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aNRIt{l.NÁI{
a kitünó szomjcsillapitó-
nak, egyetlen kulacsból
sem szaLrad hiányoznia.

*

Jót cukrozva üdítő
és egészséges ital,
mely különösen
hosszabb t{rráknál
na§y eltenállókó-
pességet kóIcsönöz.

*
Kizárólagosan honi nye§-
anyagokból gyártja a

rnANClíHnNail{ FIÁInr.
. nagykanizsai és moson-

szentjánosi hazaí gyáraiban
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cserkészek
a replilótér
paralrc§-
noki épü-
le[e c}ött.

moa&{r cset,kószcsalrntokra. l\ilóg talán az köti le leginkállb
tr figyt,lnt,ot, a, l,nlrilgrlíír,s, ,rnit rnüvel az a ,sokszi,nű, ide-oda
tr u llíunr,ó g5,nt,trk,set,trg,

Áz rillorlrós olötj Lre,tílnnógyszög közepón alacsorty,
saőnytr§í{,e1 tailert grnelv,ény. karosszék ra jta. Baltérf ák
órr"ik. nriní te$tőrök. Innon frrgja végignézni a kormányzó
a úígzrrlonetet. Móg ür,es az em,elvény. De m,ellelte ,már so-
kaság atrrr,rrg, a kózponti cserké^szvczetők, díszep;yenruhás
katonati,rrriok csoporntjai lreszétgetnek össz€kevereelvei lAz
(lriárri,1rarr6;§zórótölc§érek már nom zenfi közvetítenek,
hanem retrtlclkezéseket bómülölnek a, c§erké§zcsapatok.
1ellé. Itenrtelkezések,lrangz.anak minrlentitt. Most vezénylik
szelts a rendőro§zta{ioka,t, .rno§,t gördüI 69 a, Irilmi,roda íól-
vevőautóia, lfun,srln k+lresgélik, m,óregetik a helyei, hol is
lesz legalknlmtlsa,blr a nrikrofiln, számára" Közben gsik az
oső. * Kntrlúot íell -* rikácsolja ,a harrgszóró a cserlttlsz-
törne!{r§, Nt{{yerlóra mulva. kisüt tr. ítap: * Katátot le! *
lrangzik & })ar&nc§ és a cserüész§er€g sietve engedc}me,s-
kerlik, Áz utolstr ,sirrrítósok ezek. I1ögtón nógy óra. Á nénő,
köziirrsóg m,ár zsr'tfglrisis ategt.ö]t minrlen lrelyct. ,rnár egy_
rn,ás után gördülnolr fel a fiilre járatlrtrz az cliikelősógek
gépkocsijai, Egymírsrrtán tűnik íel a tlí-qz}relycn Aibrecltl;
királyi tterceg, a ntini,szterelrrök képviselője. ílóman, Bít,lint
kultuszminiszter, Széll József belügyminiszter, majd Mrt,"
syí}ror§zá8 pénzügy,rrrirrisztere, Ilem,ényi-SchmlleT József.
r\ sok ünnopély*s ptllgá,ri öltözot közül mr:sszire virítanak
a katorrák cliszruhrl.i. Itt" van vitez Sónyi Hugíl, a lronvód-
ség főpa,rancsnoka ég csak rnost láí,yri, milycn sok a cser-
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19:18 áprilix ?,&. Vasárnn,1l" §zent, Gytirgy nrrpja - eny-
nyil motrd a rraptár. Me}|ette a, hejtlgyzés többct: I)é}utá:n
négy órrllror lr lrrr.rl.níjrsi repüliít,ór,en orsz.iigo.1 cserkóse
tlíszszeml,c }Iortlrv Mikltis, Mil;§ytror:sz/rg kornr&nyrrija
elótt. l.]s ezt a rnortditlal tin*,,zet cserkész isrriételgoti, nriköz*
borr olyan gtlnrlrla,l ölti íel cgyenruhájá,t, mint rnós tírlán
solta. Hiszen niom kis dolog. n,mi küvetkezik; sercg,szemle
és dlszmenet a,z rillarnfó tiszteletére, i\ több mint rrogyncl
évszázatlos mas}ílt, c.serkészel ünnepe ez! ,,.

-, ügylátszik, a term,ósze,t mintlen elgme i§ ünncpclni
akar! -, fakn,d l<i egy verejtékező cserkészrepúió, aki ntlm
húzódlratik a }rurlaőrsi lrartgárok szólvédte sarkába, mcrt g
'vitrlrlózógép*,,k magrrktó} nem lebegnek ki rr, repülőtór: friss.
zölrl gycpí,re. - llrldig €§ő ú§elt.t, üro§t fr szél ftij és tal*irr
azután a nap is kigüt,! -- mondja mintegy a maga bá"to,
Iitá,s]ára és órájá,t,a trrillantva lelszigszen: "* }Iujuj! }'ó1
hár.clnr,! §ietni kell1

Ya,lóhan, sorlró lendülettel lüktet az élet e repii,lőtéfel}.
-\z áltam,ásópület megfigyelőtornyából nrindenti,tt izgő-
nrozgó ernbercso,portohat lát,ni. A betón kifutópályán gond.
ter}relt,arr:cal krétaólrrákat rajz,ol néhá.ny rendező-cser-
kész. a ltarl,g{rrok előtt szerelők lótnak-futnak, gópeket
hurcolnak ki-be; szolgálatos repúlőszakasz sgralirrzik ítt ,a
közeli térségerr és ott lrátul, elve.szőgrr az óriá"si tór távla,
tábar. már keadenek ,Jre,vonulni & m€t!§ző szélberr víga.n
repdesó pircrs zászlók közötti területre a c§erkó§zc§apaüok.

\-onulnak szakaclatlantrl. Áz országirt feketólik tőlük,
vonatok, gépkocsik öntik, a ren,get€g fiút és aztán egyszerre
ömleni kezd a közönség ,is. Gyorsan me"gtelnek az állom,ás-
épület tetőerkélyei, a liangár elótti állóhelyen má,r elnber
ember hátán §z,orong, pedis rrrég elég korai az itló, l]e itt
nincs utralmas perc. Minc}ig történik valami. Könnyű
spongépek szökkennek fel a levegőbe, si{y kis bomelcgítőre,
a g},epen }ustán pihenő hatalmas hárorrrmótoros utasgép
is zligó ciörgéssel tar1 mótorpróbát. A közönség jóformán
nem i-. tudja, mire figyeljen. A han8sárók}:ól kiá.radó
zenére-e. a fölöttúk suhanó repülőkre l,agy a távolban



Gyülckeznck a csapatok a
repülőtér tágas mezcjttn

kÉsztisztek között a rnaga§rangú k*lona, Orlowsky lengyel
követ a longyel cserkészkülüöttsóg tagja,il,al boszélget, kö-
zelóben Budábest vezetői: KaraíTiáth Jenó főpcrlgátmester és
§zendy Kóroly polgá.remtser nézegetik órdeklődve ar a|§,
jiik tárutó látványt. Maidnerrr minden tekintet a repúlőtér
keleii szélét keresi, aho} tizonöt ma8yar vitorlázt8ép várja,
hogy levegőtre yá,rr(.sa a asörlő*zerkezet, vaBy valamelyik
rlarázsként zúgó sportrepúlősép. A csapa,tok ,16{1 g21|-rálytx
rr,égyszögben állnak, I(arszalagos rentlezők igazgatják
őket izgatottan, hiszen azonüral fól {jt, Éliá§§y Sándor dr
országos rendőrfőkapitány szeuró}yosen vir*gálja feliil a
rendőr,i kószült§óget, a bejára;thoz vezeíő útról eltisztui
rnintlen forgolódó és.- alig sorakoznak fel & korürányzót
fogadrri készülő e§€rkó§zvez€tők, künn a kapu előtt hirt€-
bn feiharrgzik a díszjel. Elnémulnak ,a trangszórók, el a
z,sibongó tömeg, egy pillanat ós a kormányzó gépkocsija
nesztelenül í,ékez, a, sötéikékbe öltözött repülőtisztek elísz-
szakasza előti. Á Légügyi Hivatal vezetője feszes vigyázz-
ban adja 'le a jelerrtést. , . Berreg; ,a, Filmiroda felvevője,
izgatottan helydzkedrrek a fil,mriporterek ós a kormán_vzó
közben már Papp Antal dr, a Cserkószszöve,tség országos
elnökéngk jelerrtését hallgatja. §aob,orként áll rninden em-
tler s ,még inkább szoborrá merevedik. mert iamint Magyar-
ország kornrányzója kiséretével eltóp a díszcsapatok előtt,
áz öt c§erke§zzenekat ogy§zorre z,$ndíí rá a Hirnnuszra. Á
lovegót betölti a n€mzeti i,mádság és §zakadatlíinul hangzik,
mialatt a, Inagy&r oserkeszet legíőbb védnöke oszlopról-
oszlopra megszemléli a kivonult. csapatokat.

Cssik akkor hallgat el a aone, c§ak alrkoy hanytrtlanak
le a tisztelgá*re emelt kezek, amikor az emberfal rrrögü}
ismét előgördül a gépkocsi.

Cserkészek mindonritt, §zomben a tizgzet főnyi cser_
kószsereg, az emelvény mellett órtátló c§erkószek, mögöt-
iük félkörben a csapatok gószlóvivói, Á szolgálattevó
*zárnysegeden kívül egyetlen em}rer sinc§, aki n€m tagja
& c§erká§u,liliomos nagyközönségnck. Most egyedül a miénli
Magyaronszág t€8lőbb ura, a,megszírnrlállraüalan so}iaságú
tömegtől elválasztja a zászlóvivők t6lköre é-s az üresen
he§yott hatalmas iérség . . . Egtiszen a miénk! ",.Ott ált az emelvény előtt, kedves mosollyal a,reárt és
derült€n beszélget a. Iengye] l,ezetőkkel,

Fővédnökünk meqsaemléli
á l,oapÁiótraT es á licinieíeii

kül(Iött'§égcit

D€ men€üelőt já,íszik ri,jra. a zene, kernény léptek pat-
togrrak a lpíoncsíkon és fellra,ngzik aa első vezényszó: , . ",

I}íszmenet, jobbra nézz!
Gyerekók tonuluak, kihúzott derékkai, fe]vetett íőve},

til, xzáz, ezer ,és ezet. An a.l"cuk piros, §zemük csiliog<i, "le-
rik a lópest lelkesülten. Nlinderr fegyelrnen, formárr, ós ren-
den túl-ól ez a diszmeinet! Nem üres tiszteletadás ez, tötrb
an,rtál; árad belőle a, tiszteletteljes *zeretet. Sz"alradatlanul
vonul,rra,k, meghajtott zászl(lkkal, egyik c§apíit & nl.ásik
tr,tárr és vala.hánynszor zászltl lrajlik tisztetgőre, a korm,ányzó
sapkájához erneli kezét. Visszatisz,teleg . ., ós áU "czálfa.-
kernónyen, mozdulatla,nul, }teg §0l1} ínoecan, {:§ak a szem-
pilld.ia rebberr s balkeze nóha, öntudatlanul végigsimítja
az oldalán lógó tengerésztőr aranyos írlarkolatát,

A környóken rrrinden c§upa ínoz8ás. A trirneg óljenez,
lrullámzanak a lengó karok. hullá*rzik a szélfúj,ta árva-
lányhaj, tr férrykópészek szerrrközt izgatottan ugrálírak,
rotrangálnak, úie,mesen mozog a karmesterek vezényló
boija, c*upá,n a nloztlulatlan kor.mányá körül áll ;mocca-
n,ástalanui a közvetlen környezet. §mbersziklák, örrkéntes
t*stórök, akiket ha,t,{r,stalanrrl csapdos körül a dübörgés, a
zajolkán. Dc nem is le}retne másként A példa ott áll
előtítl-l< sötétkók tenp;erészegycnruhriöa n.

Á sr"él a lrang,árok íetől mótorrlörgóst hoz, vLlgofe}é kö-
zeledik a tlíszmcnet és bemuta,tórepülésre rnelegitik a gé-
peket, A szél *zakerdatlanul fúj, öblösre'rlatrlaszlja a mpg-
ftgyelőtornny tetején a szélzsákot, POmpá,§ idő ez * mótor-
n,élküli repiilőknc.k.

Ánr még mindig váitozik a kóp, §rínes nyákkendőjú
farkaskötyökcsapatok, felrénsapká.x vízicserkészek váltogat-
ják egymá§t, Bocskay-sapkákon ,t<rl}ak lengenek, az apró-
rlokat szürkenyakkerrrió* toyerek ltöve,tik, egyfornra, vihar_
kabátos csaprrt óléttkíti a §zíínek€t, majd sere8záróul ícl-
tűnik egy ,lrerókpárn_l óBztag. Az incluló utolsó üteme elliar_
san tr kiir:tökön. Pilla,rr,atrryi csr:nrl §i mo§t egy órai me,
revsóg rrtá,n nro€iirnor:ce,n a. korrnárIyzó, majd odairajlik
rnirrdnyájurrk Anti tlác,sija íclé. fiövid ez a közjá,ták. Ek-
korra ,m,ár az errrelvénnyel sz,em,trcn ott pihel] a gyepell
a ien,g_vol c"serkészek által az ii,nneplő ryl*§y&r cserkészek-
nek aiírn,tlákul kültlött ,viiorlázógép, a ,,CZ[]WAJ". l{at
lengyel t:serkósz ,s,orrrkozik a. ,kót ,szárny eiőtt é-q az e,mel-

Fóvédnírk§nk a len§Jel }rül-
d$ttsCg,tagjaival lroszélget

.\ repül6gépekeL a balszár-
nyon helyeztók cl
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A f§apotok dí.sznrcttetben
, magyffr' c§€rkószmozgalom

. elvotttünaL a
Fóvddtröke előít

vény mellott is }eng},elek állanalt az első srltba.tt, a kii}-
döítség vezeíői, Á iengyel cserkészrepii,lői:_ vczctői nlil, fel-
sorakoztak a m,ikrofón elé, l-rogy átaclják a játldékukat. Eg1,-
rnásután rnrrnrlja el }reszétlét a, lengl,el f íjcserliész képvisi -

]ője, a, }engyel gáz- és légr,{6"1ro' sz-er'l,ezt]t küldötte s :t Letl-
gyel-Magyar Csclkészkör elnöke. A lolntics oit tlll kózügy_
ben,, de csak az első kót beszédet keil nragl,arra f,rrclítani,
Á Lcrtgyel -NIagyar Cser.ltészkör elnöke, Clionrrrrrrski }Iar-itrtr
rirnrlőrtanácsos, ha t(irve i§, de rrr-agyarul igrn,étti ;meg ;r.szii_
vegr:i. Á repülőiéren szorte elhelyez,ett lra,rrgszór(lk r::írrl
vis.szira.ngcrt verik vissza az utoj,sti lreszóclio,szlrirtyokitl, rri-
knr a Főrnéltdrsrigír []r nlrir oc}alép 8, gyön,}örú vitorlázó
iJép}r,ez és r,áteszi a kezét, veszi áí jtlllr,érreserr r.r. pclrrip&s
a,já.ndókot. Fenn li l,evegöben repü}óg,ép köröz írlhatatosarr,
a í{t,aga módján tiszteleg ő is,

Lezajlott a §ereí]szemle, egyre töllh lógc*avar ktlepei
a mezősegerri egyre }rangosa.bb a zúgás, a nózősereg z;vi-
bonp1, tárgllalja az cscménycket.

- §zép vo}t... Felejthetetlen volt",, * harrgzik mirr-
clerrfelől, az|án a?, erk,élyre siietii clí,szes c§oportról az. ógre
lcrrlulnak a távc§övek. a Czuwajt iiyörry,iirü merész ívvel

levegőbtl lnrttja ii vo:ltaió3ép. A rnagyarrá r,ált ajrinrlt!k
benlutalja it_ldri,siirt. _{ szé] keg_vr,,tie.niil fúj isnrér, rrirlg.crl.ri-
ge'ltr. a lregl,eilrllt,á_s szlilipte!. K(jnnyeket csal ki a szerrrekhjil
és a r,illr,,rtPt,zse}iketitliije ul:lrr nyril. F'ir|aclt, szirllrl niirr,
tlen c,sot,ttja siljr;g 27 ól.,a,lrosszai tartó feszc* nroztlulrlt}lln-
.+i+gtól ,s atrrint rrreglörli arcitt. eszé]:e villa.r; *gy kóp, trog,}
soha, ki rre tilr](irljtlk belíjle... ;\z jrrrén,t i-q így íirjt a sr.;í:l,
n.z t_,gii-sz. tiíszszeml,e ala{t, igy ma,tt könnycke{ a §r,e,rnlo
vége felé lrlár kisíré n}(Eha,jl(i hátú cserkrlszkiséret, sz.*mó_
bő} i-s. Igelt, egy kicsil ;minrlenki tncgrosk*tlt. }-ára,sztó" az
ilyen rrrozclulatltrnslig . . " Csak egyotlerr egy r,alalii volt.

, akin rrt,egtöi,öljt ,r sznil prr'rbílgatás;r,. aki éppen olyarn fris-
§en ,§zállt le ,il rlcl},logóról, ahogy felóllt oda. Magy,arrrrszá,g
Kolmá,nyzó tjra" Grrrr,ttolkorlni ],ehetne ezen a, felülnrirllia_
taí}an példaként szotgáló keménységeír sok&t, nagyon §o-
kat- megírni, bőver: kifejieni, hogy ,minrlen magyarnak
ilye,rrrr,ek kellerre ltlrirrie. . . Ám tapsol a, körönség, ott fónn
lebeg, gyakorlalozik háronr gép s a ripor.ter mii tolret mást,
elűz,i nrtagátói a gclndolatr,;t; voszi irónját, mert e Magyar:
Cscrkész olvasóközönsége,a, repúlőbe,mutatóról is beszír,-
mokilt v*,r, Szentiaúnl}i Jenö,

Papp Anral tlr, a Magyar
Cserkdszszi)r,ctsdg elnöke a
Kormányzó Urtrak bej cIenti
a lcngyelek repülőgé1l aján-

dékát, a ,,Czuwaj"-t

A csapatzászlók félkörbett
köríttvettók a Kormányzó

fTr emelvényét

A l{.trrnáillzó ür mé§tt:
kiu|i a ,,CzuwtJ'!;1
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BIK
c§ERKÉ§Z-
c§APAT
JuBlLEUMA

Á jttbtleuml üItncpéIy
hrllaadó miséjc

Március ?5-én ünnepelte fennállásárrak *5 éves czüstjubileu-
mát a budai Ferencesek 4. sz. BIK (Budai lfjúsági Kongregációk]
cserkészcsapata.

Egyike a legrégibb és ma is legtckintélyesebb csapatoknak, a

vezetók vallásos szellemben és a hagyomárryok mély tiszteletében
nevelik a cserkészekét. Idók során vezetói több jelentókeü), te§t-
vércsapatot alakítottak.

Áz alakrr]ás színhclyén, a pestszentiírrinci rnüemlóklrek nyil-
ván{tott Gloriette kápoinánál tezdódiiti jrrbileumi iinnepségeik
nyilvános része, A csapat összes cserkószei. öregek, fiatalok. far-
kaskölyktik megújitották íogadalmukat, A Gloriette kápolna emlék_
szobájában jubileumi cmlékokmányt helyeztek el, mclyen a kövei-
kezó 25 év célkitúzóseire aláírással ellátoti logadalmat tettek, A
csapat tisztikara és öregcserkészei adomárryából a mircmlóket és
kápolnát gondozó fcrencrendi nővérek iránti tisztelct jetéül ért(.
kes áldoztató kelyhet adományozott a vezetósóg a szcgényeket
gondozó kc<lvesnóvéreknek. Az iit alapitóiag köziil nregjelcntek a
még ma is cserkész dr, Borsiczky §ándor ren<l6rtarrácsor, vala-
mint Kiss József. a Nemzeti Bank főtisztviselóje ós buz<lító beszé_
det tartottak, melyet az egész délutárr szakarló esőben is kitartó
szülők és vendégek nagy tetszésscl fogadtak,

Az iinnepségek március 28-án. r,asárnap {olytatódtak. Reggcl
8 órakor a szervezó testület Margit-kiirúti Ferences plébánia-
templomában hálaadó szentmise keretóbcn közös szentáldozis-
hoz járultak úgy a volt öregek, mint a crapat jelenlegi tagjai"
Az ünncpi szentmi§e beszérlót P" Bonert Vaiérián házíőnök-plé-
bános, e6yben a csapat }elkósze tartrrtta" Érdcmes rnegcmlíteni.
lrogy a csapatnak két régebbi cserkész*, most l'erences atya. á1<loz-
tatta meg cscrkésztestvéreit.

A jubiláló BIK cserkészcsapai az ezüstjubileum alkalmribói

hódoló táviratott intézett a magyar cserkészek legfóbb védnökó-
hez, Magyarország kormányzójához.

DélÖl?tt l0 ólai kczdcitel- az egyházközség Zárda-utcai kul,
túrházának nagytermében diszgyfiIé$ volt, melyen szépszámrl.eló,
keló közönség állandó tetszésnyilvánltással kisértc a volt háronl
parancsnok, Riss József, Czera Ferenc és Horváth Nándor beszá*
inolóiát ós az üdvözló beszédeket, melyeket a Magyar Cscrkész
Szövétség részóról dr. Papp Antal orszá6os clnök. az I. (bpesti)
cserkószlicrület nevében Piiovszky Lajos kerülcti elnók, al észak-
budai cserkészkörzet részérói Hoser József I. cseikészherületi társ-
elnök, a testvércsapatok képviseletében dr. Márkus Miklós, a
Magyat Cscrkész S#veiség országos gazdasági és pénzügyi vezc-
tóji molrdottah el. Az eg.vházközség rószóről annak elnöke. rlr.
TÉolt.|ózsef kózig. bíróiági tanácielnök üdvözölte a jubilálti
c§apatoti beszéde végén felesége a szervezó testület nehézselycm.
aranyszövúsű. az "gihir" 

színeit viseló ajándékszalagját. a Cstr-
kósz Sztivctség részéról pedig dr, Papp Antal einök a cserkószet
szincit viselő"ajáodéksza'lagoi tette fiÍ a 15 éves csapatlobogóra,
A fclclncló ünnepi beszédét Vitz Béla prépost, a TVfagyar ()ser,
kész lizóvetség tb. einóke moadotta, aki beszédében a világhábo-
rirban lrósi }ialált halt alapító patancsnokról, Erós Gusztávról
kegyelctes szavakkal emlékeiett rieg, mely emléknek a diszgyúló-
sen rósztvevők felállással bódoltak, Á csapatból egy farkaskölvök
bcszólt. egy cserkész és az örcgck rószóró1 dr. Tangl Haralrj
cgyrtcnli magántanár szólaltak fel, a cserkészszülők részéröl (]scr-
mcly (iiibor- postafóelIcnór mondott üdvözleiet. A díszgyülésclr
kisi -|ózscf, á Magyar cserkész §zövetség országos közgyűlésón
mcgválasztott örökós tb. parancsnok elnókólt.

Az lfjrtsági Vöröskeieszt rószóról dr. §zukováthy lmre- az
cgvhiizközsóg iészt(ról P. Bonert Valérián egyházi elnök. dr. Póch
Bf,la nriniszieri tarlácsos és Berey Béla építész, szervezótestületi
tlniik jcltntek mcg: a Magvar Cserkósz Szövetség rószéről K,
Mcrlnlir Frigyes dr, társelnők. Velősy Béla, a ,,Vczetők Lapja'
szerkcsetője. Márton Lajos festílmúvész és rnég többcn voltak
jclcrl, Az ülés elnöke felolvasta a világ föcserkészénck údvózlö-
távirat:it, akin kívül a csapatot a világ minden részébelr szét,
szórórlott iiregcserkészck és még számosan üdvózöltek. A _ meg-
jclcnt csapattágok között is többen jelentös poziciókat töltenek
nrár bc. igy Batizíalvy János dr. klinikai adjunktus és Radnai
Endrc dr., az ,.U j Magyarsítg" felclós szerkeztöjc. hogy többe-
kct ne is említsünk. Á testvércsapatok közül BKIE, Regnum,
Werblicz1,, Gárdonyi. Magyar Jövó. Kapisztranói Szent János,
Havas Boldoga§§zony. Atpáó" Ztinyi és Esze Tamás cserkész-
csapatok kül(lték el zászlóikat és kópviseletükct.'Á 

gyúlés után diszebéd követke}ett, melynek legérdekesclrb
beszédét a §§apat vendégekónt jelen volt hindu cserkészvezető
tartotta.

Áz ünnepsé5 befejezéseként a c§apat cserkészei és farkas-
kölykei délután 4-7 6ra között jótett portyázásra mentek az
egyházközség területén {s sok kedves, dc még több megható
jóiettet vittck vé8hez.
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Nern haragudnók óppen órte, ha
(minden érdcmével cgyiitt) elsiillyedt
volna az Északi-tengerben, mert cz
az ember, Dávid rlr, magában is
nagy akadály. De önnek kótsógkívtil
igaza van, ha vele tart; ó kétségen-
kívül kitartott ma§a mellett. El-
mondhatjuk, hogy hűséges tár§a
volt. ; igaz, hogy pcrióu.s curis ue.s-

tigia |igit, mert mererrr állítani, hogy
mindketten rossz véleménnyel voltak
az akasztófa felől. Igen, igen, ezek
a napok szerencsósen elmultak és
én azt gontlolom, ho6y (a szólás-
montlírssal szólva} elérkeze tt a
csapások vége.

