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ft,eWrn€fr,!
Á sd.rlirinu lrcnl, Il7esebeti tillut. !
"Neltt köuiilt meg éuezretkk clőtt
§ rnrisl ttttizeuntbrtn r:satki j tira iűt,tutk
fts híuj últ bronlozaulu.szttult tls
Arcluopter,ír:rleli és laetuptraA " . ,

iYerrr /
Súrktittgok ttttl is élttt:k ! Élnek?

Tupeszkednek ! htíuijs hiillőtesttí:l, . .

Szuj ttklltil ltétsíttutg i ltíng löuell
És lu'l. ft:jilkneli nitrclen lt'iz*s:eme
},ítiqtkus erőuel utlnz és lanqűgi}z.
Súrktittplok éIttt:k ! üInek: u!t!} iqaz !

íis tlunylttiít közt Lriayult csordriemberekre,
]"tiuó széItől óuatt s:ibttritűkru,
!i,ctrtts:tzörgéstőI |étie r:ebbe,|,őír,: $
Á ggtiíla b{ínl, a icllVmtiőrluttltist... d
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S u szr,,ly ahutl bilszke rú, lttng s:ulga ! §

lll r}crt} §zilbad
lrregállrii !

Szütlel.
I.elcsirtl anr.:r.
[(ih artgsítlyozni
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ü u,inúrlen, liut.bő rlis rtelplAt,rt,
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Stirkűryak szetlnek uútrult, uér-utWl
fts |elhttllz.solrirtA mi.nderú, ami ét,ő:
Iirőt, becsii!.eteí, r{ ,,]r"-clil /"^,ltc& tnerését
\|tlrcltk ! Iíisz' rlíttcs*rl cllr,,llr,ílfrjs,
üscr/t buntba, Iarkt:sriuúIti, ttilpttgtlló aldzat.
l\í.ncsenek fb!íak l
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Stirktill11ölők !
Űuörggülr

á cserkrJsz mind rl Szent Györgg hutlí népt !
Akurut-1lullosurrk srikrúxi ueéljtit, n,
Izmos liibtutk r/ar:os dobhqn'í ústi!,
Tiszkt s:rmünÁ, uillt,qű ni:tisil
íls míncleru nehézttt,|;'els:űttL, uad meftsél



nÁnnnA§HÁTÁttHucy ü nx}ipti
Miircius ll-í,rr a I,Iirrmashat:'rrlregy itnnt:liliibc iilliizi!tt. ,\ |rri.

takarri nriir cltiint {,ri a tavalri nallrttg;ir aztrtr íárarlozr>lt, hrlgy
óletrc r:sókoljit a tlrugtlcnrtcrlr fiildvt. I}izorrl, sokat kcll rlrig críil-
kiirlnie az /rlrlott nallsug;irnak. rnlg it tava$z minri"ir biijlit rlii,;rr;i-
zsrrlhntja crrc a koJliir, sz;inalomrtrni,ltíi íiildre, l)c azért szúlr íg;
is a rni rlriiga hcgyünk, kuprirslrgút cnyhítik arr iiriikziil<l ierlyök
is:l soh lobngri, lz ürrncpi r]ísz, Mcrt iiuncpr:Iiink. Szírrntlrrkra.
rcpiiliik szltmiira cz a vas;'trtta1l ir lcgszcbb, a lcgmánrorosalrh iilr,
Itcp; lt h;'rrmashat;irhcgyi vitorIízri-rcpiilótcrl;l új pilritaottlrrlrr;i,
lrvat.irrk lcl. Hogy c;r rrrit jclrrrt llrkrtrrk. crak az ilrti llrcg. aki l/r,.

tott t,tyomo16ót lrajlókhoz jrrtni, §oll viszrintags;i5 utlrrr vi:grc lncg-
értük, hogy 0tthol)t avathatunlr. l'Iogy órrlcnrt:s volt v/rrui. lrz lriz,l-
ltyos, mcrt cr az otthotr gyiirryórr1. Ferryiicr<lii kiizclrórr /rll, szírrer
lrblaktáblirival olyarr, nrint rgy nrtsrb§li hi:rz;rcsku.

Mlir kora rcggcl ílónk az cgész tcrt,p. lírzasarr vógczziik az
utolsó sirnítl'rlt,kat.'I crrrri,szetcscl1 ír rrchczcbb.iót nl'rr clr'rzlí rrap cl-
vi,grrtiik, zírszlrirutl;rkiit iillítottunk, íclrlíszítcttiik ir szrinoki ctnr:l,
v(:nyt. Mtlst §y(,rsal} iisszc;iIlítjuk gópeinkct is ragyogti tiszt;'rla
tiiriilgctjiik nrintlcgyiket rigy, hogy a trrvaszi rrapstrgiirrrak igazr
iiriilrrc tclhct llcnnc, lra v(.gigtáncol a karcsú. biirzkc mlrdarak
lrrifthér szlirrtyairr. A olrnngírrrrk kiirnyéke kínosall tiszta, schrll cg,v
lirrrl,i 1llrpírtlaralt. Mi, cscrkíszrcpiilők kiiliiniistrr izgntoltak va-
gytllrk, lriszcrr trrlajtlonkóppcn rni vagyunk itt ir lrJrzigazrlák, s cr
lz únrrcp is valtíjában a mi íinnclliirrk. A nri iinncpiink, tncrt nri
ícdeztük ícl a Hármnslrirtírrhcgyi,t. mi vrrlturrk a horrfoglalók"
Ugyszdllvlirr cscrkószdiadal, hog}, ez a repiillitercp idrii5 í'cjlőd-
hctctt. Mi tettiik híre§s(: eet a hegyet kalaudc,s tívrcpi.ilúscirrkkci
i,s sok szép repüliívállalkozírsurrkkal,

tlgylítszik, cscrkószba.itiirsailrk is tutIrlrniist szcrezl,r:k rrilir.
h<lgy itt í'i:li6-nrcdrlig cscrkószünrrcllség kósziil, ntt,rt niiir a krlra-
rcggcli órákbarr cgyle-tniisra órkr:ztek a vicliim c§apltok, kicsik.
nagyok egyarlrnt, Aranyos kis íarkaskiilykiikct (,s apródokot liii,
tunk, akik színcs r:gycnruhiijukban, írisscn r:scrrgii kacajukkal, ha'lchet, 

uróg tólrh tavaszt varázso|tak az iirrncpi kiilnyczetbc.
VÚgrc fó1 I!-kor felltangz(rtt a I{imnusz a Cianzgyári cscr-

kószck hauí{szcrcin ó* megkezdíirlött az iinrrcpsóg. Ulbrich Hug,i
tirrsclniik úr, a nri kerlves FIugr! bírlyírnk líllctt tliisziir a rlísz,
ttnclvi,Ilyre és elmontlotta, hogyan ícrleztd,k íel ir cscrkÉszrcpűliík
a hiirnrashatlirhcgyi vitorlázórepülótcrepct. lstncrtcttc ir cscrki,sz-
Lcpiili:s hiiskoriit, a szivtis cstrki.sznrutrklih1ll srílrmazri szó1> crctl-
nr(rryckct, A csrrkészrellirliik nevclti:k ttitttlazoknt a rtpiiliicgyt-
siilr,ieke t. niclye k trra r,észt ki,rrrek a hármashatlrrlrcF},i rcpüliínrurr-
kából, Hugó b;ity/rrrkat beszórie utlin meletrlcrl iinrrrpcltc a kiiziin-
só8, hiszcrl köztutltrrnirsú, Irogy annak, a lragy nrunkirnak. rnrll,rrck
,{yümölcse tz a gyiirryiirit repiiliiparadir:som, oroszliirrrószót íi
vúgeztc cl.

Ezutiin vitóz NagybIiirl,ai I:íorthy Istviilr. a tr4agyar Acro
liziivctsi,g elnijkc rrirrrrdtltt irvirtlltlcszi,d(t. Kórtc ;r rclriiiiiiijírsirgot,
!rtrgy br:csiiljq fic§ (2t az új rcpiill!tltth<lnt, nrc'ly ir ncrrrzr:t ii!do-
zatktlszsógónck kiiszönhcti lítét.

r\z av;rtóbcszírl rttlrtt a rcpüliiiíjírsrrg kiiszijnctí:i iolnrircsoltuk
nrirrdazt,rkrrako akik rí,sztvcttck a rcpiilóotthon lóttsítósí:nck tltun-
k;i.i;illarr.

\/tgiil a kiizönsúg rnegtckirrtettc az írj hangárr:kat ós a sok
sz(p vitr.rrl;izrircpiiliigi,pet, rnclyckct szép sorjában kiiil}itilttutlk a
lrangiirtlk clt1, Sajrtol. rtcrn volt.szól. ígv vitorl;izórcpüli,st l1§nl
tutltutrk llcrnut;ttni, csak lróhiiny,siklri-góppcl vt(gcztiink bcmuta!t,
gvlhorlatokat. A kiiziirrsi,g stlkat mulaszt(,tt, ho8y rre m láthaitn
;r lrl'trrrtasItltllirhu6yi reptiliikct vitorlirzni, visztlnt kcllcrlrcscrr
tr{zt( nlltút az irrrrrcpsÉg alatt. nrt,rt nalrsiitésrs, cnyhc irlíi volr,
Mi. rcpiilők 1rcrszc akk,rr órczziik jó[ nlagurlkat, ha olyitrr trii,
lzúl f r'i |. hogy csak nigyki,zláb lclret fclmclrrri a starthtlyrc. I)t,
lriit rcl;iilrri d,s repirl(,st ni.zrri kót cgészcn küliirrbiizií íajta élvczet.
Mikor kcllemcs volna rrózni, akkor nenr lclret vitorlirzrri ús for-
tlitva. },]zúrt ncnl cleg ni,pszcrű rn(,g nra scnt a vitorlúztircllülé..
mcrt arnikor nri tlolgozunk: rcpiilünk, akkor az clnbcruk azt
nrorrdják: Nnna. miir nrcgirrt itt viln ez a krlmisz szeles irlii!...
l\ rni koratnvaszi imiirrk, rnellycl a Minr]enhatóhrrz íortlulunk,
rn(,6is csak cz lehet:

hallgastl nrcg a Te hií repülő-fiaic1 fohászát ós arltl-
repülóévadbarr mcrrnél tiibb komisz, szelcs idi!rrk

,,Istctrcm,
hogy az idei
lcgyen!..."

líi. Kcmény §ándor
cscrk. repűlli-rrktat,i



A talaJvtz átszlvórog a gát alatt A nyulgót

Áryíu fl, Iíöup,orrúí VíuiteIeporr
Fent a YÁg, Garam, Nyitra, Morva és a többi íolyók ontották

magukból a hólevet és ldehaza Peston az alsó rakodót rég elárasztotta
a víz és mÁr a íelsó rakpart ls vlz alatt áll. Lassatr, de állandóan eruol,
kedik q szürke vtztömeg Ós mlnt minden partmolletti területet, lgy a
I{özponti Vízltelepet ls végveszéllyel íenyegeti az árvlz.

