr.
tylnsaly Oyörly. Kr'tszönlük, küldj mÁskor
is. ".* Prpp §{ndor, llttkó. Kószönjük il

,|, Plúk
.Tudiotje pl §ótb0löt l?
Uty§ n8r$l
Jít*eva mclasnl|h|ttot, ba moívgrzltef, g

..nl.puti vtc vrdlírrt" clnű lárlnrtítalo|,
Eól$vör moicó vrdrr rz arztrlon v€italy,
te]grr gum|purlr{vr|, l(lr doboz 

' 
Dtti*ayal

2., P, lriglv dobof d purtávrl ér t0bb vrd,
drt l." p. §oort! vlítül! itulotrlíl

KaplrttO r §ror}órrboltbrn ér nlnden tobb
láték- ór prpírüzletben.

§zép leépekei, $ v{Jí§§t ds a !rirckut, " . ülütí. §§§t, Kt}sattnjtlk, lclha§zrlálirrkl üerle.
lószy Jónor, Elcrts. A r§jzi (}tlrte§. alotr.
batt csu|lrt hilnauö, nlviltiti nlak, irnlil fi lvl,üs, nsIn közttlhsl,

§obrl Ahrlúr. tar,d hnealisigról tnnu*lttltló,
ü§yc*eil'rucxírt *ikkeder ne;ü t<oiitttietju'tr.nelt,fi§lll l,utlnl, ,nl atrhól n v*lóx&g és'miil költült drl|rtg r {$y ut rufi, v,rijort ncrit
Iccz"l. ltlrItriI valirklrrck ltcllctnctlcttsúic r1,1,rli.

Ml Énpgxrlr
í§1.1!telill.
Á .,Mi {rdek§l" rovotbltn crgk §*§rk€itf C§cs.erkó*zvrlntttkozísü közérd§kíl i,tiúei-rXi,jvúls§íolunk. lln valuli ei.ydb kórdéscire i8

íelOl§.tot vár, v{lrtszbólyut bok{ltdégu esutón"lsvóllrén válnrzolunk kérdésr:lrr:, Rovatrrnk.
'|loi, illt6?ctt levclcket f, k{rvütkeiökdppcll
clltlRzzilll A ,,Mrgy*r üsorkdsz'' Mi drdc"
xgl i' 

_f 
oviit;r, Dudrrtrcgt, V,, Nu{y $ilnrtor.

ul§n ő,

tltnnyl ldrl§ lrhot hvlns rlrtt ólel§en
nrrrdnl?

. . Az §lrlr{lt dvhctt a (lro§ívi,lltgdi§§f.ctr két
ltisghoÍc,íri fií(',lót clt§nl!.ltJtt l luvtIru, .lt i'rrüií{
voltek ,i lu vina aIntt. atnilror §*y kattlrtu-iürl{rri ószrovcttc ir lrir al(ll *ilátszír sílécc.
lttt. kiústdk a lttvinlr sló !§lngtett kót síelöt,
Kisebh lrtgyÁsi rérülésekot srenvgdtek. d§
hamlrosltt lül voltnk nz élctvc.lzólycn,'

§loltltúl.
A slsl{sre tlkatmll téli vrrgárnapoktrrt a

l{órrhgryi §sgrkésrparkhan c*y.,9sy HÖK.
tlüzt síokt{td§ cól,jíból l parkbu kiránduló
cggnkésrck tondolkszúsérc áll. uxynnitt --
mdrsékol| hasznúloii díj ollenóhen * 8ít köl.
c§ónör,li lr lchet,

tlol rrlalhrlot a crcrllrrolthon bcrondt.
róilrl vonrt*gró traúsrolrt?

A Ts,mcsy; §*orkd+r.könyv"brrn, n §*tri,
,lichl 0ya,koll*ti űrsvo*et6.bon, valonint ü
illu§ysr §rsrkósr gl&bb lelrorolt srdutsib*nl

lX, éví, 3 .§,, tr., lil., l?., rl|, lr; rrrln, X,
évi. ó,, §,, !3, szótn, Xl, $vl, t,, lü*,tó.,
2(}"*,,l{. szrlm, Xll, óvl. l,, d., §., t0., tl.
szírrn, Xlll. dvl, t,, í,, lS,*l4. gzAtnúbutt,

trlBtttl§lltö kllüilt§tal lafarc.
Ae cletlnenl,{l hitílntetóBt ur,,Blotmgntdri

l}líoitsís" Jirvtrtatíri1 u frlg-rotkése úr ldo.
ntÉnytlezu. Az ólutntrrntdsl kltünlel6r lúrrl.
$ót n §§rtilütparpnr;rtrrob*lr$nlk,kpll rzolstl.
lrlti út()tl {u kurül§ten át) tslturJ§retgnlc ,i
§surkdszrz{tvetió$huz. (l!udttport, V., Nngy
§óndor.utgrr ó). 

^ 
kílílrltctóst kóró kórvány.

hgz ae Ildhbi irntrlk.,rt kctl rnollókolnll l. iir
élalnerttít ccürké§u jelentéso s fil6lltó§ l{.
iolyüg6róli ?. n tnonldsrfil ,íelvott ég *rglfl.
tnurtk óltu,l alúíri Jesya{tkünyv; 3, irz ólct.
tnglli{í csürkélz törzrlapja, klvúnatrn rr §ztt.
vctrói. itz órdcklilditkuek (vülrrsztrély§g elh.
rréhert) tntl*htlldi dí,.|iletú§ntórt Kirtinrr,iúri
§znlrá ly zrrt ".rlt,

ilalycl Yoltek r lügnltyohb levlnllrrrgn.
grlllenrógel'?

Áu*ztrli"lhnn l9l0.hen u §ehrrstl,gl§en lJ
ember, l9?üúalt § §onnbllekon li otnber úit
t9.1t.bcn §clllitdtnin§ multeit Ur,spruu§olnr"
nól tölt§ltt tevlttasíetenexdllonróí nlknlmúvtll9 *mbcr pu33luli el,

§uAYÁTof,TAn
vlxm§nTm§

rl., loawdtr., fill.
ó: grrrL{rltlpö

ra lcíolelóbbru r
c,bG

ldl kórrítunólkephrtó
.yffi

i,9jii§r" 
-§b*C 

ili. Twnúo*y J{not

TURAN rporrapo ürrnl
lUDApBüí, v|, PODüAnlOn§r ü. {9
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ffi

Berlirr-Olyrnpia, decetrrtrerben ? Kissé elkésetí, lrlsaetr az
üI},mpie" augu§ztu§ e|só hetelbcn volt ! Az §lnrdnynek le ketl ül*-pcd{g, hog1. egy kicsit is tár85,ilagos tcgycn.

}rg§Ian ker§lt§m Berlinbe i *z ,,ótfÁpisctre I{omitee'' 23rremzetbdl 30*3ü kiizóp- é§ sG*30 í§i§kotá§i hivott meg, akiketá nérltet, hadsereg 
'átott 

vend{sül. §aerencsdsetr dn is náeriiltem
& _köu_épi§kolás csoportba, Az útról nincs sok mon<lan,ívalóm. .lól
!.9lt :l...A_ legórdckes,ebb az alvás volt, tcklntettel arra. trogy azütflek több mint a felét djJel tettltk rneg. A b6röndökci a iót,tr"
T,a_,ttuk 

úry,_!og.u egyrzirrtei-kép§zzotr á pi'*okxat. §zetr ar ,,á§yon,,fiürm&n nludtunk, íclltt a két csomagtartóban pedig egy-egy álrtozat.
l,Jv.{1Ot rrem lgelr 1-olt tzó" mert arnínt vatanitiyen?tÚ"nr*§ia ertUnÉ.
rögiön mirrdenki kinósett, kiszállt, beszállt ; a-kulacsrrsok ozar"atnia csaphoz. . . szóval nri|idenki ólvezte ar utazás ,,6yiinyOreii;.
. _. {lt tudtuk, hogy s4tortáborbarr íogunk takni, óiik ir táborxul§eJerct elr€udezé§ére vol[unk kiváncsiak.
,_, {!{t* 30-án re8,gel 8 órakor órkeztürrk meg.}Jcfliupe.,6.vörryörü
íogadtntá§, íellobogdzott púlyau{ven §ztrmüni< a nag_"rr "lobogót

_k€re,,:te. 
Törökország ós ü, §. A. köeött találjuk" t,c Ü'ii"gok b"Íú-rcndbett lógnak,)

kalauzolt_. _Yíllogli sz.tnrií, vitlárt arcú" öriikkd*mo§olygti Hitler
Junge. lValter.nck hír,Ják.

llár vorrrrlrrrlk is kife}ó a pílyaudvarr:ól, Kint órirlsi törrreg,
zene, lobogók. (A zene nent a m[ tlsztelet{inkre szólt. Á várot ugyarris
19lo "9l! 

harrgszórókkal, amelytk vagy zenét, lragy nz eredmdr§eket
közvetitettrlk.) Gyönl,örü autólruszba kerü]Únk'Ős rnár repüIünk isúj takhelyüuk íelC, mtl1- tltthonunk lesz rnnJdnem háróm hétig,A csomagjairrkat tgy másik tutótrusz hazza utrinunk-
. §íegérkezünk.'Z*szlóli töilre§e. A táborktpurrál álló két katorrx

ti§ztclcg, ml rögtöll a rászlórridhóz vonutunk, A portugál és a rrérntlíiúk íelernelt karral rillrrrtA sorfalat, Felálluuk-a zá,izlórrirl körtil,A, tálrorpartncsuok, Dr, }í§rbsft li€§tner rrdh/rrl1" mereg izOiai
üdvözöl lrcnnünkeí" Ilelkúszik az árbrrcra e magyar lologó. i'fessríról
felisrncrtük s;itrunk;rt az ajtuja mcllctt tevó-Lót zászTóról, Nngy,
3?_ személyes k{rtonai slrtrrrk. A e+erkdsz 3{l személyes. r.acag:i,"
belelór kéttzer. Két rrld tartjrr, oldalain 12 ablak ds Z ajtri fo§nr
helyct (üvcgablak l). a pouyva minderrtitt ketü6s, il]ent tétotrialt
a sator ho§§zában állnak az ágyak, S**8 emeletes vasírgy cgy ol4rrlon,
|!in$_ec,vik 8l6tt kCt varszekiéiry^ Középcn öt asztal Íi sÍ"nógyiábii
ülőalkalrurrtorság. A sr*krényeii etótt'és az á9.r,16 kóz,öít deszkri,vanqfiildön. Áte-Mindpnütt az olyrrl-

piai ötkarika. §zíne-
sen, ez§stöserr, egy-
szerfien lából, zászló-
kon, nrozdonyokort. a
pályáudvírr iivegtcte-jén, rnindenütt
minderrütt. Áz üclvöz-
Iés után elénekeltük
r|emlletí imálrkat. it
§imnuszt, ntelyet liú_
§óbb a küzdótéren
tícszer ballott a világ,
Most csallakozik hoz-
zánk a nénet veze_
t6rrk" az rr íiú, akt
bennürtkct, nragyaro-
kat rrz olymJria alrrtt

ffiffiffiftón két vilttrnylámpa.

nrctek, a ntásik tlltla-
lotr lesznek :rz ola*
szok, dt dlk csak nra
tijjel drkczlrck,nteg.
Mögőt,tünk az ltsztrli-
kok és norvégek. §lig ;:fl,{Í§?TTug§ §1 /
iliíffi"f.,i:h,},lí: &#§thffi 'J;dF,
{retcl, o11*:"l1 ,., mm{.*;§I

{)lirse-lrragyar-lcng_yt1 1*61-
koa&s

í)saputunk. (E|ól jobboldalorr
rövid nadrágban T[alter)

5y"

Potsdamba is kirárrrlu.ltutri."
l{ajón Potsrtam íelé, Bntról x
harmadik veuetónk, §alte.r:



Utazunk a ma§asvasútott. ügy úr e6yitteig trézi a csupatunkat,
nrajtl felragyog nz srca és rrregszdlít betrn,ünk*l: ,,Apúitokkal együtt
harecltulrk l" Bárhová mtntllnk ls, ezzel a nrondattal fogadtak,
czért szeretnÖk, bccsülnek minkat. Vagy l ,,A lilagyar tolt * háboni

bulgárok, Lz ol.i_
szok nrellelt í{*rratla,
Irinuország, rnijgiit-
tük l,ettország és
Jugoszlávia, (Aminl
iátható, ll ndrrretck
íigyelembe vették *z
c$yes rlemzetck kii*
zöt| f*hnálló rokoni
és baráti kalltlsoln-
tokat.) §ajrxrs, fi,l,

o§ztrákok nenr jöl-
tek el és Jgy sÁtruk-
brii ttrotorbiclkli ga-
rízs t]x &z öntiia$
tsii raktárlrolyt lett.

'ra;i],*

uk, liennünkot magyarokat isrnernek, brlcsil]nek Berlittbcn.
A íloegkai-sallkíttrkra tűzött árvalánytlaj§t vi§olttlnk. fiscrkd-

sztknek, azt hiszem, rrenr kcl} bóve}rben lclrrri a hatásrit. 1'dn1,

azonbant lrrrgy akár e§apato§{ll, akúr t6;yedül Jelentünk m*g valahol.
mindenkt ,,Pu§ztagra§'Lt kért, Akár áütunk, a.kár rrern, haza ltg-
feljehtr l*it szÁllül mflltünk. §aerencsés vrrlt az, lrkinek móg ti§zl"es
séses, cs<rkornak nevezhetó c§Okfa volt e§te,

D*yik n{p ez ósí!§z ,,Internattotrales Jugertdlager" ellíltogálott
egy 10.00t} személycs llitlcr .rug€nd-tállrrrtra. Rend,,tisztaslig.
fegyelerrr, jókedv és német kedélyessóg. Nyrilc íiú lakik t§iy gtllrr-
slákú- §átofbárr. Több ilycrr sátor €gy közö§ paranc§nok alá to,rtozik,
Á bejáratuk mellött valamilycn tlíszltés,
leginkább áz ötkárika, mindcrrídle változa-
tokbnrr, A tábor }remutatóterórr gyönyörü
szatradgyakorl&tokst, girnne§ztikát, atléli-
kát és labdajáték bemutatókat láttuttk.
Á bemutatÁ§ íószáma azonball a nrotor*
biciklis ,,íogóc§ká" volt. Egy fiút * mindez
motorbiciklin .-, üldöztrtt nyolc íná§ik. Áki
letép,te a karszalagot, az lelt az üItlöziit.t.
Hihetetlen it§ye§§d§et. klvátr ez á ,!Játtík",

A táborban sétálok núhány iársantural,
egy§zerre csak egy ndntct fir1 magyarul
szólít. meg bennünket. I{ajel iecset.t az á]lam
a, nre§l€potd§íól. Kérdczőskötldsünkre kisült,
ho6y nóhány éve llrdélybel} v§It egy lna-
gyar családnál, ahol lnegtanult magyarul.
1\íég most is egészen jtil lreszél, csak aat saJ-
nálja, hogy nin*s alkalma a gyakorlásra,
Körülveuetctt b€lúttnket a táborban, sokat
magyarúeott. rnutatott. ltíem tudom ki örütt
jobbalr. O, hogy nragyarrrkkal találkozott,
vagy mi, ttogy. veltr találkoztunk ?

§ térnet firlknak u lrtenetelése feltünó.
§arrrosarr rtgymót§ rlrö§t)tt nrennek, lépéseik
pedig éppen ezCrt igen sz.élesek, íizálial a
t§apat tömöreblrnck test, crÖse}r}rtlek hal.