Míközben így elanttalgott kalandjairn fölött, annyi
kedéllyel és jósággal nézett rárn, hogy alig tudtam nraganrba
fojtani az elégtólel érzésót. Anrryi ideig vándoroltam tör-
vénycnkívülí néppel, dombokon és szabadban vetve
meg ágyam, hogy rettentő ernelkedésnek tűnt fcl, mikor
most újra tiszta, íedett lrázban ülhetlem, barátságos beszól-
getósbcrr egy jrilszabott ruhájir {rriemberrel. Éppen mikor
erre 6ondoltam, kopott rongyaimra esett pillantásom .ós
újra visszaestem a zavarodcttságba. Az ügyvéd látta ezt
és megértette. Ilelkelt és felszólt az emtletre, hogy tegyenek
fel rnég egy terítéket, mert. Ba]fdur úr itt ebéde|, azÁn
felvezetett egy hálószobába. Itt vizet, szappant, fósűt
szerzett; kirakta fiának egy rend rubáját és néhány kedves
szóval otthagyott, h.agy áLö|Lözzem.

xxvII.I. FEJEZET

§íkrasállok örökségemért

Megjelenésem teljesen megváltozott ; boltlogan néztem
tükörbe ós megállapítottam. hogy a koldus moghalt és
Balfour Dávid írjjászületett. }íégis resteltem a változást
és főképpcn a kölcsönrtüát. Mi_kor elkészültem, Rankeillor
{rr lehívrrtt, kiícjezte elisrnerését a változás íöIött ós {rjra
Llerritt szobájába.

*- Dávitt úr, foglaljon helyet * mondotta, *" Most,
hogy {rjra }rasonlitani kezd önmagához, hadd lássuk, nem
trrdok-e ujságokat mondani magának. Bizonyára érdekli
atyjának ós nagybátyjának ügye ? Eló§ egyszerű történet;
a megoldás pedig olyan, hogy el kell pirulnom, hogy rárr
hárul az elmondás. Mert _ LeLtehozzá val,óban uavartau --az egész egy szerelmi történet.* Bizonyos -- monclottaill, -- hogy nemigen tudom
megórteni nagybátyám furaságát.

*- Nagybátyja, Dávid {rr, nem volt mindig öreg *
felelte az ügyvéd _. é§, ez talán meglepi, nem vott mindig
cs{rn}a. I+ínorn, {rri megie}enésű volt ; amérre te§vérén
elsétált, az emberek kijöttek a kapuba és {rgy néztek utána.
Láttanr ót saját szememmel és ószintón megvallom, nem
minden írígység nólkül; mert én magam egyszerű ember
voltam és egyszerií erubernek fia ; azoktran az időkben
itgy állt a dolog, lrogy Odi le, qui bellus es, Sqbelle.

-* Ugy hangzik, mint egy áloru - mondtam. "._ Ugy bizony _ mondotta az ügyvéd, -* így állunk
az ifjúsággal és a korral. §zentelü még jó esze is volt,
úgyhogy nagy jövőt ígért. Mi ütött hozzá, hogy 17tr5-ben
megszökött és csatlakozott a felkelőkböz, nem tudom.
^{z öu atyja utána eredt, meglaláIta az erdóben és vissza-

hozta multum; gementem a2, egé§z
ország nevetett rajta. Aztán, mojara
canarnus _. a két fi{r szerelmes lett
ugyanabba a leányba. Ebenezer {rr,
akit mindenfelé csodáltak, szerettek
és elkényeztettek, kétsógtelenül
biztosra vette a győzelmet ; mikor
Iátta, hog} önmagát ámította el,
rikoltozott, mint a páva. Széltében
lehetett hallani róla ; most betegen
íekszik otthon és lesújtott családja
ott áll körülötte könnyekben ; most,
kocsmáról kocsmára megy ós bána-
tát Torn, Díck és Harry íülóbe kiáltja
bele. Az ön atyja, Dávid {rr, kedves
embcr volt; de gyönge volt, retten-

tóen gyiinge ; az egósz bolond§ágot szívére vette és egy szép na-
porr ---bocsánatot kérek--lemondotl a hölgyról. De a hölgy
ncm volt ilytn boleinrl ; ön bizonyára Lőle örökölte kiváló
ónórzet6t ; tiltaltozrrtt az ellen, hogy őt egyik a másiknak
átjátssza, Mindkeltő térdre vetette magát e}ótte; erre
pillanatnyilag itgy intézte el az tigyet, hogy mindkettőnek
ajtót mutatott, Ez tiirtént augusztusban ; ynennyire em-
lékszem rá l Akkor jöttem vissza a kollégiumbó|. En a
jelenet nagyoIr cüra lehetett.

Magamban azL gondoltam, hogy buta dolog volt,
de nem feledkezhettem el arról, lrogy atyám is szereplöje
volt. ,,l3izonyára, uram, van bonne valami tragikus'" *
mond,ottam.

-*- Nem, uram, egyáltalában ni165 * válaszolt az
ügyvéd. .'* Mert a tragédiának valami srllyos vita az alapja,
valami dignus uíndice no<íus; itt azonban egy fiatal, el-
kényeztetett szamfu szeszélyóről van szó, akinek az kellett
volna, hogy h{tzzák le és alaposan verjenek rá. Minden-
esetre atyja ezt nem'bírta; a vége az lett, hogy atyj*
egyik engedrnényt tétte a másik után, nagybátyja visítozó,
érzól<enykedő önzése pedig mind feljebb követelődzött,
vógül megegy*eztek, de úgy, hogy annak balfogásait óppen
nemróg tapasztalhatta önmagán. Az egyik kapta a hölgyet,
a nrásik a birtokot; Dávid {rr, sok szó folyik szeretetről
és nagylelkűségről ; de ha ilyenféle vitákról van 'szó,' 

én
úgy gondolom, hogy a legjobb eredmények akkor mutat-
koznak, ha az ember ügyvédet fogad és mindenre ígényt
emel, amit a törvény megenged. Atyjának ez a képtelen
elhatfuozása, arnilyen igazságtalan volt önmaga iránt,
olyan bőven tenyósztette ki a többi igazságtalanságot is.
Az ön atyja ós anyja szegényen éltek és haltak meg; önt
szegényesen nevelték ós közben mit szenvedtek a Shaw*
birtok bértói l Hozzátetretném (ha egyáltalán érdekelné),
micsoda idő volt ez Ebenezer úr számára t

__ A legórdekesebb az egészben bizonyfua
mondottam, * ttogy egy ember természete okazta mindezt.
a váütozást.

-* Igaz * mondolta Rankeillor írr. -_ Mégis {rgy
képzelem, hogy eléggé terlnészetes dcrlog volt. NagylatyJá
nem hihette, hogy tisztességesen játszott. Aki isrirerte 

-a
történetet, ridegen hátat fordttott neki, aki nem ismerte,
de 

_ 
látta,_ hogy egyik testvér eltűnik, a másik meg beüia birtokba, gyilkosságot kiáltott; igy aztán mindenfelé

kgaitlték. Az egyesség neki" csak pénzt juttatott ; ő tehát
minél tóbb pénzt akart, Önző volt fíatal korábann önző
mo§t öregkorában is; hogy a jó modor és finom érzések
terén mire vitte, azt saját maga is láthatta.

7



: * Kérem, uram *,tnonrlottRm, * most, ebben a
helyzetben, én hogy állok ?

.-_ A lrirtok kétsógenklvül az önó - válaszolta az
ügyvéd. -* Áz nem szánríto hosy atyja mit írt alá, ön
a hitbizomány örököse. De az ön nagylrátyja a lehetetlenért
is síkra sz,áll ; valószínűleg kétségbe tonná az ön szemé}y-
azonosságát. A pör rnindig igen költséges ós a családi ltábor&
mindig botrányos 1 azonkívüI, ha megnesze}nének valamit
abból, hogy miken ment keresztül, Tbompson barátjával
fgyütt, könnyen azon velretnénk észre magunkat, hogy
*egégettük a körmünket. Az elra}lás perdóntő érv lenne
a mi oldalunkon, ha be tudjuk bizonyítani. De az ilyet
nehéz lrizonyilani i az én tanácsorn (mirrdent összevéve} az,
hogy kiméletes megegyezést kell lrötni nagybátyjával, talán
berrne hagyv* öt a Shaw-házban, ahol negyedseázad óta meg-
gyökeresedett és egyel6re megelégedni megfeleló évdíjjal.

Kijelentettemn hogy kész vagyok a megegyezósre és
természettól irtózorn az olyan lépóstöl, amely csalátti,
ügyeket a nyilvánosság elé visz. Köztren (magamtlan meg-
hányva-vetve a dolgot) kezdtem látni a tennivalót, amin
ké§őbb rnunkálkodtunk is.

*Azon dől el
a kérdés * kér-
deztem, * hogy
be tudjuk-c bizo-
nyítani az elrab*
lÁst ?

* Természe,-
tesen -_ mondta
Rankoi]lor írr --
ós pedig ha lehet-
séges, törvényszé-
ken kívül" Mert
jegyezze í§eg jóI,
I)ávitl úr, mi két-
ségenkívül fel tu-
rlunk hajszolni
nóhán.y e*t}rert a
covcnanl 'emberei
közül, akik €me
rnegesküsenek; de
ha egyszer a tanuk
padjain iilnek,
nem korlátazb.at-
juk tanuskorlásu_
kat ós bieonyára
esiknéhány szó az
iin Thompson ba-
rátiáról is" Ez pe-
dig íazok alapján,
amikpt előatlott),

bizonyos vagyok-e Tlrompsorr haltgatásában ; felttlve, hog.l,
sikeriil esapdába csatni a r,én rókát, megfelelno*e nekcm
az ilyerr én-ilyen kiegyezés -,: ilyen és hasonló kétdéseket
tett fel hosszrl idóközökben, mialatt elgontlolkozva iszogatta
borát. 1\{ikor valamennyíre megfeloltem, láthatóan rntg-
elégedósére, még nrélyetrb töprengésbe meriilt és mdg a
vörösborr(ll is megfeletlkezett. Akkor elóvett egy ív papirost
ós nekilátott írni, minden szót külön mérlegelve ; végül
c§ongetott és segódjét kérette a szgbába.

* Torrance -* mondia, ** ezt estérc le kell tisztáani ;

ba elkészült. legyen szíves, yegye a kalapját és logyon
készen rá, hogy ezzel az irrral ós velem iön, rnert való-
színűteg §ztikJ€g lcsz önre, mint tanura.

* Mi az, ulam ? -* kíáltottam, amint a §e€iéd kimcnt.
* Tehát vá]lalkozik rá ?

-" Hát alighanem au lesz belőle *- monrlta, tóltve
a polrarába. --- Í:e ne beszéljtink 1"öbbet üzletröl. 'forrance
puizta látása felidézi bcnncm egy íurcsa eset. emlékét,
arnikor néhány óve találkát arl,tan szegény llótásnak a_z

e<línburghi keresztnél. &{inrllrtrlten tlkövetttik a magunk
hi}ráját És mirer nógY óra lett, Torrance trelerrézett volt

*- A birtpk kétsógenkívül aa öné * válaszolta az üg_vvéd

*{

a pohár íenekérg
és rteln ismettc
meg gaztlájáto ón
meg otthon íelei-
tettem szemüye_
gemet és olyan
vak voltam, hogy,
§zayamra mon-
dom, nem ismer_
tenr meg sai,át se_
gédenret. -* Erre
hangosan felkaca-
gott.

Azt mondtarn
rá, hogy ez külö-
nös eset volt és
magam is rtdvari-
a§an mosolyog-
tam;csak azon§§s-
rlálkoztam egész
délután,hogy újra
visszatért erre a
történetre és ra-
gadi rajta. Ujra
meg újra elmond-
ta trj részletekkel
és nag:y nevetés-
sel; a végén
kezdtem esószen
kijönni *orlromból

azt lri§zem, nem kívánatos._- rehát: rrram - mondottam. * Ime az én tervem.* És elÖqdtam neki az én véleményemet.
-*- Azöqbarr ebben az esetben nekem találkoznom

kel}ene Thorrrrrsou {rrral - mondotta, mikor befejeztem,* Valóban, uram, azt hiszem -_ válaszoltam"* §zent Isten l * kiáltott szemét dörgölve. * §zent
Isten ! }.{em, Dávid {rr, attól félek, hogy terve keresztül-
'r"ihetetlen. Nem mondok semmit az ön Thompson trarátja
,Ótten; nem trrdtlk semmit felhozni ellene; tri tuanet *
eá jól jegyezze meg, l)ávid ttr l -_ akkor az lenne kötles-
,ségem, hogy lefogassam. Itélje meg maga; bölcs dolog-e
ez a találkozás ? Esetleg vádak vannak ellene. Talán nem
mondott el mindent önnek. Esetleg nem is Thompson a
,neve t * kiáltotta pislogva az iigyvéd - mert ezek közül
aa emberek közül rrémelyik {tgy veszi fel a neveket trtközben.
nrinl ahogy más virágot szed.* Ezt örrnek ketl megítélnie, uraut -- íeleltcn.

Láttam, hogy az én tervem rnegfogta képzeletét, mert
,eltöprengett rajta, amíg ebédhez nem hívtak és llankeillor*
nóvel nem taláIkoztunk; alighogy ez a htilgy egy palack
borral magunkra hagyott, már, újra vi,sszatórt az én javas-
latomra. tr{ikor és hol találkozom Thornpson barátommal;

és resteltem barátom bolondériáját.
Mikor az A]annal rnegbeszélt ittő közelede{t, {rtra-

keltünk, Rankeillor írr és én, karöltve, mógöttüuk meg
Torrance jött,, zsebóben az okmárrnyal és kezében fedet.t
kosárral. A városban aa ügyvéd mindrrntalan jobbra-balra
köszönt és folyton megá}lították, mindentéle városi, meg
magánügyekberr ; láttam, mennyirc tekintétyes ember az
egész vídéken. Yégre kiértiink a házak közii] ós a kiköt.ő
menl.én mentünk a .,I{awe§ Inrt" é§ a kornp kikötöhítlia
felé, az érr balsorsom színhelye feló. Nenr tutltam izgalont
nélkiil odanézni és felirléztern emlékezetemtren. hogy hányan
rriricsenek már az élők sorában azok kijzül, akik akkor
itt voltak; Ransome eltávozott, a megnyugtató az, hogy
a jövő csapásai *lól, ; §lruan elment, ahol,a nem kíl,ántanr
követni és nóhány rnás szegény lélek elment a hajó ut,olsó
elmeriilósekor. lizeket ós a. briget t{rléttem; ezekből a csa-
pásoktlól és fé]elrnes veszedeltnekből sértetleniil kerüllem
ki. Csak hálás lehettern; nrégse tudtam a hclyet nézni
anólkül, hogy szonrorirságtrt ne óreziem vrrlna mások nriatt
és meg ne borzongl.a,m volna a félelem emlókétől.

}lzen gondo}koztam, mikclr Rankeiüor írr hirtelen fel-
kiáltott, zsebóhez kapott és elkezdett nevctni.

*_ Ilyesmi l -*- kiáltotta. --- Hát rrem buta kaland ez ?
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}ÍennYit beszéltem róla és rnost mégis otthon felcjteLtern Dávid pe<tig bízonyára kedyes beszélgetó tfusat lel ?clr_a szemüvegemet l rancelren, Csak arra eurlékeztetem, Iiávid úr, hogy Tor:
Erre természetesen megértettenr adornájának céIzatát, rancenek szüksógtelon tiibbet hallania az ön és *- hm .*"

tudtam, hogy nom ok uélkül felejtette o<iahaza szcmúvcgét, Thompsorr {rr kalancljairól.
Igl'ígénylre veheti Á.lau segitségét anélkül, hogy felismcrósé_ Ilrrnek nre6fe}előcn ők ketten elórementek, bizalrnas
nek hátránya iüethetné. Ezt valóban jól kigondolta; rnert beszélgetósbe rnól§edve és nri 'forrance*el kett,en hátu}
íg3' (íeltéve, hogy a dolog a, IcgrosszabbuÍ súl el), hogy jöttünk.
tudna megesküdni }rarátom szenrélyére vagy hogyan tudrra Már ójszaka volt, rnikor a §haw-bázhoz értünk" 1'íz óra
káros tanuvallomást tenni e]Ienern ? MinrlamBllett csak rég elmult ; sötét és enyhe volt, kellemesen bizserget.ő rtól_
nagysokára fedezte fel ezt a hiányosságát és a városban nyttgati szél fújt, amely elnyelte közeiedésünk zaját; mikor
menet egé§z csomó embert ismert íel és beszélt velíi,]< . ]<özel értünk, selrol se láttunk fényt. Ugylátszik, nagy*
aligba kételkedhettem benne, hogy e§észen jól lát. bátyám rnár_ lefeküdt, anni a mi, céljainkra a legiobb eset

. {,to" elhagytuk á ,,F{.&ltr§§"-t (ahol j:l-:**..: J,iih-}"i*i"**X,*ff;" -? tfi'f:.,'"+"jf#* 11"'il;PiPázó kocsmárost és csodálkoztan rajta,.l?ql"_":1^'_",1t ;;á;i;"-;-ü;"lli;ei;l másztrrnk és ott meglapultunk;

ili!!ry öíü.Tiiö;ii§*1-"#ÁF _§,,t§l.J$,*j: **t, x'r,,tlxniru*';iái-iirrTi"',l,,§--; ajtóhoá
íürkészőnek. Felfelé mentem a dorrrbotl
fütyörésztem gael nótámat; vé€ül megörvend,lretlem, hogy XXIX. FEJEZIIT
választ ballottam rá és egy bokor mögül Alan crnelkerleít llogkapom klrályságomat
Íel. I{issé nYomott kedétYiÍ volt. merl egí,sz nap egyedül Álan jdidcig dolgozotl az ajtón és kopogtatása nagy
laPult a körnYÓken és nagyon gyatrán ctródell, egy c§ap- visszlrangoi veri fel á trázuan ós a szomszeaságnan. vé§re
székben, I)undas mégis-tisztán }ial_

í#i;f'!i;*nir,|*1 §j",e* lre, ,ffiffi.s,$pw ffi lTilT ix"ll'*
nTái"Tr*jÍ;.:.,'.ffiI*..J..i.:l[:itl$§-*'iiffi-].***,oou'
mikor-pedigel, *:l# ffi ffi*fu***mondtam neki, Í

abban, ami még ;

hátra van, egészen l

mennyireelő1ehá-t!rctw,ffi''."'"'1§.3iÍl'iuue,*u.o*n1adtüg.yünkésL:*''-.,'re§l'.-]..'§*.ffib'oatantbúonyárahogymilyen§z-e;....,:.i'..-Ffffi;*...',.ü^-§&..ffi".$ffiái"i'titetárnyé.

meg{rjhódott, ,'*un ffi--l1.-:I F#§§'f€' .[iiteave etotc;
- Ez kitűnő l",'s§ .ff , r*"Ű*i-.'"r."rtrróiiáötlet tőled i-

mondotta és
fel egy becsületes

csak azt mondha-
ember gyanútját

saját házában.tom, hog' jobb -*. lqy_ _lllpj§_ {:-emberre nem bíz- H mán vizsgálta lá_
*T.ud^,:_1l11"í1, § ;, EjaEI effiffi,,ffi;§ iöta:atésmiktrrmint Alan Breck- megszólaltn, To§z-
1l;^|1 "uT_:],ylT E .;;Í;; rezgett

9."ni ("tl, ;esYqz.d r nron<lotta. -, Ezmeg), ehhez,t{á- re 

-§ffiEF'ffi,.I 
"**r*,,,ruu 

ernbo-

?$*li:-fii" "túiimettentU varla, hogy megismerjen -_ bagtyokkal. Mit keres ,r,, *u* *§i:i, #". 
éjjeii

Iuzte nozza Ön az, Ba]four {rr ? -* szólt Alan, visszalépve,Odakiáltottam és intettem Rankeillor uratn aki _egyedül hogy_ a rrclmáyl*o 
- 
i"nern"ssen. * il§á""o" arrá ajÖtt fel és megismerkedett Thompson barátommal.*- múaáty.a; o"*roárry dolog, liá eiputkan.""-l *. Thomps,o1 {tr, !'r1il,o_k, hogy megismerhetem * -_-Mii at"r iiii És ficsoaa áááa r * szólt le nagy-mondotta.,* §ajn9.9, elfelejtettem szemüvegemet; a mi bátyám mérgesen.

barátunk itt, Dávid {rr._(és a vállamat veregette) meg- -* 
Eszer]rben sincs kikiáltani neyem€t az egész kör*mondhatja, hogy _{rgyszólván _vak vagyok, aiert toreű, nyéknek * u"Jti Aü-*-á;-;;;ffi;ö,Liert jöttemne lepje 1ig:_hl !:]"*p netalán nern ismerem meg, id,e. I]z irrkátlb *" o" ugy", mint az enyém; ha bízik benne,Ezt abban a remélYben _moüdt:&, hogy Alan el lesz hogy megnyeri te[széJá, akkor etaaÜtom rnotívumát.

f9{ta!Y1; de felvidéki _baráturrk hiirsá§á ennél sokkal - -* Mi az ? * kérdezte ""svbityá*. 
'

kisebb dolgokon is fennakadt. * Dávid * mondta Alan"
- Ez annál kevésbé fontos * mondt_a §zfuazon,* Mit mondott? -:-kÜiiott nagybátyám, teljesen

ltert meghatározott cétból talátkoztunk, hogy kidvjuk megváltozott hangon.
BaÜour_Úr igazságát; amennyire,érr tuttóm, másrót niircs *'..* 

Megmona;ám tetles nevét? * kérdezte Alan.szÓ, Tudomásul veszem menteget6zésót és köszönöm, hog,y _ Erre s}ünet következett ; aztán nagybátyám }ralrozómegtette, hangla hatlalszott : ,,Azt hiszem, rreeis infiább-üeengedem."
- Ez több, mint amit reméltem, Thontpso1 úr * a _O, tetreiségg§ .* mondta Aún ** de kérd,én, hogymondta Rankeillor szivélyesen. * ,Most peql§J _pin_tlogy én be akarok-e meini ? M;;;;;Ú;;oo* *i"e goáaotoii,Öo, S én vagYunk főszereptők ebben a _váti4§tlzásbari, Azt hiszem, legjobb, ha itt, Őrrn\ rapcson Íesrdíliix mugazt blszem jó lesz, ha ezt részletesen meglreszéljiik, ezéá y.t az _tieyot; irreyitt,vagy seholse; ki akarom jelenttni.jaYasolom, n_Yujtsa ne,kery .!arját" minthogy nerir_. Úagyok losy gri_ epóe" Örv."rr miiracs vag}ot, áint sa;etmagabiztosaz{rtban,mertsötétvanésnincsszemüvesem;és-rínisjoiicsaráánál'"a"áa,om]

lékonyság kell. ry ilE , .;.ril;ll í"r-'io-i": nekem-Y4'V'^J'Bó 

-F-!-/'*,-|,,-dEel[itr't*' 

..xtlEE..I rek ideje; nekemAzonban, azt bi-
szem,hogyügyvéd Álan jóideig dolgozott az ajtólt és kopogtatása rtagy vissztrangot vert íel a házbau meg semIni <lol-

Áj; ^1l

Azonban, azt bi-

oa
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HURRlKAN
HARRY

A szürkére fakult égboltról úgy ömlött
a hőség, akár valamí gigászí olvasztó-
kemencéból és Coragua városa, mint. a
többi középanrerikai város is, délutáni ál-
mát aludtá az izző trópusi napsütésben. A
legcsekélyebb szelló sem enyhítette a tik-
kasztó meleget és a repülötér jelzőárbócán
összetöppedve lógott a szélzsák.

Benn, az állomásépület rádiószobájában
Rex Brandon, a Nemzetközi Repülótársa-
ság coraguai távirásza verejtékezve nyomo-
gatta a morzebillentyüt. 1dőjárásjelenté9t
*tildOtt a délnek tartó postagép után és a
válaszkérrt kapott ,,minden rendbcn" jel-
zésre fáradtan gyujtott pipára, A néhány
pillanatnyi munka úgy kimerítette, mintha
égész nap fát vágott volna. Hiába, a dél-
siaki nappal neó lehet tréíólni és szinte
élettörvéáy, hogy déltől e*tig a kisujját
se mozdítsa józan ember, mert különben
kárát vallja. Valósággal magába süppedve
szívta pipáját és összerázkódott, amikor
ráköszöntek a háta mögül. A küszöbön
egy tizenhat-tizenhét év körüli legényke
tétovázott,* ön Mr. Brandon? * kérdezdte sap-
káját forgatva._ A rádiótiszt bólintott:

- Eltaláltal - s mivel a jövevény nem
íolytatta a beszédet, ő fohászkodott ismét
szóhoz, - Noso mivel szolgálhatok?

A fiú elpirult.

- Harry Townser a nevem . . . csak be-
néztem, liáth" akad számomra valami
munka. Eddig egy banánültetvényen dol-
goztam - akadozta zavartan, - de...
aztán a társaság tönkrement. . .

Brandon végignézett a nyurga, kókszemü
g;rereken és a kabáthajtókáján _csillogó
cserkészjelvény láttán kivette szájából a
pipát:

- Munka? Sajnálom testvér, de itt bi-
zony nem találsz! - ingatta meg őszinte
együttérzéssel a fejét. - Különben is nem
rajtam fordul meg a dolog, hanem a kerü-

leti ígazgatón. Irj neki, vagy menj el
hozzá, De nem nagyon biztatlak ered-
ménnvel . . "

Haíry elkészült a visszautasításra, dc
akárhofy is fékezte érzelmeit, a remény-
telenség kiült arcára s Brandon sebesen
tovább besz{lt, hogy elüsse a szomorú csen-
det:

- De mondd csak, mihez értesz az ül-
tetvényesdin kívül?