Március 18-án a HÁrshegyen megtartott 11. sz. Tisztitábor
résztvevót, valamint a t97, sz, Baross cs. cs. és a 267, az. l!íagyar
Nemzetl §zövotsóg cserkészcsapatának munkába állott tagjat dpí-
tenok gátat az riradat ellen és sikerül ts a kttódulni szándékozó vizet
medrébeu megtartanl.

Nébány nap mulva beáll az apadás és annál megdöbbentőbb az,
hogy márclus 29-én tsmét megszólal a Szövetség Központjában a
teleíón. ,,Az r{abb áradás 8 centírnéterre áU a gát alatt l A gátakat
mog kell eróslteni l Ismét, áradás vÁrható l"

A Népszlget nagyrészo vlz alatt áIl, mlre ktérünk. A nyaraló-
házak ablakán bomegy a víz és * a másik ablakon jöu ki. A római-
fürdól partról a4 eyik bázat elhozza a szél és már itt sodorja a §ziget
partja mellett az áradat. Odaát a pestl oldalorr, valahol a Váci-tit
melle.tt köt ki. . . A csónakházakba úgy a rómal parton, mlnt o
szigeten egyaránt betódul a víz és számos csónakot megrongál,
tönkretesz. . .

És ott áll a Központi Vízitelep, négy hatalmas csónakházában
négyszázcsónakkal.. . Valamennyi csónakn egy-egy c§apat, egy-€gy
vízlcserkdsz beteljesült álma, vágya. . .

Az áradat enrelkedlk. A vlz íeltartóztatlratatlanul nyomul... l
A talaJvíz nrár nálunk ls behatol a csónakszinekbe és a padlódeszka
rései közül bugyog eló. A íöldszinti sorban álló csónakokat, már
lassan elérné & víz, de éppen rnost órkeznek a347, sz, Uj Magyarság
cs. cs. mentőórsel, rragyrésat diákok, kiket az lskola igazgatója ez
alkalomra az óráról eng€dett el... Munkára firik t Csak ennyi
biztatás és a csónakok már biztonságban is vannak . . ,

A hatóság közbon kilakoltatja a Sziget lakóit, majd lezáratja
rendórlrordonnal az egész §zigetet, senkí illotéktelerr, kíváncsi nem
Jöhet be.

Megórkezhek ezalatt az elöljáróság munkaosztagai is és most már
hatalmas tempóban íolyik a gátépités.

l.-

A nagy Duna íelól kegyetlen szél luj. Méteres hullámokat kor-
bácsol. Az öböl azonban csendesebb és a maga csendességéberr folyton
szivárog át a gát alatt a talajvíz, A kereszt elótt már batalma§ tÓG3ák
állanak. Kint, a kocsirlton patakok erednek és * nrint a lregyi pata-
kok *- dppen olyau csobogással rohanrrak elóre . .

Á nyulgát készen áll, az áradat gllen egyelőre mcgvéd. Alko-
nyatkor hazamennck a gátépítók s csak a szolgálatosok lapát|ainak
kongása és a talicskák kprekeinek nyikorgÁsa hallatsztk olykor.
Az elól|áróság derók mérnöke * Gorgely LászJó * csendeset legyzi
meg. ,,Már nlncs mtt dolgozzunk. Most csak a Jó Istenben bláatunk.
Mi íölépítetüük a gátat. Most már kérhetJüL a Teremtót, hogy
vigyázzon ránk. . .' *

Esto varr. A víz egy óráta már, hogy nem emelkedett. A szél mé5
htdegen íúj, de azért érezni a tA,vasz illatát. . . 'favasz, cserkésznóta,
vIzcsobogás, a víz íölé nyuló zöldeló ágak alatt elsubanni, az evez6-
lapátról lecsöpög a györrgyszemnagyságrt víz . . .

AbrándozásunkbóI különös látvány ébreszt íöl. Egy kis bárka,
óriási tlszólrázat vontat rnaga után az öbölben. §lrtelen kiabÁlás,
düböígés, recsegés ós a nagy rlszóház hátsó írontJa sülyedni kozd.
A kis bárka nagy tiggyel-baJjal blrkózik a vontatókötéllel, _végül
sikprül a Vízitelep sóJapartjára kthúzni az úszőház orrát. Eppen
idejébep, mort a bátsó íele már íeneket ls ér. . . A víz óriási §ugárban
ömllk be a most íplszakadt réson. Megtölti a hátsó kabinokat és l
pompás tlszólráznak mÁr c§ak íelo ált kt a vrzból.

Az éjszaka nagy lzgalomban telik. A felállttott gát6rség villany-
lámpával világítJa mog az ldeiglenesen leszrlrt vlzmércét és s{lrú
idóközökben lda á Jeter*ést. Nernárad. Nem apad. Áll a vízmagasság.

Reggelre ugyanígy. . . Nem árad, de nem ls apad. Az I. sz.'
csónakhÁz padlóJához mérve 80 c€ntivel magasabban áll a vlz. Ha
így marqd, kót vagy három napig, a talajvlz tesz mindent tönkre.
.. Nehéz percok, órák, íélnapok telnek ilyen feszült bizonytalan-

ságban . . .
És végre, szombaton délre egy és fél centlt apad. . . Zsiml, a

Telep vén kutyáJa vígan lubickol a jéghideg vízben. Odaót még
gondolázva végtg lehet eveznl a Meder utcában, mintha csak Volencé-
bcrr volna a szövetségl zöld ladik. Osak arra kell vigyázni, ltogy az
ember rre hajtson a jÁrdára, mert ltt sekélyebb a vlz és megíeneklik
a ladik...

Lassan visszatér a vidám hangulat és mindenki boldogan sóhai-
toaza: l{ásíélcenti l Máslélcenti... l

Estére már 4 centivel száll lejebb és másnap reggel már 10
je€ntlt.qna.d a Jó öreg Duna és isnét hátára veszt a meg$esztett, de
már rno§olygó liliomlapátos ítrlkat.

Tavaszi íráp §üt. Mosolyog minden. A Jó Isten vlgyázott azokra,
akik igyekeztek ió munkát végeznl. . . Szokergs Foron..



M EM ENTO
Yitéz IIctIy l:'rig!]es: ,|Ii!|JJiilők előte !o' cinúl nost meg-

jelcnt rutgys:eríi köttyuébő! közöljiik uz alábbi. részlete!.

.\ sajtóharliszítlliis jelcrrttlse 1918 augtlsztrrs 23-ról :

,,l1eft1, Frigyes tábori pilótát, ki ligi győzelrnével szerzcIL
rrtaglitrak lrírtrevct, a Ncrvesa-lrídak lclett repiilógépóvei ógve
lolőttdk; l{efty ejtőernyőjóvcl 4800 nr nagasból kirrgrott ós
éIve föltlet órt. I-Iöfer -s. k.'l
Pianzatrtltr st,artra ]iészert állunk, Sirtt l)onr\ di Piave irálrvzibóI

ellcrrsógcs repi,ilőrajt jelezteli, Alig félóríja szállt lc portyázá§ból
c§Oportullk, Így móg c§ak nóílyen indullrattttlk,

I)e trrlrr berreg is a telefótr: * l,]lhárittisra 42. J, §ürgő§en l...
Négy gép rcbbetr a levegőbe szinte cg_\. niásotlpcrcben és erős

kapaszkodássa} lralad a }Iontclio ir:inyábaIt. Susegatla táján ntár
4500 nrótcretr járultk.

Az cllerríél lassatr kivclretővé váIik . . . Eí{y, ketfőr háronr,
rryolc, tíz, t,izenegy . . . I-Iarrriot-varlászraj, atrreri]raiali; Lássrrtr dl<la-
lognak fclénk, lagtlzórlásuk }rosszatt elrr_vúlt. }Itrst lrirtelerr nagyivíi 

.
íilkür,bc fejlőrlrtclt fel,

llz iiomoly kóp .-.. hog"varr is tillunk rrri ? Hátanr tnögöt.i 30-*30
móter távolsllgbarr figyelrneserr uszili a lrárolrr ktsóró. 1\íég egy pilla-
rrat é§ összecsaputrl< . . .

Az ejtőernyő l *- villtrrl át agl,anron. Ilagasalr a szernl,ó<lő
íclctt siktik át a pillarrtásonr, rajta ülöli a lleineckc-ernyón, rrtcly
zsákba gvömöszölve, párr írt hcll,ettesít,

Iiiiliirrös. NIa vittenr első ízbetr magatrrnal, trrlárr cstrk próba-
képpen, trenr ltólr5,clnretlen-o rüjta az ülés ,'.,- l,íliltcvcdereiur csak
íorrnailag vatrnak megkötve.

1\lilrcli is szorgoslrodlli ? Altán_v kísdrlet, anltl,i liudarc eddig.
}{enrryi cnlberl szonréIyesltő lrtlnrokzsák hasatit szdjjtll a kisdrlete]i
sorárr l }Ia rrrirr a gép ég és ugrarri kell, teljcsctr rnirrdegy, varr-e errtyő.

Dc az óleLösztiitl nagyobb ** hátha llrégi§ ? Áz övczet lrapcsai
üléseirn karfáirr csüngenek. . . A kövctkcző pillanatban rrár riigzltern
a nlagassági korrnlttll,t, lerátltotn kesztyűilllct s egy kis erólködéssel
sikeriil az ernl,őt felcsatolni,

nlirrdez csak ntásodpcroeliig tarthatott. Lehajololi a kornrírrry-
rögzíLő csavart rnegoldarrin eblielr a pillarrlrt.brin e ln(it0r cgyettletes
morgrisrtrba új }rarrg vegyül. Vagy csali ki,pzclőtliitn ? .-. . Mitrtha
gépíegyver kopogtra. . .

Ösztölrös érzéssel dobom fordu}óba a gépeL ós pillantítsonr tal:il-,
kozik nlcssziról összeíutó,,sínpilrok' ezertryi íelrér-sírrga íoszforos
csIkj/r val.

l\{cgleptek ! *.. Szetnbetr velenr a Hanriot-rrrj. A füstcslkolt
végei megvillatruak ós ölembetl elvágritlnak : ** Urislcrr l . . . A ben-
zintartály l

Ilcrnény éles fütty, -- a tartály lábainrnál belrorpad, arcorn
elótt pctlig kékes lárrg villan nleg... relneg, ttlncol, min| eszevcszett
kobtlldotr lidércjátóka. *- A gép óg l

Íigek l Nirrcs lrősi póz, latolgatás, csali a rrronckvós ösztönös
keresése. És a tehctetlenség, félelern, szabtrdultriakarás, elkesercdós
§ a fclhördülő düh préseli ujjainrat a billentyükre. A korrnány húzti-
sára a Slroda felágaskodili s orrárr át tüzct okádrrak a beópítctt
gópfegyvcrek az trlleníelek feló.- - 

DÓ mindez c§ak pillanat trrűve. Á kormárry fogantyúja clcsuklik
kezcmbcn, gépenl megcsúszik. , . Iigy lövés a rudat dcrdkban találta.