Itítlöuösen sokat és rnclegcn bar{rlktlz-
tunk a lengyel íitlkkal. 'fölük csupa escrkész ititt. Neln egy kö-
zülük kinl, volt a gödöl}ói jamboreen is"

Hgyik rcggel, mikor q stndiotrba irrdulurrk, négy iugoszláv
táborlakri jön felénk, Az egyik magyarul szóllt rneg bennünkt!.
Nngyon megörü}lünk a rnasyár saó hallatára. Magyar saíl, nnerb
szÁJbó|, l(érdésüukre, )rcgy milyel nemzetiségűek, öndrzcteeen ki-
jclrrntotték, .hogy horválok, Az egylket Takáct Árt{rrtrak lrívják,
áz 'bo§zélt §rágyarul} a iöbbivel nómettil bogaélünk. Késdtrb a
§taditrnhatr §zóbakerillnck c különbözó ifjtlsági szcrvezetek. alaku-
latok. Á H. J. {'í{itlerJugendi, n §asizmus, a üserkdszet, a LtvcRte_
tílousálotil ól vógill { §okol. Jíegkdr4ertem, h<lgy ó is szoko}ista-c l

'€) tőtt".,to l]atá5ál na9y mórtókben lokozttJk,
irzt fclr:ltr:: ,,;\, §rrkolba t:sak szcrbek ldpncli. iti , tzl, ktltalrg
stilyozlt -., nri horvitok nem" Ott nines €sy lrorvát fit'r r+crn, csak
§zPtt}'',

A lcngyelelten ós nómetektln k§vül az dsetekkel ds linnekkrd
barátkoztunk kliliinósképpen. Leírtam a fitrn ris Érizt szúnrok.al
10,ig, V*n közöttük néhány, mely kúlönösen hasonlít a mag!,&Irat
legjotrbarr & négye§. Finniil : neljó (ejtsd nelje): ósztül : ntli.
Kupola íitrnül kupoli és még §uámos ilyen hasonlti §aót találtunk.
()k is í1loliá[ tr rrlknttsligol. ők is szeretnr:k lrenntinktt, I(iiliirriispn

1i:d ]j:'--rj:::_-]:

.tllittcr-Jugend'" {:6oporl

a finn,ekket bardükoztunk összc. A §tadlonban eg.vütt kiáltotruk
volük -*" íutóiknak buzdítására * & l,§uomi, §uomi.he.j-hej_h€J''
csatakirill,ósukat, ók perlig a huj, huJ hajránkat kiáltottdk 

'elüákar ri§zó§}adlonbgn a 100.as döuióbgn és a vlzipólómdrkózéseinkrrél.
A t,áborunk gyönyörú. A mngdeburgl 2. utászezred derék flsi

ó.pítctték. Ök ls ott laktak a tábor mellett. katonai íaharxkokban.
Ok ndták az él*lmezést, Minden ddlbon ,,ogytál'' ételt kaptunk,

Ii'plejthttelJen volt é§ tanulsá6os: a tÁbor, a németek vendég,
srereto{,c, az Olympia, Berlin,

Az olimpial íúklya ktaludt ; a felhivás azottb*n nrárls elhangzott :

MegtívJut a vllág i{rlságÁt e? l940-(lti tokiól olimplóra.

Kdt némat,yiilic§srkéxz "

- ro§ÁpolÁ§

ilEottlvÓ
A Magyar üserkószszövqiség L (bud:t-

pesti) kurültte 1937 lebtúár tró 7-én, vasár-
nan délelótt ll r}rakor rr kertiletl központbon
{lX., §óház-utcrr lt" sz,) tartja éyi tendes
kőzgyúlésé,t. melyre a kerület vtlamcnny.i
cs,apat,it és érdeklödöket tisztelettel mcg-
hlvjuk,

Tíígy§oíoz!t
l, Elnöki nte,rnyltó. 2, Űsyvetetó elnbk ég

rr fötisztviselók jelcntdsei. 3. Az 1936. 6vi
zárszámadás bgterjc§ztó§e és s l$lmentvény
megadá§a, ,{. Az 1937, évi költ§s§v§tés meg-

állapitásn. §. lntdzőbizOttsági ttgok. üsyész
és e §y sz,rimvizsgáló hizott§áci tac vátasz-
tás4. 6. lndíiványok. Négy héttel a közgyí-
lés elött |rásban nyújtandók be a kerület
elnöksécnél.)

A szavazati jog gyakorlósára al alapsza-
btilyok ?, §-a az irórrvadó. A}apszabályaink
7, és Il. §_ai alaolón a Cserkészszóvetséx
rendes ta,rjai, tchát a szerverótestületek
alkotják a kdzsyülést. A srerveaótestületek
ta§tági Josukat a *özgyülésen i$azolt kikiil-
döttjeik útlán syakorolják, A közsyülé§,re
lciküldhetó mecblrotto,k §z4ma fiindsn alnp-

§zabá,ly§zeíüen mfiködő raj utin (az l9.]fi,
évi szeptember t-i állapotot véve alapul)
egy-egy képviselő, A három évnél fiatallhll
szervezótest(iiet azontrtn crak c§y kiküldiit"
tel, illetve gzav*zattat :*zcropelhet. Egy ki.
küldótt lesíetjobb öl szavazatot képviselhet.A kiküldöitek igazoláxa a kózsylilés 9tőtt9 órl 30 pérciól lü óra 4§ r}§íci§ a hely-
*zlnen történik.

tludapest, lg,ló rtgcember t§-én,

vll6z §rerhoő Bótr s. k.
.kcrületi e lnök.
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Karúerüny r §rgrglet ünnepc
A 1,1r3yrr Crorkórg k*r*cconyl rr*mn onngk ltlftj*rór{ül Jobblt
ór tübbet rd r rrokottnill. ?irv*ly karóelonykor különb§l$ J*t§.
kokkrl lrpt* mtg h6e§5er olv*rólt, ld$n elr$rorbln r enpltokn*k
ktild rrtrlt*§jct, lllttvc *|*ndr[ket. A k8rö|t rxlnd*r*bgk §c a
brtlrhlúrr |it§k *et kív*nJ* rloljdlnl, Eml órtúk * cllrkűrrot.
brn r rrt nyu|trnl, rml rzópct ór müv{rglt a nűp *ik* tor*rrtt*tt,
trrkkrl, t crrprt tlőgdárakbt balktrthrt§, kollő rr{nvonrlEn *l|ú,
rlördár.drrrbokkrl lrot3tlv*n, klvún |ót llktrüt*, mela3 krrtc*ony.
.it{k.t, {lnnrp{lyrkct r wnp*tgknrk *

}lrgyrr §rrrkórr.
Aa Öbrr{rl R$lormálill B{yhá* é" rrr 0r,

rrltor Rlltóc?l §*üvst*aí ccylillürcrt,,.lrr.
lllirr"lr,rriit" ilttrtuIuóBct rctltlcz hllttuk ctttIri.
kóro, !trigy ,nto*t, tS;ll', rlvl do§ulltl}et hCl
l1.órl vlrtt 

'llíl 
Cv§ lttttrlrk, lttr§y Jtrliiltr drl.

rtttrkrlstetrili lrilrllt, uhí rrtuIlitr,lil Ősntg*yur"
tlr*a.{fio{, lV, llél* lRt|§y.ll klt{lytt,lk, t btt,
tl*l hirilvl iialirtírllltn, h§rzlltnolt lrr i}rtltotlri,
htltt Slai rttriÉyrttultról, {l{y, l trrrsadrtltrlti lr
lllili r(Íl}Itltiiltls lljllt|}l()!ll ltclycrr icvii kirllvl
1llItltiiltlttt lirrtCrrl tttt)a, li,z,r pálrttn ;t t:ttilr.
jliri"is *lnlt pttgrtttlt r;l, t3rrdtit lldi.ll*rt rit"
tcIutlítutték a lrt;ti V;lrlt*Byrc ór a trtlri Vízi"
vlitrrs ltclyórt r tr rr!*l vdrur lr!ly( Óhttdu
tlsv§t nycrt,) Ár, ilnttuprú§et d§{{rtllhEr ll!"óri
rlólttlán § i,lrrri ktadllt*l irit rlbrtql*l tqírrrllt.{.
lll* ütll,itái,l dls*tutrttrlhrrtl {llrlilrttl{,tt, lll,,
§alvlrl.utga {,) ttrtlóh ne*, 11uldpés dljttl*tt,

ü l ! ü
gaat:aűla lrbrlt *

llrly Llrásrony {lrrltltrt 11ilidón rr tna,
Iylt v,ir,lsoh kúrdcsunyl tlúprztlkílrlit ttltt"
trrtJ{k bu í(lvAror| igkoldI dg cr!,rkdrresuí)a"
trik betInulá§{v*l rr í*n{{kgddm!{n d§e§tn.
ller l9.{n d, tt, ú drnktr, Mór h$r$o{ik ó,vc,
lro$y oirehbe}l ;t tt*ldn*, x§|ng*, httnllu!*l0x
c!{úhltgtt hou;lók *l rr lilvártl*htt $ mu§yür
nóp horil§rí,ilyt tlttlirtíút,

llr§ylllcral llóllltíll és vdlórt rutlrluxtuk
,r l}rüók dpsonrlrer §l*Ci ttctólrqtr, Á klíilllttlr
rruyrgál $ iiúk kót{ültüttók xadl rrtutlnónnygl,
lrútrr. ús *ip*aüntvóny§h, l*nunkó,lt, J6itlkrrk
§th, rzercltellck, ,{ v&r$r tt{tttl drdsklöd{.1
oly,lágy volt. htl§y,,r* erk{Jl*ri rlh{,t ltlu|.
lclt §, eny$íl *lksr lr teljtt*ttEk mondllt*tó,
A Doltók gJ.e!§tgtt§l hlvJíth ,lt!l * tültttl crrt.
pntrlk lltyglrnót grrtt, h(}§y íry l* iühct blI"
{ttrítlrtl rr rrltgdny!lorxll gs§r,hésrok lálrorr)"
,róx11t l

Ái ll9, rt. §lent (lrllótt pürpüt or. lr,
rttlv§tttlltt ?t.r!rt Filrtvítrilrtt rundelctt, ntc.
|yiin §2 örlver,cl,rlk ús * rusódClrsvsipt{'k
v*ttgk lór;lt, Aa rtt;rxltrl§rrkgt ltrv8lh*n hqpiík
tngtl, tiltly sx§ílllt tübl, dolrl§ ntesllttyi,ld!ts
tttiirt k*io{t {lJllt,li t, túrkdlr §§§lt§§*§vul íl
uii,rudnlt hclyr*, A pltítyii,itl} Jl'rl nlr gik*rt"
*on vCs*űtlt|tt, .

A bélórslrhnl 
'tq. 

lr, Mrtttld*ry cr, ut.
ttrlv(iltlt§r lJ.rlrr,,lr1,1n dr lllzrr lrlx"tltnn ar,
11kürtól n$pjltittkl§" ,jirllrn$l v*llírttl* óu hrtts$-
lltl t$rsyü *l{ladrlxt titlt(}tl, Novt}{ntlgr }§"dn
$ §§tlpltt or, lrrkolrr rlrjzl*lRtóbon rttllxtlros
üélut&nt fi}nilu*§il, a s,,l{tlllk órr I cs§rk$xií"
hnrátoh rdszúts, tttclyttt,k kufütdh§il nyüfl
lllllsnr*rrltl tíltrlruktól tortrrt!ltk vetlteatkSllgs
elíladiitt, Nrrvúnbur öí.ón, tt§yittlc*ak §xalr$t.
örxxr|{lvetgl ktrntdltcn tttvítlhttlliimú rrltll11,
,ifl,.rí}l t§rt{,li utóadilgt í§rillviiry ,l,,tJos tlkl.
*6pÉgilmót*tik,

i l§t. rr. "§ivld llrüly'|" §l. §i. tttlvirtlr.
bor 3§.dtt klgg*trkrlta í§órclievdrt t§ílütt,
lmglyon u ,kürr,cttrt N|}vlltlty l lyrrln k{irzotl
llltlthdt képvlsrolto,

lll|, rr, lY. fi|lr tllily crerl0rrertrgl
Plrúls őrrlnel lrrlr, Tólh Fenn§, hlrlolon
9lhünyl, §rrup$ln lerJolth, l$sll§ytltulth, 8zrlt,plrlrnit r*r,rkd,rr vrrtl

]§§ülllvt}
A ll, üsurkdrrlkrrlil§t ulrtiiksútu tirzto{ot"

111 nlgplrlvl,t rtrú|tórtrtxrlrlu!, rrrt§yrüllrrilut irr
l9,1,'/. dvl Juttttór hó l7.dtr (vrrrrú tnnu) d. c,ri.lI rjt,llktlr Mitkrrlurlrt, ;r l'ol§llri Knlllrrír
rllill,,;r,ttrtlretr trrrí,rrtrrló dvt, rundtr, k{}r*yít"
lé\éf*,

Táfíay§ür$*|tl
l, tiirrl}ki ntilxrtyltú, i, rútixttlviirel{tk lelgit"

tr}*ul, ;l. íi(ipénet&rris lgtgtttére, rrílrsrlltn*dú,r
lronlrrrltd*u.,l, §xStnvlgs*l§lóltlitottsáE lclutt.
téne, fi, l9,1l. óvi tttlltrrSxelllir&ny,..it, rl, Kú*T"
lcrtcr ligztíriltírg És K. t, li, tn,xrrk vdlrrratrlsrt,
7. ln,lttvílttvrllr, Mirhtdl§, tl,rö ducgtttbur llí,
,q-l!rr, licnkliv tlainl,J Villll(,§ s, k, lly, illl, tli"
lttlrtttlk, ksr.-clrtdk, liórJy §,trrrrél s, k. ll, htt.
ii*yv. lrlrriik,'ittdítvrlnyrlk 

,lr ííytlló,1 glíiti kót ,iréttct ltíts"
lr;trr ttvüJlltndók bc iI ,kcr. ehtiik§dtélriJl, A
Evíilú§ tltdIl kilrebéd {1,6ü l'), i rószvdtll
ilijrrrár lrr.lt rr ktrtllrlthue llcleltrrterrd/i, Az
li"rr,,*,;"ripntrrk rnugblzottriik rCrivétulCt,
lrkrrr,lillvrlzt:tiiistrk orrutén rr íravitlilsttilk ltt§tl,
ir,ii,rlrn,r,rrls üttárr viriló ryukotlílsrlt kdrJük,

Eqv lndlrl illnrrrl thrtvlrrlü mltyrr dólo,
rri-ilr arxügrlntóul, A, Hr§goll ltrlllunú"
iiir.iirrt írlt,rrrrrílztvirrel(l Butuollöl lgvulel lrl ;r

ci*ittcriiiiivotrcr ug,lpctnntó küróher, tttcly,
li§ri tnlgyu r tlrrlrlknt kórt erapurnttlr'r ttyijl,
vtn. rrrlti lclhel lrescdílldtéktls éi § tll0l!yilí
dilltiknt rzureti lertiilltbrrrt, A cscrkéra slar,
t)§íilnl(, kör §By kis l{tidtb§ll ir§ri|rrytil!itrlü
6l} IttilEvIl ndurlal dr cterk3szdll g§zp§rilt}ió
trrrúltüiitt töbtr kótltvnl exytltt ér glkllltltc
NyuB,,r.lndlíbg, Hit§gtttt rttrukái í:rtkn*kiily,
ktík,"'klk lnoli ltutultlnk t,ülipglullt|illl dI tltil,
Éyri,'idkar kilrurlleh, nkik vtl(tk ir:vclé"ll\,
ldpndnxk,
A hótó}§örbrl 

'r9, 
tr, ,,Mu,,llarr" §rrr,

ltórrcglpnt nttvultlllcr lr(l 8,ilir l(rlrsiik ()rliitt

trluerct|ds. tcitll§v{rlé§i v§zgtii, lcvcttlgtrottt,
ldt lilrtl)lt § ll §§lll)tll rnunkálat meEdlc*órtc.
lJ.írrr,,lsl,crr ós lrnlra trltsltnit rikrrttól nitp,
jairrki*" $ílrtm§l e§n|,nlll3xrglitvgt{llél hflp,
!ii,tlrrtrrrrr vallrlrt,l dr lt*ralinr tírryü elíi,
utlárrt i*titltt 0ldlt tló,lrr tql, §, le,lkérr úr,
Utlill§ ií}. iilnturr trrrr tng}lot! ctay pár sror,
kósedelllri és i{rtókk,gI iByek§ztílnk vlretr[ozni
;i iiizil,iorg" ür rzlvutsi§ét r kedvBs köz,
v§tl§n§ó§dr, l§.rlrr dólutrln tl iskrrll tttiz,
tcínlilb9ii m(ltoros rlétutónr rurtdeetllltk,l
*atil{th dl ugerkó*zbrrtÍltok rdrróre. ní!ly .l
n9{ll ll1,1irrtturótl tiillrlttül vütltOttkóp6}i kl,
sirctéhljtl llos*ütnrtlírt tRrl(,tt il plrun§rnrrh
ür, !7.Éll |trtynlt§,(rl,k Él!tp§tü§\l§,itvt,tel ko"
rutd!rott n rüvtrlhullllms rrlilió antirtiltir,mus"
rí,} tallutt lü§ll étdoke* ds tltrtrrlxá*or olü,
xtilirI Zetittr,áry |,nitrrr bkl,,tópósrrnórnök ór.