A gyerek habozva felelt._ Hát... rádiózom,., amatörcngedé-
lyem van. Ezért gondoltam, hogy esctlcg
itt alkalmaznak.

Rex maga is cserkósz volt, az élettel is
sokat verekedett és átérezte látogatója
helyzetét. Visszaüll a székre és rljra meg-
gyujtva kialudt pipáját, töprengeni kez-
det| hogyan seg{thetne mégis cserkésztár-
sán. Közben hangosan gondolkodott.

- Baj! Ide csak gyakorlott embereket
vesanek fel, akik távitászvízsgát tettek és
hajón is szolgáltak.,. De !ássuk csak,..
A parancsnok holnap visszatér. Tudod
mit? Maradj itt holnap reg5eli6e hátha
sikerül valami az öreggel.,.

Harry bálásan szorította meg a feléje
nyujtott kezet, majdhogy ki nem buggyant
a könnye:

- Köszönöm! , . . Errefelé olyan ridegck
a népek, hogy, .. hogy. . . már három
napja szállásom sem volt - töredezte aka-
rattalanul.

Rex biccentett:* lsmertim őketl * moírdta sötéten. *
Gyalázatosak! * és elűtve a kényes tár*
gyat, fordított a beszélgeté§en. - Honnan
való vagy?

- New-Yorkból.

- Remek, én is! Jártál Bronxban? *
és a visszaemlékezós mosolya lutotta el
egyúttal arcát.



Halry sziutén mosolyogva válasaoltl

- Ott születteyn! - és a kövctkezó oil-
lanatban__már nyakig merüItek a ró§es-
Tégen elhagyott newyorki városnesycd
szépségeinek fejtegetésébe. Mire Braiáon
az órára _nézett, már hatra járt az idö.

- Tyhű, mi ugyancsak beiemelegedtünk
a beszédbe - fütty€ntett fel, aztán társa
vállára, csapott, - Gyere testvér, megyünk
vacsoráznt! * s vígan masával cioeltc
Harryt. Cserkész, ug}anabbóÍ a vároiból,
söt városnegyedból i,áó mint ö, hát per-
sze, hogy mindent megtesz érte, ami ióle
telik! _ bizonykodott hagában.' miközben
a tengerparti sétányon bandukoltak. hopv
egy kissé lehűIieneit, Azonban az áste "ú
fülledt volt és áz éiszaka gem hozott env_
hülést, Álmatlanul hánykolódtak ácvukón
mindketten s Brandon iizadt homlofát tö-
rölgetve lihegte.

, . - Vihart kapunk holnap, pajtás, azt
nlszemI

. . § reggelre vql9ban beborult az ég. Mire
kiértek a repülótérre, miír szemeri,élt az
esó és az cgyre .erősödő szélben selymesen
3iz,egelt a hajladozó kókuszpálmák' lomb-
koronája. Rex ingujjra vetkózve ült a
rádiókészülék mcllé és szabálvszerüen íel-
vette a szomszédos állomásokí<al az összc-
köttetést. Néhány perc mulva meghök-
kenve ráncolta összc homlokát és se-besen
telefónadásra kapcsolt át:

- Halló.., rüItO _ huiiosta a mikro-
főnba, az Egyesült ÁllamoÍ:- f;lől közeledő
repülógépet keresve a levegótenserben. -'halló . . , halló . ,. Coragua-hívji az NC-4_lll-et.., Coragua hívja áz NC_4-
1ll-et... Viharieliés... Í{urrikan észak-
északkeletről Mi;ami-Coragua vonalon. . .
kitérni... halló... haltó..l kitér"i.,, _é,
addi6 ismételte az üzenetet, míR meg nem
kapta rá a választ a levegót haiító iépról,Harry izgatottan figyllt. Eddii még
csak az ujságban olvasott erröl a borzall
mas viharfajtáról s miközben fólszemmel
Rexet leste, másik félszemével a léssúlv-
rnérőt meg a szélsebességmutatót fürÉészt'e.A barométer mutatóia bolondul táncolt
leíelé, a_ szélmérón pedig felfelé rohantak
a számok. Negyed őrává\ a hiradás mec-
érkezte után Áár hatvankilométeres sebei-
sé6gel íütyült künn a szél és Rex a készú-
Iék mellól odasüvöItött barátiának:_ Hívd íel a rendórséget!-Rögtön kez_
dódik a tánc!

. 
Alig. ejtette ki a szót, ír-rltépó sziréna-

vijjogás szüródött be a szobába. A kikötó-
rendőrség szólaltatta meg a viharkürtöket
és az ajtó mintha a széldórömbölésnek cn-
gedne, felszakadt. Három ember bukdá-
csolt be és vállukat nyomban az aitónak
ny<lmták, hogy kirekesszék a försÖtcset.
Kót olajbarná bórű benszülött volt*és ésv
febór ember. Az amcrikai odakiáttott Rci-
nek:

- El ám a vihar, fiú! * s aztán vidá_
lnan bemutatkozbtt Harrynak. - Iack
Prince, A repűlőtér fetüsvilóie. Az a" két
íickó, Juan és Pablo. a 6asiÉ nevüket ne
kérdezd, _sohasem tudtam,,. 'Huh, nézd
csak! __ folytatta közvetlenül. - Szep tis
kalamajka! , . .

Harry a teng€rre nézö ablakra meredt.
A szél már nem is fütyült, de visongott a
szabadban és házmagás hullámokat" hai-
tott a part felé, túIbuktatva víztömegekét

a gát peremén. A taitékos zölct hullámok
oda-odafreccscntek az állomásépület ablak_
párkányaira. Prince mcggyujtirtta a vil-
lanyláúpákat, azzal töiálü csevegeti.
akárha jókedvű társaságban volna.

- Tcssék, majdnem- olyan sötét van.
mint éjszaka. Ez is a hurriíián egvik vele-
járója. §ötétség, szél, eső, viz, n3ha sok is
a jóból. Mondanom sem kell, hosy Rex-
szel együtt már többször voltun-ii ilyen
kutyaszorítóban. Ez a íaita szél ripv eÍfui
egy várost a helyéról, -hogy 

mirÖ'észrel
vennéd, már csak-a romiai*vannak. Amit
mi otthon szélvésznek nevezünk, az ebhez
mérve csak enyhe szellócske. Még szeren-
cse, hogy ez az épilet acélviizas és isv
biztonságban vagyunk - orditotta te"l'e
torokkal, hogy trllkiabálja a vihar bömbö-
lését s a reÖÓegö épülef nyöszörgését,

Alig ejtette -ki a ház.a'vonatf,ozó'kér-
kedését. hirtelen kihrlnyt a villany és ret-
tenetes csattanás dermesztette meg vala-
mennyiüket. A szélvész eleodorta-a tctÖ
egy darabját az ingó falak fölül és a nyílá-
son víztörreg zrldult a megkövültekre, le-
döntve öket lábukról. Fex, amint fet-
tápászkodott, a készülékhez uqrott ismét.

- Ponyvát ide! _ harsogtá a többiek
felé.

prince szédelesve húzkodta tló a romok
alól a hatalmas-vitorlavásznat és a rádió
fólé borítva leszorították a négy sarkát.
nrialatt Rex megszállottként dorsozott to-
vább a rögtönzött sátor alatt, de hiába. A
készülék nem müködötl Kidugta íejét a
ponyva alól:

- Hozzátok be a tartalékgépet. Hátul
van a raktárbao - orditotta" tézzel-láb-
bal magyarázva és megkísérelte elkapni
a repülóútra induló légsúlymérót,
__Az ablakpárkányba-ka|aszkodó Prince
Harryra nóiétt:
_ -.Yállalkozal? - üvöltötte feléje. -§zekkel nem lehet!.* bökött a szo6a vé-
dett sarka felé, ahol a két benszülött ku-
porgott kétségbeesett arccal.

Harry kipillantott az üveshíias ablakon,A levegöben háztetődarabo"k Íepdestek és
kitépett pálmafák járiák a boszÖrkánytán-
cot a sírva üvöltő orkánban. amelv svufa-
szálként sóp_ört magával egy'hataláai'tele-
fónpóznát. - Megboizonsoti' az iszonvodás-
tól, de amikoi prince-másodszor ij meg-
ismételte a kérdést, isenlöen intett. Mesi!

- Négyk€zláb kús-sz utánam! _ utiíi
totta társát tele tüdóvel. közel haiolva a
fűIéhez, de még így is'csak suttógáenak
hallotta a kábító eájban.



Átmásztak az egykori ajtó hetyén lévő
törmelékalagúton ós Harry egyszeriben
úgy érezte, hogy a szél ízenként szedi szét.
Két§égbe€§€tt clszántsággal tapadt a sáros,
piszkos f{lre és lassan-lassaii vonaglott
elóre, félig húnyt pillákkal, hogy a szél
szárnyán kerengó szemét meg ne vakítsa.
prince közvetlenül elótte mászotl. Felettük,
körülöttük,baljós süvöltéssel zrlgtak el fa-
<larabok, amik nemrégen még bútorok vol-
tak és egy lábavesztett zongoia mint óriási,
fekete bomba ivelt feléjük, lecsapásra ké-
:§zen. Harry nem mert fetr:rézni, Tekintete
.az alig ncgyedszázad méternyire távol
fekvö raktárházra függeszkedett. . . hu-
,szonöt méter, máskor két futamodás, mo§t
;számlálatlan mérföld és ki tudja, eljut-
nak-e odáig?..,

Az elpattanó zongorahúrok éles züm-
mögése késztette mégis felpillantásra. Prin-
,cet eltalálta a hangszer egyik tovaröppenó
ronc8a. Utésével szinte a levegóbe dobta
és az eltehetetlenedö embert görgetni kezd-
te a vihar. Onkéntelenül utána kapott és
megragadta a bokáját. Ereje mértéktelen
megíeszítésével magához szorította a vérző
homlokr1 férfit és foggal-körömmel von-
szolta terbét a nktátház menedéke felé.
Ugrásnyira megköz€lítette mál, amikor a
kikötóből egy vascsónak lódult nekik, mint
egy mindent eltipró szörnyeteg, A halál,

, félelem görcsösségével kapta fel Princet
és karjában az eszmélö sebesülttel ugrott
neki a zárt ajtónak. A szélvész valósággal
belevágta óket a deszkalapba és hanyatt-
homlok zuhantak be a helyiségbe a dara-
bOkra szakadó ajtóval együtt. Végignyril-
tak a betonpadlón, másodpercre Harryt is
elborította az eszméletlenség, de amint fel_
,ocsúdott, széttépte ingét és szédelegvc lá-
tott hozzá Prince bekötözéséhez. Segítség-
nyujtás közben hirtelen hitetlenkedvé meg-
,állt. Odakünn elült a széIvész bömbölése.
,_ - Vége az ítéletidónek! _ lihegte oda
princenek túláradó örömmel.

,A sebesült erőtlenül ingatta fejétl

- A java még hátra van! - §uttogta.

- Ez csak a beköszöntó volt!
A. törrkresilányított parti sétály ezalatt

megelevenedett. Az agyonz{rzott, roncsolt
házakból kitódultak a benszülöttek és
térdre esve hozsannáztak, hálát adva meg-

' menekülésükért. Zsibongásukat vészkiáltÖ-
zás harsogta túl:

- Vissza... vissza... - hangzott mind
közelebbról. - Fedél alá...-_ aztál
r9q88y4 foszlott ruhálan berohant a rak_
tárba Rex.

- Gyorsán! - hadarta feldrlltan. -Rögtön ránkszakad a viharcentrum.
Harry tűzoltófogással nyakába kaptaprincet'és futva üyekezetí a táviróéiü-

letbe. Néhány perc-inulva már ismét Rex
mellett volt, A rádióstiszt lihegve bajló-
dott a készülék tartócsávarjaival, Mire
nagynehezea kiszedték a ládá6ól, elve§zt€-

gettek egy negyed órát és ekkorra újra
üvöItött a szél, s a küszöbröl tengcrviz
loccsant reájuk. Az öbölből hullámoi hul-
lám bátán hajtott a szárazra a hurrikán.
Gázolni kezdtók a térdigéró sós vizet, fél-
úton már hónaljig tapostak az áradatban
és terhüket kénytelenek voltak íejü\'fölé
emelni. , . Aztán villámszcrü gyorsasággal
valoságos vizhegy emelkedett -ki a tengér-
ből; hömpölyögve, fortyogva omlott a
partra. Harrynak még annyi ideje sem
maradt, hogy társát figyelmeztesse, .A
sodró áradat kiverte kezéból a készüléket
és elborította fullasztó tömegével, majd
épolyan hirtelen levegőre került megint.
Rcx néhány méterrel távolabb bukdácsolt
a vízben, emberíeletti erölködéssel ölelve
magához a rádiót.* §ltörött a karom! * szakadozta ba-
rátjához.

Balkarja csakugyan petyhüdten lógott
alá és arcáról lerítt a kin.

Harty a benszülött teherhordók módjára
a fejére zökkentette a súlytls holmit.

* Més csak öt percig tarts ki! * buz_
dította a tchertól meg§zabadított fórfit,
miközben átsegítette a teret borltó romo-
kon. A szökóár és az orkán alig hagyott
féltucatnyi házat épségben és áindenün_
nen jajszó, fájdalomkiáltás c§apott fel,
Rex falfehéren küzdött a vízzel:.

- Segélyt kell kérnünk!... Hallod, fiú,
segélyt! Különben Coragua a halottak vá-
rosa_leszt - hebegte az ájulással küzdve
és Harry már eszméletlenül emelte be az
állomásénület ablakán_isépül9t ablakán.

rce támolyogva mozdult elébük. A
vérveszteség egészen elgyöngítette.nagy vérveszteség egészen elgyöngítette.

- Szép kis csávába kerültél, mondha-

adásra kapcsolta az állomást. §zive szintc
a torkába ugrott. arnint a fejhallgatóban
íelzümmögött az áram és a gyakorlattól
elszokott keze alatt megkoppant jelsoro-
zat. ., SOS . . . SOS. ., mindenkinek. . .

Kérdések zúgtak rá az éterben. . . a
hangszóró bömbölt a feje fölött, . . adás,.-
vétel... hullámhosszvá|togatás... §oíía
hívla az állomásokat fáradhatatlanul, Nem
volt már gondolata sem, kiszikkadt belöle
minden földi vágy, robotemberként adta
az újabb'ós újabb helyzetjelentést és föl-
döntírli mosoly íútötte át arcát, amikor
koradélelőtt mint messze mennydörgés, fel-
búgott ,a szikrázóan kék égen az elsó
§egcrygep.

- Vógeztem. .. - kopogta, aztál íején
a hallgatóval az ablakhoz botladozott s
valósággal magábaitta az öbölbe ereszkedó, hatalmas bidroplán képét. Egyenruhás
emberek ugráltak ki belóle.. . sok. . , sok.,.
Rohantak az áll,omás felé. Esvikük. esv
távirászjelvényes tengerész, Öá, *".rii'-
ró1 lengette sapkáját.

- Halló, Brandon, ragyogó, amit telje-
§ítettéll - hallotta. íátyolosan a dicsére_
tet, aztán a meglepett felkiáltást: - Dc
hiszen ez,nem Rex! Pajtás, ki vagy?

- Harry - felelte és vezetéknéve he-
lyett gépiesen azt mondta, amit annyi
százszot ismételt el az éjszaka folyamán:

- Hurrikán,.. hurrikán,,. * és mielótt
megragadhatta volna a szorításra oyujtott
kezeket, térde megroggyant, lassan lecsú-
szott a2 ablak mellé.

- Hagyjatok aludni! - mormolta a
köréje tódulóknak. _ Nagyon, nagyon
álmos vagyok... - de mielótt becsukta
volna szemét, látta, hogy egy polgári öltö_'
zetú férfi is ott sürög-forog a izobában
és hallotta Rex gyenge hangját.

- Fónök, ez a íiű állást keres a társa_
ságnál!

* Már nem keree! Talált! * köpködte
a_ szót röviden . a társaság igazgatója és
Harry örült, hogy ilyen g:yOnyOitt átmo-
dik-

,{r

Néhány héttel késóbb az NC 3_2202
jelzésü forgalmi vizigép menetrendszcrüen,
csendesen leereszkedett a romjaiból rljra-
épülő Coragua tengeröblében. Rex Bian-
don a rakparton várta a repülő rádiós-
tisztjét.

, _ Hogy vagy, Hurrikán? - köszön-
tötte széles jókedwel és amikor Harry til_
takozni próbált, még jobban nevetett.

- Kár a mérgeskedésért! Miért mutat_
koztál így be? - szavalta vígan. - Most
már a keresztvíz sem mo§§a 19 rólad üibbé.
Hurrikán Harry maradsz itt örókké! -és a térdét vergette mulatságában, mert az
apró barnabórü coraguai gyerekek körül-
ujjongták barátját, karban sipitozva ,,csúf-
nevét".

Prince

tom! - nyögte, keserü humorral. * Két
tehetetlen ember a nyakadon, a rádió nem
múködik, pablóék eltüntek és köröskörül
arat a pusztulás, Most aztán mít teszel?!

Szava elpergett a levegőben, mert Harry
nem látott, nem hallott, Szó nélkül rögzí-
tette sínbe Rex karját, lefekvésre kény-
szeritette princet s a rádiónak esett. Mint-
ha bakó siettetné a háta mögül, lázasan
szedte darabokra, szárltgatta meg egyen_
ként az alkatrészeket s rákta újra ösJie,

Múltak az 6rák. A förgeteg lassan alább-
bagyott és a romboló tengérár is vissza-
húzódott kényelmesen, f6rtelmes iszap-
mocskot hagyva maga után. A hatkuló
szél fütyölésén át mind hangosabban ja_
jongott a megtizedelt város. Valahol hán-
gos robajjal omlott össze egy roskadozó
ház és amit a hurrikánnal szövetséses víz
épen bagyott, azt kikezdte a felcsa§ó tüz,
A gázgyár égett, toronymagas lángjá me§z_
szire bevilágította az éjszakát.

A pokol tombolt Coraguában, amikor
hajnaltájt Harry sebes ujjai helyére il-
lesztették az utolsó csavart is a gépben.
vérrel elfutott szemét másodpercre á i,áros
felé fordította, utána mély fohászkodással

[r§NGYEt;IVIAGYAR
§zám lé§z a Magyar Cserkész legközelebbi száma. §bben számolunk be kimerítően
a búdaőrsi

LENGYEI.1---MAGYAR
repülőbemutató részleteiről. §zámos kép, érdekfeszítő teírás és izgatmas intervjú,
teszi a május l5tí sámot felejthetetIenné. Különösen az eitőeínyős c§erké§zek beszámolóit
várja nagy érdeklődés, mert az a hír járja, hogy magyar G§erké§zeket is szívesen
vendégül látnak kiképzésre hazáiukban
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A ,,Beszkárt" ,* 81-es vorr,alon. siiriti jóra,tait, lt'ogy
hogy kópes logyen a Szalvas nregú}lóig lriszállítarri a,zt a
tölrbszáp főnyi cserkésztírrsilsílgrrt, tkik a Há rshegyi
,Cs,erkészparkba igyekeznek. A Br"rtl.akeszi-irt tavaszi l.omb-
,diszbe öltözött; fái al,att rrehéz lrá,t,izsákok sril.va alatt de-
rékszögtrcn meghajló kis rrnúrerek iörtotnek a hcgyrrek fel-
felé. A Cscrkászpark kapujábau rövirl irlőre megl,tlrpat az
,átrlandóan ömlő árarlat. Itt kapja nrcg rrrinrl*nk.i tábori
,beosztásírt, Innen *ztán szótszdriednek a Park köe*li s tá-
volabbi h,elyeirr levő rsátor- v,a§y birrrrkkszál}á"grrk íelé,
,aszerirrt, lrogy kinek mit irazoit a vé}etlen srlrs.

r\rrrikotl ezí lr itatrllnras hörrr.pólygií l,iirrll§*t }ri,ír:rn,
vissz,agontlolnk a rnult év }rú*vétjlin rentlezett .cr-szil.gtls
órsvezel,ői táborra, vitóz Farka§ lrel,cne orszá"gos tirrrs-
clnök úrral jár.tuk a hatalmas, fűt}rető sátraka.i"

* Hány,eln laknak ilyen nagy sátorbarr?
* Nyolc raj -- feleütem.
-_. .d jövőévi őrsvez"€töi tátrorra a Nernzetvécleim.i Fő-

,bizottság ópittet majd kót haíalmas lreralrkot a Cscrkósz-
p*rkbatt, arriben el ftlg férrri ez a, rtyolc rirj. Jövőle nern
kell rnajd sr(t,torban elhelyezni ilyrrn rrtrgylétgz;iryrit íörneget"

Ázóta elrrrírlt egy óv. Í:.s inle! .\ rrregígórt kói ,szóp
barakk ott tliszeleg a Hár,s}regyi L*crkészpal,klran, Ny-,o}c
raj szárnára ad lrényelnt*s selillást,

* De isnrót látom tl, nagy, fiitlrető sátrakat. Hány
rajt kell sátorban elszállá"solnOtok?

_ 'fizt.rrlIégyct.
*- H,s rrri ennek az trka'/
* Csupán az, ho6iy a tá}ror létszrirrr,a *_ csak a Hár,s_

hegyi Cserkészparlrbarr táboroz,ó á) és B) táborné,szü sz,á-

rnitva, $80 cserkósz a multévi l}üt} rósziv,evíjvel r+z"tllntrerr.

§s a kót }lutlapesti tá,borószen kívüt ott vall móg l}ebre_
cenben a CJ tátrorrfuz is a rrra,ga {üü rószüvoviijével,

virágvasárnap etiit,li szomba,tcrn délután rnegirrdult a
h,atalmus tálnr gépezete. Még ezen fi, n.}pon megórkczett
,a debrccenÍ {.i,} tír}xrr údvöztií ú$v!rata, ,ói+ liilszárrrjclentése.
A tíüror hlir:otri ta,goza,tá,rr*rk *gyüttc,x létszárna, ker*k*l
14ft'} es+rk{:sz! §őt! iJlxl js keiziirrségcs cserkósz, h*rlern
őr§vezetó ós őrsvez*{,őjeliilt. Ha ez az t40{l őrgvezotó, a tá-
lmr lieícjezése utá,n szétszéled az országban, tó}:tr Nlint
1(}.$ü0 lőt szímrlá,ló iirsi tagj,aihcla visgt cl a tábor gr,*}l*-

mó1, ós aat * sok elmóleti és gyakorlati isnrerei,et, ,anrii. a
l;ribor bat nilpjlr ir,latl itt tlsajátított.

*

,],**'" _,

Áz új alsó }arakk
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_ V§ldnyléül íorgós*lnpad

Virógvasárnep re§g§l tábclri misóvnl, üln*pí uVtlni,
§ancto'|val kezdődötrt §l€s aü idei óri,ág őrsventrtői tábor
batalmns iramír munká.ja.

frs a t&borkoztlóskot, ogyotlon felorrrelő §ondoltlt:
,,Istonnol & fine§yilr jövőórtl" .** hatottn tl,t * ttibor

ezerny,í résztvcvöjó,rrok lclkói ón indíi,ottrr, u kőhornórty,
tatpig férflakat kívánó n*hér íolndatok nrngoldús*rn"út
útjára' 

. *

És a mogpróbált*l"ások, u karnónyuégne eduóc rrnírr sztrn
a nrásodik n{lpon megkozclőtlött! Vasérnrrp tlélelőtü -"* ar
elMí ki,k6prés ,alott * güríi palyheklnn hullott u hó.

A fi{tk pedig babotá* nólkül lolytnttók a mogkozdett
mun*ót. §sio a táJrortüznél ,aatán mognzület§tt az őrs-
vozetői iá.bor ,glső uktuólig §trófájo rt }tollandi*,i jarrrlroreo
indulójának dallamárg. Á ezóvoge i8y }rangz,ott:

*Hópehely, hópehely,
Re§gol,, d,élben, este, mtndtg ll,ó7lehely, hei, hat,
Hópehely, ltópehuly,
íai de luídeg a |ahhal,uí'

A üólrorb*n {i ílílsy csorké§zól,mények e$yrnógt válto"
gntták ,súrü ogymó*uíú.nbatt. A Üúsodik nüpon éjjolt
nyonlkoresós, a hannndikon tórkópirsrnorű kirándulás, a
negyediken órsi prrtyúz$,s, tr, gyalogsági íegyvorok tűz.
hntásárrak bernubtá"tla ,ós éleglövóítzot a n,ugytótényi knto"
noi lótórxm, & buelaórsi közíorgal,rni mpül6tór megtakin.
tóse, m utolsó nápürr ,ü, ttlr,talmas csorkószjóték mind
olyan fultnlruae ólrnónyt nyujtottak, umi maradandó nyo.
mot, }rugytak rrúntlorr ríxlztvovő lglkóbsn,

tl

An idei or§uá§o§ {Jrsveaoüői tábor nomc*ok a gyakor.
lati ústilgrctak rmgy tömogót zrlttítgtta a részvovók feló.
I$y{,k$ustt a gyakor}nti isrnorotek l.erén m*radandót ós
toljostlt nyujtani. §nrollertt nzort}ran elcőrendü íeJadatánuk
tekintoüto, }rogy szolleani ór.tókokkel is ollír,ssa &% órs.
veatók*t ós őrsven$tőjolöltokot, Á npm*eti o"trme fejleszté.
,sóü szolg$,ló elóarl,ások, meg,boszólósok óppen otyg,n lénye-
gen rószót ,ulkották rr tábor progrnnrjának, mint a gyakor-
lati ismorotek te"niüá§a. üs nt{ndszttk urelleüt ** sok gya.
korlnti ólményon ái .*, vüz$tó§i lclret{l*égot, az örsvezetói
munkg, jolentós rószének gyakorluti m*§igrnoré*ét is meg-
katrlta ,a tír,bor rnir;den ró,*züvevője.