A többi már csak honrál1,os emlók . . . A tárrcoló kobold<lk
elharlyatlanali. s a lábainrnál Ióvó tartályból a prikol vörös, }rarsogó
tüze csap arcomba. 'I'üzet rryelek. Még cgy lólcgz.el és nregfúlok.
I(i ebből a pokolból l... A szörnyü nlólysóg scm lclret ro§§zabb,
mint a tűzhalál.

}Iegragadolrl a szárrryak]végét, hogy kivcssetn maganr * gépból...
az Atl<<lzoLt i,oopirrgtiv fogva tart . . . }íellomhcz kapok, hogy rneg-
ol,djarrr a zitr(ikirl)c§ot . , . a lángtlli clöntcrrek tí§ nincs nleg a csat.,.

Tapogatózó ujjairrr nr:rrr i,rririljlik a kioldli kis karikáját,... llrég ttlitt-
dig ncnl . . . egy örökliévalósrlg óta lriába liet,tlseur, ., - kó[sógbeescl l.er;
feszítenr a fogvfltarló iivezete[.

Az arconua lrelyezett bóurraszk lclcgzőnl,ilrisárt bccsapnak a
lángok, szenriiyegr: m elpattan, bórrrtlrártr, mint a z,selatin i}:iszt,-
zsugorodik. .. A tűz fekettlbc hajiik. . . Szír,cIn vt:rdse tláll . . .

szenteitrret }ezárorlr . . . és *- az ujjanr rrrc,gakad ! . . ,

Eg_v rántás, *.- az éietösztiitr trtolsó nagy leudiiietével tltttelt,ttt
ki maganrat a lángb<il. -* lrejeln nrár szabad . . .

Önura]rnat paratrcsoló idegcinr, végső megfeszítósével íe|álll1.It.
A rettetretes légrlyomás rnegragatl s lesodorni igyekszik. }Iég trg.v

rnásodpercig görcsös erővel kapaszktrdoln a szlrrn.vkivágás fogalltyili-
ba. Diibbenet,es eróvel érzem, ntilyelr rrelréz clliagyrri a fenntart{;
szárnyakirt, az cgl,etlen kézzclfoghaló, szilárrl tárn;lontot a lcvcgij
végtelen,F híg óceárrjírbarr, Az ülós perernón állok s balíelé Iertigr;tll
a kurrnCfryt. A következő pillanatbatr fcjjel lefelé kivctcrtr lnagalrlitt
a rrregdől| gépból, 4800 rrréter alant ásító, a sellrrrri kékjébe veszii
íetleketlcnségbe. I:]lboruló teltirrtettel nrdg }titom, amint orrabukó
gépem hosszú, csóvás iistökösliérrt húz cl felettem. ".

. . .azt"áll. . . nrindelrrrck végc !

Á]onlbarr lrangzó ror*rr" ..oir,onás. Sziirn5,ű rírtrtás. MellctItcrr
butító íájdatom zsollg, *- nelll kapok lcvcgót. }íítiek is annak, aki
neur é1, Dc eklg az óletrlt,k e$]y haiváfly sz.ikrája és az dletösztillr
kapktldva lrercsi a visszatérilst az öntudatlroz.

Valrrnri íelkap a magaslra, azrrtárr elejt. Isrrrót egy rántás. Lcvt.
gőt l trícllenrhcz kapok. l)cróköveinr szorítatrak. Kétsógbeesett cről,
ködésscl tépeüi, szaggatom a hevedereke[, lnert órzetn, hogy rrritr-
gyárt megfuliattok.

ltol lagyok ? Igcn, igctl, úrIcrtI. Az cjt(ícrrryű kirryIlI lelettctlr.
Ég tts ft}Irl között csüngök. Látásunrai töt)krcIncttt szcn}üvcí]clll
zavarja s nlellemetr a szörrr.vií lryorrrás a dereliemról trrellkasonra
íeszült övczet szorItása.

}'ejcm lelctt tapogatózon}. N,Ieg varr l Yastag kiitelet érirllcrlck
ujja!ln.- }ícgragadoni, dt kezerrr tehetetlerriii csilszik le róla. Érztlrlt,
mitrt foszt meg crőrrrtől a nre|lclnre nehczetlő szorilás.

lrolrrrzatosrrtr visszatór az él,teleur és vele a gorrdolkorl:is. litl-
lrrizorr"r lábaintat s a térdern al/l cstlsztatotn a laziin csüngó hcvcrle-
relict, aztritr rilló}relyzetbe rrl,ujt<izorrr s az élrrivirg4y/ts hiheictlctt
kiizrlő crcjúvel fcszítenr le lncllernről az odirszorult hevetlcrt. Á ttvo-
rrrlrs ltlkozatoslttr csiililien, vógrc lihegvc Idltl8zonr. l]eleszoritollr kartr-

ffi
rrrat a dcrckalnra ícszítctt iivczctbr:, ltogy visszaclsúszáisrit rnc§-
akad/rlyozzam.

Gorrdolataim nehezen tudrrak megnyugotlni s alant egyre lorog,
minden... A tenger... Az Alpok...

Ijallran dudorásznak a kötelek, rnosl már felrrózhetek. Hatai-
masat1, íehéren, nint egy külörr merrnybolt tcrül el lclettr:m a hltt
méter á!mérőj{1 ernyó. Iiözepe behúzva, az egyik lelógó köt,él át-
íe§zült az elletrkező oldalra s lnost rnár kót egyenlótletr részre nyourtll
az ernyót, forgat, forgat szürret nélkül.

A tnellenire nehezedő nyonl/rs már rretu kinoz, de a íol.vtonos
forgás érnelygő étz§sL kezd kiváltani. Szódülök s a szörrryü ,nóly§ég
alattarn, rrrint megőrüIt íorgatag váltogatja a képet : a teuger. . .

az Alpok. . .
Áz crn_rő enyhórr himbá}, alattam a keskeny íelrór csik lassrrtr

távolodni kezd. A Piave l S engerrr visz a szél az olasz oldal íelé.
Az rljraélctlós boldog érzésébe kcscr{iség vcgyül. Lelki szenreitn-

nrel látonr az annyira rettegett valóság jöttét... hrrdifogság,
Nincs köröttern §emmi, setlki, lábaim alatt sokezcr nréterc.s,
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lérne§err tátolrgri iir s rnégis fog, tart valanri erő, a vógzct eg). g},cnge
pillanatának kcgyelnrc,

Lebegeli s gorrdolliodonr. llirttha nem is stillyerlnóli ! . . . },liszcrl
egymagasságbalr ugrat szemem eIé nrég mirrdig oz Alpok tírvolba
}rúzírcló láncolata. l{i ez ? Örökké itt fogol( Iebegrri ?

A Piave keskcny, szeszólyesen lianyargó ezü§tc§íkja isnrét kiize-
leg. ltás szélirárry hajt. Tehát lassan mégis csak süIyerlek s egy rij
lógréteg ellcntétes mozgása kelti bennern a megnyugvás órzósó[.
Csak tovább, tovább, visszafelé, - már a Piave felett lebegek. . .

A ret,tenetes csen<l szinte nyomasztóan }rat. A rnótor zajától
elt,ompult a lrallásom, a dobhártya egy pisztolylövósszerű, óles cs:rtta-
rríi§a utáü isnrét nr{lk(idik. T i§ztán ha]lom a légörvények cludorászó
hangjál a sűrű zsinórzat liiizött.

i{cllyel-közzel valami megrnagyarázhatatlan elfogódottság ül
ltllkentre, A rettcrretcs egycdüllCt, elhagyatottság, iinmagamra rrtalt-
ság círzése. Ilyen érzelrnek kínozhatták Chawez Geot a Simplon
átrepüléséncil kis Blériot-járrak tryergdben, mikor borzongó lólekkel
pillatrtott alá a vigasztalarr, kopár lregyormok tövén csillogó fehér
hólepelre. Hangot szcretrrék hallani , . . I3átorítorn önmagalnat.
'Iillán, ha dírdolnók cgv nrelódiát ? X{it ? Gondolataim összc-vissza

,,,,:

ka]an<]oztrali és rtcnt jul cszctrrbe melótlia. * Száz nragyar nóp,
<lal ?... §emlni, semrni...

}.]lliiáltom nraganr: hó l - &lintha valaki a tlrvolról liiírltana
felém. r\ lrar-rg nem iitközilr semmilrc, elvész a végtelenbclr"

Flangrrl< ütközrrek fitlembe, Iro1 jobbról, hol balról . . . No nctn,
csak az ótl senmibcvesző, visszhangtalan liallgotn. §lha}lgatok,
csalr a }<ötélzel- sír bánatos íuvolahangon.

A sztldii]ós nrindjobban erőt vesz rajtam. Á tenger . . . a heg},eli...
íorognak vígasztalan cgyforInasággal. Mereven §zegezolrr lckittte-
ternet a földtlel< és szelncm megakad egy tnozdll]atlanul felrryúló,
fekcte fiistrrszlopon. Gépern pusztulásálrak mcmentója. Ott alant,
talán 1500 rnóter nlagasban felrobbanhatott a tartaléktart/ily,,
a gép megsemmisiilt s az ilrrérrt rnég büszlrén szárn_való nradár rnár
füstólgő tnáglya csuprln.

G1,orsuló irarnban szükúl a látóhatár, az Alpok távoli vonala
láLhat,óalr föIérn eme]kedil<.'Irilgyorsan ereszke<lem, Netrr bánolrr,
csak ntár a földön vollrék. lirzcnr, lrog1., a dcrékóverrr alli szorított
liarolttban ítlktlzatosan gycngül a vérkerirtgés, váIlanrotr lnitrd íel-
jcbb húzótló, bizsergó íájdalorn nyilal keresztül.

...'Iata-ta-tata'... -hallorn a gépfcgyver kopogását. Órürlet.
trlár rómlrlt,ásailn varrnak. . . 'l'atá-tata. , . ver fejembe n kopclgás.
I,Iát niégis ? Knplrodom íejemet, pillarrtásom elfog egy repiilőgdpet.,
l{osl rnár ]átorn is... külső szárnyvdgeirr árrtLlntkcrkárda. 1VÍil akar
<,z']

}Iin<lerrhatóm l * ez az őrült engenr tálnad l... a védtclen,
lragával tohetetleIr, ázott nradárként alácsütrgő áldozaLo|, l . . .

N1:otrlorult !

}'g}. másodpercrc eltíiník, aztlrtr kopog megint n glópfegyvcr.
]ilel füttyök harsogtr:rk íú]enr nrellett, hol rövitieIvi&'piu, piu, hol
rncg l on.r1l:i n Irirrsogva, rnint pókhálóban íetrnaktrdt dorrgó zürnnriigése,

r! goly,rili pedig sikorrgarta]t tovlrbb. Áz ,,ellenfól" élcs bedólés-
sel Jicring g_yorsan eresz}<edő ernyőtn i<örül s iclőnként sorozatot lő
rcárri, Öszt,önijseIl I-tlegntcror"ítterr tagjairnat, hollnalt tet[ctertl ma-
ganr. l)o * lör,óse]< fol1,tatódrrak.