A i0l, u.,,Örvónytll" §t. §t. tltlvotnbtlt
lil.irr ei§rkÉs,rfinrrolrólyt tcnde/!tt a trépkort{
VixOdrihiln iíutt xirói.r rikrltrcl,

Á i"lr, rr, ,,Jt{tylt llrlty" §l, §r, 
^ 

rttJl,
/rtliktrtt ;tz olkóvctkuzsttdll űtri Ór&h BnyIBít
ttlígyülJók lfiul, A, rrluncuL íelavrtdril J kil,
rilür.rrttyi üttnsOólyült loril, Novetnltcr l,ólt ar
i§té,t§i L,llrúRyt tunórtlnnk *lrhlrl helye,ri,,tt
ku§r(}fdt. íl lj§upBl üíltd§cio dllt, l)tlcntlttlr
§.drt r,srrilirtrtnk,i l'argsoti l)g|árrllr k{iztetrrli,
ködé*tiv*li rtt§yt$h*;lubilsö ünnettélyt tgn.
d*re tt,

Hln§K
Brnrórórr., Jnfla1 fi nalpr.llí ól öoldorl úláocl }ívdn ol,

pcróinat a Íla}yal Clrnhóu.
{áms

A *ormínytó Ur vólrlza 8 €llr.
kórrkörjyülór üdvörlő tlvirrttrr.
i fiovlmb§? lt"l *llri{yltlér o§yfi*n*íl

lrlbs*g{ó*rol t§lt§ ne§óóv{ dr. Pnpp Antel
üttrálQi tltt0l lnvgrlstól, fitcly rmrlnt &d.
vügóllt r kB**yllltr n müíyrr §§slkó§ett
lplnngrrlblt vidn§tűt, §etyb*ny;l vltór
tlorthy §lllór, fiWyrrorrr*§ kgrruünyBó.
lót.A hódolú l{vl?rtls vülnrr órlOrutt t k$"
ltn{tlrodátó]. rür.ílni 0 Külnúnyró tjl6 fömúhólóün c ilngyul güütlóisülüv$t.
rl8 iávlr$tl ston s|§{gílsárt3lI hódolatút
lll'tíihlólli,l l(,gll{lt{l,

Ár lrlÍlit v§il il(iil {srl,ttltltl{,;tltttith, llti§}
,lülida bard.t cü tárrltl §llndultük ua rhhrrzót
lo|írrtutni l ttt§rsll Áarriúb*rt. i4i t0?.clrgk a,l
,ldún rr Btlltkbgrr l* Jdrtnnk * n l{wnon,ncl ,üeió
ulat3 rr llílk cgy íorrtlrt íldcr,t§k ,lal, rnsly
tgBn(sz§l,er {rilltüll§ní.úlélr$tl ldtn §dllíl
vla&t. A íorrlhu klrttólyí|OtlOk, hálBl út,|tct.
tünk lölóje, rcnrl[rclrorlttk u lr{lrnyókót r ol.
novc!ttlk ll (lrrnosyar ttnzrlt kutrrtó, us§y
rlomonkOcr§ndl lrurót ltevútól,,,Fortr Jóliátl"-
il&k. Júlldn ,lorrúrnnk. §robrot ,hn,p nwt
lrótot J0llótt tl Oallórt lráter lg moUOtts l0ü
óllnl; a tdííúÉBlOln ünll§p§i lor ü,lnl s rtc.
k0nk ette a 700 óves lubllonmbl bo koll
,lrpcrolódnl ,ileal lr. ho8y etsn l h§ly6n ltt
tltrts, otnlühcrúri í.llítunk, lsEni§lültk n(ikI,
lt{ter JOltünng,k,

§O|yor vlotlrrat úrrc ilr. gcrl lt{. rrl, J}ob,!
lrl.vár] cgurkdsr§iupntüt. l*ndrz Józrol, i{

*§tlpilt !,lhil relódtlrrtJr,, ki tnir rr aluDltó
tEtsoh \ti*ütt lp ttll volt, rtlvlrl bgtctué* utün
vli$|ilttdtil noncr lelhút'l'crerntólónek,'l'erflu.
tórtún r.Jrt§lotll$s votlok íó5?t 1 l)obók, s
kopor;ól{t fi §§§pei lelonlilrt tllrtl9t villdh
n rlrhutttltur,, hol lro*ycletsÉ srovakkill ínon.
í{llt it §$;tpül c§yik tls*lls rrtrllró luien,hoald.
dlrt n Iohd}t kuCvgs l{{cl bt1'lint§,

* ,,lt*gyttR kolol|om 6r gonüowun
kor$lrpúr*runt?üj $lmlnül üfitt§b*§üt
üfifieh§ú lcm*rt$tlt íll*ot lclont Inry.

ü rCI§3 JUIl}Nl.

§4

tlóhslt kíl. Vtat út l8*t{.



§&lRx!§xTl | ;oDgf i*pip

il!&t}&R§K KAnÁ§§ünY§ÁJÁ
Kl ua vllrn§ uT.fvsatlrongvn ktlrritlt+tltty rxonl ilnttttllrrl, lt

l$trgv§ltó §ljiiv§1Olói, nkl btlktrrr{rgttt lttrr, n jóuílnrl$kti tlttt,
trcroknutr, nrogtiiltl tclkllk*t vitlrlrrrntlgglll, btlltlngrriggnll el,
ítlgjteil rl lnltttl*ttltn;ll ke;trü*óg;.rl, gixttlnt r'ls lmsugtlrtlrzlt
jrirógár,rrl ttz cgtr*z l't}ltlt,l ús lnfllrtvlrl.

Melyik rllírh ltorlr iirti1 *r krrrlitlxrrnyi nrilrttrttxrk, killíi,
lttlrorl tutr,*t, nllk(rr tlailt! igtrtr rrdnttk ltllrrr!rrlrll rlr i*ktllúbrrlr
r'llt tnlnrhrrkl t]rrthtttxl gztrrittl, 1rlhmth*t.

M{i§ .t lt§§r,ügútryrllrlr t,llt{lr,r io lcrrttil, lllrik nx {,ltllxlrali
jórirtgritrrrrt, irgrrlnrar,xírgírlrlrn, hrlg"v txnh ukutl v!lllth()l $§},

kltríltl*trnyltr n ttrltt r,ú§tht, vll{;} tl vlirrlx,filittttllt, *ttlylrlrtn
lntrsrnkvli lttlltrlcll jóvrrl, tlnnivnlírl,ul, rultdlr,rrtlrll, 1,1lnn tnrr

mírr mtntlcn{ilt, m.lta u l'lllyttklrntr is, frrlírlllt,ifik ll $r{:,l{óll!,ük
l*nlr'r*xrlnylidrjtlt, lrol k{irrlrtlrrkrlrrislx'll, h(il t:|.,vtl§tk rilrlrritltl"
hrtre#gd,ll{il.

A" MtrÍ{vúltr'l §ttr*t*{tilctórtl ol1,utl llllsy vll&§tlnntllr.
hrryy rrr*g n liintli}r:lrun sfnylilr{ő grltrolzltv{lkrí,tt srltn ír:lttrl"
k*zlk rtrtlg n,x lgnnrritgri;rtrlg&ltrrtílr ís knrrlcrrorty *.r,rr' ,,rltlJr!n
vclflk i* {,rt,nl(}ll lr jó*rlgrrs M*tigir'rg rlldr'lgdrt. ;lr {i slívllhrrl
it rrxlghit{ylljx nx Ílrh,ilrílil jrlrírprr, sziiltrlrtsc.

l,riljrrk lchírt, ho{,v uinrlctrkir{il lilrl{rttlk 6ttndolktxlrll,
Az [Ir tt rttttrlnlóny*l ruinrl rúgypriiltttlk n lxrlltlrrlttltni kis
.íé,x,u* olji}v*lslétrck örilm€lrelr úr, rtillrtttltyi§* (,§ltk leltrrlsó"
ge*, nindettki hnJlóktrt, óltlnrtrl, ujóntlókot krlp.

D* mlkor ne cmberirlrg karftcsrrny §r{lltl ailllleptln rtitrír..
rtll rr* t}rtvt}rríl{t jl'rrrógÁtrorr, i}r:iinlí:lrtr'r, tgycdlll dz Ür ttl.
lamlnttlnyel: rr vnttóllutok trt Ásglsi §*rrnt llcle§tl tttullurttl,
*n lrlcu rlics{tsógónah hirtlettii kótytrllotttrk *luttttkíls lűll
lrl{ílxn, vittrttixrn, drlnttrs *lgttb*tt, hó|'sr§ile8lrtlt vulrthrrl
ntoghúzr'ltltti ú|ten.rron{nn, §rsrt, ht§n rttlnrtr{vnl vtlnnnlt
ttllg tt* rl§trk, n*n tetál,rrlk rovttrl, 1lntűt, §íllit rlltltll, §i}lll
rt{tr,Ónyi ntngvnknl, lrtrgyírktrl, llhc*, iirtr gvntttot,rul kirnyl*,
ltrurlk rl tuórholtrllott hideglnn llcttvl,tltti, í,s lllltrtty tltllll .!§y
rlldrrrrrttrl l* rrgik. *§y,§1;y {tlttlrr*, 1l|it 11r$§trl ll}utegr!vttl lxr,
ver,nok darm*dh*n u f{}ltl{ln lt lrtrgrln"y tnnrtlrrrk,

t,|írt nll ishettlü}1 Állítsunk nekik ls krrrrlerurryldt!
§c rnil nggnrtrunk rír tll,*;tnok? Ncttt trrha111ok rr1 r,xlitogír
holmlkgt, lctn tclttrttiuh rú gytrlyó,knt, hl*z lrrr nraggyujlrr"
nök, tnó1 tll it rcllont$ltúk {tket, Ncnt ls hcll knrór:ririny.
|'ilkrtt, íany/ll'úktrr rlglulnunk tliírndrlkuinkltl, ltiul ntt|Íy{,ll
rrttk hulyttx llít xc rlr:rttzlrot{tk, jCr nrrtt tnít,g ,ltttkttr, hllliirrii.
**n ürtlkrttld, tul lnkírlrlr §lttlr!, (islllrrgíl l'üeirrgk ót lüttelrlk
holy*lt ketlrlvrtgott diirt htrly*nlllrrk *l.-l|ogy patlig erxuk rt

tnl Jó, lngyenrls ltrttrtkít*nink, rr ein*g$k knpják itt§;;, ltúl, e
knllóvógrrtt tll(tkat rr lttttukrrlr lllflttnsxllk rdr 1ic*x$tvinitrznl ngy
vttrtngnllll_ rptllgírrrr rllvnlírrltlrürrn, krlIlíJ lilvrrlrrrt1llart, rl91;.
hO3y tl tít8Oll fil|rr luli.|ó nilrrr"tr. ljzt rr íílzórt rthnr*zuk kttrlil
& íán, bokron, vu$y kót lóc k.iziitt; t.lrnk R clne$ók íogltak
rtlnrottltl, fi r,eróll R*nt tut} tóln rrnnl, ,{ klr clnrrgr'lk hnrrynll
íckvo ítrglrrrk ríllu ltrcs{lngsnl óc t'líy sllottqlrtik' lrr nrujrl rr

<lló.tnrtulnrírl._Md,g cgtrk ntltn irr kell Jó lllónrrk lonní, tncg.
lOrrl ttz tlvttr it, utlt, ir rrngyon crtrtrlik,

Étl llrlk, rrlnlnt tl l* rrcratllck &j'knr{rc*otlyl knliitlrut, "*
t *t hl no *rorotné n dr{sg, jó tldtlranyc rttt(}ltjrlt, ",",. rltíy .l
l;ogóny ntntlnruknnk lr rtdjrrlok, r{o crrrlt ncklk vrrkl n&riúr.
kolrtc*lxll, Nent u lletokct hórlk ük, ilu ncnr |t lt'r ,lrekik,
§tert n gyomrukbnn nlcs|&vgnyodlk; hnnoril ílrltytrhói

,ir tltltgvrtkllril krirriill kitllir,srrl critrÁljitlrrh,, \'rrgyll+k r:lÖ r,$!
I,(J§r?, vníi, rrkrtr Jó lIilltrst rltlltrrn i t,g1, li1,1 íu,ggyítl. kilr.
jtrtttlt rlr rllvltsrziltnk ítrl, §likrlr ttrítt, ltlg, trlgy*tek Ürgltt ktru,.
tl*r, 1i}lt, lcn, nltllrltírll:gr'r ttt*gvltl, k*vtrr,|úlllh J$l i}x*r*,
iitttr*illtrk 1,1rltttrli l'clrrtrrllrlt, lltvtt xyttrtlinl{ts rlrlhrtlllrl, vllsy
rtlris 1tlrilrtlr.,ll(llltlt, ritt vlgyr!ltrli ki r: lritltlg ltrvtlgilr*, Mlkrrr
lltl,íketll(ittyl,rlrrtt, vri11,iírlrllt ki, kiixrólr,k kíir,íil xJltirpíivn[,
kJtcnótak ti{.y l't,nyíire, vugv rttós flrtr. t,;,4,1,kilsl! tttrtgrtxltlll,r,
vSt{ct,l lttrlytrr és flgy*ljúl,trk rr ll ltltlv*r,liar{l rrlIukltl ",Anlnl
ttttrgr'ryli;i rr jú knlfitlrx?,ttgtll, tttlrt jil*ntk {rs l*kutírrtlxlti fng,
nnli jri tlrrgy h!rnrl'r,vrtl, iiri}triliklr1,1r Éldv* kiítrjrnúxl,

Nrl ttttlli tttlt,tl ruúr tlhirnr'llrrrtlk ir lf§lntk, lrÍrt n xok
I(irkrr", kiiliirtl., ktlld{iklrtrllrylóktlI stt tltlll,idiitrk .rl, nóg rt

(,§(iíll{ilrilt it., llilllt,iil l'iiü§lrx**t1l*rk anl ls kl, hp§y kutyu,

tttttcgkn ll tto r!tlrrr*rg, t!* ln&,itl rrrc|ílCrtltttnk, $§y pfir ,n*lt
tttttlvtt nttlg nngyílírv*l §sül t.tlúltök lláOrt § *n*nlon hú*,
íosrlúltyl, olyttn sr,ópotr ktlgaiítjrlk. 'l'i *xt tttlttrl nóxnólnh rr
jó, ííltlitl, tnelt"g irtrhill,frl, lvtajtl lfrllnk vlg lnktrmál, rrngy
ltrrtrferúl, rillgürl, frrrgrl*l ír* *tni rr f{i, antlí ll lrl rrmgtrrnrli.
hnttok gttn*k, róvrltt: 1irltttusx§gttl. Mnjtl nr*rglúl,|rltrrk,,lrrigy
llnIlrrnkIttl trtll.v*tt 1ronlorrltggttl Jiilutrrh tll$ll ll rr,rlltoit
órárn tlólclólt ór rlólutrtlr n ninclnritk l gőt, ltÉ"-ntrtn lurz 0tl
ttz clr.rrlg, rtttig ki lr hlrplo,k, ltlsrl fllt rthlnkott ít,l hopr4lIulrrl
ltlgltah, í)rt 11$g cgyol, íirlk, 'llrllrlrrg |trrz n, lolkoltlk rra iirllnr.
tfll, hugy Jíll tottdrrk lí{l§,u ttlrsnrtint}nytlvet, lxrldrrgrrk tollr"
11:§, lttsll tel*br*tlt ,honnctck tr] ilrlallrrtlttl §goratdi ór §t
lrgutnrnmírg ltllkl **rtl*krldi,tc, Ádt*tok lrt $bal(lknskt $ ,§roR"
vctlök,nok, nólkl}lt}rtlkn*k, rlr claol ntltstllöknnk ntltntrrh lrot.
tlng, iir{tmt*lJ*x kuránrurtyt ór fel*ard{tllith nemor ól*ohntrk"
ktrl, tttnlyrtr rt lzrt8(rtly, tl§yoll§ullynrga:lrill ltttrrlnllr uly ,nugy
tzilktó1o vtn, l,'ltlhI Jó ntrrnkút, lltt nnal t$t§lílll lll lxii.