Aki olelétől a vógóig bgleélto mtl§frt u, tó,bor szellr:-
rrrób*, ,nh,l &lávüt$tt6 nmgát ,ü, Parlrnggrxlksó,# vozotésérrck,
az ,& tát}or beítljezér*ekar okvtlilonül tökólgteisgbb cíierk{i+z.
ként, jolrb vtzutókórrt ós ö,ntudritosalrb magy,urként htgyíe
rll m ot,szá8r:r* őrcveaotői túbort,

Hogy rl trlbor xmllonr*, tr i-IÖK. tsrméi ,tónylrlg tt
róxztvcvök loltróig ha,tottak, nrra kérrolíogirató adatok áll.
tl*r,lt r:*rrdttlkturlgii tt kre.

A tóbor vógtln mcgejtgtttik rru {rj I{ÖK, kivír,lelgttá*át.
Íi..+ ozt, a HilK. rnunkúJ&llg való beknpcstrlódrlsí lolrotőgé$ct
a t&bor rósntvevöinpk több rnjnt á, folg lsyekgzctü kittaxr"
n&ltti. A tóbor ünn€pélyos beíejozóso ut&n töllbs,*&u íőnyt
tömeg gy{ilt ögezo a par*nc*nokxírüí{ épülgt udvglrán és
heiurlzrl itltin át tilrolmeson vfirtt, ntig oldrkozik ann*k
ridoJe, lrrlgy o, T,óborptrancgnok eló kortilhgsilen és ó is
iolenükezllcxxók a, HÖK, iagjoi noróba,

§r {r] hosg?,rl ídeig tilralm§s§,n várukopó t0bbsgáa
íőnyi }löK. jelentkoző trz ignz"olója ntrnak, hogy az ldel
orsaÁgtrs őr,rrvozot{Ji túbor, t !IÖK. mgy *rőpróbája uiktr"
rus§n eó,rult, Ilinron * túlxlr rósatvsvőinok nagy többsó*e
szi,ttüó}t esnlJnkozni szgreí.ng ohhez.

*fltt ltg

trsvá§á§i íorgósrínpad
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El*§ v*,cyauxsÉe

3yors Z.módglerrcl, röptében, vlllám.
móds zcrre l stb.
A me3kötésl módok két nagy cso-

portbr oszlanak. Az egylk csoportnál
r tzorítónyolcagt szabadon kötlük meg,
er r laabad rzorítónyolcer, a máslk-
krl valamllycn tárgyon köt|ük mct.
llycnkor a kötél végét át kcll bu|tatnl,
cr c bujtrtott rzorítónyolcrl.

A gzrbed rzorítónyolcal megkötésl
módJa az előbb lera|zolt nyolc*ból
történő megkötÉs, llyen a gyor§, yagy
Z-módszer stb" llyenkor a kerünkben
rnegkötlük e szorítónyo|erst és a késr
csomót rácsusttatJuk a botra {kerítés"
készltésnél), a hágcsófokra (kötél"
hágcsónál), vagy más tárgyrr,

BultEtott szorítónyolcast kÖtünk, ha
például e3y faágra vagy fatörzsre akar"
luk kötelünk egyik végét me3erősíteni.
llyenkor a kötél egylk végét átbujtat.
|uk. A fára kötégt buJtatásl módgrerrel

ar §. ábra mutatit" A gyors megkötért
Z.mó,dszerrel pedlg a ó. ábra szem. 

\}!}*=
Ha rövld szárrrl a megfeszített ,r\ \ r

hosszabblk száron szorítónyoÉa§L kö" A
tünk, tkkor csusgóhurkot kapunk {7,
ábrr)"

A cccrkészélttbcn cgylk leghasrno.
sabb csomó, t r{torfclzítöqromó ls
r szorítónyolcas czármazéka, Ennél
azonban, mlElőtt a hosgzú gzárrr a
crrlrróhurkot, arau szorítónyolcact rá-
kötnónk, a rövld szárst kétsrer ráte.
kcr|ük (8. ábra felsőrés:} és utána köt"
lük r szorítónyolcast (8. ábrr alsórész).
Jól mcakötve helyettcsítl a sátrak köte-

lén levs feszltófácskát. Ha a hesszú srá-
ret húzzuk, akkor ae í3y keletkezett
hurok állóhurok c nem engcd rz erő"
ntk. Ha pedlg r csomót megfogJuk,
ekkor lde.oda cEúsztatva a hurok
nagyságát, így t feszítőkötél hosszú-
láglt megváltoztethatJuk. A sátor-
fcszítőcromóval tehát olyrn hur kot
kéczíthetünk, mely €ty§!€r állóhurok,
ctysz§r pedlg csúsróhurok. Hivet így

fq

6. l.'rirrtkiltóc lrtt.ilrrlrixi ttltrlrz.rrtt,l : ('lcttrtlk : l,
fli}r,ltl lzrirnt ír.Ilill,Jll tilrIrrlxrllr tt grtll5,itlt. !. l lrrsszír
rztirrtt jrrllbt,/rl trx,$kcrillahll. il, ,\z tlttrrl it lttlrrzit
lz/rr llrtlrr|rlrrlrllr li nll,gkl,rílh,l,, tl vtig(ll tt htrrszil
$zílr rrx,ll|.1 l t1l lltrJ trrl llltl,,\ rl,rlrl| óllyoIcrtr kírzrtt
vlltl, h|t (Iö§ l HrlÁll Irkrrrok. rrkkor ir rl}virl lzrirrrrI
tt htts*zl't tzrlrru lt.íg l,gy }trrrkot kíltt}h" (,l. rlrlzt
r tzt Júl örrzelrtlz,vtt tí.inJz) tr,Itlrrhzhrtlok rtrjlrr,

szabályozn1 lchet, nevczzük ezt g hurkot
rzeb*lyorhrtóhuroknak,

A látorfcgzítöcsomót akkor kötöt.
tünk meg Jól, ha két tekerés és r
szorítónyolcá§ §zoro3an elymás mel.

X. 
^ 

lzorítónyolces

Kedves FehérarcrJ Testvérem !

A szorítónyo|cas az .a csomó, mtly
fclhrsználh*tósága mlatt szlntc mlnden'.
nap előfordul élctünkbcn

A megfeszített szorító nyolcas óráklg
megőrrl kczed szorítását, blzto§tn ttrt.
Ja a kötélhágcsó fgkrlt, már csomóknrk
is fontos alkotórésze,

Érdemes lesz vcle rlaposan mcgls.
merkcdnünk,
i Nézzük előgzör nevét, Hlért nevezik
rrorítónyolcagnak t Az ok cgylzerű:

l. .t §2or[lÓ|!§ohlll§tlült u$íllcfi§ ItlrrkJrr vrrn.

össrehaJlítotr nyolcas alakJa vaR ( l .

ábra). A kötélen két olyan hurkot
képczünk, melynek egylk szrbad vége
balra, a máslk szabrd vége pcdlg Iobbra
megy. Ha a nyolcas két körét úgy haJ.
lltom össze, hogy azok a nyolcuból
klmenö szrbed végcket körülrárJtk
(2. ábra), akkor megkepom s szorító"

a§;:l:*:d,!l

J*i{ü}ü_q!!,

,:jil ;,.,Jtil

{iii_iF,' ],l]|_:

,l. t{allólhíi§csú.q\'l" .l kószlt tlrlrél lrrg-
jobb u riatrlltó-
nyOl§n§,

*s
íl. ;l k6*z xrorítónyolcru.

v-r -i j
ll,--\ il

i\]t
,l
{I
,l

t

I

§, (lg5, ctukonl at§gzo, ltngy a *zrtbl<l vógcEet
kilttllztlrJnnr.

nyolcrst (3. ábra). Ha a szorítónyolcart
rrétnyltom, lsmét nyolcrs rlakú lcgz,
Tchát lnnen rzármazlk r nyolcu név.
A rzorító előnév pcdlg úgy kcletkczett,
hogy a két szabad véget mcghúzva a
nyolcas rzorít. Tchát észsrcrű él köny.
nyQn me3érthető r gzorítónyolcrr
cl nevczés.

Sokféle mcgkötésl módJr van. lgy
nyolcasból, hurkokból, átbuJtatálsal,

ü, .\ rz.rrrllóttl"rllcat gyrrrt rrrcgk{il,(.*c l lttótlrr.ct.
l'cli t.,\ lriitolol kt,rcrztll,tlll. kizzrl,tl(,Éí|}Btrll.
2, 

^ 
klitólhőI Z llct{it crlntilrlk, :1. .\ kó|

ktZl,rn.|l. ogytnrllÍtlÓ,l(l(lha l(,fg}lt(rttl, tttlB rr8y.eg}
bttrttk ttlttt keltllkez.lk. {. .\ lxl||(,uy+íorttlxl lx.-
toii,|r.tn n Jollb kózlrÁí,rrnIut r r.z.zt,l (!gy{ltl tt

lturku1 h i kó,íz lr tzot.ítóllyrrlcur, -
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*

lett van (9. ábra, fénykóp). §okan
rosszul kötlk, ha raiz után tanulták
me8 a csomót. Ugyanis a raJzolók tel-
lesen összehúzott csomót nem tudnak
leraJzolnl s ezért a klssé meglazított

7. A csrlszóbu-
rok is gzorltó-
nyolc,e§.

c§qmó rajzát közlik. llyen a ml raJzunk
is. De használatnál olyannak,kell lenni,
mint ahogy a fénykép mutatla.
A szorítónyolcasnak van még egy

erősített íaJtáJa is, az erősítő szorító.
nyolcas (l0. átir4, melynél a szabad
véget két tekerés 3latt bu|tat|uk át.

W*
8. A sátoríeszítócsomó megkötése.

A szorítónyolcast használhatjuk zsá-
kok bekötéséhez is, kis módosítása az
amerikai 'zsákcsomó vagy molnár-
csomó, mely nehezebben enged, mint

9. Helye§en ö§§zehúzott sátoríeszít6csomó.

a szorítónyolcas. Megkötését a ! t.
rajz mutatja.

Befejezésül lássuk csak, hogyan lehet
barátalnkat elbűvölni a szorítónyolcas
leggyorsabb megkötésével, a villám-
módszerrel.

Szükséges hozzá egyméteres zsineg.
Els6 ütem: a kettőzött zsineg két

vége lefelé néz6 bal tenyerünkben van,
a zsineg közepén keletkeiett hurok a
félfelénéző Jobb kezünk hüvelykujjára
van akasztva..

Második ütem: Bal tenyeremet ma-
gam felé fordítom, hogy szepemmel
|ól belelássak, a sárak ezáltal keresz-
tezödtek. Jobb tenyeremmel, mely min_
dig felfelé néz, balkezemhez nyúlok s
a te§tem felé eső keresztezett szárat
alulról mut&ó- és hüveiykuJJam közé
veszem s a két u|iamat karikaalakban
összeérintem.

Harmadik ütem: A zsineget két
kezem széttárásával megfeszítem, miál-

,]',.:,l..'..::. taI a mutató- és hüvelykuJtam között
készen van a szorítónyolcas.

:1.1.'l:l' A vl|lámmódszerr6l most nem közöl
, 
',]:. , képet a Nagy Főnök, kíváncsi, hogy

10. Az orósített szorl!ónyolcas.

Fehérarcú Testvérelm elég leleménye-
sek-e, hogy egyszerú szavakból meg
tud|ák tanulni €zt a t),or§ módszert"

2^

í1. Az amerlkai z§ákc§omó vagy molnárcsomó.

Orülrú fog, ha a sikeres kísérletezés
er,edményét megír|ák nekl s ehhez
minden olvasójának Ii T,ff'r§:Iál

rÁnonr ApnósÁeonr

<- Ecy§xl 
(**

a lábnagysághoz szabva. A íőrúdhoa yagy odaszegezzük,
vagy odakötjiik. A vízi-sí baJtása kéttoll{r evez6vel törté-
nik- Szüksé§ esetén magunk is csinálhatu:rk evezőket.

1. Fill6res vizi-sí. Csak szárazföldi fókáknak. (A. vizi_
patkányoknak már van t) §zükséges hozzá egy kb. test-
magasságnyi egyenes rúd, olyan vastag, hogy a pácienst
elbírja. Míndkét végét fuamvonalasra heglrezzük. Közel a
végeüezkétvdkonyiudat helyezünk el és oáakOiOzztik vagy
szegezzúk, Ezekre jönnek a szintén kifaragott €gyen-
súlyozó rudak (összesen 4 darab). .d r{rd sírlypontjában

er.ő"nót,

Rró

seereljük fel a amik szintén kifaragott rudak

' 2. Összerakható bo6rácsáüvány. Ha meg akarjuk kí-
mélni kacsóinkat a gödörásástól, összerakható áltványt
viszünk. Kell hozzá egy a bográcshoz ill6 vasabronc§ bfuom
vaskarikával és három vé-
koriyo a végén kihegyezett
és az ábra szerint § alak-
ban meghajlított vaspálca.
A vaspálcákat lesz(rrjuk a
íöldbe, ráak.asztjuk az ab,
roncsot s készen is van
ae állvány. Elönye, hogy
könnyen csomagolható és
a földbeszírrással szabá-
lyozni lehet a bográcsnak
a tűz feletti magasságát.

3. Egylapos.sátrak. Ma-
gányos kószálásnál külö-
nösen beválik éj szakázásra.
§apformája,,bordázat-
lalf'. Hátránya a nagy
nyíIás. A ,,bordázott" sá_
tornál a felverés előtt a
sátorlap szélességének meg-
felelően leszúrunk egy na-
gyobb és két kisebb hajló-
kony ágat íélkörben meg-
hajlítva. Yüar esetén
,,átamvonalassága" míatt
a szélnek nern nyujt támadó
felütetet. (ÜgJetjünk a
száirányra l)

Öreg Bagolg, 7?1.
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Prilrr., Mond<l, kérlek, értlemes most kiránttulni?
Jancsi..'fermészeteseu ; kirándulni mindig ér-

demes. Itt a tavasz. Én rnár többször voltam. Már
elég szép, dúrs a növényzet.

Prsía.. Most mi virágzik ?

_"^^ !":::"i, Yol gondolod, ? Rétcn, patakparton,
vagy er<lőben ? Azt hiszetn. ludtrcl, tóg_u 

"iaOn 
aórétcn merőbert más a növónvzet-

P*ía; Igen. Hát nézzük clőször a hegyi rótett
.* _Ja,nesi..Jó; először is ittvan aUan§Űam;rcsin
{Futsatilla grantlis). ]smered, ?

,,,uá;i'k iíjf ,#if* 
i*- ffi§,_", 

van ? Elóször

Joncsi: Ez az. Igaz, már csak clvétve virág-

dii.1l,rm T§,;l* ;x§í;.t":ilfit ffi$;líl:* K i s repí_

, ,. Pis_ttl: }ía Így o"}, J_ó tett volna előbb ki,menni. §zéptet|..yo\a_ a gyüjtoménlru"; 
.t"oori; ;;;, rrövén}.t kellgyüjtenünk, De turlom, rrogy Orte§z ; i;;i; nevok m,agya-ráza,tilhoz^is. Magyaráad fi"g ffi-k--;;ét! Ha jól em-lekszem Pulsatilla grandisna-k hivj.lk.

tancsí: Igon. §ogy honnan szár.m,azik? Majd IT}€g-próbriJlak ráv,ezetni, Ugyelrár tudod mi az a pulzus?
Pista: Az érver,ést hívjá,k így az orvosok.

_ Jancsi;. Nos, ugyanebbőI a tóből szár,rnazik pulsata
i",, "Ti _ 

tatinul annyit j,elont, rnint megver.t, megkoprrgta.-totí. A harangot is ver:ik, tehát átvitt éríelemben pirá*
is_ je}enthet harangot. PulBatilla ennek a kicsitryí,teti
alakja. A grandis peóig uagyoí jelent
, Pista: Ta.valy körúlbelüt ilyenkor voltarrr htinn. §ok
}glren látüam magányos, pici, kék vírágokat is. Mik lelrei-tok ezek?

trancsi: Yalószínűleg aeroni.ltált leszneh Megjegyzour,
varrnak .veronüák, melyeknek virágai nem maá,r§osek,
tranem, joblran látható virá,gzattal c§abgatjr{lt a áenetet.

Písúa.. Na és természetesen
(Hanunculus acer) is.
. Jancsi,: Nem. Az ké§óbb virágzik és nedvesebb róte-
ke.n nő, El ne felejtstik.a kékvjráái, kardlevelű Urp* nd-szírlnat se (Iris pumila),

Pt]sía., Nem rokona ez a pom,pds nősziromnak {Irisgermanika)?

, .íancsi: D9hogy nem. Hiszen a nevúk is ugyanaz. Mo*tvirágzik 
"_.*3ép1 

,ltcy §_árgavirágtr úaoaszí héÖÍcs is (atro-nrs vernalis). Ovidiustól, a nagy római kóltötől tuitjuh,
bggy ezt a rróvényt rnaga Áplródite, a szépség istennOie
növesz,tette a vadkan által m,egött Adonis .i.OrtilOt épúcir,
,min:t kevé§bé csinos rokolrát, a kis pirosvirágír nadrl.-níŰ-
cscí (.Ádorris aestivalis). Innen a turtományos nevük.

Pi.sta: De irrnen elég is lesz. A rót, közepén patak ío-lyik. Gc,rünk, nézzük meg., mi yan öttl

Tavaszi hdrics'

lancsí,: Rendben van, bár itt rnég kevés a Iátnivaló.
Fqv-t"t trónap mulva azontnn itt lesz a sárgavirágir,
kasző p énze sle,u eW lizínha (Lysiurrac}ria numrrulari*). Nó-
hol egéezen benövi a vízparto,t. §gész csomó rokona van a
vízi növény,ek között sőt ő maga ,is ólhet viztren.

Pásío., Na ezt akkor kétéltű növénynck nevez,heünénk.
De találtam már én vízpartou valarrri kékvirágir ,lrövényt
is. Soksror a töve benne is volt a vizben. Naeyorr hason-
lított a nefelejcshez.

íancsi; Valószínúleg az ís volt. Igaz, kicsiü hézagoil
leírás, de viz,bert, illetőleg vízp.arton ,él ,az elóg közönsé}e.s
rnocsdrí nefeleict. Megtalálhatod épírsy, minú a klvá*
mocsári, zsurlót (Equisetum palustre). Kovatarta}ma
olyan nagy, }rogy ezelőt csiszolá§ra használtók, Egyébkérrt
nincs küön termőszára,, hancm a spóratartó a-meddó
szár esúcsán, van

Písúa: Ng folejtsd ki a tlindérróz§út sel
Jancsi: lgazad van. Ez a tratal,rnas fehérvirágú növényigazi dísze a pataknak. Latin neve Catalia alba] btós c§i-nos virágja y&n & naddlgtőnek (§ymphytu,rn ofiicÜalejis. Rizonyár.a isrueratl. Rózsaszírr, i,agy-bíLor virásja van,

v,an már réti bogldrka

I

T

J
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}'istrr: l6otr. l,}tl trrtrntid cstk, rrl*ly,lk ilu u ltun,l,yrirú11
(Árutn rtrta,t:u}rtí,ultl ) ?

ru,rtcsi: |,i.u|§y, rölrlus virágtukarój"a vttlt, enntlk a kij-
z*póllőt úll kí egy rxó 5tt }:unkó, a trtlajclonképpeni virrlg.
Hlóg büdös. §zngáv,a,t cunloííatj* a legyeket. Ilzok uzttüfut
bentoltttoh, rrour tuünrtk kijiinni, rrr,ert börtönükei merov
szőrök zá.rjók el; mikor a ümporzóst elvé8ezték, & §uóíök
ellr:,nkurlrurk éa a }egyek kint&szlratnak. Nem láttál tnóg
soha?

Pdsúa: LoheL Mi van nrúg?
Janrui; Itt van példóut u la,uaszí ltatlkali,n (Pri,mula

voris). }Ia trcgyüjtötl, lepréseled, a vlrág kéntiai íolyarux"
tak követkozüó}rgn rnegzöltlül.

Pd"rúa.; Vnn mtls sórgrr virág is?
Jnncsí., Hrr{ayno, Most virúgzik a tavnszi pimpo (Po-

ientilla ,&r,$rtnrift), t<ésóbb petll§ a flnom gzőróktől s%ür-
kószöltl ttlvolf,t .relyrntl* lloglórku (Ila,nunculus illyricu*).
Vi,rílsja szintón sátl6rr. Montllrrrtgk többet ig.

Pisún; Itllóg lsgz, Norn ilyenkor: virágzik h guöngv-
,uirdg (Co,ttvnllnpiu, muja,lis)?

Jrtrrcsi", Drr íg*rr. Ha kit,rinrluI§tt, vnlóxzínüIeg talál*z.
De ntr felojtxlik $l ,& §nlantorr pet:stl,tiét (Polygonuturnr
rrrull.iílorunr) sg!

pírúnl Mit tudsz tlrről nektrrtr nrotldaní?
Jarlcrri,,, í§rrlekorl növóny. Tőkéje mint]en tuva*gzal c§}&k

§t{y sz.lrrrt h*jl;, A suá,l, iv{rl$k fciső részéti levolgk nórr*k,
alján pg*i§ t zülrtoxíohér v,irágok, Arrikor ősgaetl tt slíú,r

dg van *gy íchór váltoaa,tn ig, §crk helytrrr lnkább oö v&ir
olt*rjetlve.

,Pirúa., No nekeru ológ e,nnyi, rrxrrrdJ ln,káblt ,oly,&t, &mit
nrr:rlt is urrogtalólhirtrrk?

Jancri., Nu ltát itt a, rnoerdrí tlólua.htr (§nttlr,* rtttltt§.
{ris). Dnnek a *árgo virág&ü bizottyá"t,tt igmorod rtu§y, la-
p&üo* leveleivel e8ytitt. §oks,rÁr mnjrlnom nyfi,ki§ vír,bon
&ll. Legmér§e§Qbb növényeirrk c§yikt.

P,isía; Mógis *zt lrallottnnr, hosy biunbóit egzik,
lat,wsí; Ez igaz, de glóbb eeeibatr ú,.t&tjók és oz go,tt.

}egasítí ruórgót; a kápri }ramisítá§íl,ra i.e }raxznír,ljúk.
Jlisúa," De már azt hisaorn, olég lesa Gyerünk cr*ak ou

erdőbe.
!tt,twtí.: Itt már tsetleg üalálsz virágon slarlóedú (§'ra.

gar{n v*son).
Prcúa; ná ism*rem. 1}o tnlátkoatam rnór én u haggma"

8ííl,g(r fio,rnborral (Alliarl,a oílíeinalls).
Jan*s{., Ámüor a levelét óspz,omorz§oltlatl orős hogy.

rnnszt'gu, voltt

r (szenó.
vlrAg

§gltmon pocsótle (.Xutt|alat tetaételtl)

lovrllik n tevólá"g hcly,ón pec*ét*ztlrű folú marrrtl, lnntrtt
növ,ÓIly n€ve.

Párúa; Most, }Égy nzívos ítrgtrulld össze rijvidtn, rnit
lehet találnit §l{ígzör n róton,

Jancsí: Á róten most blaonyá,rt f,r:gsz találni llel,ctld-
ktíkul, törpe nőszlrrnut, ta,üa,$t tr,Cricr*ú ég ha gzerontlséd
ya,n, e§6tlo8 rá.nkndgz mó§ ogy lröktir.csr]rtr.e is.

Pisúrr: Á patak partJán mit tal&lok?
. lancsl: Ott móíí kovós a növényzot, Találsz §óly,phírt,

kégóbb majtl l{zdrrledü, ,tnoetúrl, neíeleiccel, mor§ári zu.t*.
lót, ttlnúárrózsdü C* nuddlul,|lt,

Pisüa., Érr *z ,erdőbon?
Janasi: Az crdőbon? Szamóedt, hagyrnatzugu ,§OrL-

bart, kontyuirdgat, kunlcallnt, guörlgaóírdgot, §alamu,n,
paaséttét é,g a,z ,grdő suólón selynles bogZárkát,

pt]gúa; köszönöm! vasá"rntp szeretnék klrárrdulni ug
órxömmol. Nom jönnéi volünk?