Vali, elltcsei,edett clüh íojtogatja torkomat. Szabad<ln ler'Ő
karonr fellendül, tehetetlen, fogcsiliorgató dühörnbeIr ök]örnet
rá,zorn a krrkárr]a fcló. Aztán elhonrrilyosítjálr szemcinet a könn;-clr,
lIosI elpuszlíL ,,diatialnta,.an" s ottlroIl büszkén jelenli, minl ,,arirtolt
győzelnrct. bátor, férli;rs, cgl,enló kiizdelcmben . , ."

De csencl letl cgvszerre ! , . . Körülöttem minden elsziirkül,
sűrií. rrr:trciz gőzgonroly iilol 1iöri!i, -- felhőbe jutottam. A ]<ijtele]<
lrirtclen isrrrót, fc]sirnn]<, az *t,rt.líi pchcllykónt rnegetnei, valarni lát-
i:ai.at]atl crli o]d:rlt }cndít, stlrlor. ne,jd elejt, }Iegislnétlődő erós rán,
6iist:,k. ilrilis ír,űo hitrllsztlrii ltilllrrgllsck.., a ,,lloek" inntrl<ábir vel-

:t. it:] .l.. .--l,

'lcgna1> ós nrr

tek l.. . Időnkónt újabb felhóvánclorok botlanak clém, a kötólztrt
úgy sír, nrirrt verckedő tnacskák harrgja az ójszalilrbrrrr.

Az[árr egyszerrc rélrIillcte§ gyorsasírggal csni licztlcli. XIitttha
megszűnt l,olna az ernl,ő fenrrtartli 3191.. r\ íöld roltarrvrlst közelcg.
A piave rnarkáns vonah rózsrrt szalad ícl lrozzllrrr. Az csóst. líttha-
tatlan erő kezdi félrezrri, alulr<il hatalrnas nyornás entcl rtrcg.

Oldalt lcndüliik óriísi ívcló fólkiilbcrr. . . egószcll vlzszitltcs
helyzetig, aztán megállunk felfclé lvcltlstinkbcn . . . a rryolnás istnét
engcd. 'feliinteternmel clkaporn a veletn cgy,lnagassrlgbrr keriilt cr-
nyőt... Uram scgíts l
trrlk l...

összootnlot!... nrilr mintlegy... zu}rir-

I<lcgeirn kínzó íájdalommirl zsotlganak, pi'llernatok alalt lejltt-
szódik a kiugrás s az crnyő kirryílrisátlak nritrtlcn lnozzarrata. L]jrrr
a csattanás, rettelrcte§ rírrrtás, ébrcclés az illotnszcr{t lt:ibultst'lgllr'll,
a rnegmetrekülés bolrlog órzctc . . .

lis az ernyő, Itlinlltil az örjörlgő ,,btrck" 1lrttcábrrrr kitcurbolta
volna maglrl, rnost nrilr ctrylrc, lassú hintbállrssal sütllyerl a íöltl fcló.
Á tnéterck ijcsztőctr íogynak, a lrorizont lnirrtlta a fejcnt fiiló tlőnc,
IJgvszerre neln érzcrtr többó a lrai/llos brigyatltságcrt, ** nrost figyc-
|g111 -jönafö'ldl,..Alarrt nyílegyelresetr §zélcs orszílgílt szalarl a §zcgóIyező íllk
zöldjéberr, kétoldalt a tipikus olaszföltli kultrlra, szíílők, alacson5;
kőkerítéssel. ](atorrák futrtak, hogy elérjók a gyors{rn aláhulló errryőt.
IJgy hatalnras platán állja utamat. Intcgetek leftdé, hogy jc)czzetrt
leszállásom hclyét, de szakarlatlart forgásonr közberr_rossz lrcl_vrtl
küldöm az irtlnliclzést,

},Iár mindegy. Az utolsó rnéterck. Í:pperr cgy kilengttsből vissza-
lendüIr.e íut el lábam alatt a fa, IJgy pillanat ós ágai között vagyok..,
Kígyózó mozdulatra rántom derekarnat, kissó íélrehajlok, . . ágak
reccsenuek, leveleli lrullarlak, -.- cgy főbeliólint.ó titkijzés . . . Ag1,,arrrra
butító zsongá§barr nehezcdilr az iilrt,udlrtlanstlg. Cserrd . . .

- tlalló, halló, káplár úr, tessík rnárr, gyorsan, chull l,alt tti.
nem mozog, de csak nem lesz }tót ? t

Egy vonaL rémes tlübörgtlssrl rohan /rt az agyaInorr. "-,- kerekek
csattognak, a gőz sivítl,a tódul ki a szclepclietr. lig1, kovircs nag1,
lialapáccsal vcri fejernen az iillőt, *- íólrevág * bokámat kalapálja.
Végigfutó íájda}om mirrdctr lcstrószenrtrn.

* Szanr/rr, vig1.,1lzz, rrern l:ltotl, hclgy a gerincemet szakitoti
kin lra errtelgetsz, Gyujsltl nreg a lálnpát, nc}n líton a fogair}}at.
'Az orront is letört . . .

* li'ére beszíI, jr1 lctrne szanittic,
'l .*:í{ozonl lrrlrrr kápl:lr, írr. Iiogjatl könr:lnr, Várjunk, nr/rrt

eszrnél, . .
frIirrclent lrallolr, gorrtlolkotlotn, telr/rt clck. tr{i is lclrct velenr ?

Prírbálorn tagjainrat ; iiarjainl llloz()gttilk ; balláb --, jó, jobblttbamba
hasit.íl fírjdalorn nyiltil, atrrint trtcgnttlzdtttrtlk,

Fcln_vitotn a §zelllclnel.. Á trag5" ía lör,tílltrn íekszcm, ornyőnr
iissze-vissza csatirrotloLL lrötclókcivrl, tlrittI riliás al<i'rcfiirt leng al:i.
}:]1(ílterrr kaIonítk, - - ]l1aí{},irl llakltk I . l,[agyarul szrilíLglltnak ;

szclrrükberr trz öriirn kiinrl5.tli. alig trrt)jl'rI;, rrrirrL Liszl-elegjenek. ligl,ik
a l:1lrarrrrr..il grrggol... círr)ga[, llccóz.get" -"- óictónek lall'ttr ez irz
egyik lcgbol<togabll pillanatrr.

Ncizetn, nózcrt őkct, --- li,rssan nregáll kiirülót,t.cnr n íorgri tlrj - -

szívem dobogrri kezd, creintbotr íájti n1,orrrírssal 1rra<i a r,órkerirrgés...
óledek,.. ólqk... igclr, élek, --" í(ildöIr yag},ok, biztos 1rtlajott.
esznléiet.nél., . 111cgtnetrel(ill|cln !

I;clsóhajtok, -,- lztlitr rrtitr<lt,tt idtgízgalour, f:'rjclalorn, kcscrií,
ség, iiri)m, 1lol<logsílg tiilckedve ár:rd, torkorrr<lrr felfclti . . . nlo§t tllirt
taltil ós . . . íclordít.rlk tnilrcien erőrnnrcl, ttjjongrissal, léle\szakadva...
az1./tn rnosolyogva tlipl'tszktrrloru íél liarrrr. Szcntcittt kötlttylrtltr ítsz-
ttak, art:eimról, sz:i,iarrrbill plltakokllltrl iinrlil; a vtll . ,. rnit l>:inont.
-, incgtrrctreliiiltctn,

(
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A poLarn,líz'&c,I6s §zűrp,ö c§tlDÁr
,_ .Erósítsünk meg a két végén egy hosszú kötelet. Feszítsük meg

|ól és azután üssünk r4 tenyerünk élével. A kötél hullámzásba |öi
és a rezgés aa egytk vé8dt6t a mástkig torjed. A rezgés, a hullámiás
lehet a kötélrs merólegesen bármtly líáíyú, aszerinf mllyen volt az
eredetl ütés. Yáltozik a ielensdg, ha a kötél kdt párhuzamos rúd, pl. a
kerltés két léce között fut át. A tudak alkotta rácsig a kötél mirrderr_
félc lránybarr hullámozhat. A rácsontuli ré§uen auonban csak olyan
rezgések lehetségesek, melyek a rryilás slkjában történnek. §íinden
másfaita lengést a megfelelően elhelyezett nyilás megakadályoz.
Csak olyan rezgéseket enged tovább változatlenul, melyek irányának
megíelelnek. Tudományos nyelven azt mondJuk, hogy a nyilás a
rezgé§eket ,,polarlzálJa", sarkítJa, a nékl rrem tetsaóket mintegy
kiíésüli.

Milrdezt azért mondoí,tuk el, 1nert a íénysugár lrányában is
llyen, reá meróleges, de egyé}rként rnindentdle irányrl rezgések ter_
Jednek. Közönséges, ákádályozetlarrul terjetld íénysugárban ezek a
rezgé§ek csakugyan nrlnden elképzelhetó sÍkban tneg is vatrnak.
Alkalmas berendezésekkel ázonban a fénysugár ls rlgy ,,megíésül:
hetó", hogy csak lrlzonyos párlruaamos slkokban történó..]rea§ésebl
maradnak nreg" A íentl rácsnyíláonak megfelcló ilyen firrom férry-
tani berendezé§eket hívják polarizátornak. Polarizátorul leginkábh
különleges kristályok Vagy lemezek használatosak. Á fajtuk áthaladó, fény látszólag §ommlbsn sem külóuböeik a közönségé§ fény§ugártól,
mdgis közeIebbr6l megvlzsgálva sajátos tréfákra hatlandó. Ilyen
Jelenségeket a fizlkusok, vegyészek, ásványvlzsgálók már igen régen
ismertek, gyakorlati Jelentóségük azonban csak az utóbbi időben
tünt íel, Eddíg ugyanis csak igen kisméretü és rendkivül drága

ben engedi át a íényt. A másodtk szúró forgatásával ez a fény mtnd
jobban csökkenthető; vCgül teljes sötót§égct kapunk. A polarlzáelr3s
síkok egymásra moróle§esek" Keresztezett.polarizátorok esete. Ilyen-
kor két telJeserr átlátsaó lemez egymás mögd helyezve átlátszatlan.
Tehát párhuzamos polariaátorokon a'fény áthatot" keresztezett
polarlzátorokon semmlféle fény som hátol át. ,4, polarlzált lérry
alkalmas irányban álló ilycrr §z{r6.l'el teleserr ktoltható.