Eá&'y
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tlo1 ktráolonytuk l*r*. í{u*l }drrl

leí. óg Járadék Birío§ííó lntór;l
Budrpwl, Yl, Andrűrly üt 3
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HERM§LIN-H§TóRIÁK
Yárosi gyerek

ahermelint inkább
csak a prémkeres-
kedések kirakatá*
ból ismeri. önnan
ís csak a téli sző_
rét, a fehéret,
rnelynél csah a
farkavége fekete.
Drága bundát,
gallért készítenek
belőle, mert egy_
egy rubadarabhoz
sok_sok kis állat_
kának kell oda_
adni a bőrét. A
nyári buttdája
barna, csak a far-
kavége marad
meg állandóaníe_
ketének. Ez ter-
mészeteserr a kör_
nyezethez való
bölcs alkalmazko-

I{ár... káááár... kijjáárt * hangzott s az utolsó
,,ltijját'' valóságrrs halálordítás volt. Á bertnelin hatalntas
ugrással a madárra vetette magát és t.űhcgyos fogaivnl
belerágta magáL a riadtan felszökkenő madfu rryakába.
§zegérry áltlozat azt lritte, hogy ha elröpül, leráz}ratja
magáról az álnok útonállót. Yégzetesen tévedett. A her-
melinben pilótai hajlamok rejtözhettek, mert meg §BIn
moc§ant, miközben a szerencsétlen madfu me§§ze tova-
szállt, kissé hanyAtlott, tnajd trjra a magasba tornázta
magát s végiil egyre lass{tbb szárnyesapásokkal elterült
a íöldön.

Halkan közeletrb lépek. A kis bestia patkóalakírra
kunkorodva szívja a vért a még verg6dő madár nyakából.
Yalósággal megrészegiil ettöl a nagy gyönyörűségtöl.
Mikor q vér elfogyott, kibontja a koponyacsontokat és
csámcsogva falia azl agyvelőt. . .

Yalóságos rosszullét fogott el, egyrószt az undok lát.
ványtól, másrészt. a förtelmes b{lztől, amit a megtepett
gyilkos felém árasztott, miközben a varJú egyik seárnya
nIá reitózött... 

!t

A kertem vógében paszulykarók hevertek egy rakáson.
A rnagasabbik végén kis vörösbegy §lpogott. Amlnt oda-
pillantottam, észrevettem, ho§y nagy óvatossággal egy
lrermelin lopózko<llk az ártatlan dalos felé. Valószínüleg
a multkori varjügyilkos. Fölkaptam egy rögöt s odahají-
tottam. A madfu elröpült és a bóhér eztrttal hoppon maredt.

llost egyik szomszédom közeledett az úton drótszörü
patkányfogó kutyájával. A kutya észrevette a m€glapult
hermelint § vad ugatással nekitámadt. A kls nyavalyás
látta, bogy nem menekülhet a gyakorlott vadász elól,
hirtelen megtorpant tehát, a kutya orrfua ugrott és egymás-
után több bűzfröccsöt adagolt az áIlat érzékeny szagló-
szervébe. Ezt már nem bírta a katyus és prüszkölve, első
lábaival mosakodva, nyüszítve rnenekült a gazdája lába elé.

A szomszéd visszabőkölt az orrfacsaró illattól és }rozzá
§em mert nytrlni a kutyájához. Odahaza aztán mosogatták
a póruljárt foxit melegvlzzel, szagrrs szappannal, de három-
négy napíg mégsem lehetett a lakásba engedni, olynn för-
telmes volt ez az illatszer, amely€t arcátlan kis ellenfelétól
cmlékbe kapott.

§&lv€ttép6 gyászdalbau panasakodott

dásésnagyszerüvadászati lehetöségeket nyujt ennek a nrin-
den ízóben lrqilékony, r&v&§z és szörnyen vérszotrfas állat-
kának.

Multkorlbarr az erdőszélen jártam és figyelmesen néztem
egy csillogó feketébe öItőzött varj{rurat, arnint két-hárotn
percenkint szívettópő gyásztlalban panaszolta el szíve
bánatát. Ezt a keserű dallamot bqiosan lehctett volna
lekottáani, tnert széles e világon rrem akaclna hozzá ruéltó
feketeségű tinta. Ugy látszik, hogy a varj{rkisasszonyok
€s varJ{tiizvegyccskék közül egynek sem nyerte me§ t€t_
seését a szerencsótlen férftít s most árva magányosan
i{gatott bele a párás levegőbe: Kár l I(ááár l Káááááár l
Aml valósztnfileg azt jelentette varjüul ; Csak az, aki
nálamnál is feketébb, az tudná ntegmontlani, miért kell
nekem ilycn nagányoean tengetni tzt a pocsék életet t

De mit látok ? Alig tíu méternyire tölem egy }rermelin
etneli íöl apró feJecslréjól az avarból és a kis patakon keresz*
tiil rnoztlulatlanul figyeli a sötétke<lvű panaszkotJót. U€y
vettom é*zre, lrogy lr&gy, 6§uiute részvétet érez a bánatos
matlár iránt s azounal ülhatározts, Itogy a maga módján
megvigasataljn.

Á varjú ntlnden károgásnál körbe forgatta a fejét
s a kls gyilkos ezeket a lnoz<lulatokal h§sználta föl. lrogy
a patakon átítszvq megkiizclítse a ilagy alnrqfál. Néhátty
perc mulvá ott himbálóttzotl íeketevégii íarkincája a vastag
ág mö§ött" anrelyen varj{r kománk birsongott. Tühcgyes fogaival belelirrpotí a tnadírr nyakába

rBBRuÁn ?JÉN t§§z A

c§aRKÉ§Z.§ÍvER§ENY
A tavalyl versenyhez hasonlósn az ídén is lesz cserkész-síverseny.
Részleles adatokat e helyen most nem közlünk. csupán két érde-
kes körülményre hívjuk fel olvasótnk figyelméÍ. Aá egyik, }rog1,
a progrelnm új versenyszámrnal bővül, lesz sí_akadályverseny is.
A másik. ltoíy valamennvi versenvzőnek soortorvosi icazolvánvt
kell meüékelíie. mellvel icazolia. froav e síiersenvben v"áúó részv'é-
telre dkalrnas. A M. Ktr. t"estnóv'etesrF'6isrota (B-D. I. Gvóri rlt 13)
lngyen végzí el a vizsgálatot. Részletes felüláboiítál a"Cserkészl
házbau kapható. Résiletes tudnlvalók a januári hivatalos zöld
körlcvélen találhatok. felvilágosítást a parancsnok utak adnak,

5ó



A MÉHEK
A trr(:lrtlk írltalábqrr a §zorsalo}n nrinlaképei. §gy

Parnpejitrcn talált lclira| azonban szeretetükct állitja oléiii;
követnrdő példaként. ,,§zcr*ssdtek egymást mirrt a nrébt, ,"..
hogy trrtleócles legyen éltetek !'' A. nréheklren,rejlő szerettl,
átraga<t a veliik foglalkozókra is. A, hrélrészek általában
syengód lelkü trtnlrerek. §ohnse íelejtern el Abaíi lnéhészeli
vánrlrrrtanárt, akit cslrk egyszor lrallottam Szerrtgotthárdorr
3t} cvvel ezelótt, dc &z a szerotet, mcllycl a kcdves átlattatrot
lreszélt, tnqradandó n;vorno1 hagyot t lelkemben.

A szintén PonrJrejiben felfedett katona pcdig, aki a
kónesőlren és lávafolyamban, a tölrlrerrgés közepette is rtln-
diiletlenül nre§§Iaradt 6rhelyén. a nróhek kötelÓ§§ógtudá§át
és }t6siességót. jelképezi. Olyan világirorlalmi nagysÁg, nint
1\{acterlinck. remekmüvet lr{ a rnó,hck kaptárszellbnróről,
§lónk tárja csodás áltamalkotásukat és all- ax, öttfcláltlrrzó
fcgyeln*t, lnellyel alávetik nragukat a közércleknek.

Méttán csoelálhatjuk szerrilezctük alkotását és
rn{iködésót, és nregismerhetjiik a szaktrrűvektlől is. Ezek
k$zül beveeetőnek ajánlhatjuk Héjia:: End,rének mo§t }nf§-
Jelent kiirryvecskéjét, melynek cltrre ; IIéhészet d"ióhéibai,

Ha ezt lapozgatju|t, elénk tárul az elnberi trtdotnárry
órlási halatlása, lnelyet a kis áUatkák tanulmányozása ter&r
elért" de szenrbetünik az is. bogy a tudá§ határai me§ ,|,üll-
rrak §zabvfi, Csorlás a<latok birtokába jutotturrk az itlők
íolj,amán l De a nréeet nresterségesen előállítani és a rnéhck
be.tegségeit gyógl,ítarri m{ §ern tudjuk.

A spanyolor§zági Cuevas rle Arqna rn,clletti barlangban
egy képet f*deztek fel. nrelyct lrarrnínc-neg3"venezer ówel
ezelőtt rajzoll a sziklára tlgy öseínber. Ez a kép egy méhószt
ábrázol, aínint kijtélcn leereszkedik egy üregbe és kosarába
szecli a mézeslépet. Az ósnr,éIrész tehát csak elszeclte a tnéhek
gyüjtését. de nem tette őket házi állataivá.

figy thébai siron ellenben már a kas alakját is fel lehet
ismerni. §g.y négyezcr éves paplrusz pedig a bgrlini rn{rzeum-
ban rnár mózből készült orvosságokat ismertet. Hogy őseirrk
is ismerték a mózet, nutatja az a nyelvészeti bizonyság,
hogy a metlve neve arrnyi mint, tnézevő.

A csodás eredmények köziil. nely€lrtt a méhÉseet tnrlo-
máltya elért, az említett könyvecskéből ndhány arlatot
közliink.

A tnéhek esalác§átran van egy anya. {0--50 eaer tlolgazó
nóstény ós néhány száz hím here . A kifejlett méh testén
}rárorn f6részt kiilönböztethetünk nreg. ezck; a fej, tor
és a potroh. Hátát kitinpáncél bodtja, ez alatt hirzódik
véglg a §zíy törnlójt. Nem csada, hagg anngba tud szerelní !
A kitinburkolat 13 gyűrűből áll. Ezeken §sk c§őr vann érzék-
szer\ül tls a védekezés céljára szolgálnak. yarr ezenkivül s
méhnek nyolc viaszmirigye, A ntéregíullánk egyrlttal pedig
teljócső is" 200 méhszúrás.illár enlbert öl, de kis mértékberr
nem veszedel,tnes, sőt jó a reuma cllen is, A ntóh fullírnk|a a

szúrásnál liiszaka<l és ez a sór§lés a lralálát okozzg. .A méhrrek
három pár lába van, ezeken'tisztogató ós g;,üjtószer*ezerót
vannak Egy pár eliils6 és egy pár hátulsó saárnnyat van
felszerelve és rnásoclpercenkónt 190 ftiggélyes csapáit tehet
velük másodpercenkónt, ezenkivül lrizonyos foigóruoegást
is végez. A rnéh repüIós közben egytízed gramm. Orrsrl*
lyán ktvül nrég háronrtized gramrlr terhet bír el és teher nél-
kúl S5 kilométernyi, teherrel p€dig t9--*32 kilorrtéternyi
sebessóget ér el órá,nkórrt. A rnéh ormánya hat nrilliméter
hosszrl, ezzel ny{rl bele a virágok kell:hébt nektárórt ós
vízért. Tíz pár lélekzó rr_vilása van és pereenlient 1ii0 lólek-
zetet szíppant íe|. A kiíejlett méhnek & §zelue kóLféle,
és pedig 3 egyszerii va6ly polrtszeme ós két ósszet,ell, recús
§uenre.yan. Yalószltui, hogy egészen máskénl, látja a vilá-
gol, rnint az ernber. Étzékei köztil k{iltindisen a szagilása tűnik
ki. A szesz és az izzatlság szaga küliinöskóppin izgatja
őkot ós legelőször az ilyen enrlrert szrlrják nreg, L.n;*-
kozódóképességiik is oly kifin,rrrnult. hogy igen nagy távnl-
ságról is haza találnak.

Kezelé.süknól fő a gyengddség és a higgartt nyugalom,
Gondoskodjttnk létfeltételeikről. Kaptá,rrrkat az igazl m*-
htisz nraga késziti. §z jó levegős és krinnyerr ttiztítható
legyen. Friss vízről, lnintlenkori mélrlegel{lról ós sziiksóg
tsetén mesterséges táplálólrról is gondoskotlnunk kell ! Mi[-
dig nézegessük, látogassuk a kaptiirokat, hogy az erctlcgcs
bajoknak elejét vegyük. övjuk őket a ruolyeiktól ós rrás
kártevőktől. Kiilön ólősdi íajta llá,ntja óket rls ezenkivíll
1okf9le betegség. }{a tnár gyógp,ítani nerrr tutljuk bajaikat,
Iegalfrbb elövigyázattal gátoljtrk rneg elharapi'lzásul<at.
L"egyen egilsseséges anyaméhünk és jóf*jla r:saládunk.
A vérlelenrnóI lcgfontosalrb az rrkszcrÉ gonclozá,s. A jógaztiát
nre§ismerik ós ritliáu szúrják rneg. Örrkénl engerlik át hin-
csüket, a foly(lkony, *des aranyat ós lra hazájrrk, o|thonuk,
nemzetléktih védelntében szrirniok, ketl, hilt }rátran lrtisi
lralált halrrak. Őtr ttilnet veszllenelt, rnint aerrk, altit ntegszrll-
nak, íletükel. azt a kis életet, rrtel_vrreti nrunkaképes résztl
tigyis csak ltuszonegy rrallig tart.
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§ÚJrr§§Ó ctcliK
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Cyrs tonuló* §rdm*rsl Bbbrn a 0y.rnet.
rll|!rlllrbntl ml lotrrlk lerlobbnn ar nlúll? 