{aneú; Maid mondd rneg, rnikor és honnurr lndutrrnkl'l{d,rlt;us üuth,uu

ltl



í700 W í,-*!YTTfl:'"Ti-'íi
|fiTlt l tun*py ,ÁNos

gOttd," §ettg6l, líu 0dnOk rínt:tltr szőkr:lrrriír, feke tolradrírgos
$errlátr le$6nytlk; ott a tóli insúgakcicirrrr jtrlerrileh rrrór iltt,§
fel,ttivá,rok. Mitttierrtil.t pit,os-ft,lrór-fckottr lrorogkuroxztos
ztl*z]ók, *gytntuhák, rrt&{rt vortul ol tlu,lolva trz 

-',,Ar.}reitl-

írottt" o41y rrrurrkutriborának rr legénys{rgo fisóval * vállárr;
lltintlott fort,, ,mindonki 1lfio7$.i11 igérrybe vun vévrl; rrtégis
9,ly§ucrne kolrprrtl rr vigyázz: trz cntbort,k fegyclryrozettsógl
é; önuralmu pólrlaszoril. ítlog*mk bálrluljírk ',n 

f€ttlixzití,tt
v{rc,st; a_z egynlástril knt.gken tlt 5 nr-rtl fclóltlttltt m$,8§§
z&s*ldrrutlnk mindogy,ikórt méltüsdrgteljesen lrímbílódzó'ltl-
ttogókat, a gyaktlt,latozó SS trrlpig íckotóLle öltózött, íeketa
rohutnsi§ttkos, csiznrás, vöriis kar"gzrrlrrgrrs }tulólíejrls ttrg-jtit. Mltltlettki tesz vrrltrmit. nritrrleuki szenréből ez' baczril:
,,l)er" Inürter konrmtl"

liz n, rnai Néryrotorsaág.
Nittcs, azl, ltiszem, olyutt fulelkű entber, akit a lolhe-

sttló* ettnek n láttÁra lognlÉrbb ngy kitrsil, rit tte fű|gne.
,,Dor ii}trer kotnmt", igorr, h'tllna1l jöu, de n;srn m{r.

rad}ratunk, Au úLi l)rogru,nllíl kiméIo1.1cú, do &zt ltisztlm bárki
által iirömnrel fogadott billttcsekbe ver minket,

VII, fajczet,
ttllllyben kí,d,e,rü,l, ltogy tt kerélepd,rt u|ha leld,ú l,s k(,ll tólttis a, pau1,1ltlt ,,Rei.cltsautobaltrtoltut" nem neltü,nk tuldl,ttth

lel.
Iis,t{, S.kOr intlultrrnk .Du,r:hlrulru (18 knr).

. . lY&sy cualürlóx ,&rt llliltlt:llttll utÉn, Vrrl,rrirogy lrzt $0lt-tlolíuk, lttlgy nri,utátt korexzttilvlrrgődtünk &s osztrrik ht,.
8ycktltl, tn{r lrörrnyű r1olgutlk lusz; fukoznto$ltll n|$gyünk
nrujrl loíoló u llrrjnáig, ú$y is vtllt, cstrk trarn eg(rszcn, lt,t
l+nzdőtttil,t ,rr rtómet r,ílnt! 

- 
krltryorl;tis tlr,r,uágrrtiik, feny{i-

ordők, brizn,tábtók, igen trrorrlttilk tlotnbok "vílltoltlik 'í0l
ggyurüst. .Leíoló rntlntiitrk u§y&n * túrkdr1l xzc,rittt, llti tlzott"
bnn nrégis tigy ét,oztük, lttittl,}ttt, t gósz- nnp r:xrtk tóltuk
vttl]rtu tllrrtgyrrr czl rr 4() kilót,

I\,l{rr csrr,k tiz kilortóttlrro vtí{yutrk Au,§süln,tttóI. Y,ó"
űi§ttózlink az tlltlnlt clteriil{i till.trtvóttyuir, lltlzól,nrr da.i{y !,ík-
nrigott, _]!t.v,,! ltlt,gr:silltrlr vrtltrtrti: rr /.rr.]r frllyó. ltt vrr[ytlrrk
qlo.§t 1000 r!v. tttrltt, ttrl tll)rtyli2,ó tlurgyrit,ok ,l gyllse,ls
I.et:lt-ltv,zöt,l, tl]* (,rl, rrr. í,ltllótryt trrltitt irttrtirlt rr ltrlt gYli37-
m*gylrrtltrk ktit*ziinlr*ttjük, u,kik rr ki)ttttyllttlii rlrllgyilr*ri-

\rI. íejezet
mel,yben xlszlóerdő között l:ottulu;nk btl tűllntlteruba t egy-
,dl,taldban ttem hal hatrrl,nyosan hedétryütlltre, hlgv 'iát

nent nehünlc sztlttttl.h,

Lassalt elórjük a Chieutsroot. MÓrhetolctt n.r&y. llotsHzti,
10 km, m€llett€ fut az orszírgút. lloeoníroilrr szóii- tlsv(i nó.
met §áros. Kedd voll, }tétköznup óc ,nz outi órálrbtrrl, trrilror
megárkezrünk, a főutca cgy fbrgal,mfis kotzó Xófiét mu-
talta, Egyenruha, }rorogkor,onzt ós sétáló gondtalail ombcr
az egész _váro§. Kipt+é tovóbb me5yilnk: az orsz,ág{t,i mel-
]ett ídrvó vcndéglöből kihallaLrlzó virlóm jókedv -elórulju,
hogy Bajororslzú;4 asaíultjÉt korltatjuk,

ó9 km ittnr:n Miin,cltcn, egészon kót§égbcejtő ltupusz-
kodókkal fü§r,$truav€. De a' vé'!cól mégis t.gaX Münóhen,
Nénotor,szóg legrrogyobbstilít és leghÜitu16ltabb vátlotltt.
Eső, szÉl éx trróg sok egy,ób hótráltttt, de &z tttol*ri ltl
km+n szinüo repülünk. A rtap ie ,ki,süt és atrogy bcfor-
dulun]r t fö,uteórr,r: zászlóorrlő ío8o<t. Ázrrn n kór:orr nr{rr
ttll vo]tunk ó* romóljük nz olvusó is, lrogy n.zü gond,oltttlt
volnn; nsktiük cgittóltók ezt a szép fogarlitrtíst, tle azért
titokban *ujá,t m*gunlr&t ütlnspolve, Öútcegoü íeszitve .n
ny6\r§ök§ll, lova§eilturrk .bo (tolüuk bo ,a l<erólrpárr"lktrt) n
nió,-qotlik srúmú 

-Itíiirrchedi 
J Ügondlrcrbrtrgc kupri jírn.

Hutulnrus ópület 8,t, 1l nrüttcltotti Jttgetttllrtlrircrgrl,
*lntclynok épporr nros[ lóptilnk lxl u krrtrltrjriir.,\lttrltri jól
lohct itt, do csuk rr ktií nIiró drgyetnrlleltrn. Á ltrtrlrrtIrlik
titt közel vun a pltfdltrlrtlz (xzu,hnrl 0zt ll, xzlrt }ra.sznr1.1tttlrn,
mort lliston Némettlrxzírgllnn vugyurrk). Hrro kristályok-
}ól c*illngok vanntrk kirrllrvn. Tnkir:rottíj utírtr nr,l§syrtjijrlk
tlz ójjoli.lárrrpákut,,nirltih,nl(Evilügítják u cgllluiiÖÜaíi-ruz
,0nn&n kiinttuló krrznrikrtrr *ttgrtrz/r,rr azutón nóllriké1l lc}ro-
,tetlenrÉ teszi az ulvdrgt.

Mtinclrurr nuFyvli roí{, rr .szó riguzi órtrllméllatt,. Áz, .rr,

vtit'ou, tttntllyet íOrgulnlrrs ó|ele, rtlull,ju, ttz untlx,t.rrk ós
kultürlllisr snínvotrrrl torrzrmk fl,{lssyór neln pedig rr, fiis.
tiilgó gyrirkérrr,ényrlk ós lr*trrlnirig morlern 

- 
ópíTkczú"suk.

l*.aza.t_l, trr,ldn fokozz.r & vítro§ életr,itrn,ugát, ho§y ttolnup
órkozik ,lr ll'ülrt,cr kerlve,nc városá]ra u ,,Ta§ dgr-tieutgctt*it
Kulrst" ttregnyitásóro, Iiltokirrtve ,nz ürrtropsógre vul(r lli.
zus kó*zülődéiltól, rcngeícg ember sznlrrrl riz Űtcóktrn, lrÁl,
móg u ,ttlotlo§ lltrtlraus" az új vóroulróatr $yönyór,fi t{íl-
tíktt* ópülot€ 0lőtl,i lüfi)-rekre 

- 
tncttő tómc$ -áll, v,tr,, zii-

hort6, árug.ok *ztlaclgáJrIrik, kirrtiljók a }turangjirtók
progrn,mrnjÁL De, lropp, 1*-t üt irz itra, l'illrrnatok trlrrtt
nómo csottrt lcsz a no*, ttlron, autók ntegfi||nu,k érr rnirl"
<lolt,gzeln,o ü(rrollyr& iaogeződik, tlhol mogt krrztlíirlik rr
Jótók, most koztletrok l,rint:clttri a krrrlves Ilrtra,sztbÁbítk
funrttrrgmursikúra. . . Látni innerr a Fnnunkii.ctrót is, gyti-
_ny.ürti 11 trohtojo, dtr móg órdekeccbb mír${r lt vörü$ tótdá-
ból épült tenrplom két jell$g?ctux tortlyii; l\tülreltelt ilt,r-ítljn (rr vÉrosü erről l,alrot íolisnret,ni), A var,rrs vilrlglilrót.
ueonban mógis ,n képtrirnk ós rr, ntagr ttottrélltrtt 1lóiirtlult
",D,otlüschos Musculn'd ntlja mo§, lgtizi nóruret rrrúrtka or"A tttcllruika fgjlődár$! tz őgkortól ntóig vtn lrrlnntl cr+r.ltlá-
latos czomlólotosxóggol íolrlolgozvrr, Stlttttnl senr tririrtyzik,
tninrlnn mssvsn, trkrlr rlrodellforttttibatt, uk*lr ó|r,trr,rr§irróg.
ltrtn. 'lkl,t,rnórrz€tc$orr credali tlurubr.lk ir'l nttgysz.rinrtlrrrl rikud"
trrlk. Mittdtln működik, nrittrle,tt íorrrgl nrirtdcnhrlz ltoz'tá
lalret rtytllni, mindent ki ;lelrtt prílbálni, A rtrrizrrutn nlalt
egy há,iryn v,nn, beninr! munkírsrrk rkllgoznirk. Az' ctntlpr
nit,gsztilitJrr, őkut, rlo ttémtik órl nxlzrtttlutl,tlttok lttrrt,rttlttak:
u<+rk 1rrrttt;tós, ólar{,}tű, na,§y búbirl{. Hn ntindt:rtt ltitlli rrkrrr
valrtki, l{i ktn-t kcll ,rnegtentlirr tr tarttreken kerpszl.iil, tgn,zi
nrFEisnl(,róHélrrrz petlig ú-.? butrtrc teljoson oltüllö1.1, irun
kell. ..\ rógl krlptúnlrr.lz ,trl,é$ t,ttttyi setn' eló8. Ivlóg szx,ren.
c,re. hog}, vrtnltftk körprrrlok ix u tertrttlk közrllrótt u leilló,st,e.
§rinte :zérliil uz otnilt,t,. ornikor urrrryi tökó.llll,t,s Ittürrlttle-
let ldtlrat, €gy§rorr$. Mur.illo, Ver Mot,r, llttlren*, Vrrtt l)yke,
Bembrandt logsz*lilt u,Ikotíl*t,iv*ll vtrlt, ttllrr en ttz á,hitÁtos
hangulatú mr]végzot terrrltltrrntr.

Ár' uteák tiszták, az emlrorck is, érr rtyilt u |,okintetilk,
_rníndenki siet. nrittdenkl cl vun íoí{l,rrlva. i)írrttugok {rIltrtk
órt, szétvetett lóbakkal egy lrősi rintlÉknrü elót[i * sarkoít
*edvezmónyes hangverrienlt :lri*tlotnek n, rnunkágrlk rti.
§zére, e stúdióbs. lient megsz,e n Jótókonycíllri scrrgje$yrlt"rr*
körül lzgatott tömeg gzoron§; al;r&trb n,yüí§gó ,,}iititrr ,lu" M§rtehon : Roítlrrlulurrk * íúutc{rru

r
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Most ér a rnegleptrtósl krttéágazik rlz országút" ,\z el-
ágazás iríinya,ilran két táb}a: a,z egy,íkcn: 1. §trttdgarti
Reiclrsautobahrr fr-r}é. A rnásikon: Stuttgart, kocsik ós kc*
rékpároh rószóre tt8 kJri,' 

Általtlrrog az elképcrlés ilg a levorlség, de nem iévet}&.s
ez: c,sak arrtók szalarlllalntk rnjtuk, külür kerókpárutak,
petlig nre|lcíte,,rnitrt rerÍléltük, nincscnck.

- Csak kibaltá,s! -- biztatttak nevetv+: a melleftünk
leszágultló kerókpílrosok minket, akik mrlr mtjelnem teljr:-
sen ki va,8yurlk meríilve a ki]ométere* tolásoktól. ** Csak
kitartás, még csak 5 ,hrn ,trrlás!

Annak is vóge lett egy,szer. l}e rneg is íizetlünk ezórü,
ami rrrost jöti" 15 percig szágu}dturik lefelé, gyönyörű völ-
gyckben és móg naplemente előtt m,cgóI,kezt{ink Geislin-
genbe, g.hr;l a rgáltoaatol+gág kedvéért, egy jégasnaló alatt
verünk .cátrat.

Másnap reggel nrég öltózködés közben meghív ogy
gazdaasszony kávéra, de sajnos, a reggeli már rneg van
rendelve. . . 10 óra van, siettink a bicikliklrez, hogy elinelul-
junk: mindegyikünk rrroglepetvo kiált fel: lrárom íinorn
precsütomény volt miltrlcn lrátjzsákta téve!

}lrdekes, host, Nérnetországnirk ezen a részén majtl-
n§c} ,rninden vátos n€ve 10Ü -lrrrr-es körzeten belül
,,ingen"-re végződik.

Göppingen (itt láttuk m§§ {tz első inrpta.káti:t!), ü.ls-
tirlgen, nregyünk tovlrbb és !2 km-re vagyunk, már a, vég-
céltót. Egy villamossirr is hr:zzli,trk szegődik kiséróú}.

Má.r ott áüunk egy utcasarkon, kíváncsi cmberek lrö-
rülörtiink. Tárgyaljuk egyurás kózött a lrenyomásainkat
ós élvezz,ük a nyári dólrrtárri utea vidám óletét ós a me8í-
órkezós örömét.

Már esti fónyben úszik a várcs, kellemes meieg a le-
vegő, Egyik üóren egy sor zászló átl, §ok német, egy ,ola§u
és két mirgyar. l{atalmars trensparen§ek mondták: ÁNTl-
BoLsEvIsT.\ KIÁLLITÁS.

Á boisevi*tá,k cll*n órzett ellenszenveinket azonb*n ez
esetb€n í}, pénztár§ánk üressége legyőzte. 'Iovább megyünk,

I{atalrnas ptrrfelhő szgrrrtlon. Német mótrrros osztagok
jönnek f.elénk. 'íólurrk, porfelhő, iszonyú melcg, p.orf€lhő,
újra tótunk: igy rnegy cz frrlyton, de mindezért a vidék
sz,ópségo, kátpótol. Hirtelur egy uszoda tűnik elő b,alról:
ege§zert rnodérn vsr,§enyu§zoda. Nóh.ány perc mulva, az
uszoda közönsóge fesztilten figyeli az idegen beszédét, jó-
keúvét és Thornast (rná.r szerepelt a Welsi usztdát}&,n),
aki pompárs lélforrlulatos hasraesós€ivel kápráztatja el a
közönséget"* Bretten, Bruchsa}, lVie,sloclr, nézzük a tórkópet *,
má"snap reggcl; este rnár Hcidelbergben leszün§ íiitk!

{Folytatása következik.)

Á srauenkirche

got magábaszállásra kényszeritették. Küiönös volt így ezer
Óv történelmet egymáshoz ilyen közel éreznirl város maga régies házaival }ragyon kedves,. Á fő-
utcán két háznak a külső fala tele van fre,skókka}. §zelra 1?. sz.-beli híres kalryrárolrnak a Frrggerekrrek az épi,t_
kezései" (Szotrruk ir van.) A lesküiönÖsebb azonban- a
leryplqrn. §ok lolnya van, egyik rrag;yobb, mint a nrásik:
&*§-féle stíluslian van elké§zitve (most is átlványoztali
rajta). j\ tol,n},ai egyik felén kereszt, másikon lrakas v*rr,A templom pedig katolikus és Dómnak hívják. §gy év-
ezred temploma 9b-lrsn kezdték ol építeni, rajta vort 1000
év 1tultúr,tör,térrete, művészettörténeti fejlődese.

;\z estét és a nrásna,pi reggell. ,az ottani bencések tet-
ték Bellemassé, meghivtak vaesorára ,és reggelire.

Epp€n egy lejtőn szaladtunk lefelé, a következő na-
pon, _nrikor egy naga§ fiata,lember ugr,ik ki egy ,autóból
és ,,Állj"-t kiáltott. Tibi let sgm ocsudott rneglepetósé}ről,
lrogy saját unokaöccsére ismert, máris megism€rkedtiink
ervval & kedves nóm€t családdal, akikrlél Emil vendétr;ség-
ben volt, Nem hiába ha}lottunk a német ventlégszeretet_
ről. A Gurtsburgban eltöltött nap egyik legszelrb,-lo1;kelle-
rrrresebb eurlékünk. }linden jóval, életernmrel, jó tarrácsok-
kal el}átva, és félhott"an a jtillakottsá8iól, tűrő'napsütesben
és pmíelürőkbe.n, szaladtuttk l}lm feté, }rogy ott-találkoz-
zunk az, utoljrlra Melknél lát,oti Dunáv,al.

Qsurgrrtt rólunk a veriték, de jól esott mo-ct .l,olgazni,
ennyi (% napos) szokatlan henyélás utári.*. Odanézz Jáno* -_ szólt Bandi trozzátrt, ,-- l)effi,
sokára m{ is ilyerr Roichesautobahnon fclgurrk szaladni!
Az l,esz az igazi, barátorrr, rrcm lesznek gödrök, so kövek
az úton, soha nun kell tólni, c§ak az a baj ". . }rogy ka-
nyarok nem leszrrek. ..

Es tényteg, mint, egy fehór papírcsík, szalertlt el uturr.k
alatt a Duna felé ,ez t }miég ópííésben lévő autópálya, ahol
már nfuy, ktilón e célra épitett hatalmas beitlnív várta,
hogy r{tsegítse a móIy völgylren folyó Dunán.

Áz ulmi evangélikus templo.m:má alakitott Münster a
német gótika csotlálatos nróly, bensőséges a}kotása. Né-
hány percig idózünk benne, mert csak p. urunk vczető
igazolványára engedték ,m,eg a negtekirrtóst és clbúcsúzva
Emiltöl, ak,i elkisért, minket, megyünk a már előre belra.-
rangozott Reíchsautóbahn f,elé. Az épüló,,Autoreichsbaltnstrasst!; ( Imréd.y .} . |tl.ué tel,ei.}
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§ÉNyK.ÉpEz§BTüNK-E no§§z IDőBr:I§?

Április és rrlájtts a rl{rltozó irtőjárás }rónrrpjai. }Iincl*
untalan ,rriegnyiitiak az egck r:satorrrlri ós bőségeserr }rull a
nyakunkba a. uerlvo,l áitlá.s. §r;karr il iérrykipczőgépet csak
fl, na.po§ időkrt t,arttigrrl,ják ós gonrlo.sarr ,:ltiugjáÉ, arnint
az ég belrorul. }trblrt:rr az a,gtr4otla,lomlxrn t,atr is uétni igaz-
sá8! + v[z és it 1rlirll ár,í biz,ony a. gépnek ós roég jolüan
az, ór,z,riken} filrrrlrck, §íiítdkettőt. ílvlrunk kell a rretivcsség_
től. }iz azr:rrblln kol"ántsern jejerrti, }i(]§y nyugalomba
vonlrljunk lénykilpészturlorniirtyrtrrkka1 anrirrt az t:lső fellrő
pqegjctenik az_ ógen. })llenkezóleg! Igen érdeke.s hépek
J,tl,eje következik! Irunk nétrárry áyrrkori témáró1;

I. §'elhők
Májusban látjuk a legszebb íellrőkei, _\z alul sótét,

fclíil _ íehér nagy ior.n!,okír{ cuntulus-nitk hívják. §z,eli
llozzáft a d. u, 2 kör,ril kitórő róvitl zivaiar.okat, I)éielőtt rr
nap mt,lege f o]}liírn fclszálló párratölrregek üsszel_rytilnck
ós las{an Letöltik rrz ógbolt*t. FÓn}-kÉpen a ]{,g_§zpbb ielllríík
czek. A jó feivétel titka: sórga szíirő a lent:stl e]öt{. és 0n.
i]ek ,me€{felelőetr htlsszabb 2-*3_szoros expozícióirlő. :l maijó vórösérzékeny filrnek leetöbbjén a feiirők szúrii nélktil
is elég jól kijörrnek. Különlages góp, vagy urás lelszcrelós
nern szükséges.

II. Nedadús utcti,lt nuppal
_ , It'lű: tnikor l,egjavá}ran ,esik a,z, erső. yagl- talán annális kerlvezíibb, mikor épJren clLill és a náp aiior a felhőkön
§_regyog a neclves s,,szfalt. Er.dckesck az esernyők, hosszü
:rlrrlrok,, t"ükrözé*ek á víze§ utcárr. Ha a nap Ázinte értz-
trrttö a, f,elhők nrögöti ús vilásos vfin: dolgoitralirutr I]6r.
góppel is. Ha viszoní a fettrők saitétck, rri]lariat,felvóte] csirk
nagynyilásit lerrcsóvel lchetsog,es.

III. Netllles u,tctik éijel,i tlildgíttísnót.
[:i|lalatképlrea eltrngetllrelttlen kullék az egésztx

ltagyrryí}il*l'r er,íjs lcnese (Il:ü). ÁlltikErct bármely §éppel

csirrr1llratrrnk. Erdekesek a kivüágított fónytátrlrik, trirde-tések (rr zöJd panchrom anyü8iol} igcn gy.erige lcsz, anná!
t,l,öri*cllll ll, vörös nennfény!). lárrrpák rezgő, blzonytalan tü-
körképci it, kövczeten, tovaillatadó autó Téiysávjái, n-sőtlen,rrtirrdig vigyázzunk, lrogy a. felvétel pitlanaiábaá a lencgérr
vizrsqrp tte lt,gyen, u kép fál;,crlos,- rilctlen, esetl€g folto$
lr.sz, Vízl:selrlreket a lerrcséről tigzh, vattávÁl, soksior mo-
*o_tj, puha 1isztá, zs€bkendővel tírvolítjuk e}.-Á tencsóhez.
"szűrií}röz kózzel nem 

. rryúlunk! ,\ legiöbb esó* képet i&
rryelme§cír elkészít'hetjük esy kapualj, vagy ab}ak biztos
vóclelme alait, Ha mégis lri -kellene 

riienni,- a sépöt bebo_
ritjttk_, ,a .lt,ncstit, föléje tartott kézze\, napelónzőiet, tta*on-Iappul vúdjiik.

lV. Víl.kinl.

, Cl*§ este_ fórryképr,"zhctő, egyéhkónt nem jírr nelrézség-
,sel, &Iinrl*neketótt vigyázzulrk, trogy id.egeir fényforrás
{l:irnp,q). ne. legyen :r kiizellrtn. Tehát falu "vóge, va64y vá-
t,rlsorr kíviili ttlrség a lcgalkalmasabb. Nacyobb vúrosokbarr
aligha lehet_mcgakadályozni, trogy itlegcn iény ne jusson n

fléplc: Mgsficyeljtik, }rogy rr, vihar milyen irányban v,onulés hol villárnlik leg6yakrabtran. A tátóhatriron r:lvonult!
!t. n. száraz zivatarok a legalkalrnasabbak. Á gép*t arra
irányíLv.a g!Ial5r.a, kőfalra frelyozzük, vagy állványr,a csi-
va,rjuk és kitlyitjuk a zárat. Ha a vá,iasztÖtt irá,rrvbart tgv-
szer (t*setleg ,többször is) vitlá,nrlott, becsukjuk (is a feÜ-tel előttívh,at9_. Egyszerű Rr_rx-gép ópoly jó, -rnint 

bármely
más. Tűájátékot ugyarrigy ftin.vképez,hetúIrk.

Y. Pdras levegő
}iső rrlán_gyokran láttrtfó. Figyelji'tk meg. Áz ilyerr

ké,pekeu az előtér, éles, a háttér tókozatosan'elrnosíltlol,,
tabb" Távlatot érzünk, mintha térben látnánk. Ha erdó-
lrclr, utcán.,mé,8 a nap',sugarai is kévékbcn láthatók, a ké,p
ege§zen szop lcsz,

'a'' -. :',i']_+{É,l}ffiffi,
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VL El,dei körl
Felszálló pár* kísérteties, tittikzatos hrrngulatá,t is

mel;órökithetjük. Á jól siket"ül{, ködkóp titka; gzúrőt tte
használjunk! (Vörösérzókeny .* 1ranr,cbront -,- anyag §em
célszerü.) Előtórberr sötét *lak, ág, fa ál1 es a háttér foko-
zatosan el,mosódottabb. Igy ór,ezzük n llóptron a távhaíot.
Expoaíeió-idó igen külrinböző ltl}ret, Vigy:i122onP, a köd
Iragyon csal! Néüta egész vókony, tejfe,hór ködréteg fólött
otl e nal), Ilyenkor világos van é§ a Box-al is sikerül *
pillanaikép. Máskor a va,stag köd egész ójszakai sötót-
séglrc burkolja a tájat. Csak egy-két kísórlet és balsiker
utón leszünk m§§terek.