A gyakorlati alkalmazáshoz most már tudnunk kell, hogy a
mlndenrrapl dletben lgen sokszor polatiaált fénnyel van dolguhk,
amikor rrem l§ gondolurrk rá. Igy-a küJbníéle táfgyakrót vi,sozavert
fény legnagyobb rdsze polarizált fény, vagyis bleorryos síkbarr tört,énó
rezgé§eket tartalmaz. A l,isszavert lény sokszor igen bántó éi kl_
küszöböléséra polarizátorokat alkalmaznak" Lássuk a klrtönféle
alkalm azási'líbetőségeket :

1. F6nyk6pgz6snéL A kdt kózölt fdnykép közüt a balotdali
közön,ségés felvétel: á §remüv*gen d szemközti ablak tükörképe
látszik; a §zem netn. A tobbold,alt polariúciós szürőael készüIt ; a bántó
ttll(rözésnek nyoma slncs. Hányszor találkoztunk ml ls ugyanezzel a

"iúehéaséggel. Á szemüvegekról visszavert íény megzavarta a fetvételt.
A megoldás egyszeríl. Alencse elé polafizÁciós sz{lró kerül, mely rneg-

' fe{el6 tránybarr forgatva a visszavert íényt (tudjult már, hogy a
vlsszavert íérry polartzált l) kioltJa. A megvilágításl ldót természe_
tosen kissó növelni kcll, hiszen a §utiró minden fényból elnyel valamít,
de ehhez már másfaJta szüróknél ís hozzAszoktutrk. Hasonló lehéa
séggel találkttzunk ablak, kirukatü ueg mögötti tdrggak fényképezésérról.
A kirakatüvcg visszaverl az utcáról jö1,6 férryt is, fóként ha oldalról
nézz|ik. A képen az üveg mögöttt táígyak zay&ro§ tükrözések mlatt

d,l EBymás möEé helyezett kétszűrőn áthatol a fóny, hn polarizácíós sík-
Jalk párhuzamosek, D,' egyáItalúban nem hatol ót fény, ha a polarizációs

§lkok €8ymátr& menilegesek

polarlzátorok voltak, melyek megvásátlása csak a Jól felszerelt és
anyagilag Jól megalapozott labofatórlumoknak állt módjában. A kis
méret és nagy ár valószínútlonnÉ tett önnragábatr ls minden gyakot-
latl felhasználást. Az utóbbl esátondókben azonbat a v€gyészeknek
,stkerüt kttün6 potarlzációs lemezeket óntenl, szinte tetszdsszet'lntl
méretben és aránylag könhyen megközolíthetó áron. Ma már Buda-
pesterr ls bÁrmely íoto-üaletben kaphatók u. n. polarizáclós szrlrók,
ha nem nagyorr olcsón, de tetszésszerinti méretbon és elfogadható
áron. A gyakorlatl élet egy-kett6re íeltedezte ae rtj eszközt és a leg-
ktllönbözóbb célokra próbálja felhasználnl.

A legtöbb alkalmazás a küvetkezó érdekes jelenségen aiapszlk:
Mlnt morrdottuk, a polarlzáclós szfirón át|utó fdny látsZatra

filbel §em küönböztk más fény§ugártól. Helyezzünk azonban egy-
,más mögé két polarizációs szür6t. §zerencsétrk van, ha a kettő
polarlzációs stkJa egyeztk. llyerrkor a nrár polarizált íény átlut e
rnásodlk §zllrón. (Két párhuzamos léclrerítés e§ete a kötélnél t) lta
.azonban a polarlzáclós slklaik nem egyozrrek, a násodik csak rdsr- Fénykóp: d.l polufi?,úcióc gz{iró nólkül, &/ polartzációs az{lrövel

1
!

8alolttcli ltdp l a szemközt Jövó autó reflektoríényo elvakítja a vóretőt é§ §nef,enc§étlen§éget okóz. Jobbolilalt ftCp; polarlzácló§ §zűíók€t alkalmazva
caek §aját r€ílcktdrunk téilyében látjuk a máslk koc§it

6
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5. ilnl,t|l.úsgzarkczcll vlz*grllnlokntil tijnlrllarr 1rolnrizált, í(lrrlt
ltnsznrlltrrrk. ,l lrrcgvízsgr'rlarlrlti gtilnlkrrt,rtisz. tnrtri síll. kit,sirl1,1tctt
trrotltrlljét clkúszítik ttllrnltrrirs rit llit,seri ltlt*r,llgh(il, I{ít kcroszl tlzctt
1rtllarlzálri lt,trrcz kiizr! lrelyczl,c ritvilírgitjúk. lltt nrosI a ttttrtlcllt :r

kiivcttdnrt!nyekrttrk tncgfelrllő ll.!,otttírsttak, lrtiziistritk. hajlítirsnak,
fltílynfá§IlRk tcszik kl. & rncgjclcnó r,ilír,gos ós si)tdt vrrrrrtllrk rajzribril rr

szttktírtók szcrkczctl lribrikra, r*ag1" clónl,iilir(,, csctlcH [n},a!.lhibáikra
tnrltrak kiivetkez.i el,ni.

ö. T6rbcll nrozgílk6p nlcgoltlris/rra írjnbb lchettlsígct nyujt, T'úr-
btlll lrlttisrrnli kilrlnkullrslibarr lgctr fotttrrs §zere!)(!t jritszlk nz rr térr1.
lrog}, kót szelnitttk lrtrll,zetdnól íogva cgl,mtislú| kisstí clltitó kttllrt lrit.
(n'ií{l'ríj lnl;1 ;rl. cg.!, rl§ul()p§Ort dőszór trgyik, rrtajtl criak tt lrttisik

szctrrctltlcl. arrólkttl. hogy a íejedcI kiiz-
lttllt cltlrozr.lítanritll) 1lrr krilsztrnrii.
lrrg3,1s kóllcttcsús fdnyktíJxlziigrt1l;rrrl
kttt ktllret \,(l§zül)k, fel, azrllirtt. hiírlrrr
ndlrcgctJtik, n tátgynkat így tIctrr |rit-
hiltjük túrhell, l;]lfllrll {lz il},etr ketllis
íclvótt,lt }rcltl kell lrcll,r,znüttk rg1- ol,t,lrlt

krisz{i]tilibc, nrclllrcn tlz cg.,t*lk szcltl tlitk
nz egl,ilt ké;ltll,, lt rníslk perlig csrrk, rr

nr/rsika| lritja. J,iz rrz riltnlnd is lrizlrr.
snn jril lsntert szteret}§zk(ip. }Iílztilnlok-
lran, kiúllításon. r,tistirott ds ;terszc rtz"

isltolrilrrrtr is ttrcglsntcrlrtil.tetl. Á settrr-
oszktilr hr'it,rrlrr1,1l, lrrlgy cgl,szllrre cstrk
eg1, enlller lrózht,tl. n tiitrbl.nek vílrllllr
ltt'll, nrlg az vtlgez, }Irlr rógrhbctr 6rrntlol.
korltnk roJtlr. lrogl,arr lclrctnc tórlrcli
l<r!;lcltrl. vetít,ctrl. lttrgy nz *inkrlk nc ll

ncrn t,nkít, rr JOlei,sr.k íClncl.íil lrltszanltk

l)olnrlzriciris szilr6k lítizí)
lrclynzr:t[ ól yllli§íl,trlt nrrr.
<lelr.tl nregjclcttó l,rrnaInk
viliiÉ()\:In tlllltnlJ|ik lt
ttttclrttttlknl igérr1,1rtlótelt

ttt,nl l;iIlttrltlttk lf:t tr]lili,lio. lr/ \ hlrllis;r llZ liJ \zcllt(i1'l!{gcl r,íz llllrlt
is trrr,glri{jrt lr trrrlrtt

llclrt liíltl|t(ik. Á visszitvtt,t ftírr.r,t ilt is l<ili,iiszíibiilhetljlik a lencsc
clti lItll.r-ezctI itrrllrrizriliris szíilő\,oI. r\ lterelltlczrís igtln huszttrls
ftírrl,r,,s ícliilet (t Irstutlttt1llt. (ir.eg a'lli lrcl.vcrctl. kt|ldt. lknúttllala
ltiittyt,cl;, It,Igriintlolt {s |,!ttlI*n: lttliA,o:tlIt gt.lltlkalris:r,k lórrl'kCpc-
zósrittril, tlrr sttl{ tttIis tlscIllr.tt is, líizr.ltl_r"iis cscItrklrttr a kttl< úgtllr
liszkll]11 íclrttl fr:lltőkr,I is sztillr:ll hiltrrzrit,

2. §zlurkiizljlivti trrtlórr:ílrlkíttlllk ftirtr-c igett sok lozctót elvakll:
,S-s ttttlAszlitrrllilhrrlrrIlatr llnlesel. rllitrzlijir. ,\, llittllr;ikrit lis n szrtlvó<lőrl
1rlrllrt,iriilri 1lll},tt|{(}l ltlhalltllzvlt iigl,t,s clt,t,rrrlcztisst,l ílrl .t \,íz\7illtc\lll,Z
"ji.i j'lrlilritrt ltajlri 1rrrl;rli:r;it,iris sílrlrt lrilltrz{r,lt ttritttIt,gl,iLtltl| !l ll lcllcl.
Íl'tri, lrrtgr- il 1,(!ze1ií srrjrit rcílr.h{rri,:tittll|< ílitl\ rlrlttI kifrlglislltlntlrtl
Jiissrrlt, tIc llg},ill)illikor a sztllltllcjiilií kr:esi lt,flcklot,ritrllk ,t,ltkílri íriltytl
l1c jus§oll it szcttttilrc"

3, \'ílliíszonrllvallek is ]rószillrrck ilr,crr anl,agbri|. ,\ ktrllrlrnetIcn
1,isszít\1,|,t ft!tr},l lrszflrlIrrtt. orszligt'tlott. vízlrt kikiisziilriililt. .,\utri-
tczt,tűtlcli. lrilliisztiltk, crilliiv/ltrcli, r,itorlrizrikrtak cAvilráltr crllqztrríi
l: sz,ki\z ilz iI _vetr szt,trt i! r,r. g.

,í. lrriuszírtl. rtlrtltkttrrszlnl trrí.í|ílllií|illisnlil a ídttytls papífri)l
risszill,tlrt ftltt.r,strksztrt, lgctt zltl,trrri, fókdlrt irrlsszrrlrh olvnsílsnÁl. l'itílí
lervcző ttrtttt'llrittril, ltt rr kr.llcrrlcllt,tt lisszar-ert 1óul,t lrirrrpiirrl bcll'c-
zr:lt sz{il,<iltrttrt,zzr,l ktiszii}löllrtlljtik lii kótt;,-r,tlnltlsert. .\ be ífrk, a lajz
rttlzlctci sokl<itl rtlescl)l)ctr llilszarruk.

vtlszrlnltrrz rílgnd\:{l síkIrrtrt rrlozogjfillílk. Irltrrerrr kilttpjerrek ít
ttll'lrc úl r:ztiltnl vrrlószerűllllck ltlgl.tlttelt. Á 1lrrrlrlinrn itt ls ttpyarrrrz.
l{t!t szt,nrtrivolslr6lrntt fclvtltt kripet ktr}l kllctitttli. de azt ltcll cgvt!ttrrl
clttrttiitlk. h{ií{\, {lz cgtikr:t t,sltl< ltz c$.r,ik. lrriirik:rl n nrrisik §z(itntiltk
llivqír, (t.:ír{l ttliir n tttrrzijiit,rik llittnk egt nrtlgol(lli§t viiriis-ziild sZIrrű,r,dt,llt|ssl] lis hnstltt]ti szíllfi s,|elnü\(,gckkcl.t, .\z r'rj nrlgrlldá§ §zfrirtl lt
kt!t kóllcl. t,1,1_vtnrisra tttcrrilcgcs síkolilrnn 1lrlllrrizI'llt fritt"r.trclr r,ctllik.
.A kiiziirrsúg tttrrst. is szcttrtlvt,pct, lrlrlt, nttll"t,uclt li{tt tlve§c t,gYtttrlst'tr
rtterölcgt,s slkrr 1rolrrrizá1.ol.. 