'.A ti l! óvrr tnnulóh rnónárrl Á* illrtvé.
d*lnl n§t0l(t0lítnlát *§*klll{lriJl. Á cOlfllrrr.
lohnt n*valúlrórrrl an lrlrolal l§a*§laólt úlljfl
l§§? *nrlllr lí.lr lrll s m§[yní §lrrkúrr.
rtitvrti{x állglvó{ó §|x$*trú§ilnnk {Bud$ort,
Y,, §ary §ánrlur.ul*n ó) treküldsnl, A ntlyl.
dl|ny*.t§s tpnulók sft*kgi ttlnyY*kra kn9n8l,

A l}l8[y$í (}rnlthoto*u*ol §rlly9(rófr (|

liíi X.dn hnvi tlrtr;ktzlr!!§i ttllt{,}l!. !{zillóky-
li*vrul,il l}*gg{ rlr, *hrilk btnrírtullt * futyíl
ilgyrt,krü'l, {jros*lt!k Jrn{l dr, alelnilk ** llret"
k*§atil úrd§lto{i nlíi*tl{itt xfirt{llt ü [dlll 4g ttt*t"

lit}di rnrrrlúttp,l!i tl}rskySB§krill, Xttrlt{,t vart
ntfa, h*§y rr MO§r Kóggfi,t cltflíi or*&íolyr1"
lrnttl trcmrotk{t*i k{)r,lilnnyd *nl*lkodlk,

§cr$nllklálll(ár {n t§nlolynm. Noy*tnhí!r
?ó,tól il*{lqlmlrur l"lx lludattp*l;*rr gn i}r*ail-
*urr'J'ortydgnállatt,{gártgl*pprt tilttl{ik u Xll,
l{§{nn$tkití,í §ntnntliklltlll1fist, ilgfiul kqpct(r"
lntbn,n'bnrtlmlitenyótr,tóoi ltttt,lolyg*t ls }*pr
l§ ;aa,knlóndilgrnl, A kldl,Utúxna,k háainyítl
$t knnúri ttgrt&lt n ir l$na. Áí tdón ííitenl íiltl.
iük tt któllílú,{ §stlrll§krtlt $* *x u k{ittlltfldlly'n*tttgxtk 

,* k(izi}nsóx kdlt§clntón{rk, hatrcm ua
,dllrutvódclgm kliv§telm*nyglnek ls mqx,tclet.
A vldóklek .T0[/s.or vattltl nrdlt*ldílktrdvq,l.
rn4nyi kórlrctnuk, lX,, Üllűi.út 3s, l. l(} Jlnlt,
Aa lsnzolvífiy ir$ l l| (,0 llll,

Ar 0rrrÁ{rrr rtntyr.c Altoholrllrnrr 8tyr.
rület r:lrrilkt:, |'lrrltlr Arpúd tellÁr, ecütöítóki
ulillrl/rrrl.rr,ket lcnrl§r, Vlll,, Mdrin'í'orpzia.
tér 1§. g;l, il, lr ót;rl kcilrl*ltpli A fioEtlyító
ünn,andIyttg egi ,tltry§fnber Btl.iltA,tt volt Lukrie s
fiyüt§y dr. rtytt,§, tnin,i.,rztpr glö*C{r(ivlt él
*tóí Atrllr,nyi Alhcrl,,id shil)klóróvol, A lefr.
köeí!lshbt el/lrúáit tlg§$rflher l7,c,tt ottrst

,l}*agii rJr. 9xyst, ilr, tanrlr trrrtln n,r ttnyn. d*
*llp*titlmőyórlrll*mról. Miad$n nlknlontnnü va,n
ntíx ón+k.. etlnc*zittt, vnty *zrrvalrrl ix, l}r.
ldpildl,i ós rtrhntl|r ntltlgs,

A §slntrOnl Tárrar!t lrodrrlml ós zouedól,
utlitlt rutrdr,z.qti nnventlrer lo.ífl, §eiklq Y$.
ldrit *tntiki tnu*nyl*i1l* utárr ll&lu*brr6 HgJór'l'trórlrlnuk úi nríIvót l§tilí}rt0l1,9 Rrrkntllnyl
MRrln, A köuyv cín$:,,Ay, {llnlok btrrdl.
rr$k", llztrtÁn tt. t{nló* '[etóei9 olvgrtu l0l
,,Puli h(itltu letl" *lnríl clbprzélégót.

.A nyúl., hrcrhr. ót ltllyílrnyórltór. lttirtI
a n,u*yvülrtrrrk kitr,nyrlkl llhrrss;lílitlrrk Jüvs.
rlsl*nlortás$" cítfl§n l*tnerettglj§§riii'ür{N,t§t
ii.í|(}rt kl rr Kir{l,hrtt(,nyélztők Fjrtyoríllett
(l'ortrrzsnllőrint), §r,urzíllr.l: Anxlrl Clltll,,
(]eyra, dr, Áral 4{l í|tlót,

A brromfr lterlD§ l tyllmüll!ölbcn, lJólrlv
l!{lint rlart, lelüúvoló'ir tlvUn{llcrrtsrrn$lü[
filyeqítlutóbEn (lV,. 0otlóozy.tt, t ]) nrlvottr.
bsr l4.tÖl deeember 3.t* {lb §l{i§rlfi§f'l§rl0l]t
urról, ltrlty tl t§ytllllallgF{l§ltsn tttilyott ttn*t,
h{szrrn,nnl |,ehi,t bar(lmílilkrtt tlrrvdr}lrrnl,

A t$lrát tobb örst, mlnt el emh.l0h,
Ncw.Yorkh$n §{y rnlllltrtnos §lbucsái,ott*
l8[yvors§ ííreit é:r kutyilklr rrlkaIttrDrtltl ltr,.
lyctl{lk, lnOrt l. iI kiltyn rlctn llzik §2ütr§r.
ltllt, 3, nc,ttt zlnrol, ,t, rngxhtzhotótrtr ds {hc.
r*}rh,

§llor9rorttott dll$qh, l|ttrtlan§*r, ir londotrl
üllulkett tkv4rirrrntlnnk l${t/,xrltitln, í$letnqlt*
litíilvái ü,r tlllatnk *lkoretonltá$;r tllltln, rncly
ó[lalkínzárrll vílló!.Áxrrg l§rmészrlí,gllcntl Úr
r;ólszgraltlgn rzl!rnycket lrill lóttt, I kártr,r
t§v(hgny$óltst tórzbe,n rr dlvnt. tútrhou :r
hlttnyólzlór hóbtlttlni rrkuazrlk, Ftlltrrzr,a
ndldáknnk uzukttt tt r{lvldortú krrtyóknt, rrri,.
lygk d|lnndónn hatnrurbnn sronvqdlreH, tr|§ylk
l,tJtn §{ó§u Én nsrl§lpn, rflAs|k porllx cíy
szürsrrltnó, ho*y ne'n ls lót kl a kóchó},
llyr,tr tnrahópződnények vntrnnk küllintilen,r
rulrrnthtlk ós n tvók,|ólék k{tz(tit, llycrl il
brrkí{ngezíl trrrnyhil, tn9ly *úlill§ónók §l.
ísrdítós$ rtriutt tlcm trrrl titigltqgcn úrtni,
Mó$ J.ríirrkóbh cll§tlttlllt §íchlt(,k &i4 lró.
**lttkog mexl*rldHe,l ltesv,atk$z{saknak il
m${jnk*, ,rnclyrfil Kiullnr arrt ;nottrtlu, ho[r,
it mrigil ótJÁn Jrlt.
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ttA t^Dló crrk íől ól1ql
l.l.t n'l|l, lu |d.'en
n;rlrrkrt nrm hin.dlnl.í

,|Al lli,ctAl vltloÁ.
f,Aí $rnk|ltlk lru lr.
lrrn lrtmnl, il m lll,
!7rkrrlrrl nr.lt a i.lra.
lonytn, hlbatlrn ll.|ra}
ral,l.rill1.1

,,A rAil lOill rrerllrr"
rllonlbrn .§h.nr.ln
fi.r.| a. r1a.r Frl|ln
{rtllrr }rrltl krpmrlr.
plrl .l.mlt hr töll
rlll;nplr* hrnal..|

Ki yan
rárya|

ho5y Ön nrm trnul mrg nlhíny hénep, alrtt |átlx*,
otthon, rrrbad tdrItbtBr 0mlkor krdvt van,

nómGlülI
íranciául,
olarzul ;,|§lr$;

I§ffi §i

irrncílnl.m.tl3 rlndlrlrrll,
amrlyrt vllá;hírü .í§;W.::lr§§ alkottak i: tCnrk

*
A ,,Ml9yrr §rcrkó§z" rlöíirclői
al alantl ltllvóny b*küldótl rllrn{brn

10 rrlrelók
lrrrlcrln;l krdrrrmónyban rlrrrrülnrlr
l936. {vl d*ccmbcr hó l§"tól dccembrr hó 3l"l3

|tl l.?a$iaó a. l íillóíer bályot3r| bcrtrllbo tívc
rr17 hrrlrlólrpll ll|irl3yt t.ll{,r It.na al
(A. lrír.Ft ta l§lün l.ri!.|alrpon lr lalh.lll}

?,,,ilt;7rr Gl.rhl.lit" klrlöhlrrtrlr

-Jg!t$!3-ilrr llMrl u. l
lrlYukrd|rnlh alrfir.nl.r.n nllk0|lrtnl l

r} l 2+ oldrlrl illUlrtÉlr Ltnlurphcni.lrrneltrtá"

'ür.t.t 
t

b) hlrnlpcr dliil.ntar glóblrr bórmrntr. tl
lnlcl,J írlnclr,' n|nrtl vrly olrrr+ kurrutt,
(í€rrk r17 kunur vllrrrrhlió l) €rrmcíonom
nlnrr. (A klv|nt rllhúrrndó},

N*rl,*. *,.",",.,",".,

,,t t(ÍJl!ölD rdmrlac
rllljr rrrk eklcl nytllt
mr1 r|§rtllnk, ht l löln
nrr1.3 nr.lrat lrmrr|lll.
,lrllerur hlc rlo llrlt
qulr ncn lnt.llltc? Illl
(lrrblrnrk tOnöl ltt íll,
mrrt rrnkl nrn írt mr!},
mondcr Or|dlur lr rrtó.
lrn, rll n;rlrtldlr nól.
kül utrrlk llllíöllrr, rn.
4_rk 1r ltrr$ errl r17
ílrrdrlmlhhl lr hllr,
nrtlrnrllrkkr! lrprrclr.
ror íöldn|rl holyrllrce.
tlllll.

,|A llOn? m mlr nrm"
lrnkörl |rlrntürll§. A
brdlnl rllmpltrr Hlr|l
n;nlrtlcrrllrn frnlrr
.i.r.l.t rattt.llri ar.*t
rklk tlll n7rlrrt lml.F.
trlr.l

§ttfiilKp§{*§lp
BuDAp§§T, vlll, JÖz§§F K§RÚT 2

N§MzETl §zlNHÁzu At §zEM§§N ]§lml,,*'*,"
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a. lcanőrfr
Ker:ek uri§r*szűr, í:v*, 1liü{í-llan tőrtónt, hfi§}. fi§y xlrlr.

rlvtll.kcreskctlclrrri hnjri zíitrrrryrrr jutí}tt llltr.r szigetórról.
:A hujír lelc ltrli klrlitkáklial ós rt kalitkók tiinrvtr volttk
knnárinratltrrrklrnl, Iie*ket l sztlp és ktrh.es tttlttlrtrirkat u
spauytll hnjósok lr Karrári *zitr;etr:klól lrozt;ik. lizek lr sti,
setc.k, nrá* nóven 'ferrerilTe, Afrika tisznktrl,ngnti 1rartja
közelólren, az Atl*nli óccánorl terülrrek el. A §páti.yol<lk
gynrmntokkír tettók és nlinrlerr moz§nthfit{it cllrrrzttk onnfin,
t}tazásuk egész ödysseia vr:rlt, rncrt §ll}$ szigettl t lriiklli{iri
lengerben, Olaszország ó.§rákltyugftti 1rrrrtjírrr flrrr; :t xuil,:lt-
fö]dtiil lt} krrr távalságra. Mit tcgy*nek n rakrlnrlitrnl,al'?
Nem lrng.vlák őket éíltu-srlrmjntr elpuselulni, inkálrh virlszx-
adták sza]lntlsírguknt. Kinyitottá'k kulitkriikat (.s a kis rrturl:r"
rak boltlergarr relrültek a közeli Ellrn szigeltlre.

§llrn szigele, rntlly 18i.4-Irerr nilgy liallrlle:trtt |,1iirliirlt,
virlt, :t kis kanírrikrla,k a szatrndságot jelerltellt, Igerr ánr,
csalrhrlgy csölriir}űt tödörbe jutottak. nt(:tt ;tz :r fiilcl lr
madárevő olaszok fiildje volt. Á ktnírrikllól is sok .t gyoln-
rukbn r,ándnr"olt. §gy rrlsztiket irzonllttn sik*riiIt ln{,glnell,
teni 6s llurílptí orszlignilrnn *l'íerjesztcrri. !]zcket knlitklilrrr
zárták Ss kcrlvts luizi tnatllrakul neteltrlk. Ivlrdí:krril ivlt,,
clékrn ú§y ltcrzzászukl:rk rr kalítkabe ti r',ttlthez. ltrrgy rtrrrrl
nrár ,nerrr is tudrurk t szabárllrltn mcgótni. \Irrn rrgynn iiiiz;-
lük olyan sz.clítl. }rogy ir szollitlran §za}riulütl le,lrcl ireszteni,
gazdájárn rárcpiil ó§ kerlve§ke(lv* csipke<li, de megint visz-
§r,enregí knlitkájába, rlreft"'§z ilz tlllhrlnn ós lriitrrnrítgos
vírra.

llz.eket a tiszJafajrl knnírrikat minrlcnfí,lc mírs nlttlár-tal kertszlezték és ígv knpták a mai kiiliinfól* kanárikat.
'A hírneli vtlílságrrs művtlszei lettek a füttyszón*k. Nltrcs *z
a .mtdár, mcly oly szépen ki tüdná fejezni érrelmeit, rnrig
talá,n a fülerrriilón is triltcrz, lizek a maddrák nrn nrár: kt':1i-
ielenck sznlradon rilrri, ararrytrs kalitkájuk lelerlleli veliih
őseik senlra<lságát tis ketlves lrriziasszoniniknak háltrlnlokrrt
zengedeznek

A nrostlrni baromíikiállítás<ln kót kíilörr szo}r:ilran
.kgnírikiállítlis is volt, az igazgatósági ilpiitetlrcrr, I]zt a ki-§llítást a Kanírrikrrltúraterjtsztők Or.serigos ligyesületc
rendez{e,tíz€r,es jubileuma atkalrnábírl. llt Keresztuii. Lajo.
íajltanáriterr_vtisztő, egycsületi ügyv. nlelrrii'li ós'kcdves
Ieárrya frrgrrtltrr turlósítónkat és geirios rnogva'rírzatokkal suol-

gáttak. Slilrti:g;, !{l{) krrrrrirt voll itt: :rr cgyik ser,brill:rn [:tjok,
a tn:i,,rikllarr ilnt:kesth szerint orzlálytlzvlr. VQlt ilt sirrg.,
ziiltl. tnlka íls felrór, vrrlt sirnu ós lrrilrrls, volt fiilemülr.
csattogil (ls mélylrangú karrári, t\ rtr*cnyek is kiilnllrk r;r

í.trtl|t ;zerittt oszlottak meg. l\ .szí§- ús fr"lrnaversenyerl
S karrári volt gyiiztes, ,\ nról;.hangúak h*ngvtlr§enyén ní.-
gven nvertek urnrryilrnret, Varr rll_van is. lnr..13, ;r Hrtrryar|i-
indu}ót tudja elfújni.