YlI" Ftlhős na,pleme*te
Yihar után gyakran látunk gyönyörű naplomcn-

tét, A látltataron tűzolrádó fethősárkónyok viaskodnak,

d,sállatolr birkózrr,alr Máskor aranyszél{i lratac*kák úsr_
kálnak a lemenő nap körtil. Nyugotltan nappal §zembs-
fordítjuk a gópet tés a felvételt olyan pillanátban csinál-juk, rnikor in tüze§ korong masa egy ki§ebb felhócske rlrö-
gtit viláa5itja be ,a tötr,bit. Igy nem kapunk íoltolrat ,és ka-
rikákat a negatívon. Előíérnek jó: pár íestőien benyúló
ág, oszlop, virággal s1.1r. I}gyis csak a körvonal láthtó a
képert, Yízpartorr fényes aranybíd em€li a kép órtókét. §l-
áruljttk, aa ujságok ilyarr ielvótelekeü kis§é §ótétebt}re ,m*-
solva, vizparti holüérryes éjszakaként szoktak ktizölnil

I,mt, rnenny,i lott*tőséget nyuit az esős idő is! Ilgyszer
rnajd írunk a téli ros§z időrőt, ködről, szélviharról, }róról
és zuzmaráról i,s. Addig azonban inkább öriiljetek a ta-
vaeznak,

Rulttul,al

}llREK
A Magyer §serkésa szerkesztöségg meleg

szlvvel köstönl mo* ezúton azt a sok ló.
klvánságo{ é§ üdvözl€tet, mellyel olvasólrk
,a hú§vét a|kalmából eltalmoziák-

Bl*Pi. a vlláe iöcserkésze, aki nernrég tól-
tötte üe 8l, évét, ,nyarakil építtetett ,e Kö-
zép-A,irika, Kenya.gyanmaton fekvő Nyeri,
erd6só§ben és ezgntúl ott ,töni a $li idó-
szakot.

Eucharisztikus dl§íhangver§eny a §zent
I§tván-bazlliftábán. A XXXIV, Ne;mzetközi
f;uchariszti,kus l(ongresszus vil,á.sraszóló
ünnepségeim,ek &asyjelentósósú bevezetóji,
1esq az a nagyszabású te;rqllorni d,iszhart,g-
Tet§env, ameiyet rnájus 23-í.n d, u. iél 6
óra&o,r renrdez"nek a btda,pesti egy.házközsé-
gek. A dlszhan8:vel§enyen Mozart, Beet-
,hovsn, Li,szt remekm{ivei szóla,lnak rne§ a
Bazl}ika iényárbarr úszó márványladai kö-
zött, hosy a ha,lr}gatók lelkét az Euchar,i,sz-
tia §zent miszüé,riumármk átérzés,ére e ló-'készítsé,k.'I'ekirrtettel a ía§y, éldeklödésre,
jegyejk elővétctbcn már válthatók Róasa-
völgyi ,és 'fársáná.l IV., §zervi"ta tér 5., a
Szc,nt István Társulat könyvkereskcdésé-
ben IV., Kecskeméti-u. 2., oz Érseki He]y-
tartói tlivata]ban I., Ira,nt-u, 2., az Emericana
jesyirodírjírt an IV.. Bástya-u. 11. és a
Bazi{ika sektestyéjéban 60 {illériöl 3 P-ie,

Vlzl klképző tábort rendez a7 öreg-
cserkószközpo6l 1938 iúnirrs 25.tőI iítlius
t6-is (három osoportban, kizárólag vi,déki
örewczeiök és örescscrkészek számáta) at
Öregcserkész Vízite,l,cpell Budapestell v..
Nápsaiget, (Lcvólcí,rn u. a,) Aki,t érdekel a
tálror, olvassa el a máúus l-i Vezetók Lapia
,mcl!é,kleteként .megig.!e,nő zöltl ll*örlevélben
a te,nn,iva}ókat.

A na*ytábori 956. *z. Vásád,helyi Pál cscs.
dlszelllaóási tartott.

A soprorl 66. sz, Bát|rory cscs. volt cser-
kdszei k{izül azok, akiket az é;lel .tlzéwel
eze!őtt másfeló szó}Jtott; iirrnepélyes talál-
kozóra gyűl.tek esybe. Hrrlaadó isteniiszte.
}etek, díszközgyú!és, csapatIátogatas, közös
vac§ora rették .em}ékezete§§,ó a találkozót.

A szegedl t24 ö, sz. §zlrá}y c§§§, r$ver-
cselkószeitrek Éry Emil orsz. ü. v. ohök, ae
örerg- és vérncstrkószek csapatgyü}ósén
dr. Orrnás Zslgrno,nd or,sz. ügy.ész h, tartott
előa,dást. A c§apát §zent oyörgy rírjá a
lexsővárosi kutrtúrházban. a szent lstván_
,lai pedig a mórtvárosi ku,t!úrházban rnár-
c,ius hó {ol'y,amán jót s,iktrült ü,ute§ólyt ren-
dezett.

Paplrszlvek harca a rá8almazás ellen.
Érdekes nyfintatványt kapott a Cscrk,ész
E§zpelantókör, Dubrovnik szlovén v,ártlská-
bót: e§y papíí§zí,vet, m,erlnrEk esyi,k oldalá,n
angol, fralncia, rrérnpt, vagy olasz nyotven,
a m,ásik oldal,án pedig eszperatió nyelven
va,n fel,hívas arra, ürogy küzttjíink e rágatrma-
zás ei,len. A §zöveg szerint a rágal,mazás
,ma elterjedt az egész világ,ol, bizalmatlan-
ságot és evűlölet€1 1.r.m', ro,mbadónt ár-
tatl,an unbereket, családokat és ne.mzeteket.

A ielh,ívás kéri, hosy aki rnegkapia a szí-
vet, io§adja meg, ,hogy nem enged mtást
rá8afunazni, *- különö§en azt nem, aki nirr,cs
is jelen,; a ío§§z hírek te,rjesztójének peűs
nyujt§on §1 ggy kis szlvet, ialá,tt meg lesz
a hatása.

A2 Eszperanió cserkészkörben szilásyi
Ferenc dr,, aki éveket tölrtótt az észilkeurópai
arszágokban és az e§zperarrtó nyelvet min-
denütl h,aszná.lhatta, Svédországtól tartott
érdekes, élrnénye§leszélé§ével tarkltotl e}ő.
adást. §zilágyi dr. több svód várostran az
e.szperan,tó,ál,tal Magyarországot i§,mcítet-
hette, sőt a svéd rádióban is beszól,t a
magyal kultúíáró}. _ Levelgzö.ket ke,resnek
islandi & litván cscrkésztanfolya,mok halI-
g,atói.

A pócsi
cserkészei,

,,Pius" giinltáz,iu,rrr c§zperanti§tá
x Berényi sóndor gyürúvezető.

A rrrézdöngölök" unokái...
Áz elsö magyar rövidhullánlú versenyt (a

réz rnorsekopogtatólól) réedöneölé§nek ne-
vezték el a versenyzók, valamikor az öskor-
ban, ha iű enaléksze*rr,, 19?5_ben. ..

A Magyar Rövitl,hul,lálttít Amatórök Esye-
,sülretének 1800 tagja van s e,rmek 40e/o cser-
ké,sa. A Magyar Cserkész elsó rnegiigyelé§i
ve!§et}ye _. anr.int a Magyar Cserkész elöbbi
szárnábal me,gjclent beszám<ltóból artól min-
denki értesüIhetett * nagyszerü ere&nény-
nyel vésződöt,t. Április 20-álr,"'r M. R. e. O.
E, saékháuában iaított hár,i ünnepályon osz-
tctta l<ri Anti-bícsi, ,a §serkészszövet.ség el-
töke a díjakat. Nerncwk azoknak. ,akik dí-
iakat nyertek, hanem nckü,nk is, akik ped,ig
csak nézök vo}tunk, érdemes volt el,menníink
,mosnéz$üílk a díjkiosztást: titkáú láthat áu
embet ilVen nag§" mennyiségú és értékes
díia,kat.

A díjkiosatást ,megetrőzően morse jártas-
s,ági próba vol,t, armelyEtt 12 cseikész bieg-
fiyitotta be, ,hogy órti ,a ,,mestersfuét".

Tlzennógy éves rövldhuÜáBú arnatöícser-
kész, Bpcsi. Te is rnár tagja lehretsz a Ma-gyar Rövidhull&m,ú Anrntőrök Egye,sületé"
n,ek, mégpedi.a iunior ta,gia (sajnos, tarsdíjat
még nen fiaethEtsa, de azért résat veheisz
az Egyesülei rrurnkáiában). Jelentkezósi }a-
pot ós szaktamáesot ad,hat a Magyar ,Cser-
kész is, ds azok a kerületi ,rádió elöadók ís,
a,kiknek a ci,mót rnestalálhatod a Magyar
Cserkész ,március l_i szánnának 24, otdalán.

Tömogbélyogek, régl lovelezések, bé.
lyeggyüiteményel vétgle, eladása,
csere" §zllágvl Béla bólyegtereskedö,
Btdapest, lV., l(ossttth Lalo§-ütca 7.

A budapesll 43l. sz. ,,Kinlzsl Pál" cscs.
ótödik éve syűjti a liliomos zászló a|ét, az
iskc}a tanuióit s a környék tanoncait. Ápri-
liisban isrnét ecy új n€ínzedék állott, 31,
cserk§szjelö}t és 2ü apródjelöit a pararpsnok
el,é, hogy lcryada,tmat tegyerck a cserkész-
esarnéuy me.svalósítására.

e<lén3rzáf. Tel. . r4u567
Kiránduláson, táborozáson, a báztar-
tá§ban nélkülózlretetlen. Olcsó ! Pl.
egy esllika lezárására alkalnas 3. sz.
gldrú óra 28 fill{.r. l(apható minden
sza_küzletben. BudáDe§t, Sánrlor tór 2
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Hollandi emlék
A vogetrezang janóoree beiejeztével min-

den cserkész kis ajálrdékcsomagot kapoti.
}lo}l,andia búc§úiidvöz:l,etét tartaknazta: ne_

,mes jácinthagymákat.

A használati utasítás ninden részletre
iE}vi}ágo§itást adott, A végél arra kérik a
virlág külütóözö tójaira saétutazó cserké-
szeket, írják nle§, kivirágeottak-e a holiandi
virágok.

Örömmel érte§ítj,íik a ,kedves ,hoilaldi
adakozókat, hogy e iácimiok virásba iakad-

Magyar gyáÉmány t

tak s e.lleven saíniikkel, pompá§ i,lüatulnkal
méitóan tképviselrik h,azáiukat s a benne ia:kó
rne}es§ztvü nfuet.

A me,lllékeJt írépen a tlárshegyi §serltész-
paíkban virágbalakadt h,ollandi tulipánolcat
ntutatiuk be, rrreilyekot Ba!!a Dezsri pafihgoqld-
nok ülletett el sikerrel a cserkészmunka
leüegvárában.

TEREiiTŐJü(HöZ IiAZATÉRTEK:
Korpády Zo|lán dr., ny. kúriai {ríró" a Jlta-gyar cserkészszövet§ég kiecyerl}itó Bírósá-

gállak hossaú éveken ke,resztül volt e}rlöke,
66 éves ,korában, április lO-én g}búnvt,

lloíváth László dr., orv§§, a 18. L6czv
cscs. cserkésztisztie, ápriiis t4-én, váratlalrrul
,el'Mnvt"

§mlékük legyon áldott"

UZEN Az M. cs.
Többeknek. E§y szeíkesztóség se * így

iehát a mienk se -- válIalja a beküldótt
kéziratok nlegóízé§ét vagy visszaküld,ésót.
Ezért másolatta,l dolgozzaiok, A papírnak
csak e§yik oldalá.ra írjatok s lragyjaiok
rajta sa-é.les margót

Csépea Ferenc, t{agy}átló. Kedves Pajtás,
a tábor éjjeli ijesztsetését íetn tarijuk sem
cser}észszerú, sem valami okos dolognak,
különö§e,n kisebb iiú,knái komoly következ-
ményei is leheínek a fólösleges riadalomatak,
sainos, azért m,éc épp€n elégszer tnegteszik
meggondolatla,n nagycbb fiúk. Jó, él.énk el-
beszélö készséged van és ha rnég vigyázol
olyan pongyolaaágok elkerülésére, amiket
{iem §z§ret a !yomtatott betil (elrémisztö,
le bagózz stb.), írsz majd alkalmasabb, ne-
künk valóbb eibeszé,}ést, * Z. P., Beniczky.
u, §5. Fínom érzésíi, szépségért lelkesedó
szíved van, ezért örülte,m verseid,ttek. Végre
valaki, aki netncsak sirni akar a versein át,
hane.m a termósaetben való gyönyörködését
mondja el. Igy aztán ne sajnáld, ha még
aem is közöljük, mert verselésed még gyenge.
A beküldés lo,rmájáról már u.agyon sokszcr
üzentünk, de majd megint közöljük, fó az
olvasható tintával irás és ltosy a lap esyik
oldalára írjatok csak. * Jéc§al A,ndor Fe-
renc §52. Prolo§usod t}a8yon ügye§, a}ka.lom-
adtán 11o.rrY, bizonyosan öriilnek neki és
íelhasználiák ünrrepélyekre, Másik ver§ed
méc egyenetlen, a gondolata szép, de mi,ntha
rímek kedvéért az érteimi tartalom kiieje-
zése szenvedne. I,ri máskor is! Elbesz,élésed
is ügyes, csak mé§ il€m tudod elés érdek-
ieszítóvé tenni" * Pü§zta§z€rl §ándor. A
versednek olya,n szép a gondolata, ho§y el-
tettiik anyák na,pjára, sőt szeretettel meg is
íogjuk kissé íésülni, hosy aztán majd más-
kor te igazíts,d többször át, mis csak olyan
szépek nem lesznek verseid ruhái is, milt iar-
ta.lmut. _ §z|gtényl Pál. A §zépnüvészeti
Múzeumrói írt cikkedet lsy méi nem hoz-
hatjuk. nagyon szép és mély élményed tehe-
tett, de rrem tudtad més úgy lelr,ni, hogy a
fiúkat megkapja. - Nagy Ernő, Eger. Yer-
sed nagyon szép, komoly tartal,mú, dc kiíeie-
zésben mé§ küzd a nehézségekkel, fla nyom-
tatásban olvasnád mils rrerseJrént, bamar
észreveméd magad i§, próbáld ilyen idcgEn
szemmel nézni, amit írsz, akkor íejlödsz
majd. Elbeszélésetl megokolatlan. nerpr. érzia? ember, logy tulajdonképpen miért is
írtad meg, lrj náskor is azért eze'k szem
előtt tartásával, mert van kéezsóged. *

Dláklály. Fogadas céljából nem &özölhet-jük lord Rothermere címét. * xukorovlcs
llllklós. kilszönjük a képeket. ezek íepíodu-
kálásra ,kevésbé al,ka|rrlasak. Maskor is öröm-

§lí'

mel vesszük. - Ocral Józseli l(lspest. Más-
kor méresd meg a postáfl a leveledet, ?0 gr
helyett 33 gr volt. 16 fill. bünteté§t fiz§üüfih.
B.ííálalot legközelebb. * Kör. Fogalmunk
sincsen. miórt külalted e novellát. * 3?9.
§zívesen eg€szltjük ki, hogy Keszthelyen a
,,Feltámadás" cserkészcsapat eleven vízi-
életet v*gez, * Almásl Istviiu. Versed §zép, de
,mi anrryi verset hirpu,nk, rnely ffiflyire ió, hogy
kónytelenek vagyunk belöle csak a méc !ob-
bakat kiválogatni. küldj azért máskor is. *

KöNYvt§MERTETÉs
Vltéz báró §zurmay §ándor: ,,Vadász-enrlé-
kek,,hor,gásaélfi}óflryek". Franktln Társutat
kiadá§a. Lapunüc glvaslói elrótt isnncri uév az
,,Uzsoki kjs" neve. Melesseívü, a cserké-
szet iráni olyan ilasy §zeretet€t tanusltú
lrásai nrindeil olvasó:nkban ni:lgy visselra,il,got
váltottak ki. Milr,or hatalunas ,nr,üvét lapoe-
gatorn, íl,gy érzom magamat, mimtha e§y
cserkósakií,nyvel,tarpoagatrÉk. Anna.k e1,1e.
*ére, hogy ,elrsó ,piljarnatba,n, rninderrki alt
b,i,szi, üosy a vadászat ós .haJászat homlrrk-
egyene§t eltrenkezik a természet§zerető cser-
késszel. Vitée báró §zur,may §ándor köny-
véból meggyőződrhetünk ró}a, 'hosy a vadász
és a ta,Iász ils ,ierhet lólekhen cserkész. ha
ezeket mi&ly természetszerető lé,iekkeü gya-
koroija. Á riívidr,e{ogott vadász.rósz után a
könyv túlnyornórésze a horgászattal ioglál-
kozi,k, Étresen állást iogtal a halakat ,feles,le-
ge§eü ,kínozrj é.íjeüi fe,ne keshorgok e}len.
Ideál,ja a nc,m,es rablóha,larltat kis mülegyes,
vagy silltentos horo§gal kiicgó sportha.lász,
aki a halat sz"írr,te ,meg sem sebzi, Á szerző
60 éves élettapasztalata után rnetreg szíwel
iesz hitvalllást a horgászat me}lett s , mint
a,lapító,nk, lord Baden-Powe,l ő is a vadá§zat
elié he,lyezi az ígzzi sporthalakra történö
horgászatot. Meles szeretette l kösarj,nti a
Magya.r Cstrltész ,ez.l a gazdagta.rtalm,ú
k{irtyvet s űdvöz}i berr,ne az É,J,et m,inden
,irörüIménye kózött norrleseíl sosdolkozó, a
Jói,sten,legkiseb,b tererntményeit, az filato-

(Dr. §z. P.}

Nogy hoíóképesség
jellemzi az Aspirin-tablettákat. Ellentélbén §ok után-
zaltál, a legkisebb véredényre i§ tágitóan hatnak és
ezzel elósegitik a vérkeringésl. Ez különösen fon-
tos náthaláz és meghüléses belegségek e§eteiben"

R
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DE 06YEIJONí rúlNDlG A BAYEn.KlnE§ZlRÉt DÉ 0GYEIJONK 
'ltlNDt§ 

A BA

MEGJELENT
\Yeber József és Webey itózs-efnél

Bemutató ve0yíanl filsórleíelí lógolíalni glöndásolthoz
címú fitzet. Kapható könyvkereskedésekben"és a kiaitónáll Marx és Mérel tudomá-
nyos m{lszergyár, Els6 Magyar Repülómúszergyár, YI, Brrlcsu u. ?. Ára 1.* tr" P

kat is védö §poítembort.
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A rrrezoí rryúl 6leúe
Tél volt. A rragy pelyhekiren, hulló hó eszevesreit tán-

cot járt es sokszof Csapódott az arcunkltoz, Kemény az
idö. 

-Olyan, amilyenre ázt szokták mondani, hogy most
még ,a kutyát is kár volna kikerget,rri a szabadba.

§rdőőrünknek, Nenre§ Géza báq*inak a vadász_
kutyáia nem ,sokat törődött a hideggel, Áurikor meglátta,
hogy 'sazdája nyakába ,akasztja a 'vadásztáskát és vál-
lá,lá vószi fégyver,ét,, szinte szükölt a lroldogságtól.

Áz erdő etőtt elieriilő t.isztrison ballagtunk az erdő
felé, Lordnak mintha szárrrya nótt, volna, hol crre, hol
,arra sz&guldozott mindaddig, nrig csak a gazdáj.a maga
metlé neiir pafancsolta, Dc attól fogva aztán vigyázott,
nem szaladáálü többó, mert,,vadászkutyabecsületére" na-
8yon ,büszke volt.

Nemes bácsi óppen €gy nagy vadászai leíolyását be-
szélte et n§ke,m, mi}or egyszercsak jelez,ni kezdett Lord.
Körülnéztü,rik. Áz, egyik mélyedésben Nernes bácsi gya-
korlott szeme tónyleg felfedezett €gy nyuszit.

* Níi, ez jó jel * mondta, - Mindjárt az elejón ,ilyon
szép, fejlett nyiiinakot láthatunk, A trátut§ó lábán álló
nyül csak nyiilpapa. lehet, mert a nyúl.rnama meglapul a
fészkébcrr. ha veszély közeledik.

Az igazi vaclász petlig álló vagy fekvő vadra ,nem lő.
Csak akkor, ha a vad lut vagy rnepül. Nyugvó helyze,tben
csak a lesipu*kás ort,vadá,szok lövik le a vadat.

Beértünk az erdóbe. Áz egy,ik íiives r,ószen egy kis
lészekszerú helyet találtam, Nemes báe*i elrrrondta, hogr
a rnezei ,nyulati rryá.ron és ősszel legszivesebben a kukori,
cásban, ré-rlaföldön" füves, sásos helyeken szo,retnek tartóz_
kodrri, 

'szóval ott, ahoi az ellensóg sze,rne elől leginkább
védve' érzik ,magúk*t, Télen pertig nagyrészük az erdőbe
húzódik, búr a*szántások mélyerléseiben is sok lanyáz.
Ezeknek bizony nehéz a soruk. Hóesés alkalmáv&l ,ugyan,
csak íázniok keltr }:undájukat, hogy a lró be ne lepje őket,
hogy levegótrtlz jus*anali és legalább a körlilóttiik ós ala,t"-

tuk-levö ,füvet iághassák. Még sz€r\oncsé§ebbek aza,§, me-
lyek erdőben vannak akkor, mikor lehull a hó. Ezek t,
riasy fátr tövében és a bozóiokba.n jó búvóhelyei és íüvct
taúinak, Azonkívül rásbatják a fiatal csem€ték kérgét,
úgyhogy szinte teritett ásztál vfuja őket. Nagyon ,szeretík
pl, a, fiatal akácot is.

Isy hát rn€gtudtam, hogy e m€gpilla,ntott tisztás tulaj-
donképpen nem más, mint ,,rryúl-szá!oda".

MÖskOrtem Nemes báesi,t, mesélje el, hogy mikor
vannak" kis nyulak és hogy rnítől-meddig tart. a nyúlvadá-
szat tilalmi ideje.

- Kis nvutak? - Hm. bizony nemsokára már lesz-
nek. Febnuár- végén, március elején már vannak- kis nyu-
tak. Még ,csak azok kedvesek ám^igazán! "-* sztllt lglken,
dezve. j §sy-eay nyúlrnamá,nak 2.--B, esetlog 5*-6_picinye
is lehed, A -meáón iends,zerint trágyakupacok mellett, er,
dóben pedi€l valamelyik na8y fa tövében tanyázn,ak.

kóthetes korukbarr már et-elm,onnek szétnézni a kör-
nvefÓn. 

- 
(Úáy 1atizitc ők is tudiák, mennyire íontos a kór-

nvékismeiet.j De ha me§éheznek, vagy veszedelcm íenye_
sóti Oket, siőtnek vissza, me,rt bizo,rry mégis csak _jobb.a
ió teieos(ét otthon ,szopikázni, mint valami sonosz ellenség
i<arniai között elhullani, Négyhetes korukra már m€g
ke}l tanrrlníok az önálló kenyérke,reset nelréz munkáját,
mjert akkorra a m,8,m& goido§kodá§a megszűnik. Bár
azórt továbbra is együit marad a család.

Vadászata február l-tőt szeptember 15-ig tilos. §bben
az időben kütrön}ren bundája i§ értéktelen, mert t szőre
kihullt, Az ilyen ger€zna kónnyen felismerhető arról, hogy
belül kékes-zöld.

Nernes bácsi el,mesétte azt .rs, hogy a víztől m€g§ze
éló ,lryúl csak a legszo,ruttabb helyzetben ugratható vízln,
ellentlen a vía mentén, étők §zív€§en belemennek és kitú,
nően úsznak. Ügy, hogy olyan íolyót, mint pl. a Mur,&,
rövid idő alatt átúsanak.

Amínt bazafe|é balla4Jtunk, Nemes bácsi lrebizonyí-
totía, hogy talpi6 becsületes vadász,

Vatami becstelen, gono§z omtler hurkot helyezett ki s
esv tőlünk megijetlt nyuszi éppcn beleszaladt. Az volt a
siórencséje, Uoijy ittOnén észrévetttü. Ig_y aztán kiszaba-
dítottuk és ele,Üáedttlk a hurokban vergődő jószágot. §ze-o{ 

",§peemann ",Natur-Kalender"-ból

24



Be ggel
szépségrük micrtt

Néhány pillanaííelvéíel a
_ Ar-zal .a. 41egszok9tt túdattal §zemben, hogy minden
hangya, t_qlyt épit, me}y annak állarrdó tat<ÓUelfóbt is szol-gál, mindjárt bevezctőben_egy olyen vándort "emlitek fel,rnelynek,nincsen ál}andó lakása,-hanenr ha onlóan a no]mád emtrerkirzsek}rez, egész életét irton, vaáászaión 1Oiii.
§,sak arrrryit időzik egy -helyben, amennyi etóáónoO aritrÖz,
ltogy pillanatnyi tartozkodhsí helyén lninde"n vadat kij
]rt§on. §z.eqy igon _nagy§zámú család és izgágaságánál
9s1]<.. fa]áqksága és ólelmiszerszüksóglete n,agiobt, fietükörökös tra.isza, vad_ászat és gyilko-*sá.-g. Áhol' iej tettrJtytiti:bői megjelenneE, etőőrseiket-'ólőre kÜdve, idesásen Üirtai-
JaK_ veg.lg vactászterületúkeL Á]is kirtént meg azontranezck tájékozódásg,,' már is sűrú* oszlopokban '-jd,n elő á
törz,s. Valóságos élő folyam keletkezik é§ az ernlrei azt sem
tudja,, ttonnan js termettck lrirtelen elő. Ez a pár pillana,t
azonban arra is elegendő, hrrgy a varlna,k minderi nerrre
€szeveszett futásban k,eressen mencdéket.