^z 
lí{}.ik ktlp lgy íz §gyil( szpllliirlkhliz

jut, rt lrrrisili tis t,salt rt ntásik jut el lr tlrrisik szenrlrcr, r\z eljlirris ugl'rrlr
it szclt}iircr{clt rnirrt[, rgrclórc Il*tn t:gdszclt trlcst'l, de pl. szirrcs tdrbcli
tttrrzil<ólltlli rttltúsórc ltz cgyctlctl ttregoldás.

7. ltr.klfilnr,ólrllirtr a ;rolnrizli]li lctntlz llzon ófilekc§ l.ulnjrlolrsrigri-
trtil frrgvlr alkalrttas" htrgy bizonyrls /rtl/rtszti ntr.vugnlr kú[ poltrizrilrlt
kíiziilt rncgtilágltl,a gl,iirryiiríi szlttckbcn jr'rlssznllnk. A polal.izirtrlroli
forgatrts/tlnl ír s,.íllck lcgrrtcgltlprillb r.ll'ltozatnit l0lrlrt, gi{m1, nnúlktll,
ltrrgv színes T,ilrigítlisrlt lr:trtte sziiksúg. ,\ lcgntui},olrh rnttrctí1 llJctr
lckllltrrlrcrr.nrltlzttst etltlig cg}, [ll]lcrililli ntttrigl,rir á1l11otta ícl. ;\ ki.
rakirtttlrglsjrgti iivtgr:lt nliifiirtt f(}, aut{i jlit-rzik a szír,iirviin1, iisszes
§zí|l(,ibOlt,

Á ltttlotuiinyos liutat,ris pcrszc Ilrtlg szlinrtalntt lontosrrlrlllt:il
í<;trt,osabb :rlkaltItazlist. isnrer" l,]zclir* itt rnosl rlcnl tórltftüllftrU},nr*,,

\ t(ikriizó r,ízfl,1ül1,1 rtriIr1l



HA]REGo, RAITA!
REGÖLÉS A NYUGAT| VÉGEKEN
-. Képek az országos regösvándorlásból -

Budapest, Hatvan, Hódmezővásárhely, Sá-
toraljrrlihely regöshadai együtt robognak
Győr íelé. ltt a pápaiak is csatlakoznak. A zala-
cgerszegiek lemaradtak az árviz miatt. A sop-
roniak majd csak Hldegségen jelentkeznek.

Hidegség az elsó regösszállás.
Öreg este van már, mire berendezkedünk.

Vacsora után §zámbavesszük, kl mit'hozott a
regöstarisznyában.

Hát akad szép számmal ! Meglátszik ez a
másnap korán megkezdődő készülődésen is.
Az egyik §arokban a sátoraljaúihelyiek Paprika
Jancsi színtársulata próbál, a másikban a
hódmezővásárhelyiek tanuliák a kanász-, meg
a sapkatániot az irígyelt pestiektől, akik ,,min-
dent tudnak". Középen Juszuf gyakorolja a
mesemondást, az asztalnál Bocs királyi koronát
készít. Morvay Zoli a kanásztánc muzsíkáiát
próbália, Pista és Jóska a pestiek két bábszíné-
szének, Ubulnak és Eleknek ,,tanítia" a Pá-
páról hozott bábszínházdarabot,

Ebéd után kerékpároskülönítmény indul
Fertóhomokra és Hegykőre, a szomszéd
íalukba, hogy megvigye a regölés hírét, amit
a kisbíró azonnyomban ki is dobol,

Na volt is olyan tolongás a homoki iskolában,
hogy még a bíró ls csak az aitón keresztü|
látott-hallott valamit.

A regölés befejeztével talpaltunk vissza
Hidegségre, mert ott meg íél nyolcra vártak

bennünket. A iól si-
került regöstábortűz
után a lányokkal még
sokáig eldalolgattunk,
De mé8 hogyan l
Nem értettük, hogy
kerültek erdélyi nép-
dalok a Fertő mellé.
Kiderült, hogy Szántó
Lenke postá§kisasz-
szony ojtogatta a hi-
degségi nótabokorba
Bartók és Kodály
gyüjtését.

Másnap lsm_erke-
dünk a íaluval, Éppen
vásárolni megyek a
Hangyába és ott ta-
lálkozom egy_ öreg.
asszonnyal. ó kezdi
szíves szóval a be_
szédet. A gazdasági

]§ag], csüt ijr t öki 1,5iirgl: l,íík l)etl!lrltz ír rr

helyzetről van szó, meg az ídőről, §gyszercsak
azt mondia:

-'Huónap Juózseí, huónap esik le a

szikra,
* Micsoda esik le, honnan ? * kérderzük

ketten is €gysz€rre.

- Hát*az iégrül a szikra, oszt meg küő
lesni, oszPattul fogva sziép idüő |esz.

Délben métázó gyerekeket filmeztem. Az
egyiknél íűzvesszőből font korbács volt. El-
mondta, hogy az újév eleién ezzel járiák a gye-
rekek a falut és megsibrálják a házbeiieket.
Közben regösmondókákat mondanak. Pl.

Adjon lsten tököt, babot, ,l:
Zsíros disznót, ötöt-hatot.

Horváthéknál nagyon célszerü kenyértartó
állványt láttunk, meg tolókaszát, amivel a
nádat vágiák. Ptsta 5indiárt le is raizolta.

Ma Széplakon kezdtük a regölést. Ez a har-
madik falu Hidegségtöl. Ép litániáról jött ki
a nép, mikor megérkeztünk. Az előljáróság
tel|es létszámmal megjelent a regölésen.

Hazaíelémenet Hegykőn íolytattuk a regö-
lést. A tábortűz megkezdése előtt még Bencze
Horváthék vendé3szeretó házánál kúráltuk
rekedt torkunkat porcukorral kevert toiás-
sárgájával.

Az iskolába magunk is alig tudtunk beiutni.
Ugy tele volt. Az első sorban a plébános úr,
a í6iegyző és jegyzó úr, a bíró úr és az elől-
járók. Ezt a regölést részletesebben leírom,
mert változott utyan minden íaluban a mű-
sorunk, de ez volt a legsikerültebb"

Péter bátyánk üdvözló szavaiban bemutatott
bennünket a falusiaknak, aztán néhány helyi
vonatkozá§ú népdalt énekeltünk. Pte8tudtuk,
hogy Hegykőn tegnap vásár volt, mire az
,,A munkácsi vásártéren" kezdetű népdalt
átalakítottuk ilyenformán :

A hegykői vásártéren,
Erre gyere galambom.
Leányvásár lesz a héten,
Tilalom, erre 8)rere galambom,

(Kis magyar daloskönyv, l")

Az izsapi lányok históriáját is áthelyeztük
Hegykőre, hogy a bíró kutyáiáról is megemlé.
kezhessünk.

Ail

Seprűlánt:

Összegyűltek, összegyűltek a hegykői lányok

M, hm. ej-hai, a hegyk6i lányok.
(l0l Magyar Népdal, l7.)

Egy-két népdal után úgy csillogtak a szemek,
hogy bár a megelőző regölés alaposan kifá-
rasztott bennünket, valósággal kicserélőd-
tünk.

Aztán a bábok íakasztottak harsány kacigást.
A gyerekek kórusban kiabálták Paprika Jan,
csinák: Jancsiiiiiii ! Vigyárz, iön a boszor,
kány !!!

Ezután Bocs királysága tündöklött az .,Az
nár nem igaz" című népmesében, Majd Ju,

szuf járta el a kanásztáncot két keresztbetett
íokos íelett. Juló csalogatta erután népi iáté-
kokkal, a dongóval és a pulykával a legényeket,
gyerekeket a színpadra. Volt olyan kacagás,
hogy majd szétvetette a íalakat. lgazat mon-
dunk" A dongó meg a pulykakakasiátékot íélbe
kellett srakítanunk, különben a falu beperel,
hogy mi íosztottuk meg, előljáróitól " . . Hát
ami i8az, az igilz, magunk il majd megpukkad-
tunk. lgy csak gyerekek, tlsztaszívű emberek
tudnak örülni.

Közben p€r§z€ a helyzethez illö népdalokat
adtunk elő. Sikerült megénekeltetni a közön-
séget is. Tetszett a ,,Három selyp" és a ,,Mátyás
király ar"anyszörű báránya" című népmese is.
A sapkatánc is nagy sikert aratott. Haid mikor
Juló verte a port a kanárrtánccal" még egyszer
el ke}lett iárnia" Hát még mikor megtudták,
hogy Németh Pista, íaluiuk §zülötte húzza
hozzá a talpalávalót, még a lányokat i§ alig
lehetett lecsendesítenl, úgy lelkesedtek.

Aztán komolyabb dolgokról volt sró. Beszél-
tünk Erdélyról, s erdélyl népdalokat énekel-
tünk. Áhitattal , hallgatták, Péter bátyánk
köszönő szavai után a szózat eléneklésével
íejeztük be az estét. Amíg nértem a gyerekek
tiszti tekintetét, eszembe jutott, hogy dél-
után a széplaki dombon egy parasztember
mutatta a Fertőt. § klnyujtott kerét egyszer
csak iobbra húzta : az a ía már megszállt
terület . . .

Alig aka6ak elengednl brnnünket. A plébá-
nos úr meleg szavakkal k,öszönte meg az cstét"
A legények és gyerekek a íalu széléig kísértek.
A bíró úr íél kiló cukorkával kedveskedett,
hogy berekedt torkunkat kenegessük vele^

Jöyet féltünk, hogy nem tudunk ma.id énekelni

Se prű l ílrrc

s mo§t dalolva, összekapaszkodva, boldogan
megyünk hazaíelé. A Karcsl vállán lógó csiz.
mában mintha táncot leitene a ktkandikáló
Paprlka Jancsi. Még a varázsló, az a gaz Korpás
is mintha kacsingatna, s mondaná: derék
dolog volt ez íiúk.