A kiállításorr s<rrsr;,lris útjirrr kalrúrit lehetctl ttl,erni.
,1z ritrnutntri lapon a kiiveiktzii lig5,elrrreztelést olrashntjrrk:
Á kgnrlrirnarlarat lehetíjltg htlz{tnttlnte§, napsütéses, r,il;i-
grrs, levegfís lrclyerr tartsuk: g knrráritartás alapleltÉltlir:i:
a feltétlen tiiztatrig. rr!értéklete§ etetés, ll li,alitka l'enekiirr,
lclrr:íőleg ntosrllt homot.ot kcli szórni.

Mindi'lssze 4 kaníriegyr:siiletünk van, dc állandil szlrk-
lnpot nenr tudnak fenntartani és a Kisálínttenyósztíík Llrpjrr
íoglalkozik e tárgsyal

. 
t'.'' |''

Baromfikiállítá*
A $aromfitenyésztók Ország$s E§ytsülets

novgrnbtlr ?ő-t{i; {i(üeíElrcr 1-i§ lluda,treslen
az 0rszá§rrs "|.'e,rtyésrállaivásár te }cpen Xíí,
nemzetkózi barom:fikiál}ítisrit iarlotta. A
Potrsrácz úti lelepre a ?9-gs kiilön vil|amos
vitt§ a közön§é§et, kihiildött trtdósítónkat a

kiillíi[s lőrendezrije, Winkle r Jú.no* krti-
mírnytunácsos, egye§aileti i(ilitkirr szivcl
úitln,i,aazításokka! lítia gi, Űimutirt,jt at
egyesiil{ lapja adtrtt ki.

A .kiál!ítás iórószs baronii:tktrill ;ilIt. de
volt ggzda§ §nlamb, :itáz.int,úl és kan/rri
kiállltás is. ,Hz utóbbiról kü!ön cikk kersté-
lren számolrtnk be. Villi krrt,yakiállitírs is, í.3
kutya vo}t ós l1?,5 más álla,t.

27 tyú,kiélét 39;} egyed képviselt. tz*k
közótt nyolcfélg rna§yar íaj volt, Legtöhlret
ált,itatt ki dr. tlatkóné l,ietlhauser Iiranei.ska,
a §zékesióvátosi közs. Női üazdag*si és
iláztartírsi lskrr|a, Árpádházi Szcnt l]rzsóbet
fiyerrnekottkon (Pécel), Amizoni Nóneveltj
lntézrt (Burlnpcst). Voltlk r'lriísi |lekinf,i
kacsá.k" emdení ludak és nrrlyká,k, A .m, kir.
barorníit*nyésatö kísérlcii rirn§ozdasrig {üö-
ditllü) verscnyen kívü} szeíeptlt,

A qala.mb0kfilk 3§ í§ja dlsre}gerl itt. $§yik

ffilND§N lDnc§il ÁNYAGTöL
$*n k9ü raabadítenl a logalrgt és a srái-
üreget. §rt ú§y é3l el" ha gaálát é* l{}gait
Odo!-lolpéppel ápnlia, Ar. fido!-logpép lue*-
akadályozza * lerahodátt és ezzel a íogkö.
kénzödési, t§vábbá a togok szln*gedétét és
a §?ál rö§§, §?í&ál,

Ar
0DoL-rOüPÉP

a kollold alkatré*z*k ne§y rngnnylséc§ k§.
vetkez{ében *rilsen ab*otb&íiló ete|lí. tehát
alagosan negtlrztltla á toglkst és rne8sza-
badlt|r mlnde*lél§ k§ltemetlen §rtgasl" t€§tti-
anygstól 6* mlndeniélg tlsrtátlanságtó|,

l'lagy*r gyártmány !

csotlálatolabb. nri*t n nrísik. A, l7_ió{c ]ljz,_
nyíllbtil ,iectölrh volt a,n{orít, ícírér ,ir,.r,.
belra óriás me§ *sillcsilla.

A Viic és Yidéke Fliálllitenyásztrjh, l-:r l;-
sülete külfin teremben vegytrs kiáilíiist ltl,_
deíe tt.

[1ind*zekkei :i strk,flljú kttlvcl; és lil§z,:,,.
háriállatainkk§l mé,i kül§n cikk{:k k,_,reréhr:,
iorunk kirsé r6*zletesshben i*rgla,!kr;zrri.

A helyiséilek * kii!ön ketrectkben il:,.,:
illt|oknek bizrllry i{crr hidtstk virjiek.
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KAnÁc§üNYl LEüK§
Karácmny ünrrep* ".. {i§y l,crunk lrrór rég*r:"
Önkd lci suerel*terl ifi d,s hil n Vágen,
Sztllia tneg vtrró?sc,,"l a". tl,r,berek !"ll.er,
Hs hirdesd rrékik a karácstlnyi l*chet

§*b*r"". bcrld*g *nrber! klrg c suenl esl*
A;xndek-hnlrnga vár " ". óriós 1ál }elv* , . .

Tektnb *? ulcárrr, láxood rneg végre mór,
KOrtilted hcrgy *er,*yi loprongyo* *xnlr*:r j*]lri

{Jsx,j rrr*g *a*!rk*l r:x *;óndéj<-halmxxcx:{.

S*sa* Íalatod *x leriiljrneg"asxlalod.
Ne aka4 rnlnderrkópp nagy divnthós l*:rrrai ..,
Dider§,5kO* is l**l[ lán valernil l*nni!

Liztlrt jólt n Mesler, h*gy *rr* |anílsr:n...
§ai"ekbal hogy nrindetr gyim-gyornai kiirtmn.
Jatt. lrogy hircle*se ,ru *I*.rer, h*-elCIsl.
I]*Lr*o. " " c"uk ,r,u hu}rcrze , ,. ós t{rrls Vele l$p*sl.

V*ie mt górted n K*rrii*sony lény*géi,
[Js,,t}*her,,i *sillogól., , és angyali aelnél.
Vel*: keresd f,ll o f,ltetleo szolráleat,
Viqjy orla rnelegel +rs IOIOs ruhahgt.

BethlelrembOl cseneJtil a vilagl,a bu,,l*,

§azdogr.krrál van * szegények lcenyere l

A kisd*,:l J*nustOl tanuld nreg € lecket,
Igy lesz boldog, b*Les karócsr:nyi estéd,

lxa; Crlncrura Cr+rjéry Gyözö

A§ zTALl KAnÁc§üNY FA
A kedves karácson.1

minden örörne mellet.t sok
gondot okoz a vékony-
péneú cserkószíiirknak.
§züló, testvér, jó lrarát
mindegyík egy-egy gond,
mit a(iak. mível lepjem
meg őket ? Es mivel dí-
seítsem az rrttbont kará-
csonyra ?

Én is igy vagyok. IJc
már kitaláltarn a móeljáí
s sz{veson közlörn veletek
is. §zülönek" felnóttnek és
az otthotrnak ke<lves, raép
ós hangulatos e kis asztali
karácsonyfa. Néhány fil_
lérbrl kcrül csak ós tar-
tós is,

Miudeu val*mireval(l
tserkész tutl lcrmbfűré-

r Jasyz$t; A .,üla§y{rr ll9ífil"-roYet feJlécr helyszfikemlü{r
rrraradt el.

utrin perli66 a ltt'llia rinyr:vcl ír{y-(l§.Y |'tlilrrt. lcszltlk s ttr.t :t

kr:re*kerlésckben kapható r:silíútritirrt,ral ltrrszr'ltjálok"
A gytx,lyákat, mtrggyu.}t.vlt. (:ztr t',ti cít,|, aprír crillogíl,

iürrdriklii fén_v l*rsz a kirrál:sonvíítn. X,Iugy*r -/dt,rr/.

A§zT§Ll
H§Rác§oOYrA

KÉ§ulTt§r

rzellti" j)iúzzét*k nl*g a rutllékelt ábrát" I(ívágjátok az Á
és fi lapot. a }revírgás mentón egybeillcsztit§k, ös§z§€nyye-
zitek ós a talpba erósítitek. A kl§ gyBrtyatartó elkószításét
leolvash,atJáíok, az ábráról, a kész karácsonyfát pedlg a
íónykép rrrutatja. lgazán hatásos nkkor lesz, ha zöldrc-
festós után fchór foltakat, a havat is ráfestitek, meg§záradá§
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l"altullult rnrii, u ltthrúl lr lovr!l, ítt,
gyrlt ltrél zör§$tl tt gtiáTtrn órtknt. tso"
izoru}lunk ai'otthon nógy Inln köaé.
t'cl sknl,Juk hanzttólnl nz ldót, hngy rt

lótók i'röméllotr íelütlüllünk, Nll|í!B liJ
il nrrlr nltrtt, trlt, tnotrrljÉk, Mog;rt,/rbÁ,
lok tiró*lr ltl, lt(izt,on1,1ttl rrlynn Jút.úko,
kttt. mulynk kovóxbó ltlnsrtnk kíjrd,
l(ikhan, ltiitlta fr,I tu{lJólok, ltrwztlrilni
í,il vót{lB iritókklrl íizl!,ck, ol n ,,Mlt Jtltnz"
lt7lllll,i'|" tllttrlltlrll ir,Ijr1l|fl kót'dólril,,

kitt'!líiUlit§li, hír§y m§lyik c{$pllt,t f}

sytrt,;§,l A írtté* ll8alnrrllxrn llll§yoll
ttflltó& s huhírkrlt ú§y lorn,knl, lloB}'
uzok ctl nn dőlJnnnkr F$fnztl llyotrkot,
vlntza knll tnnilnl ínlóllitnttt ór ttiptt-
t{íl §yornullllnrr el*arnd folállííattt tl
ltn}rdkttt, n,trníl Jobbnll ní}ln írrg alke,
r(iltrí, Arrn lg vlgyázz, ltrrgy trl tro
eJlrrrl n brrhókrrl, l.ngJnblr n lolovórrltíll
|{iiíol a t,rrllrrtklloz ío§tll tt llrrlltiknt,
nul ltii7ítm. rrnJrorl, lrogy ttrlól,{1

liirrtrllrtgr,tllqlr,kY Nrr gvolti kl {'l.
Jünk lo egy kicrlt pttrnnttl, Ma$k(,r,
tlttltt, lrtrg!' kl tutljn' loírlrl nr,t tr gnri,
ntnt, hogy 1(}r}, íls r'tgy, lttl5y r,tgy kti1,i,
ig ir kilrójtl, trto§ n lr*Átnlr,gyrrkttok ir
,ltiil{,itr ltnll rillnl, xót, lro6y olttllltttt tt

§i{&(l&t, §, 00ru&Át notn saahntl {tí{yüücr
sntrt ínlglttelni u, |lnpirról, lttrtttttt ofiY,
fí)lyl óhttll, c§y ronnllnl lgit,ltl, t,nJzoltlt
rr liiyrittt szrltrroi, t,ellr,lt,tlnlll . tllond.
.iritrlk, Nriztl tnng rtzottlrutt rl lrrjzot Óg

ll,íllllill crrolrrkcdJ, *zórlttlrl tltcg velo n
tA|}ll§3tn,l{itlnttoltgt, Pornno, lohet
u§ynniBy mós uámot lc irni, exn,k
nrrn vl§yttzz, lrrt§y rok górtl le$yln
l l1,1t l t{l.

t-ln már a rróna:tól vn5yunk, arljlr"
|,ill1 nnrrk 3 §ttttrlrngtiiü, íl'olor*zt'trttttt ttz
rlrzInlhn, }{inlzrlltt czl, e 1lóttr,t, óx nki
li,trlrlJn írrJnl ,} ltóniií rr tílkról. rlzr:
lr!*r,

(iyt,r,tttrli ||lil§| {,§.} lii,,nil tttlpltrt t,,
intlr'i uBrlilrisrrlllr jritólrrlr. Jri:) l{ót lx.v"
f,tIlntr Llsll|}l!l ltlukttlJrrlr rllf$lrt|,'|'t),
Fyllh cxoli ki ,,zl tr l<{,| ttrrrlr)t ll krr
uóll1t, tti, 1lgl,ttrtix lllí.Jllt't i,gtiÉ?,(|tl! lr'.
§yslt köztiili- |rr;.1rrlálrlr ttt/rBfr!l ttt,iíot,,
itit§y ltrr, ltriiltiilr, !rt'rt hí,rtynItltcxt,tt ll,
íór]Örr rr lólluIoli, Ilrr ltrtrl nlttt:r,B, !i7.i,k,,

l**t i* lchgt. ltallrttri,itti, li'nltlitt* í!,n, lrox}'
tnlnrlnrthlnrl* lc6yntt tllűhrtlyt, Jgltil
§l6fi p{,!tj, ,{yttrítrk *gtrk vúrl*nl, blitttt,
arytk rÍ'l ltrilrr,,rrr(tgirlt rill1rrtr ír,l rrgy hrr
ririrr. Á lrír,r'r tlrogt llt,rltlhjrr rl, ,|ril,xr/,l.
&,örti a lnbrlá1,. trtgy }nlrtln lirg.ylltt rir.
qnzel pllrerdiirtlk u, JÁtól*, A jílt*aíikttltk
p 11|r§{t oxnk iil*ijllrr1 §fiRllíl(l {il,nl {!b

uzrltr ktrll tgyr,|<r,ztli, l1,1sl ;,, ltrllrlti tiz
t,l{itItrltt illrl ollr,tt{i,I lttilrttrriiRiitl exxltt
lrr rt ki}ilt,r,. Iit1[1rrl,t,Irtt gtr!,

A j&íÉtxóknü.k uaru §ti}blld ll §,rt,kii§.
rr|il, íilőltrr!yílkt,ől íolírllnl. lyl(lrt lltl,1lll]l,
:rzlntón gólnak rzúmit, llt ttt rztthHrl
{rzQlrkiyitl tl!ásh0gy, *r*rll* ökilllr:l tlttti
* lnltr]út, rn§rt e ia{lbá,lytírl{!,n ittón i;"

t4dlltlrrk nzúmll, A ka;rrtlokllnk B1,1,1t

linll vlgytizlti, ltogy tl lnhtlrt, tttilttk trl
sdiq(}l} ll} n, íóleitg, tt J*tókotxtktrtlk cgo"
ltlzni knll lrír,t. H* u kntru,r klvódt,e r,

l{tbd{tt, tlkkor beltalitja 'rr jótókonok
ltijzó ós toltibb ryxr$y n Jó,tók, llrr
urottllíttt stil lalt, ekkor n ls,lxln rr hi.
róé {ry, lgy 8u dobje be t'rlrn n, játúku,
nnlinttk, Az llgyotlnn knpuxttuk 1lcrllx
lro kell Jönnt 0 knpuMl, lrolyot rlgerÁl
o tobllrzólrr5vol, hogy let,,ntillog mltt.
rlgúklro rákorülíön d vérlérs, i)t gr'tl

utátl rnOzőtty., ltltstv0 tilűltnlycrrarr,,
l]íír hivJálr ozl a Jótókot, §,/. Bll§(,l

cyoiipkgk, llo8y,,Boxho,ll", Upytlnir,
mlnt Bmlit*tt.m, n*rn 5245nd dtthlti
g§}urólközt e lnbrlát. lt&nnm fr{,lt
ököltol ütnl, boklnolnl.

l.&tJÁtok 6at s* alnrát? Kl rrzereill'
.lól vnnl Jnnkullndr ntr,g Pltyít Fynt,.

11'utllt.*taléta,ltót €f;ye lllő.
szántú (ltlttl)ort
irltr*zrt. ltniöblt
il*tlBorl" vsn,
rrtrttál jahl, !