N,incs azonbarr oly f,yor6 futá akit a vándor-
!1ngyák utóI ne érnérrek, eiOndes, de'véres tlráma kezdő-dik, m,elyr}rez foglratót a tórténelern senr ismer_ De ez rnéscsak az előhad megjelenése volt. r\ hátul jövö ,naaoszto]
poJc,_.soronként 6-10 hangyával állanrlóa,n vattjat az előlküzdő harcosokat, a froni állandirau szólosedjk os 

-min-
don,, ami g. had színterén ó1 és .rnozogn halál fia. A irátuljóvők valóságos utat hengerelnek ki"6e ezen rlt lnentéiihurcolják vissza a zsákmányt az ideiglenes rejiekhelyre,
esupán az a kü}önbség, hogy artdigra az utak ,lrreritéri
mindkót oldalon sünin egymás mcllett, }ráttal aa útnak,
táma.l:a sra kész nagyfejű" katonák 

-?iiahari- 
m*itÜ"óg"i:

lla , nincsen konlolyabtr ellenség a lát}lat,áron, akkor"az
őrségot foko.zaiosan cstikkentik- ós csak nagfobtr távol-
ságokna kiátlított őrszomek maradnak a,z 

'-rrt 
mentén.

Ilyen biztos feelezet mellett órák, sőt napok lrostizltt, az
őrségek ós a küztlők irlőközbeu vaió felváliása, irneiletü iarta ha<loszlop állarrdó jövés*rrrenése. I{a, a vadásztcrület
vadban gazdag, ,az riíhálírzatot job,ban kiópítik, ellenkező
esctben azonban, csak idei§tones marad, meri, a vn,rl ki-
veszóse után az egész raj fclkcreketlik és irj lrazá,t., vltd-
ban gazdagabb területpt kerts magának. Ánnak jlrllcrn-
zésére, ho8y mily nagy pusztítást v{gezlretnok, eiek ar
állatok,,me6említom, lrogy lláziáIlatobirt, csirkéü, birkír!
szamanat ,sőt lovat is a legrövir_lebb idő alaít ízeirtl xzed]
erek. Ez an &|lut a forróégóv féregiríója, lnert elvonulása
után rninden féregmentes lesz. Ezórü nemcsak fétrrek tőte
az euberek, hangm adoit körülmények .között örülnek is
látogatásuknak. Csotnoki Bélának uGróf Telekí §ámuel
útja Kelet-Afrikában" c. könyvóberr a következóket olvay,
batjuk:

-Táborhelyünkön, Kva Szigi falu mellctt már elüér az
osvén1- a hegyek közé. Kellcmótlen kalandunk volt mind-ján ezen első éjszakán. Yándorhangyák vonulta,k ke-
resrlúl a táboron és ez rrindig kavarodésü idéz elő. Yad
,.§iafu'' ordltozássat ,szaladgírlt rninclenki, mig végro né-
bánrnah eszébe jutot| }rogy parázzsal védekezzenok, Csak
aagl,so§ára folytatlratták o, megszakított álmot'.

Ez a haDgya a trópusok alal,t ót, következó állatunk
azonban nálunk Csonkamagyarországon is,megtalrilható.

Bizonyár.a sok olvasó ismeri az erdőben, főleg a fenyve-
sekben sokszor látható apró tűlevelekból, t€vóliöredét<ekről
{s galyacskákból építetí magas és széle§területű bolyokat.
En *z állat aa erdei .vöröshangya. Hogy ez rrrrilyen- ered-
pn{nyes rovarirtást visz véghez, arról-bárki móggyőződ_
!et, 3k,i_ly,áron ozen rovarokat esa§ rövid ideig'is mog-
Fgyqtl, Na,g:y csoportokban vonu]rrak ki rragytoinyri fési-
t(ükb{rl iires rágókkat és époly nagy csapaíokllan tér-nek is ,haaa, de legnagyobtrrészt egf-egy iovart cipelve,
Nemc-cak a földön kószálnak ide-otlá, tiÁne.m fürg,óü fel-

Avandathangya Katanája rsu.pa l{ard

kúsznak a legrrta§asabb fenyő tetejórc i* és onnau lrcrrrl-ják le ngmcsak a herzryókat és rovarokat, banem azokpetéit, bábjait és minden al,yaíis;igukaÍ. IIa a boly köz-
tetlen közelében levő fá.kat ruár aia1losan megtisztíiották,
ry!1$ nagy,olrb teriiletekr.e vetik ki. ha.sznos 

''működésiik
hálóját,.^Ha egy _ill,en lroty ]ak<iirrak számát átlagban
e-5(Ü0(}0 hangyára becsüljiik, könrryen kiszámíthiljuh
azt. a. }rasznot, nrelyet ez,en állatrrk a íérgek kíuróletlenpusztításával végezrrek. Megbízlrató szárnitások szerirrl,
egy közepes hatrplyaboly napi hússzüksóElcic nern kcve-
selrb, mint 11ro,0{)0 rovar. Ha viszont csak 1(Xt napos nyári
időt veszürrk számításunk ala[riírul, akkor is óví- 10 mjilió
dxra.lr roval káfievésetől kirnélik meg tulajclcrnunkat.

génykénok kezdtek kidülledni már a
szemei a kíntól. Hej, el is öatótte a
rnereg Nemes bácsit s abban a perc-
ben n,agyon örütsm annak, hogy nem
én vagyok az orvvadász . ,.

A végón még azt kérdezte tőle,m
Nemes báCsi, meg tudnám-e mondani,
hogy ha a lregy oldalán hirtelen meg-
lepnénk egy nyula! merre futna az,
]efelé-e, vagy felíeIé.

}íinden bizonny,a"l leieló r.-
&ondta,m én. _ Már csak hönnyebb
}efelé futni, mint fel s ozt llizonyára
tudja a nl-uszi is!

.- Tévedés 
- mondta Nemos bá-

c-qi. - Á nyúl szíyesebbgn fut föl-
íelé, mfu pedig azért, mert a hátulsólábai hosszabbak.

Koad,cs Dezsö

hangyák belső életéből

A l*dalt utja.

I
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ltünwglet ós túrktrcltel

P _,lE
P *.60
P z._P 1._
P _.80
P 1._
P _.4o

A rovarpusz-
tításos években az
erdó azon belyein,
ahol ezek a rova-
rok tauyázrrak, az
erdö a többi, le-
rágott és kopasz
részekhez képest
üde oázis képét
mutatja. Nem cso-
da tehát, hogy az
erdészek minden
egyes ilyen bolyt
valóságos kinps-
nek tekintenek s
a legszigor{rb'ban
üdözik az íl. n.

dipi kísérletek sainos nem jáitak a kívánt eredménnyel.
Mindezek dacára 

-azonbarr nem volrra szabad a kísérletezést
abhahasvni. sót azt fokozatosan folytatni kellcne, legszi-
gorybbáí tékintetbe véve ezen állatoknak életszokásait,"- - (Baross Gábor telep.) nöszler Kdrolv

,rhangyatojá_s"-

cvíiitott bábokért. melvekért néMny ri'ír3]$uufh"Xt'I' 
"?,ÖÍaeizriet< legalább ugyánannyi peng{s kárt okoznak, Az

esviú kutatól aki ezeÖ rovarók riagy haszrrát felismerte, a
ÚB"vótkerőkeí írja : ,,Megkisérelték 

-áz 
_intenzívebb védelem

;;de{iiún ;-OÓÍioiái-rnegosztás által szaporítani. Az ed- Az grclei rrőriis lr.rryy.i 6olru

7?4

_:*.f*t

Állntv0delemb0l omborT6ilglon
Kovrig Béla dr egyetemi nragánt,a,nár, az

o'i ircazgatóia, a -Nemzeti Ujság április
3-i*i §zámá,ba ,,Tisztel,d az é{€tgt" cime[
ma€as i"invonal,íi' ci,kkel írt, mely,roek,,ÁIlat-
védelernböl ermbervódelem" oírn alatt írt ré-
széből következóket kózölü,ük:

,,Az életefienes. emberttien B}fajül,t ösztö,
nöli e}lerrri ,lrrlizdetemben, a iövő kegyetlen-
cései e$gn folviatott üarcban, a léli,ek elalja-
sodá.sának byökeree megelözése, lbklizdése
drdekében hívjuk sesitségre az ifjúságot,

tlosyan? Ök més nem hatatmasok, erőt,
josot-rnéa nem gyakoro}hatnak, fel- és alá-
iendeltségi v,iszrrrlyolrban arrnyira járattanok,
üogya,n neveljúk tehát ők€t azok életónek
tiszteletrben tartására, akiknél hata,lmasab,
bak. akik tótük füssó helyzetben keresik lelre-
tóséseiket. Látszatnehézsés, Az erdők mada-
rai, a réteg pitrlalrcói, a csermelyek állat-
vitága, háaunk, &grtíi,rrrk álhtnópe iijítsásunk
alattvató serege. Rnit,uk gyakoro}ják a hata-
}rlm lehetőségeit, ósztóneii< teiliii!ésének lrclyes
vagy helytelen iránva attól íiigg, hogy a gysn-
:gétrb ij,esztgetését, el'taposását, megkífi rá§át, az
,erős ál'latfajták kerü}ését, féléséi ielenti-e az
if$úsagnak az élettel, az állatvilággal való
,'kapcsólata; vagy ápolását, tápláIását, oltal-
ínat a gyenge, megíigyelését, megbec§ülé§ét
és nevelósét , pedig az eröteljes íllatpé}dá-
nyolrank. ,Az ennbertárs megltélése. me§-
.beoMijbse, tEhát a nemzeterósltö társadalmi
€gyütt]miaiködés kósőbb ielentős mértéilcben
attól Íüsg, bogy á!,latvédelem vagy áI,latkín-
;zás lellernzi-e a gyerekkorban a fiatalság,
nak az é}ettel való első érintkezósét.

Dzeknek a na,gy összefilggéseknek bebő
i,gazsasát ína vi}ágszerte o}fogadj,át
9 filb,núíopia gon,dolatvilá8áb@ éló skaa,,
dirnáv nópe.k ,fupe,n ,úsy. mint a szociátris
áI,|iamot ,óplíó Olaszorsaás, ahol a közel-
mültban g fa§cista nn,cytanács tárgyalta
az áltlatvódElerrrr üá,rrsada,bni jelentőségét
,és kidol,gczia a korszerú irányetlveket. Az
ösatön,ö& es6§zsléses fejilódés&tEk,ie}rct6sé-
cét ,l,átiuk abbanr. hogy wyancs,ail< a &özel-
rnu,ltban a ma,gyar c§,erhészet, tehát a nem.
aeürleveíés,ne* egy,i& &ogért€kcstb,b intézné,
nye vette kezébe az á}latvédel,tm iisyét. Et-
tól várüatiuk kétsésklvül a b,gsaebb ered-
rrrénvt. küIlötrösEn akkor, ha az ál[am,hata-
lom rnaga részéról is szélesebb alaoqt ad
ehhez ,i normzefneve]ő törekvéshez. Érüük
eaalatl aL eüemi és és a {rözópfo,kú oktatás-
*al páfhrúzanros rievetré§ keretében az ifj,úsá,g-
n*k' az réllet tisate,letéte, az áíalok védel-
móre. ,szer,etetére va,ló rrevelését és ,ba'üldék-
lalan ro§§zalá§át íí}ind,en állatlclnzó ismeretes
pratktikárr,alr, ha ke!t, ,az észszerti {egyehne-
zés eszkiiaein,ek érvényesítésével

A társ,ada}om neveléséval egyideíütreg kor-
szerü, poeifiv jos aíkoiásával tesyék lehe-
tővó, hogy n .rend'órhatóságok eliár,hassanak

ailokkal a {et,rróttelrket sze,mben, akik akár
tlp23is{gbói. akár durvaságbírl az á}l,a_tvi,
{:{$61 saúyllrcaü&k és elze| a ros§z pé}dával
,kártékonyan ell,e,lxú'lyozzák az 6let ínegbe-
c.sülésé,re irámyuló nevelás munkáját. Kor-
és oélszerú állatvédelni iöívényt klvárrunk
ie}át. neílcsupán az ál,Latclkban irs m{ikirdő
óletel|v tisztotetéből, d.e }egfóképperi az efirber
védElmébem.

Aki pedi,s látszaf&ultúrÁiának sárvírábói
üöl,ényeskedő lrlnézó.ssel n,em szürrrék meg
csodákoani. ho,sy vannai( rna§ya,rok,
akik ogy virlárháború ttá,n ós a ,íe,m-
zeteknek most ,,békében" is éleire-halálra
tová]bbionyó küzde}me ide.i6n az állatok vé-
delmével blbelődnok, gorxloliák meg: minden
eddisi mértéket rneshaladó szenvedés vár
az ernberiségr,e, ha az ösztöfiél€t céltutlatos
nevel,éséveJ ,rrism fékez-ziik meg az emberi
hadlamok elaljasodását, ha rlcm szíhünk meg
hangoztatn,i és érvényesiiEni az éIet mog-
becsüléséi. elsósórban azért, aki ennek az
idók véctelenséséis áradó- lolyamát határo-
zotl remdeltetéssel útnak lndrto,tta."

A ml sze$Ony |üysyeny tutyánl
Az ab,}akrrk t€iüveg§zeíűetr tehérlenek,

rájrrrk fasy.ott a szoba , páráia. A hó egyre
hu}'!, vasta.gon bgfeü a keítet § pír szítaz
kóró hajol a ieirér ,l,epel fölé. udvarunkat
fekete varjak szesélyezilk. Az utcál iigyEtre,m.
Flnorrn pe}yhekkel szii,állia bc a té,l.

Az abla,kból lútható viliá,s olyar! mint egy
oía,ileshnénry fetér és iekote foltokbóh tóIi
utcarészJet. Meeél&t*ül a kép: beilép a ie.
kel,e jövev&lv kutyánlr és v,orrlt. l\{ir a be-
iárat elött á|\ mesíázza havae bundáját és
vár.

Szegéry" gaadátlat áüat! Mondhahárn,
úgyírevezett ridegkutya. Nem Arany Jáxros
lrathatatla,n költerrrényének, a,,Családi kör"-
ne,* deds kiszolsáJt kutyája, hanem a mai
élet kényszeredet§e. Tá,plál,éka biaonyta,lan,
párnája a lagyos fö}d. É§ iai, meg kell é!ni!
Elszornorit, ho§y e nehéz viszrrnvrr]t vándor-
,lásra laérryszeríte,itók öt ,is . . . § most ne-
künk ajáníotta fe,l szolgálaiait. ,,Mért ne
fosadnók be. ,ha tanyüa mincscn?" * motd_
tam a költővel. És ,befosadtnk. Az áillat
iránti kii,nvörü}et - azt hiszern - titeket is
erre iardított vohm-

És most udvanurkban tanyázirk s el[itáot
kap. lla veróbrajdk lepirk el a kertet, a mi
bozorntos, jövevény kutyát* írangos ugatás-
eal közéjük ront, Lelki,ismer,eiesen 6rzi a
házat, tlá.lás a,kar lenni . . . ,l}íarton László.

zlmnrermann Gú§ztáv l macstátról. zim-
,mermaan Gusztáv dr, a müe§yete,m áltrat-
orvo§i osztályá,nak aö,unktuia, a Természet-
tudományi l(özlönyben _,ahpos tudoiná,nyo§

értekezéssel kel védelrnéró a macskáknak.
tselsortll'ja a m;tcska-barátok és macskaellert-
sések á]iiítá§ait és bizonyítia, ürogy' a mac§-
kával va!ó toglakozá§ me§nyugtatóan ós
nemesitócn llat a íetrülctes gondcl,kodású.
anya:gia§ í}rnberre. A macska érzékeny, ér,
tclmes állat, visekedése lmgyon eredeti,
tanulé,kony, ncvelhető és idomltható, de
csak sze}í l és jósa,cos bánásnróddal. A leg-
súIyosabb vád a macska eJlen az, hogy
hanris. Ez a vád nem állja meg a helyét, a
ha,nrissíg a durva és klnaó bánásmód követ-
keztében jelenlkezik, A cica nemcsak a
házhoz, hanem az emberhez is ragaszkodik,
lla üldözik, termé§zete§en elvatlul, elkóbo-
rol a háztól. A kutya és macska ió barát-
sá,§ban é1 egymassal, ha összeszokik. De
neim sza,bad egymás et}En uszíiani óket. flá-
íaínnál többet lte tartsunk meg a macska-
*ö}y,kelrfuől, a kandurokat nggyobbrészt ivar-
talanltsuk éisza,kára ne zániuk ki óket a
lakásbórl. §zeressük ezt a kedves á}latoi!

illeg§rűnt az állatotnak elkábltás nélkült
levágása. A bE}iigí,nini§zteí a szlkesfövá-
rosi po}sá.rímester, több egye§ület és a mezó-
gazdasígi i<amara i<ózbeniárására e}ren-
de}te, ,hogy ezentíl tkivétel néiltül rnfulden
vágóá}latot kábltás után kei,l kivésezjr}i, le-
hát tilos a zsidó saktete,knek az az á\lat-
kíryz-Ó e§áása, hogy metszés után !,assan el-
vérezttti,k az ílilai,ot.

A Tt§záítú|l Állatvédelml Ecyeslilet
Bagoly-estet rendezett azza| a cél}al. lrogy
a helves i§íneíetlnegviltá,gítá^sában megked-
ve"l'besse ezt az érdek€§ és hasznos rnadarat,
melye{ a tudatlansas és babola íollytán
fáreisnrer,tek és üldöalek. A megnyltó- ós
záróbeszédet Sesztina Nasybákay Jenó elnök
lbrtottg. Tuster Jol6nika etszavalta Apri.|,y
Laúosnak ,,A üa]áknadár" címú költeményéi
és Dr. Nasy .lenó ü€yvezetó-elnök vet{tett
képe*-kel á§ beínüta,tá§okkal ,,A baeo|V a
babma vilásában és az ólő természetben"
címü e!óadását taíiotta meg. hz e.gész
Bagoly-est nagy ü,rrmpólyesség,cel és a lxí-
lás közönsés éld,ík tet§zé§nyi}vanltása mel-
,tett fol,yt !e. Az egyesület nagy szokálhtot
teslz i}y ioltvílá osító e}őadásoktkal a köz-
művelődésnek és mezögazdaságtak. Minden
embqrn€& tudnia ke!l, hogy a bagoly, e titok-
zatos éíjeli rablólovag irélikül ú§y elszapo-
,rodnának a rágcsáló emltlsök, hogy töní<,re
menno egész mezögazdaságwtik.

A tr*n€t blrodglml állatvéitelnl törvóny
érvé,nyes tresz eze,rr,túl a bekebelezett Aqszt-
riában i,s. Az ,osztrák áliatvédö egy€§iiletek
lt$rEs,lil,ie,n iidvözlitk az egyesülés al'kakná.
varl Hitler Adalf biroda,kni vezért és karrcel-
.!árt, készsógasen csa,ülakoznalk B íémet biro-
daimi ál}atvédó szövel#hez és egybear ké-
rik, ,hogy rni,nél elöbb érvényes legyen n,á-
}uk is az 1933. évi némrct állatvédelmú tör-
vény. Rgmélik, hogy már ápri,lis 'havábarn
elórik ezti

:,

t.- *
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llengetrrg rlagy errlő közepÉn rlltlc-
g,ólt nyuszi rrrló hét, kis gyerrnekévtl.
Vidáman, boldogrrn éltek; hiszen ilyerr
nagryszerti erdő nincs töbt, a világein!
A kis nyuszi,k egész nap ,}ra.rrcúroztak
az grdő virágrrs tisztli*ain ,és a prrtak
prr,rtjrirr. H r:: g y tl s|,iilü rra§yorr srrk j:íiÓ-
kOí tu{lot,t ég crre rneg .is tarritoltt kis
te*tvórtli1.. Jitl,szott*k }rrijócskrtt* kcr-
getósdit ós ipir:s-apacsot. Á tlagy erdő
cr*a,kút{y visszhangzoti kaca§írsuktól.
Móg Vórösbegy is megirígyelte ókeL
I}e ntég Sdrllari,gó is. Sárüa,tigóra
H.egyesfiilö ná§yon ruegharagudott,
fiert arnikor bri jricskír.t jtltsztlítak,
nrintlig kikia,bátta, }rova, bújt. Ilarag-
jÁban. fcl-felrúgí,tt két hátsó lá.báva,l
Sirgarí,gó íe|é, a,z meg csak rrevctett
rajta jóízűen. Messziről is vissz}tang-
zott girnyos fütyülése: Itt aan a, fü,les,itt a í'íiles! Szenile, a kis őz is jót
nevet€tt a kis nyu§zik játókán ég nóha
közibük állt kergetőzni. Áiig érte utóI
Talpast, pcrlig az volt a legkisebb
rlyúl u csa]árllra,n..

** Na nekeü jó lá,ba van, T,alpas* mondta rreki, - téged nem ér utól
a kutya.

Kuty*? * csodálkozot,t T,alpa*

- az kic-qocla? Ezí lr nevet ő .rnég nem
hallotia soha életóben. Kutyáról még
nerrr mesélt, nagyapó, aki pedig rnin-
tlsn o'síe mesél valami értlekese,t.

*.. Hogy kicsoda? Majd mcgtudotl
te is egyszr.,r, |ra eljön az Ember az
errlőbe, Én rnár. láttanr limbert és
Kutyát i§, n€dn kívánok volük rnóg-
ogy§,.0r to.1írlkozni.

Tttlpas elgonrlolkrlzva ttgrált lrazu-
ftllé. A 1latnknírl Ieült cgy kicsit és
nőzle a vizet. Nógyhónupos fejjcl nern
tudl,a elgonrlollri, lrogv lclrct az, hogy
ő trz Embert mó"g nerrr isrner:i. Ember,
Emher, iHll1élOl§ette magáhan. Seép
név. Nt_,nt olyan r:sunya, mint Nyttl.
Nyttl, nyul . . , ós haragjában szét-
}ttizt* szája. szó.lói, lrogy apró fogai
nrtgvi}l;rntrr,k. ^-- Mór.í rrenr hívrr,ak
f l)gclíl . lcgrrlábll íá,citnnak? IVtilyen
>zép trév ir.z! . -- Merengósclrííl egy ólos
hang riasztol,t,a fel; Itt a Fii}es, itt a
Fülesl

- }íenj, te Sá46,arígó, már m,eg serl
ismersz? Ktilönben ,is most nom ját-
szoln.

Sárgarigri leszállt mallé egy ágra,
mert Ta}passal rragyott jó barátság-
ban volt.
. -- . Csak vitcelteln. kis krrrnílrri.

btijj cl, mert várn egy hosszri }.rot a
kezóben, um.clgból tiiz jlin lti. És lla
a tűz elór tóged, rrregha)sz.

Srirgarigó megrázta magát és cl-
repült, Nóhárryszor még visszakiál-
to|tai T &Wa,s, tsigg ázz! T alpas, úggtlzz!

§zürke este lett, ntire Ta}pas haza-
ért. Tcstvérei nrá.r mirrtl nagyapó köríl
ültpk és hallgattrik nreséit. Nyur*ziapó
a szentjíl,rroslng,arak a,pró lámpái
mellett pirostojá"sokrlt festctt, Az idén
hírsvétkor mintlen t,ojrlsá,t szótbOrdta,

Jóvőre tóbb tojás kell, mert szapo-
.rorlnak a jó gyerekok a faluban. Az
irlón csak húsz gyereknek volt nagy
kalapja,, jövőre már biztosan lesz
víis-y ötvenne,k. Töbttször mondta a
íiainak Nyuszi apó: Á rragykalapos,
lla,rltarrrhás fiuk uern bántanak ben-
ncleket, Azok jrlk minden állathoz.
ltgy hívják egynrást: cserkésztestvér.
Nekik adjatok p,irclstojást, ,mert ők
m.egértlernlik.
* Apó! -- a uerkészteshsér mem,

Ernber7 * kórdtrzte T,alpas íólÉnken.
Nyuszi nagyaTó felvetette a fejót.

tlrezte rrnokája hangjriban az ijer_lt-
s,egot.

-* Miért kérrleaed" kis 'Ialpas?
Ta}pa* kítá,ncsitn bújt Na8yapíl

lábai}roz. - §zendo lleszéIt az Emlrer-
ről nekem ** rnonrlta. -* il{e§éli tc i§
vala,mit, róla, Nagy,a,pó.
* N'il, jól figyeljetek. Az limber

nagyon vc,.szedelmes a nyul,akr{i t,-
kezdte Nagyapó a meséjét, ..-. íO§rt
megeszi az állaírrk trúsát. Mikor így
ö*szel megzördül az első íalevél, ki-
jön az Ember: rrz errlóbe és nagy lár_
mával lelövöldözi a nyulakat és ,ar
őzeket. Segitötársa is van, a Kutyu,
A Kutya hitvány állat, gyereket. ill-
pártolt tőlünk, szabadban ólő állatrik-
tól. hogy az Dmber hárzá,ban lakhag-
Bon. ő kerg*t benrrünket a varlászó
Ember elébe. Vigyázzatok, gyerekek,
lra jön au Emt}€r, bújjabt el jól. §gy
§mber nekem is ellőtte a tral hátsrt
l&bamat, azót"a is sóntitok és alig
tudtam megmcnteni az életemet

Talpas ijcdten hallgatta Nagyapó
meséjét, de titokbart fúrdalta a kíván-
csiság ós amikor leíeküdí a laputevél
trlá aludrri, sok+iigi ncm jött álorm, a
szemére.