Másnap íe|kapaszkodtunk két kocsíra és
vidám nótaszóval vágtattunk ki a íaluból
petőháza íelé. Azokon a íalukon yitt keresztül
az utunk, ahol regöltünk. A művészi módon
épített tornácos házak között nemcsak a

gyerekek, hanem az utcán iáró emberek is
meglohogtatták a kalapiukat s nem egy kiál-
totta: * Mikor iönnek meglnt I

Petőházán már vártak, A cukorgyárban
szállásoltak el bennünket. Er volt a legkényel-
mesebb szállásunk, ágyakkal, tó melegben.

Este telt ház a községházán. ltt volt a leg,
iobban felszerelt színpad. ltt voltak legügye,
sebbek a gyerekek. A dongót natyon meg§ze,
rették. Mikor a táncok következtek, felkiált
valaki a színpadra:

*.- Hát a sepríltáncot tudják-e ?

*- Tudir.rk, de nincs herzzá muzslka,
* A.z ner"n bili, mert van itt agy legény, akí

tudia.
Xár fenn is v;n a s:ínpadon. 1-1ít kelíett

ez n*k,]ir_.k l F]e nrás bai nincl. csak *r, hogy

1
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Juló rJgy iária a seprütáncot, ahoty a kunoktól
tanulta.

Azt ls me$udjuk, hogy már <sak lvancsics
András bácsi tudja ezt a táncot a íaluban,
Hazafelé találkozunk is vele, megbeszéliük,
hogy holnap elmegyünk hozzá.

Másnap nagycsütörtök" A harangok elszáll.
tak. Mialatt megyünk András bácslhoz, l5_20
3yrrek iön velünk szembon az utcán, levett
kalappal. Mlndegyik talicskaíormáirl,,csör-
tetö"-t tol maga előtt. A kisebbek kézikerep-
lőkkel csapnak lármit.

András bácsl szeretettel íogad bennünket.
Olyan írlssen iária a seprütáncot, hoty öröm
néznl. Leíllmezzük, aztán ott hel}rben meg-
tanuliuk t6le. Nem volt olyan könnyü, amilyen-
nek litszott.

Megtudtuk, hogy a gyerekek iórésze tetnrP
€§te ném íért bo a tanterembe. Ezért külön
mesedélutánt rendeztünk nekik. Hát azt
látni kellett volna. A bábokat persze élőknek
hitték. A nagyobbaknak me8tanítottuk 

^seprűtáncot. Örömmel iárták, pedlg András

bácsi panaszkodott, hogy a íiatalok nem akar-
iák megtanulni, A regölés bofejeztével a szom.
szédos hárakban az esszonyok sehol sem talál-
ták a seprűket" Estefelé egy borbélyműhely
ablakán plllantottunk be s láttuk, ho3y ar
unatközÓ legények don3ót iátszanak odabenn.

Este a re3östanyán is kitört a tánctanrrláli
láz, A seprütánc, juhásrtánc. kanásztánc. a

IIc§1,IiŐí llltrlil nirrk

klsszlládl körtánc kavargott a t€remben "

A naposok allg tudták rnegvédení a vacsorát
a klborítástól.

Vacsora után összeültünk meghallgatni a

besrámolót az €gyes hadakban folyó regös-
munkákról. Összeíoglaltuk a regös út tanul-
ságalt § a tanultakra és a kölel3ő tlvílásra
gondolva, vegyes érzelmekkel tértünk nyugo-
vóra.

Másnap reggel olbúcsúztunk egymástól.
Csak a BKIE regösei maradtak még §opron
és Kapuvár környékén négynapos regölésre,

Legközelebb benneteket is várunk,

Hai, regö rajta ! |ullanos regös, l. BKIE

A pilula bevét*le
j\z (}f\,(l\sii|(tl i:lrlülllIn2li 1lilttlrikitt rrllrtlr

)r,ttvellri, lll(,rt iIliii|,llí}|.{\ illl iur r,krzik it|,

§tttirt,l,, critk 11,,;11 1,rtiszik ;,, 1;11 11t1,1.1 sztl|-
rfigirr. kt,str,{'i. Ilj trrriilszert ajirttl t,gl llétnt'.
.)l \ ()\i l:ll,.

I lclvezziil; lr trilrrllit kiizvetlerlill cirire.
az alsii nrr,!szilfogltk rniigóo tigvho9r, itzl_.il
lrvclv l,tcrttc !iisstí lleIitkarirt. Attli|lr,r pctlig
cirrtrirr viicl i:;ztttrli, rtl,úi}" ig},rrk. lninlhil
cullilllrliitl !tlttt l(,lt!t(: pilti'la lt szlittkílirtt.
]i::i" k;izllrrr a llt,(,lt ltcgvt :rllril , .,17 ii,r-
vtltttlti tttrtzuii:l iriut,z t,s itz, rltl lrlr,,"r lti}rrllit
ill();Illlll i,szri:r,r!llcIri)l c]l üttt r,l i.'|'tltitt l,trtlíl
a llt,r,ri{rrli rrrr'lrlnál tullrjr|tlrrkrt111lctr. nt,rlt kr}i
li ltt-clriitrlikcl strnltliI cetlt {,litllilllttrth,
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Lirtte. liittt,. tszlcrllitt<:. . .

lTngy nrc§lepeúós!
A §zcntanrlrási íi{rk bítcsrrznak 'l'ölrrd l'aitírs. Nagvsiktr,íi lcgénl,iirll<cl tlrlftljtzliil<. llt:nttíl-
jiik, solt kcrtlves 1ltrrcot §,lorc?tíink vl,1c ! 

*

llopp, ctc mit lótok".. A kivílnrl§i§ágtól rsiltc{{ il szelrtctl .., s_ttrirtth:r §Zircil js iil('lltt:-
sebbtÍT verné a taktust... Izgatrrttliilbarr ltikicl, it lril,etl ... lirrlllkoilllarr lriintletl !ri*
zonrryal lázasan kcrgetik fgyi,tíl§t il g{}rl(l{)lrtt(}lr,.. ]\{cg]rtrlt, a rúgi I ll }{iknr iiitt ilz
új..;? illilyerr leszaz irj regén.v'! l!,llz,. lttlgl,,..? lgazl

Jörr nl.,u
aarg:aur

1,iititlrtő. ltotrtltiis, órtltlkítrszilÖ, izgá|l!lüs az úi t,c11tln),. N2. llc trll'irltlr nettt Ís szallltt]
í<ll5,trrtnirrik a'rtirisrirö jcle{ik ftrlsor;ol,is:it, }lirrt]t,tt ttlcglt,lrctúsl tiltllill*tt licll lltrtatti!

Azt talírn tnég elárulhatjuk, lrog.y tr}1,1ttl lcsz }!aj|ás,.trtinl lril_:l'l,'r: szívcrl[iííl a Ic ltlktltl-
trOt sztitetctt.'ilrrtt.ant vdln11 t,ll'i,,l{olirol1,, nt,tiltls llsz;ittlstigrrrl. lit,l1,1tittr"srigcrl. tttcgttt,ttrlrl-
kuvíl ltazuszórctetttt, kncagilistirl, t,sillrrgó szt,lttr,,l. t,gész szír'l,tl. lclkt'tl l,{'lltll lí'§7 i

.,, 'il .l, , ,,,n *

Mielőtt clírrrrlnánk irj rcgdny;ünk t:íttrtiL 'f.s sztrziijtit s tncÉ{kezilclrénk a rtgt\iy kiizli,stlt,
ltntaltnns

2rc§orry
hirtle tünk.

otlet pálp- á,nntoú

nle5ltlpetír§!

Tuttás nrófi nr& írrl ögsze ;;onrlolltnldrrí. §iess, hog1, nrr.g rl* cl{írztlrok ! l ! ,rulttlnlnt knp.
rrkl eltrrlólta rrz 11| reg{.lty szerzíi|Ól. íírrgl,rlt, yagp' v;rlitnrl11,r'll kilrrrr;llrsló gnllrlrlltrlírl,
llnetlelt nllndorr ólctrevnló kortloly r{,!|ón},öl|f1,1"t iri iuínlrrloltlrtli.
A p&lyíznt bokülrlósóntrk lntírlrlclc: írprilís :J5. .rtllrlllllnilrk l pírttx í,li lrí'lrtlvjllt:r|rrrtk.

lTasy Inc§lopeúós!
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Mfisi, a hórrDrób as
lnvrilG cnufip novnr"rÁJA A BoY§,LtrG-bÓ[

:somós öregujj. A csobocópatak tükrét méx
jég fedte, halványzöld, kristályosan áiietsző
jés, me,!y alatt a méIy víz,tren zavartalanul
cikáztak a halak. gyönyöriiségóre az ámulíl
fiúknak.

Lelke sedve üdvözölték a meredek ,hesy-
oldalon leíutó iparvasút keskeny sínpáíiát é§
nost ,rnár toronyiránt kaptatva igyekeztek a
cél felé. Jó féló,rával később lenn á|ltak a
hegytetőn és rövid iuiamodásnyi m.esszeség-
ből ráiuk lröszönt a getendákból összerírtt,
öres fa,vágókunyüó. Csak éppen az indiáno-
kat kellett köréje képzelni. Lec§atolt hó-
talpaikat a kunyhó olda|ának tá,masztva be-
nyitottak az elhagyott hallékba. Körül sern
nézve ensedték le váltrukról a mindinkább
súlyossá váló zsókot és Miller Döme, az őrs
szakác§a nyomban a kóbólrakott tllzhelyhez
sietett, hogy nekilásson aa ebéd el,készítésé-
,nek. Brunó azonbatt ,hirtelerr álljt vezényclt
a kényelembe helyezkedó társaságlnak.

* Nézzetek csak körüll ltt íni hlvatlan
vendégek vagyu,nk. valaki már elfoglalta a
kunyhót, Csak ae,mrégen mehetett el.

Mrrst, horv vezetőjük lelkeltette íisyelmü-
ket, va}amennyien íelfedezték az élet jeleit.
A tűzhel,yen paráas szunnyad,t a hamu alatt,
edónyek hevertek mosatlanul §zelte§zét és a
kihűlt, mesápoíodott pipaíü§t szaga csak úgy
áradt rnindenböl.

_- Biztosan valami íavágó - vonta iel
vállát Miller, tovább szedegetve elő az élelmi-
szereket. * Efelól ugyan ,ne legyen gon-
dr.r,nk.

Brunó azonban nem .hagyta a dolgot.

- Kifciél - vezényelte róviden. - Maid
ott künn tüzet rakunk. Ensedelem nétrkül nem
rendelkezhetü.nk nrás tanyájával,

- Más tanyája. . . más tanyájal * mot-
solódott Misi felhábcrrodva, de aztán ö is *'
e1,1railsatott, kéItytelen-kelletlen elismerve az
ismerettren gazda elsőbbsési Jogát. pista, aa
Órsvezetőjük közben e}merülten nézegelte az
ablaknélyedésben heverö holnrikat. Egy szé-
pen íaragott indián lurul,ya rrrellett. apíó, íá-
ból metszett szobrocskák ieküdtek, Békák,
talak fisurái, oszloposan faragott indián
totcln-alakok és egy színes üveg§yö,rr!íyök-
kel kihimezett bőrzacskó is. Fel,kapta a íejét:

-- A vén ,,Vörös-Biir" lakik itt! - ,melndta
röviden, víg riadalmal iakasztva bejelenté-
sével.