Crrrlrrtr1.on kónl;
|l ltulllbgba
kOll, ,)ly§n,
ilntik§l R fi,&"
trntttórt kufllt"
zórníil htrznlil,
ll§k. }Ín 0a
ttlttcl, írgy ló

nkúrtttllyrn
ltengcralnkti ín"rlRrab, Arra
k*ll eg§k yl"
{yílrnl, ltttgy a
tnlpa Átntótőle
lt,gnlóbb 4 cm
lcgyctt ltogv"
ltn- lslernlk -n

,l]illilt,r,, lrril tulgiillj*n u l{lrún, A
§ttlls,l1§§ti,ff*1 ln vg$y *{} elt'tt }ngyrlrl, hüsy
i14llltll|úi. k(izltntt ttyrrkotr ttttltl l<nIrtti.
l,)$yntítot ltáltt, ttlögt! tilItrrtk íol rr tlr'rk
ltltf,p0ríOkhÍln, & §|lOl]ílrtok ltüz$tt lc"
gyrltt lrrgrr,ltilrll tttálíól lttótt,r, köz, ltos}
ítttóx liiizllptt (i*fizo llp §nhnlyodlnttlrlt
tr cnttltttt,ltrk.

Iilttt[ttn,_ ltrlg,y tlrl rrdjrtnk tll}§}' ílliii"
|0rOt ll, Jtilttzr'lkttruk, lrtr$y fut.rir kllzhon
lt{' j{ill€,{ltóll§k nngy lctrrl(llnt}n, l!trl Iii
ttlóg rtgy ltlltgbb lírrlltr rrzóla;*ógo, vrcííy
ri}vlrl flllyoeó, l\ fnlírllókkrtl trzontlrrril
lov/i írrlttoz otllrírllil.jttk, ntlrttlctt cg0"
|,ortlltl rrileltlbt,n, l il Il11|11i1 r'!rr rr JÁlók"
v$uotdl llldlt§& iRnF o jritrlkrrt,

AZ olrílk, * Lrglróklror írtl,ttrtk. íolkrlll.
Jók őkrtt ón tutil, fttltttlk lrr vlwzit,
IFetr Átn! tlo vlt*zaíoló jitvni, n 11611,1 ,

knt l$ knll n íü|r|re |,ttklll, tttt!*rlcrlií
ttttllt tlgylnítr ntolló, ltuttotll í,fiy(,RkíiRlI
€syntdrl{rl letlntólo5 o5yenlő l ttvrrl.
náfiro, t{n íxy osytnóxrit-ri tr l(lt l}litll
ől(nt n íutri, nkkoti"odnrrlnlrrrl n küvnt.
karő íutólrtln, & tgnyí,róh(t (,llBp, lt,l lrttil,gü §ufilnil, t,tlvÉblt, de naki nroir lol kpll
nz(,dnl & lorgkott hóhuknt ón vlnrrzrl
vlDnl n ínlltol, ot,l, ínlílll[nrrl r'rjrn fiket
ó* tl5y llrnn lrúzzol vlllnnxirnlltlni,
lto3y_ a kövotknnő újra lznlrrdll0,{íotl
8, hírbdikéT{,

Try mo8y nn ntlrlf, ntig mlntlr,tthl ltl
nOlR flltott, Art ltllztw, lt(t§y llnlll0P

ArlJulok nroxt. o§y |rtill,i{lttt|llx)[, \,ll,
Intnl nlqíynlrh ót,tók{lt, tzóvnl u, íohé.
rnlrhult k(|z(ll v*lót. öyoro lrlo ,[lálrr.
Most tlrt g pónzt bolertoizatn ll tnnyí!"
rodbrr, Klnrlk volne Mükróío l,ónár6?
Noknrl Zoll? A ilécl lehot, hn 

'mestu.

rlod lznroztti, ltt oz u, kcfo, nuh&srörű,
llórl n 1rrinz, tra ki ludrrrl koíólnt n BÉtn,
kezúllől, do nem tanbnrl Ém a koío íu.
rónuóvol nlorterkodnll No, nem llko.
t,íll? ft)Jtrynl uFy6 nom ln sondoltnrl,
trtlsy ll,yott nohtiz, ml? PrdrbÉUn mott
ttlrtl, Nokad notn *lltnrül, 0yttt,1? Ko.
,{Erv§fi pdnr.knraxoÍ, ngy*,
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iak lrl*. 'lldtl,ttk un tlittt*, tlrl l:;ok ttl{-

ktlr. lin 11611, 1,11rj'ouk htr rrrpnl. l(tlzzr'I
treni taulllt,rl ttríiltlirjtt|, llílIt,rr kr,ll
kötrrl, l{rl*y un ltöttn}t1 lois*? Nll trrnjll
tttegl/ri,onl!

lr,lo n$y {)§$l,kóil[ltot{tl, títo|a 1rg{ _kix
tlttltlznl*nt! Almát rl ltlntlzttgftr, nttttl,{tl,
§ot & [io[re. Kórw n piea. Frrlá,llok t,t,ro

ii rzókro, uleórni ío§Ok, Ti 1111|11l11 |trrrz,"

tr,!r u hrilirk. ,lil}tn1 li,k lrrrlrrcrqkálttr. lttt

{,|{v§!1{lt,1,1| rtz trltirtit,tr, Jr'l gtlrttlrtlrrt, lg.r,

llrrirrlrilrlr,tllvIIrliilltrrk,\l,Hll{,tlt]l{ ll r7.1l

irilrtilrt.,lrticrtkkrrl iH},í!kl,?r}{lli rr|ítrglti

"-'i,,i,*ii 
rlIritri,{, tltrlrif ttltrgvlttt! ,\ h11l

liir lri,t, lrrrr*:lrlrjtoitrl,rZ lIllíllit,,l;rtt|ttt"
litrrr rrll,ri,lilr rl *z,/rjr'tl,, li{)l{y 1)|llllllllt,,1,1}"

itllr. tu. ttittlrt rril,rttlllttt ntítT [| ix tlxít"
iz.,rÍ,t, ,rz urctrk ltö,l(il í,u irJt,tr lroz.rJilrll.rlt
n vrtrlrliy"ttt, l;iz. a lrtl,yór gllilzttt lttltt-
rllg &kkor r,títx1,1k kl rrí rtttrllrlt, lrírJli
lrrrl, irrlkrrr lrltlr rtkttr ltrrrttltlii. i§rtgyrltl
4t'lúrktrx lÁtrri rr kr!{ tÁtrlHri llttltr1, lltt,§r

rr llváhJk Ii (,H()|"(}lf tt lllrÉY l$yl!t{{,l"}l-
tól. " Vl§ngzt rrlóxul tnolttlollto .llo$y
irótrn nrÖrt, §ikcl,iil fiF §lfi]{i.{ l,§§§btrpil"
Ttnt&rrl,

{!Uünk ntírl lt, ug1" |1l1rrrlt ptr,§[nl.

moTl 1,1 11y111,1 62lillrrtlttrl t rtr,t,elóníiil,
Mrrjrt lroxóltrk vrrlntttlt, -\z itlétt tty{t"
r§n. fi, tlgrí.llÁlrrlrtrnn llnllntl,&m AHttl
trnc'rtiOt, Íiókót,zl íeJerlrrlntlittk crtltti"
bán veilt, A folnlég*i nzonbnn ntthnlt
rll{t!l}(lt n, vllt,lrglt ór is}, ltlf,yt)rl llíllÉ{
tqlgnknrl0lt, ltof,y nrl lcllel utírvRl.

ir,lgltl vrllt - llr.onbttl tl vtirbn,tt
xtitki gcnt. nkil, *lkíllrlhrttat.i veiln§ hirt
v$ltlll. !tlírt't ttrlltrlrltr óltkózlrill atttlrnr tt

tttrrr,llrrtt vtlll, C,xtth tt ltiittrik ín(lí vlt,,

ir,ii irrrii,rutrrtk olthotr, lllt!ía í,tly tlttrlrrf;ó
nntlrar,, lirr rrzt Itillrlír, rrl rt fttJorltllrtltt,
nHilzoll.y ltilt izor.}zlll, itllt lrtlto1,o(|
vrrlirIr ilcy0llit? N{}fn ir rokár$ ylrrart
lx iott rii rilnlxlr rlr rllkrrz,rll rnl,,llíl{tnl,
tinriy rrrlt líl(rltl, lrrttltrr, rlnrlog, tlí! nlt,
rv'óir... e?i.ltlieu1-1lrikóezi, líl,cziló"
üóczlló - llókí.rtrzllít, vA , lovír " 47|lqttl"
ltóczllctvú , ltókílclilovó, tttrk " ylütlnk,
lovri tttlk"t,lilrlvÁtln lt" kirrrr.I lo vritrr r k, l lri -

kírczllnvó,truk, klltrlkl, vtitrnkkl lrlvlt,
trnkkl" r:zll,tvúnnhkl. kticzllrrvítttnk ltti
kóeai Irrv&nrrlrltl, t{ikltji.rruk ki{ti"vti,
ttrrlr,ki tíi"?áil;t,klil"lai,lrlvénnkkitii"t,ri,

ltrytirtrrl*kiüii,lrr)r:r.ilttvti,nn.kk.i . lii"lllikó"
{rzl lovlillíikki lai, l{itl,"titrtitt.-klf,ilrlttt"
tt*ldri liirtitt"vi:rn*.khl türiitt,,, fith,,
tltt!t, ttortl íikllr{}ril l,ttválrb ít,rr[, lttrrt u
§r,r;rk**al11 {lt, tlzt hiuxi, lrr:x,v hti vttlt
tt{lnttt ltr, t,lttulcrít,lr. ig;.ttll;ltrr[lrr rrZ tr
xttll,trlttlxtll Irt|l tí)ylrl)l),

kttö}ött * lábn"vá-
lrak kltül,öttnlóbs"
lgvának kttairött, tt
lAba"czlvovúnnk:
klt{'ri!it g lúba kd"
sttllay&n*k kltö,
rilttnláltt" kópallq"
váu*,k kitöl,aitt íl
láha"t{ákócu tlavá"
n§kkttiirött[tlíl'b&,

Hírt rre nlnei í§l"
Jegyezvr,, lrogy rt

ttrj trdtltrttrlxz on1,
nl|l suólt n elolog"
hern 'l lBlttcgen nt"
yg,lto, tnlnli rul.
miknr hall0ttuk.
Ronnent ü}ulRt,-
rrá*'oi o16gdvn, Ar-
rn' kstl crak vt-

lll

hoáía*rnx e §ráddlll, már nrt,óblr itl
§l6*y ll t§ Te$y ll_í, ekl 6ltrOlQd mn$}jt;íll6fiy ll tfi ta§y 0r, ekl oltoltlrl mngrrtl,
tól'"i enotnniói. l*y ncm l(!fi, r,r tlótl
rrpltnnnfill l}sv.e, nönr ll nlyntt k{trrtr},íi

lttrlolrrrrulttuli u xilirntribtrt ll 1,1l1lltl
ol, nl 'almnrlllritr. Nanr ttlksrtU't;;i-"ái*'aÍlúeíahái§, Nonr itksrtll?
Nqrn hútl l{hron rrc nlínn, lltlkrrr

fiyáullt, ltogy na"
f;yon t|yors{n É§
*glrrr| nrc8 nBltl
nkqllvn rrroiirll rrk el. U*J kr,lll botnnulnl,
ltrrly lr,írorl R *xövsíot magerlnnk í6y
l;lfi "kdl-crl "lo"v ri"n*k kl"iö"röii.tt.lá"t}&,,,
t,kkor rllknzrlotl l'llal {noRílOrll, ntlttl
í+trttt, la vntr írvn, ttzn, tttltrdon rrr.ílttt,
got rrtlllylnlor kt,ll lrntótíJl1,1. tni$ vó.
gíllp 111,1i1 ót,ilttk n ÉítivcFn{,,k, J11 ttttt,
lntrl*ll 

§$tt1 $y,llla

w

*ciz ax 'nlm*rlllrfrta,

rlohnnornl t}gí,.o, fibnr l,t $tyfitl kitutty{l
agy halnnlr?

Jnnkullrtónah,
iitlst0 tArrlírílt,

ri*ylótlrlk, m0lltil,
nlflrl knl;1tltr Jiitttrttk

lrr ll l'rrlrrlkrllhrrlsz eg,.v llyci,
ltnttcnr t,lzlhct,ttyól, tllt,g mi" l

e

É
a
t
§
Hi
j
{

Y§u§§-§§á& §§O§)ABí}BAaAtr§
l.ítttr"rl rltár pól*r;t, nnt*lyik rtctn rtlllyert g ylr ltlri? 'l'tt,

í*r1 vnn tgy rlyirrr rrngylólxi kl* ,lrngór, nrn*lyik vigrrtt clkli,
lik u ríe ittXrtb nnrlllrilt, ltrtgy ttleni ludnn, l:iz rrz tr hít,t,s
'l,,ilt, rt 1,1zllrrik,

llrr jr'r knrlvltl vlllt, klrlilitllt
.§ílt trentcrak ilyell 1lgyl1,ol'íil,
ttgv ltl íl!t csrtr l ttl tri g,ttt'rr lr rt t, N lttt
klit,troil,zrl rlíll{}, ltiI,rtrllsúg,
,Arnl }rtrtl§ rlr" tlllttixnítrr*óltt,z
lr{ll*xóg*s ii§y*rrnllgtrt lltttll.
hl2í,{}*nlr llt\tll'lc*li {i §l,{}1rl,

xnrltll{tl krlrtt*tl,
l1tg1, clő (!fi}, |)ár 1r|J111*2"

rlrllt gytrIttszírlrrl.. fcIrlnlaf;ar
pülrütfi{ltlf;ót. kllrex* Y4ki}ll},
tlfílt*tl }iffof{lNtü |§,y$ü,yftt, vtl§i,
virt,tek,ol,. lln vttn, vó|trtlotlill
trólrrttt1, ol1o[l vtttlgt,szI trttyórl.
nzl, ís fclJttrrrzltó|lllr1,ort.

Az iirgr.tlállltó*rílI íuklslc$$t t$lón |rnotlt, hl*x n kópnk
§{tk ||lir|(lct|l lnellnlníy{rliznnli, r\rrtr nzo|tlutll ilgy+lJ, hogy
rr vjz ttikrr!t,r, ksiül{l $yertyrrelnrnlrnk, lll, rltlgóstelctek nlnól
rzr'llilrnlllr}r, rrrn§n nr'-il§(rsx tirrdnllogírr prrrllg n lclr*t{l leg,
liitttttyclilr lrrgy*ri. Illlonkgu{l nx*llten, kcll*tu*tlen_ meglnl*té*
|'lrg 1i1,,,i, rrriiil lrrltnrlrrtnylrtl ilt pók,,*zrrril uz nlkeitmítttyotl,

üf;}i ltl*il||,t,crl. llllnt 0B}'
t*ttgcrrrltr1.1.jrlt,ó. Á pnrttlrttttl.
pnlcul. jó. lrrt trncrtipögx,11,u4
vlnssznl. így lllrtoraltbttn l,nrt.
§a vudgo*ztettt.yt1l: í* hnrr.
nálsff. entretí llrrtroJót. ii§y§§§tt
l<ttl,tnrrl lii, ttlct t lttilihtben
oly rítlyos, lxu{y vtz ulá ltínnrr
an a$Óru lrttgnrttt.

Il*tlto, i'aJtás l lví*glásel,
rl*y la* úgzkálnl n pól* *r,
lrogy lrrég ltu lsttrl lr tttcg.
írtgycltré, Bereznat A",



o
** LnrÁ'tj lrupl(iiu ,*,

Oírír, li,ís napldnt, nlúr ítí, is óolg, ha -az ember íeiní&rri
dudonőngút űreg Bití,

Én dudnfití,l! nagllln §rp.rete m az olyan Jrószle.m,dngleJteí,
ami,li crra s:olgrllnalc útnrutatdssoí ds belrqtd mikénttgl"
lrog31 miní leh*t elő rilííani tljrrn Csodrís kir a;er&e:eíelecí,
*míkeí elő lehet úIítaní.