Másnap rr"inarlJ. aüg pityrnatlott,
Talpas kidugta fejét a tevelelr közül
ós rragy iz4lalornm*l rrézgtt körül. A
lapulevél mólye<lé,sóben harrnatot ta.lált. Szépen mcgm,osdoít, nregtórül-
gette prrha arcocskáját, íintorítot1
egyet-kettót {s lassan kihújt fekvó-
helyéről. Yigyázott, hogy ogy gally se
rcccstrnjen 1ngg, nehogy Na,gyapó fel-
ébrorljen. ,\ patak felír veüte útját.
Ugrándozv,n, futot az erdő sréIo feló.
Az ul.olsó fáná.l két há{só lábára állt
és figyelt.

Nagy ,mező terült el az erdő rnellett.

Talpas mes au §mber
* Ide fieyelj, §fu,garigó. Mondok

neked egy nagy titkot. Szr:ntlo m,esélt
nekern vala,mit az l.]mbpről, m§g ,a.

Kutyáról. lutlod-e kik ezek?.- }Iajaj! De fudom ám- Veszedel,
me*rlk azok na§yon, Te nenr ísmerhe-
t. d őket, kis Tnlpas. Mióta te a vilá,-
goü va,§y, Ernlrer nem j:irt az erdŐ,
}-rerr. tla nírgy.on kívárrcsi vagy, ho},
nrr.Jr ttr,lán urár, }ír,tlratorl is, de nerr
ajánlorn. Vigyázz, ha jön *z llmber,

l?rlnd8rölrre
Észuk fele nézel csendbe

S kor,r,y telepsaiL Lé! szememre.

Rad gondolokl ínö§tar leslvér,

Kt rabnál is rabnbb leüéI, *
Mert hat magyarnuk születiél.

Pozsony, Ku.su, U.,goár népe:

Von mfu Isten lenl az égbe'l

ALi hisz még, aki .,em fal,

Egyiitt les2 a gyózelemnél, -
Hidd meg. hidd rneg mögyör leslvérl

MegrazLOdsz egy seenl halnalbnn,

A bilincsed szerlepollan,

l.etérr]elsz o? ós-rögöIce

É" *ugyur.rl irnádkoahalsz

Mindarobe, mindorohe l

Iltóra lÉczló

l-



Ide íutoüt ós örörnóbqxr bukferrceket
vetett a prrba, tutrmatr:s fúben. tlir-
telcn kü]ünüs lrattg ütötte nreg a fü-
lét: C,srru. csall/ Kril llrrcy barna rilIa1,
íutott a rnt,z(irt végig. Ugr.lttldoztak
én hangosan ki;rbáltak, J;rj de órtlt,_
kes! *_ tapsikolt Talpa*s. --- Jót ki-
nyujtotta, a Ir.ya,kát. hogl, mil)dent
lásson. A l{tttyák ulán k(illril)ír ula-
kok jöttek, tlt1,1lt1,1tott, httss:ti, bot:
Emberek, finrllerek! *-, kia}lál*r Tal-
pe§. Kimontl}ratatlan öriinr§t érzett"
l{irtelen felugroti i:s nagy t<ia,bá,lírs-
sal rohafit az erdö feló: --- Lirita,m az
E:mtrert, lá,ttam e.z .llnibe}:t! Au
erdő gzéléről yiszarrózstt. Jaj! * riadt
meg. * Itt vatrrrilk rr Kuí.l*ák rr háíam
megott!, * Már látt,a vil,logó ftlgukat
ós lógó piros ny,olvüket. Na,gy iramo-
dással szaladgólt jolrbr*-lralra. Hir-
íelen a sürű íeló r,ettr: irtját ós futott,
ahogy c§.rk gyöngre lribai lrírták. A
kutyák rrrirrdcniitt rryrrmállan. Jai,
most e]ébc keriilntk.

-, Ápti, apó segít§íi$! *- sza,ladgrili
T,alpas bokortíll bokori§. A szivc irnrrjd
.kiugrott. Jaj! De rryi,la,ll. az rll{l,{rltr!
Odalatrlult az, ogyik otlvils ltr 1iivtllrez

és figyelt. Mellette c§örteütek el a ku-
tyák. },]s egy§zcr csak , . . uramfia! ott
állt előtte 

^7, 
'Hlnber: F'eló tadoita a

lrosszú botoí, felernrllte, helenézett és,..
ijottten uglott fel lialpas és vad irarn.
ban, szírguldol.t a prr,tak foló. De alig
tett nólrárry lépóst, rrr€y rlörrcnóst
ha]lot és ielbukott. Jaj, jaj, jajl *-
sipítottla, -'- a lábam, a lábam. \{eg-
ógette a ,tűz! Apó! Apó, segíisóg! IIá-
rom lírbon futott tovább, A krrtyítk
utá,na. I\4ár ott voltak rriellcíte, nrirrrj-
járt elórték. llsy fa rr,rclletí rrlegpil-
lantotta Srcndét, ;r kis ózot.

*-- Szencle, ,érles Szerrúc, segíts! Á
kis fjz észlevelt* 'falpas rra8y brrját
ós egy,kót ugrással a kutyált tllóti,
ternrott, Rillna, .szemével r{rlracsintolt
llalpasra és futni kezcieti, a slirü fclé.
A kuiyá,k ve§zctt csalrolirl+sill §zende
utrin v.etettók magrrkat.'Lalpas nrégi
látta, arrlint a.z em}rerck is elsza,lirr]-
na.lr mcllcttc ós cllűnnok a siirii }xlk-
rrrk közt. Aztrtu csend lctt, riag!"
esend .l . Talpas fá,tyolos sz,ertrei r:lőtt
ijsszef rr{otttrk ir tarkir vi l,;i go k. l1lá jult,..

Scrkrrn áIliak kör,iilö,ttc, amikor ,ma-
gíhcrz tórt. Nagyrrpó, Ápó tesívórei.
Agsódó arccirl figyeltók a,z ébrerlezíí
kis Talpast,

** Hol vagyok? -* kórdezíe ijedten.
. - It,lhon va§y, fossz gyerek!

lral'lotía Na;lyapó hatrprj{l,. --- Ugy-t'
rnoncltam, ne légy kivtincsi aa llnr-
berre.

Ott ,íi,llt rrrelletle §z,endü is ós nroso-
lyogva nézett rá, barrra szemcivtrl,

** fllcsir]tnrrl a ltrrt),:1.kirt rne^sszc ir
siiriibe. Vóí{re rnegrirrtlik , aa ü]rjözósí,
és vissza,urclrtek. Dc lilítskof nrlm s*gi-
tek, melr1 miljtl rrz í:rr biil(irrrbc k,er"iili,
a tr, hőskfldósetl!

'I'alp,as 1rálásalr rrézr:tt Szentlére é_q

rrrcgfclgatlla, }rogylra ntcggyógyul,
so}ia iölüó n€rn le,sz szófotíildatlan
ils kívr:rncsi. sárgrlrigó az egyik ág4otr
hintázcltt ós 1rtlrrgos ncvetéssel kia-
}tri]t a :

---- U*y*l lriondt.arn, Talpas! Meg-
járor-i tlgyszcll! J(i-e tz llrntrer?

Igri.t

mÉG

és. .. elenged a hadijátékra is...

TIT ütrí.. .

l)e nc szólj senkinek !. ..

Régen törtónt, évekkel ezetőtt. Ámi-
kor Kari rnég kis girnnáaísta volt.

Ott ü}t a ma-sorlik b-ben, az ,ablat(
rnellgtt. Ahogy az ,ember belépett az
osztályba, lo8első pillantása önkén-
telentil is reá vetődöí,t. Dús, vörös
haja messzire lángolt és netn lchgtott
őt észre nom venrri. Fanaszkodotü is
eleget. lla va,lami diákcsin,y íordult
elő az osztályban, a lo§első, akit
gyanírsírtottak, ő volt. Ha a okicsi a
raká,g" legaljára került is, a tanári
árgusszemek őt ,,halász-ták ki lege}ő"
ször. Ha mogmozdult a parlban, má,r
felcsendült a dorgáló hang: ,,Kari,
már rn,egint T}Ém tudsz a bőrödbgu
maradni!" Perlig a iöbbiek még töb-
bet nyúzstigte,k, még i,nkább hancú1
roztak, de ,hát ők kivételesek voltak,

Kari, a vöröshaju
lrta; §omorjay Ferent

barna- meg szőkefejüek. Nekik sza-
bad volt.

Pedig jó diák volt K,ari. Okos, nyílt-
eszii, Igazán nt]m szolgált, rá, hagy
m,indenki Piraskdnak csufolja.

K*ri kiscserkész vcllt a c-sa,pa,trrnk_
ba& móg hazzá a javából. Alig akartt
párja a fiuk körótt, Nem is rnarad-
h&1,ott el a úáboroztisról serrr. Ábbarr
az évben éppon H,alas mellett titöttük
fel sátrainka| pár száz lópósre előt_
tünk terült, el a langyosvízű, tejszínü
b-eltértó, Gyónyörű nyári napok ker-
gették egymást 

'ólóttünk. 
Rspült az

idő a táborb€rn. Ki is lrasználtuk min-
den pillan*tát. Dolgoztunk §zor8alma,-
san. Nom is volt pana§z e8y fiúr&
sem. l)e a legsorényebb a ser,Ények
kdzött ialán mógis Yörös Kari

(Piroska) volt. őt minrlenre, fel lohe-
tetrt használni. Minclent a, legügyeseb-
ben intézett el és ne,tn akadt, aki túl
tett volna raj,ta az ,alkutlozás}ran. A
íalusi *sszonyokra lángo}ó haja, tett-e
olyan mély benyomást, rnáig serrr tu-
dom, Térry az, hogy nagyon n}eg-
szerették ós ha nern őt küldtük be-
vásárolni, rrr ndent kétszeresóért .qóz-
{,a,k a nyekunkba. I)e a Pimska név-
től csak nem tudott megszaba,dulni
Kari még itt §eríL A legrragyobb rej-
tóly, hogy lrogyan jutJratott ol a falusi
uénikék íütébe a varázsszó, de rnásod-
va,gy harm,adnap reggel m,á.r hangos
,,lelk eln Pir a sk fun;' -;rnal fogadták Kaiit.

Mi többick a rléleliittöket, nrjközbenKari bevásárlási könli;jain fogla}rl-
í,oskrrdott, füriléssel röltöttiik el" tJgyc-
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sek bizony jó mélye_n bemerészkedtek
a tóba, de az irszni nem tudók csek
a pert mellett ugránrloztak es lópten-
nyumGn kapkodták le a lábukra ta-
padó piocákat, melyek euen a íryáron
ugyanc§ak ki lghettek éhezve c§sr-
készvérre. Igaz, bo6y rövid időn belül
még a legÉgyetle,nebbje i§ inkább
meg:tanuü úszni, mintsem bogy &
vérsziró szörnyetegek állandó ó§troma
alatt legBe.n. Hát" í8y szórakoztunk,
lubicholtuak, ladikoztunk, amig el
néB telt a délelőtt Kiéhezetten, f,ar.
ka.*tvággyal estünk aztán neki Lz
ebetlnek és nem oseréltük vol,rr,a el
ezetet a lakom,ákalt, e me§ebeli, horeeg
aranytálban felszolgált . aranyvillával
elfogyasztott trlróscsuszájávai seni

Történt azonban egy§zer, hogy seb-
tiben futva jöryr a szakács es lihegve
jel,enti, hogy Pimskrr. móg mindig nem
jiitt vissza a faluból, már pedig htls
nélkfi nem ebéd az ebéd! Hej, a nem-
jóját, ennek fele se tréfa! Negyven
korgó gyomor fürdés után,: itt nincs
vesztegetni való itlő, mert ha itt ki-
tór a lázadás, hát az talán mé§ a
lrancia forradalmat is felülmúlja
borzalmaiban! vlszont piroskával
nyüván baj tör,tént. Taláu megtáma,d-
ták tltkózben!? Kóborcigányok elra-
bolták? Kóbor kutyák felfalták? Leg-
jobb, ha egy egész órs felktlrekedik ós
sgbtiben úünak indul ,a falu felé.
,,Hordá,gyat is vígyenek,magukkall"
- mondta a szakács, ** Lázas kuta.
tás kezdődött Piroska után, do hiába!
Félóra mulva a kikúldtiú.t fiuk is
viszaérkeztek. Közben bírek jöttek
mindenfelől. "Még mindig semmi
nyom..." ,,A vizesárok üres, nem
esett bele.. ," ,,A szám,adó juhász nem
látta..." ,Á falusi nénik nem tud_
nak róla, ma nem látták még.. ."
Nagy vott s, riadalom és az éh,ségről
valóban mindenki megfeledkezett.
Vógrc jó hír is érkezetfi ,,Nyotnon
vagyunk ..;' §,a a bír a ké§őbb indul-
taktól, szárnazott. Á szúksaa^vr1 mon-
dat volt azután jó ideig az egyetlen
vigaszunk De urultak e percek, mul-
tak a félórák és se}rol senm,i ered-
rnény. A €yomrok pedig rijra fenye-
gotőzni kezdtek és ha szegóny Kari
most itt van, hát lett volna mit hal-
lanio kis vörös feiéRek,

Kósóbb mát az egész tá,bor az eI-
tünt ki-q legény kBregésére indult, alig
maradtunk néhányan otthon: a 37.a-
káes, aki frjssen hámozoüt krumpli-
hegybőt igyekezetü sebtiben valami
ebédfélét összekotyvasztani. Végső
haditervü,nk ez volt: Fel kell kutatni
az egész környéket Yalamelyikünk
már a c§e.ndőrór§Te küldendő jelenté-
stinket fogalmazta" am€tyikben kér-
tíik, hogy a csendörök is induljanak
el az ismert nyomon, Piroska fel-
kereseséro.

Egyszer csak ágak ropogását bal-
lottuk. Minde,nki felfigyelt. Kétségte_
len" léptoket hallunk, valaki közele-
dik. De n€m az rit felől, hanem hótul-
ról, a bokrok közötl lúar mintei is
oegtám.adnának? L€heteü€nl Min-
denre íe}készülve léptünk eló a pa-
rÉ§lcsnoki sátorból, bát uramíial mlt
láttunk! .., Kari volt a,z. Bűnbánó
arctal, megtörten ktiaeledett felÉrrk.
Ealapia, a széles karimájú cs€rké§z-t*lap, mélyen szemébe hírzva. Nem
i§ t§dtuk ham.arjá,ban, haragudju,nk+
rr& vagp örüljünk neki? odahívtuk:
-Gyere cso,k" Karcsí ..." És Kari en-

beafejétl?
Azután halkon, töTt han8on, fel-

felcsukló sírással dadogta el Kari a
történteket Egy bevásárlása alkalatá-
val isúerkedetl mes aa ördöggel, aki
megkísértette öt Valami üstfolützó
cigány képébe hijt a sátá,n, bizonyára
azért nem ismerte fel, de meg olyan
szépen, oly,an vígasztalóan íérkőaöüt
a gyerek szívéhez, olyan szívesen mu-
togatta neki eljövendő, új élete gy&
nyörúsé8eít, hogy Kari ráállott a
boltra. Megtakarítotü filléreit össze-
kotorta és anélkül, hogy valakinek
szólt, voln&, & délelőüti bevásárláe
ürügyével felkerekedett Korán indult,
gonddta, hogy a bevásárlást azután-
ia hagyla e§ felkerestg a cigányt
valahol In€§§ze, az akácosoür is tttl,
kis putrijában, Ott a nyílü t{iz fölött
kondérban Totyogott már a búvös
erejú varázsfesték, aminok csak a

sza6a volt valabogyan olyan isnerős-
Azutd,n l,e is ült, az arcdt l,etakarió,ll
és ő csak a m,eleget érezte, ahagy aa-
la?&it öntenek a f eiére. Pár porc mulva.
meg is volt a na8y ,rnűVelet, még tü-
körben is mognózhette magát: hajr
szépen lenyalva, feketón csillogotL
Majd hosy hálakönrryek nem törtek
elő * szeméból. örömrepesve fizetptt
és indult neki a beyásórlásnak. ka-
lapját mélyen szemébe hrlzta és elóre
nevetett a nónik arcán, mikor meginú
Píroskd,mnak, lelhetnnek íogjatr szó-
lítani és ö biiszkón lendíti le kalapj§t
az ámulók előtt Nagy volt a melog,
tűzött a nap cudarul, de ó c§ak §z€-
degette lépteit, hogy rnennól hama-
rabb a piócra érjen. És na8y lendü-
lettel próbálta is már a kalapot le-
time]ni. De mi ez? Megtorpant. .. Nem
jön a kalap! Borzalmag hogy bogyan
bűzza a haját... Mintha ki akarnó
tépni mindon ffiye§ száráL Mi történt
vele? Nekirugaszkoük rljra. De a k?-
lap ,mégsem jön Még egy próba! Ds
most en8ed az erószaknak. Megnézi
s. c§upa§zuroh kalrapot és e8iyszgrüe
megvilágosodott előtte íekete bajána},
titka. Kótségboé§ve csapta ví§§ze f€_
i,ébe a kalapot ós azóta bolyon§ott,
messziről elkeriilve minden élő em-
bert nohogy valaki megsejtse a §zo-
monl történetet De o fiuk elé sem
mert k€rütni, ütiszen most joggal ki-
kecagbatták vol,na. A tóbarr is pro-
bálta lemosni haja fekete*égót, de
nem, sikerültl Hanem egyszer csak
óhezett és szomjazott Most is c§ak a
Bótsé€beesé§ hajtotta haza.

*

Késö éjsza}áig mosogattuk a Kari
fej,ét szegónynek már szinte égett a
fejböre a sok szappantól, miegymás-
tól, de amikor a fekete szurok elól
hossaas munka erednrényeként mégis
csak elővirított újra az elsó vörös
hajftiirt, olyan megkönnyobbülóssel
fogadta, mintha a oíMg legnagyobb
bolilog sd,ga Innne aöröshaicúnak lenní..
Nem ils tudok rótao hogy ké§óbb
valaba panaszkodott volna lfulgoló,
haja rniatt.

gedelmesen oda-
jött. Yalami mégts
történt ezze| a
gyerekkel, hiszen
a szemei mé8 most
is könnyben úsz_
nak- Mi az a fe-
kete csík a nya-
kán ? yedd csak
Ie a kalapodat,
Kari l De KaTi
nem ny{rl a kalap_
jához. Csak fel_
zokog keservesen-
Ejnye, mi lelte eá
a fiírt ? Nyúlok a
kalapjához, hogy
levegyem. Nem
iön. C§ak nem
ragadt a íejé.
be? Nézem a fe-
kete csíkot. káü
rány. Hogy keriiü
a Kari nyakára
kátrány? Ésaka-
lap alatt is körös-
köríll fekete. Va-

w t

ffi#,ffi,H; 

-
a hajdtt De hi-
szeni... Csak nem §zrrrokkal kente
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A §uüntÁ;* mATAr,frfiJl"
{ltcy ttnl(tsxnrrr Ánr: nnrt,ótn;

tla n*m i,* dagadó vitorlilkkol, tltt
mlntlenesotrc da.gadó kobaklr,nl knr-
d,óm ol óletom folyá"sti,,t, íó rrtyá,nr, n
tengeri nr.orlve, rlgy keresztelt rncs,
ahogyan a lrajókat saclkús, tnontlvlin:

rrst"a tllta,tol,í el l.ernlti.qrt:íexrrtr t'r${y,

alrogyurr lorrrri tzokta.
íijjelente viszont a gofőr holrlkílros

mO§tt)tttttl,í}á.m ijesztRetett. ottnáll,t nz

,,Édes jó fiam, nonr hagylratok rád
senrmit, logíoliobb egy kis pilpot a,

fejerlen, emlékezüetóül, h<lgy mindig
it§}' tésy, ahogyan tenni szokn,s",

Anyám megmosdatott, kicsavart
már, rnint úgy, aho8yan mosás köz-
lren tenni szokta.

Itt álltam pirppal a fejemen. Olyan
rassz gyerek voltam, hogy a rrrkonsó,g
}raditanác..iot tartott s egybansúlng
rnegegyeztek, hogy felváltva fognak

ablak}r,oz s a kávéd&ráló fo§anty{rját
kurblizta kcservesen *- irsy, *hogyan
lettrri sz,l,tkt"a, ,- t, i. nielíitt sofítr letl.,
a [fcszkírrllr,riI szrllgált. §át relíleue-
tog vlrlt,..

fi)gyébkónt sz,egtiny hrildkriros nlá-
gotlpa,párn }tanttrosa,n clvesz,iettc a
sofőrrré${ét iri. Kicsapták a taxisok,

s rrrindig ,igy ietí, ahrrgyan tentri
szokta. (A képcn a pepitan,adrágos
mostohapa.pám, sajncrs a póícipő ntlrn
]á,tszik rajta.)

La.tlan_la,s:lRn felcserepedvón, atyánr
nyonr,rloka,ilra lópíem, § a fejonren
íno§őrzaitt rlttdor rnindig enlékezte-
tntl, jó atyám szavaira.

Sokat láttatn" §okat tanultam . . .
Mr:gistnor:tem a Ha.vlicse.k trácsit,

alri z,silipőr a, iolyón., azelótt azonbarr
}rázlmestl)r volt, s tlgy tett, ahogya[
tenni .sztlkta --- már rnirrt amirlörr
háarrr,ester va}a, Pizsarná}an, papuc*-

jn.vítgatta gy*rekkcrcsirnat már
mint úgy, a.hogya,r} tenni sz,okta.

Keseyves éveket szenvedtem át, Es-
ténkérlt r:,agyhá,tyám sógor*, fi, lstro-

mert rninclig a sínek között, hajtott **
úsy ahogyan tenni *qzoktir il,

nóiztártrrát. -- sőt a fordulóknál móg
a váltóvasal is opelált * mír,r mint
ir§y, ahogyan tenni szokta, rnár rnirrt
a Beszkártot illetóleg.

úiio.

nevelni. Előszór egry sofőr nagybti-
tyánr vctt mrl§á,|rQz*§_atyli gonrlrlal

*
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l ctsl a lálxln írllt * z*lllncsörlő rnel" l l r
f ,"i 

-;ilh|*,:i[,iT,: ilil,,fi í,il}*,H§ü E
mtlry,óratott bonnünkgt, * c§&h azután
rlritott knpttt., IrIóH jó, hogy nem kérl, ,rr
ltl íillért, hrrtúr rr v,ón rókók tjkón ól
a rcgie, }ngy *gykor *sak azoknt nn_
gedte, át n zsilipen, nkik úgy üitulál-
ták ól, lrogy lrázíelügyeló rir.Esv ,mírsik nngybótyóm felügyelővolt a Sin-Sing fogyltázban. Nóhn
rngóval vití i* otl; usy{l,nc,sek érrlekal
dolgokat lúülratttm.

is, ea ,moge,*t a.. t.
le§ a háló-grobánr

sz,, a hajót, illot&
berenrlczéerlbett ilí

I
i

]

l

..

E
Aa állaüsgcliditő szöritsképil Dagi,

nre${L köró gyiijl,iit|a ir patkányo-
kat mog íLn ogírrck{lt s tegllrészete-
sen mcp;iclomíi{ őkol, ** tlgy, altogyan
íonni rrzrrkt*"

1,1*1 lJr*J t*§ lt.í,l l,i]i.l rtJJ EiC ',tlí
:Ii ffi trfi *ít :,;i ffi| |lir +
rri
l c.i

n

ri

A divatórukereskodő rab, kivnsn-
landó a nadróBot, m,&tr,fic.l at& fek"
tette a. t, sa.

A fesyőr sóüóliatván csolá(lját a. t,
g%.

NagytrátyámnÁl igen iól óreztgm
rna§a.nl. csrtpán az volt a kellemet]en,
hogy ,s+,tánál vagy fürrlósnél körbe-
sét{rlttlüván n. L ilz"

A gyorsjór:atú fiajó után egy áru"
házba kerültem-

Az ár,ulróz crcnragolójírban óránkónt
180 csomó scbessóggel do,|gozíam,

amit pcrsztt rne5int a papárrrtól örö-
kóltem, ,Tnert a tengorészek mórik n
l,rilvolságot csomókban.

Megöregedvén, pompás ki* házat
réndeztern tre nttrgarnrrak, ami ringotí

€r,:l é!1,1

\ry/ i -Y*-
\r§

a,. t. su; viselkedt€m. Flogy rte is em-
liisem prrrc,pág kor,t€m§t.

§§* . ;E'

Na és, hogy vol{ cgy csollista ís a
Íesyháztran, az csak ',akkor sülí ki,
amikor a kényszer.tnrrrrk*, keretélrcn
fíti kellett fűrészt,lni, mer a,z illető
rigy fúrészclt, mint ahogyan tcrtrt j
szokta, már mint a csellrit illctóleg.(A körrnyebhség kedvóért,,ahogyan
tanni szokta" czentúl riivirlíí,vc: a. t.
§z,)A hárfaművész a rács clé üt és
*. t, sz"

fuyedűi ozomszédom, egy
volt, a.ki a kortjében a fákat
a. t. sz^

borbély
szin,tón

Nyugodtan ós c§endben ólek. Nagy
_} _ viharok nem ,száníják fel lelkem de-

rüj,éi s rnindezt annak kibzönöm,
hogy megfogarltam jóapám tanácsát:
,${inrlig rlgy tégy. ahogyatr terini
szokát*."

Itikó

4 lesCy"r C§erké*Z§zövet§óg _Hlvatalo§ LapJa. §l6íizeté§i ára €gy érrre 2 peng6 80 íi[ór, amely egyezerro },ülrtentl6 be. Égyes sz{rn ára 28 ítll*r.
Kiadia a iflagysí üserkéezszövetség.

Ny§mrrtott Tolnai Nyomdai Mlílntézet €* Kladóvállalat R..T" Budapc:t, métynyom6 körforgógéplin
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