I'éIdúuI uon ns&em lompf ürészenr é* ltís X -srómcs lri-
dónr. hogg buzgú ügges§gel lédrehazzak uelük csino.r lsí*
túrygakut, ról lrassnos eszkőzőket. A szíuem vdgya, dermé.
*,reíescn., lrogg metcrináliam a perpétuium N(IbiIá-t, ű§t a.

&í.t gté;leí, ami örö&ícé jdr és mrrnjrr kís lrerelrejíuel srün-,
felerrül;

* /(lí&í-plínc, l,likí-plinc . . ,

íía*onld srenuedéi |űtí a kőnigst ís, aki eqg délután
nálam volt, hogg uál uetve öreg Bícsúft g lcdsrúlékel.

ltfílcor &6níg beíopaní; mút anplru dtí cr mű. hogy egg1

desslcalqprrn Pihent t-gtr1 odu erur(.z*tt spulni, czt, drótrlk
kőtőtték össze eggg angacsa1.)aíral, íónt &íudJí diiőhéii
ldgoít é,s ha aslí megmüEgatr:'m, iárt a csodds mű.

Élragattuillsal |iggelle petpetuium .{obílé_mct kőnig,
m.nid álméIkoduei i.rlrllí, ketőapont:

** Oirlr, de tulak uagg, íszen elrír*r l{erelíelr ís frgllel
nek!

*-- Csakuovull * csatlakoszlam ae eliunerii üulíttltitty-
lt<lz é* lábuiheggctt hehosztam a konghauekrrí, ör:gy &i/cdl-
csdinól:úlc l*ícsííí a: cíkatttés:t.

Egg lricslctíual erngedetlen munkdba faktunk, lepulau-
íotu& a ueker hódlapiót sggőngőrlcódrle holgttfuft ö §í{r-
lt*zet zaigósúl:

** Plittti-plnnc. plíncl'_;rlanc, plinci.trtl{lrtc . . .
Igg tetek a KercÁ,a&"
Aztún, amint ltőníg beléii|kngult, ar óra íg9 nyilatJeo-

:riíl;
-* Krzsntm f|| ., ., És megtllt. }íosí lciza*an hozú|aktuttk, ha§$ ,lti}óíc*rj_

nőaarinÁ, ideig lenesen pfu |ogcts kereket. A spulttik uégáre
és a clrótoho: í.r truscíunk néhúnl;at, maj l-dgget rríczeges:-
írink a dtióhéiion is,

Az egésl. perpétttjum most már ggöngfuűen clílogoí n
aaft sdtgaréz rlgattésztfil dc cgar{ g,z uolt húdra, at ünepéier
píIarfrt, hogy megíndícclulr.

* Nem, kóne bele 1-gg kís §űtítet arigőn? ** /rérdes;-
tem dudálékosan kőniget,

* Ánn * IeqV íntctt ő * idc sússl
Azal meg akarín rndííoní a gépct ae, őrökéuaitiságbrt.

de ae nem lyútt,
* Deringet*l * üfköslíünk meg, -_ lrdd e; minl lr-

hecesége,s?

tltly, dadús .rurl, d* kcsctű i§ u..|!t"q.

Cmde 'kőniE1 ega§retrc diad,almastfi a Hamlokamnt
úlötI:

*- lÍeguun!
* §rlrítef oxiqén, mí'!

- Csudríí. árarn kel at algutrész,ekbe.
Hurró, íItld persze, Ivlinjórt |ug menni a perpéluium.

A harapófogúual <lrótoktlt rsíptem * a kerefte&re kötue ttza-
kat hí.rízgálni .kesrtri]c a ailangkappcsoló onnektart.

* Pcít * halatszot Nrlelen nrűlródésünk rés:leges
silrere ds sötétség botttlt buzgti kis lúűtctmünkte.

-* l{í pdíctq }rí tl írísríosílékot? topans be Attgtim eré-
jesert,

*- jlíínft -* monía két rliskrét hang * sótélben,
Kőníg ggorsan hazapárolgot, de Att|l&m miután nekert

t-edül elmqyatúszta a vílang és peker műsz{tki üitkdt,
itgg rúru Httzot 2-tőt, lrogu nrtisí is salggoi, 

_*rrrdí*_

Ki vákta kí tr biztosttékot ? "- topant bo Attyám eréJesen.

A ilas:rrr dlcr|tórzrzüvetrtg lllvatalol lapta, El6ítzetárl ála e§ 6vr6 3 p€úí6, *m*ly rgyratrrc küldcud6 be" Égyea *ám ára 20 ltllér. Cre}k*eámla

ó4*i.lrr. §zorBorztűr{B ó, klsdóblvltatl Budapott, V._§.9_" Són_dor utta 0._Grerkészhúz. §ztrÍkesztárért éa kludárórt íelelfirl t(or*h Béla dr,
lürd|a a Ms5yfif Crcrkérz*róvgt;ég"



.r.

flCImxan:e*ezüp-&

rsruuÉszr?us
--- A íe kezed soklea/ píszkosabb,

tn.int az engém !
* Hál pers?e, komúm, hisr én két

éuael idősellb uaggok !

§AJO§AN. . .
--- Irle süss, pupák ! §z lesz egy

r:sodás jolerret, ahogy 61 állatoaskák
rolrannak. (Die Koralle}

§zÁMTANrÉLDA
|l-anító., §a egy pár etpő tizenkót

pengő. §gy pár harisnya perüg négyszer
kovesebbo korül, az a kéril6s mlbe
kerül a harisnya ?

Cinége í,aci : A. eipőlre !

EBÉI} {rrÁN
-* Van egy szál gyufád ?
*- Az nlnes" de öngyuitót ndbatok.
*-- Öngyu|tóval nem piszkáthatom kl

a íogam.

** l!íiért. vagytok a szék}rez kötözve,
lurkók ?

** Anyrrnak a konyhába kellett
rnenni és rretn trrrltrr rnagával vinni
a süternényeket.

^vA§Á§ZZ§ÁKLL{NY

§ggík vatlitsz., Mít eslnálsz azzal,
amlt radászaton eleitesz ?

Músik vadásr: Egy kórháznak szek-
tam tlküdoni.

* Gyönyödi ! §.} ett, nyulat, őzat ?...
*" IIm. A legutóbb egy vndőrt ós

sgy fölilbirtoko§t.

BARÁToK
*. tlrr nagyon iárgyi}agos vagyok ört-

rna5ammal szemben. A saját baklö-
véseiinen nevetek a legjobban,

*- t{ogy irigyellek. Igen vidám leher
rrz élcted.

TEXASBAN
Mtlrgutt: Hattja ttss:.onysdg, miért

ntls,pdttgolja olyan borzttsrtóan a fidt?
Brownl: Mert ngitua haguta az is,

tútót a csirkefogó és az ök,rök, mínd
kijutottak.

Morgalt: Uyaan hé,rern, azért ne
barLtsa a gaereket, hi,szen az ökö,t rnirt-
diet t:is s zataló,L g ttzdtij tí.lt oz.' Bt,ott,né: His;rn ippen, el n lla.i.

öC§1 á§ A IIANGyZ7t§ő§y
** Miért kiabdl az a néni, hiszert

nem őt üli a búcsi.

íó űLLET

- 1edd meg tölem. ezt u kutl]tit.
** *íegl;anném,, crolc neTn tut].oln,

h,íL-e?
* Hogyne, Mdr ötször elad,tam, és

mbulig aisszajött,

IDEGENVEZETŐ
Ez itt III. Ra,mses múmiája. Mel,_

}ette az a kicsi mir,rnia még gyermek-
korában ábrázolia.*

*- Ki. t:olt ez Ltr ogtoba areu fiatat,
ernber.

-*, A btítydm,
Botsánaí, hi,szen ldtltattam

1:oltttt- a ltírsonlfltrlssaaot.

GONDoL,ATÁTvITEL
,,.,- I-Irrgy lehet a-z. hogy olyan hamar

kita,láltad. ttogy licrvá rlugiuk el a
tiit?

--- Csak irg"v, hogy ráültem,

A NY§LV,
Yenúég: Hallja pincér, én borjú-

nyelvet kértem és ma,ga rnar"hanyel-
vet lroz nekem.,

Pirleé,r: Bocsánatot kérek. nyelvbot-
lás volt.

Tclnai-nyomda :tr{lynyomása, Bxdap*st

Magyar gyártmány !

Gyógyszertárakban,kapható t

--^ Ah, milgen szer?-ncs(, hlg|l t§§
,,Q" és nem eg!| ,,X" !

{",

t
tt

Aspirin gyor§an
se9il
me9hüIé§nél,
rheumás é5 minden{éle íáida|-

m.aknál.

ügyeljen aronban a Bayer-kcrasz["
' re, mely rninden tableltán látható.

Blycr.kcreszl nélkül nincs Aspirin.

§zerencsg * §zerencsétlenségben



slKÉ§u L[T§K
,,tkr,ió silalpul; és batok. mitult,tt
tt:ls:treléssel, a la óu óla isrnerl
kiuítelben. csalt ..,.,. ,P tP.ítü
Norn*rl l9;l7, Sííalpak és butot;, rntlidtlt
fclsztreléss*l. ,4 I{Írasiető helytst:tt fi.eq-
uákts:ttslt l:slközr ..,..... /, *g.íiü
Jarrrbortc í9!}7, §iía/pttk és b$tt}k, lrlirrs-
telszcretássel" A .,ff§Ú4lzó t!pus|*Ís:*t"clése

"p :la.8fi

KoRc§oLYÁK
'l'c rt rr -§l uE; r $ s 2 Qbü! lJ t, zhuló h o s s :t|t s útt Li, több
ripös:funho: has:nálhaló, csislolI Í' ' Z.Ul
_ügyanaz, nikltelezet! . " . . " . . .,,, P ü.?0
Tería-I{agus, csoaar/r,ttltsos, niklleleeut:, p ?.s§
'|'r: ría -ill_*gtli. rn l'ilio/,e.§ö l 

trs a, ! é.IE1 ü tttb ö ly ii, rc.ús arral. nikkeluetl .':,, . .,' . . . § til.ZX

RóDLl
ltttlluiilugi és spéd mfuttú!ú I) il.§ü-lijJ

§lRUHÁZAT
I}ttllrlv*l., slsot.lsrrt:ii, cilrl}s J§upjúlolmtbútP 7"ő8-től
§íklrzt,r,iiltuzat, itnprcllnÚIí hu!,íunszöueí,

jÁrÉn
Í}örgetll,íís trrke.iátóli . . I} t.
íring-pon1;. asiíqli tr:ttttistjálé!;.
/e/s.-r:rl,/lssel . . . . . . . . . lt' it.

flsrrk$sztár,irő- ttttt117 hattiláutllstsutlt |> rt. -

Köxvv
{l*optrr r \!arlüllj, tjlt;lsú mohil;t!tt, ,,1 {:sfr-
$9f ,, liílörij];, ,4 ;lrai rie, /rltittlskőléstt
hijnguek, ll.itt:tt'ul;éní 1'Í 1.1l{}
illa.r, Kárrllr, : J/alrdcl,ínul; llrs:úctúban, l,'t-
&cíCi., tlrszágabnn, .{ Aillai sárktittttíiu!;.
hemütqkölésíi köttpurI;, hiileltnkéttl I' "^ 

.|ltl
l'erllf {i.vttllt l l lagsztllb llrulrltá_irt. tltittrle-tt
Iiijlel d is:as pirus ujútu!ékttijlés,'kijte!enliénlp *-.fxi

c$§Rt(É§zRUHA
(lserlrítszlitlrrp {) §.{iú
§ziivöí,ú tsapat,saáttr ..,." J! -".ilü
§ynkkelrdő, ziild, kéll: ds bartta szjlt}elt

I} -. ,?*!t
[}erékszíi, íi/folllrr,s,,.,..,l) n.$0
Cserkószltarisltl,a,,,Viláílliibut,'' tttinósé11-
ben* . .'..',.,...',.,.. p *".zs-it;t
Farkrrskiil"l.:iik ujjas, sötétzöItl ggapjti*

fJ ö.üS-líji
Iug 

", 
Vilrlgít!.ht:r" mbulsigbrrt io.ss,rú ujlc/*p ;}.li$_ról

;r-rrrlrírg. ,,Vilti,llúlx,t:' tltiníishlbrn 11 3. tat
§ilrgallír,,,\!ilú,1llibur" illittishúl|f

P V*,itü.tijl
l'ilrarlrabr1l, §llndrl slijutlból, lrí;llallrtlt{., p tg,Bü_iől

* ak-ll! ltiizöll izral; ll{t--ISg cm ltlies
t u.l n t ag ns s ű1 1 ú | iú n q7 y s tig r u uaml ko"li*, clr-
tti!,ltrt11,17ohb rtütur!urtúol; úrl urányrw*n
c.tnrll*dil;.

púria P .,llll
§ír:r.;llitt. rultuti,1 slil}ú§, sötilliéA.'uagt] bartut,

§ítrarlrírg, tturuéqlttik Da{!!J bal,ntl s1.1cr,/-l.J{lrllDi){ 1.r l{l-SÜ
§írrre|li.n1,, tnruigk(lt udg§ bat,nu s;iorl-
nd(Ittol ,., l) l/r.st}
§Íltarir*nva, ,l,iiuíd, n*lrQ qyu1l jti, pót,jtt

I' 9.|'l{l
SÍtlipíí, uizltullutt, }'rllitríd_,Ytlrr}ttr,*:llö,ir.
u{:yty1 bijrlt! bélrlur !,.' 2á.íl{l
§írtldalzsfik. l,ese*lrtAti, ítti.-d:drrts. súltlr*
SYöueIból ...,lJ *.:l{i

FEL§z§n§tÉ§
(jrrrrkószlil ht tlllá t tl pu, /ihttÁ. í . :i it ri. r .st,/,i cis:-jcluűtltyel ..,.,.., "/) l.Zs+blírtlrptrr,lcrn {, _,.l**Morzetr<ós ,". l:, il"s{}flserkóilzirrin.l,tíí í"} ---§ü

Ilortlyírzöesajku, uustal akimiőiwrtból
§} g"$lt

Kular:s, _ t:Iutnini.uur, Yz litercs I} l.íl*
§fiprrlaeli. )/y litrres,, : . ., . ., . " !} t.üS

,|,{] ttr 1 1,.,r,,r*,1 {:§lillKÉ§zrltll,T t]l}lí,:}ilJ
!ll.:í,t l )í!T"t. l§t;\ l}üLrr§llxn{lr.

\ 1lr.tu1 szrillirlisl kiiltrróg rrllnrlelt t.gelbt.rr *
vtlrilt trrl,|ttrlt"

{iS*nrltllalírel kiílí*ig;rrl x*lltlótt rr r.*y{ií {trr.
lr+llh l

il t'-lí ltr!r,rlií rtlldrlélnál l} -.Pl}
l$ l,.rs torjridö r+ndtl$endl } -*§{l
:|ü P.tfi lerjerls roxl*lósn&l l' --,.?ttrrü l'-i* itrrjotlr1 rendeló*nól l' 'l"--,-.

luonlrnrl ,'rü purr§§n tolüll rtnitalúslúl t *gollt-
ptl*lt kiilt*ógoí e ü§cr}ós?bült vlegll.

ít{índon rrrtrarc.udoltüenól t$ss6k rnagímt u ttl,je* ts§lí$§sü§*ágot etntlnr&ltllskbdn. §altpnril
a íeJb$x6got. etpönél n lfiblejhrr*set

c§AK A c§üRK€§IHÁxnnN
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