Az idós indián hallott szálíaalakja közis-
mett figurája volt Martinsburg utcáinak. Az
ablakba rakottakhoz hasonló. magaíarag|a
szobrocskákkal házall s a fiatalság §zelelte
kéretlenül böven mondott indiánrer.éiért,
§enki sem tudta f elöle, hotlnan jön, ,merrc
megy. csak olykor,-olykor. íelmedlt a város-

r

§zontbat rc§8elre mcgszúnt a kései ltóziva-
lar és a felhők közül kihasadó nap tnvaszi
rnetre§ei árasztott a földrc.. A martinsbursi
házak jéscsapjair(rl szapora potlyaná§§al csij-
Döcött ,n víz s egy írrával késötrb szirrte
ilyoma ,§em volt a városban a télne k.
Dr Taylor, a vártlsi nrvos itáza előtt, a íal-
hoz támasztott hótalpak hrár sátbun §zo,
morkodtak, mlre a 2, sr.imi nrartinsburgi
cserkészcsapat írjonciirse, éppen hótalpas
portyázísra készülve, udaétt. willialns pista,
az őrsvezető nyortrában ott cuppo8ott a la-
tyakban Scan|on Misi, Mullord Sanyi, Milier
Döhe valarnint §nyder Csöpi is. A cort §cott
l]runó zárta bc, aki azoníelül. ho$y pararlc§-
noka volt a rajrt,ak, ,atnelyltez az újoncok
tartoztak, egybetl cserkésame§i§re i.s volt a
csarratnak, E§y grr|ber ,hiányzott csupán, hogy
teljes legyen a poítyízók létszímai rrraga
dr Taylor. Itár betekkel előbb elierveztók,
hogy hótalpas ptrrtyázásta indulnak a
kijzeli hgcyek közé, dr Taylor vezetésével,
aki úsy isrnerte a ,lre$yek vilírgát, akár a
§aját tenyerét. Az orvos háza előtt mcgáll-
tak a na,psiité,sben, l]rtrnó befordult a dok-
torért, Williatns rcrlig öfsvozetöi iokintélye
-súlyával hatírrozott kijeIcntést eresztett vi-
lágcá:

---,Prllnpírs portyízóidíi!
Yalí:bnn nz vo!t, mert ha a városban ol-

varit is, a lhexl,ekctt més tőretlen hófa sütött
a ndp, Ebbetr ,a pillanathan fordult ki raj-
pnrancsttokttk a kapun. sarkában a drrktorral,
szent rrelláthatílan kedvetlenül:

-_ §lai van, íiúk! Dr Taylot nem tud vel,tink
tartani _. morrdta kurtán.* Pokoli öilct! * hí)rrent fel az apt6-
terrrtetú Misi, aki állattdóan tírlzoit ,lrasonla-
tokat lraszniilt,

Ta_vlor komoly arcára tnrrsoly sthant:

7a

-- Nélkülem is pompás lesz a portyal
-- biztatgatta a ii,úkat. _ Sajnos, én nem
tart,ltatok veletek. Rengete§ a dolgorn.

-- De lnikor me§i§éíte nekün'kl - düny-
ilyösött félhansosan Misi.* Tutlom * fiangzott a ttlrel,rnes válasz,* de,mégsem firehetek. Diftéria ütötte lel a
leiét hiítele,n a városbm és meg kell ten-
nem a2 óvóintézkedéseket, hosy elejét ve-
hessük a jÁrvárrynak. Dólután tan,ác§kozá§t
lartttnk a város vezetósésévell ívlilrdnyájunk
jóléte rneskíválrja, hogy itt,hon tnaradjak.

Misi. a ki§ üörc§ó§, íelpaptikázott azon,
ho§y ,a osapat ilegkedvesebb barátja is ma-
ka§skodik:* A város1 tanács várhat. Beszélien ,velük
hrrlnar. ur*u ,ru,un,

De dr. Taylor haiihatatlan maradt. MeB-
siínogatta a tüzeló gyermek le.létl*.,No, no, ne olyan hevestn. Elboldo-
gultok üélkülem is. Brunó tudja, mi mindent
akarlanx rnulntni nektek. Mnid íelmentek a
csúbosó-petak,íorrásaihoz é§ ott a hegyoldal-
ban. a iilrésztelep mösött, ta,láltok esy rési
far.ágó kunylrót. A lrnull télen. ,me§ ,az idón
is, elreséggel odaszoktatta,m a ntadarakat. Ott
lesz ,rnit tanulmány,oznrrtok nélkülem is,

Most már Misi sem viiatkozhatott tovább.
lndulniok .kelleti. Lassan eltnaradt,mö8öttük
,a latyakos országírt, amint pedig bekedttek
a ,lregye,k möcötti mély, árnyékos völgyekbe,
ismét a tél fagyos lehellete csapta meg óket.
Dé,líe}é már kénytelenek voltnk a hátizsákok
tetejéröl lecsatolni rr hótalpakat és na-
gyokat sausszanva taposták a mély, süppedó
havat al évszázados faóriások alatt. A
Thumblrersy csúcsa ,lassan egé§zen föIéjük
meredt és mecállapították, loggal érdemelte
ki a ,,hüvelykujj" nevet. Valóban olyan volt,
rnint e8y, az éc felé §ze8ezett, bütykös,

1
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blrn, tnajd eltünt merint. És most ráakadtak
rc i( r:k he lyére.

Misi imóntl ielháborOdottsága lelkesedósbe
cs.aputt át:

-- tlujuj t Megkeressük ! * §üvöItölte. *.
Aztín majd íilttnk a trihortüz rnellett és az
óreg pedig a harcokról bcszél... Oyerürlk
{§ak utánal Itt a líhnyrlrnr -- nlutntott le
a hóra, melyen eltévcszthetetlen poütO§sá§-
gal rajzrllódtak ki €sy távolorló mokrsszit1-
pár ,körvonalal.

Brunó oda sem hall*atva a gycrek szalkó-
zására, trvi|tB Pistával a ter:ndiíkgt hcszélte
meg: gyors ebédfőzés, cvés ulán pedi§ cstt-
,ltCszés az erdöben,:* fia jól vette,m ki a doktor szavából, ltt
a közelben van a rnadáretető *- tnagyarírzta
órsvezetőjének. -- Majd".. ds a íne8kozdctt
ínondatot soltasem íejezte be. A téli .nr.u-
gal,mír erdón emberteleu fáJdalorrrrnal teli ré-
mült kiáltás szánkózott vdsis elhalóan.* ökorbékal _ sivltott fel §catrlon Misi
íelfedezóetr, tne,rt ő n leítás után ilyenúek
képzelte az óriásira ,megnövő erdei béka
fiansját. Snyder Csöpi izgatott nycr§e§éggel
torkolta le.* §zatnár. halisasst... Sesélykiáitás. va-
laki bajban vant

Feszülten fisyeltek. Egyszerre csak,íel,hnn§-
zott másod§zor is, de ,rnár gyengéblren. mihtha
gazdáia egyre iobba,rl ereiét vesztené. Most
rnlr a2 irányt is mexállapíthottí.k, a völcy-
bijl szálllt lell Nern is volt sziikség Bruníl pa-
Ianc§3uaváía. Egy ernberkértt londültek tteki
a 'kunyhrj eliítt íelpípos<ldó hótorlasznak és
rréhány pillanat mulva rnár ott is áiltak ki-
lul]adva a ,meredek szélén. K0zvetlen trrel-
,lettíik hítzott el a völsybe isy§,kvő slnpár,
haim,eresztő ívben futva le a völsybcn lévó
latírolóhoz. Odaienn, a hóval belepett irdílt-
lail fira8as íatörzslral,mok között mindcn csen.
dcs volt, mé8 csak n hr-rkrok li8r scm rezzetlt.
Esyhelyütt alonban, Iniltt tnély árnl,ék a tó-
retlen hótrr,karón. tipíott ösvény siitétlett.
Brunó összehúzott §zerrlnel méregette a tá-
volságot, aztán hangtalanul bólintott: iseil,
valahonnan arról a környéktííl szállhatott fel
a sesélykláltás'- ós 1rlla$átllz intve I'lstát,a lejiő szélén álló ,,vaskutyá"-[rtrz sictctt. A
kls, fatörzsekkel mesrakott szálIítókocsit a
dermesztó hideg a sítrhez fagyasztotta. Lázas
8yor§asá8gatr dolsoztak. Mulíord, Mlllerrel
együtt csákirnybaliíjával a jeget leszegcttelc a kerckekröl.,Iní!a csurkészmcstcr(lk űrs-
vezetóJükkel közösen nekilírtott, hosy fóldre
8urít§a í fatörzsekct. Alis fostak munkához,
Misi vis|tott feI újra:* }liititl valarrrit látok a latiirzsek kózött_ és iZgatott,an mero§ztgetie uiját a völgy-
beli f arakások le lé. Pi.sta tflcí{rázta Brllnó
vállát:

- |saza van -- hörrent íel. - Nézd , ..
né2d! Ott a ,szállítókocsi mü§ött... egy kar
nyúlik kt a törzsck alóll Vörös irrsujlíls karl

Egy barna folt is hcvert.a hóban, A for-
májáról ítélve, kalap.

Misi táncolt izsalmában.* Látom... lÉton * szakadoztit. * ít
íeiét is látom, a lábát ts .látoml A ,,Vörös-
Bör"!

Nem kellett §ok tudomány ahhoz. ltogy a
nyomoltból kiderltsék a §zerenc§étlsnség le-
lolyását. Az öreg indián, hosy utat takarít-
son, fqlkapaszkodott az esyik elindított ko-
csira. Talán ncm fékezett. csak odalenn és a
hirtelen rázkódástól megbomlott a üocsira
halmozott ía egyetrsülya, azutín a lezulbanó
tórasek masuk al{r ternett4k a §zef§n§§étlcn
,€mbeít.

Egyik cserkésznek sem jutott eszébe többé,
ho§y a §záIlítókocsi felszabadításával késle-
kedjék. Mire sikerülne használ,hatóvá tenni,
$yalo§szerrel ís leérnének n' völ8ybe, és a
követltező má§odpetaben hatyatt-hotnlok szn-
ladtak neki ,a vágány mellett meghúzódó
keskeny §yalo§ösvényttek. A sesélyiáskáért
visszatérö Brunó egyedüt pistát találta már
a tetón. Az ösvényre íordultak ók is. pista
ínaga §ern tudta miért. hátranézett s úgy
érezte. földbe cyökerezik a líba._Brunó... - fuldokolta, - Brunó...
mozo! a kocsi!

A helyében ffiesbolygatott ,,vaskutyü" vala-
hogy ,masátót meslndult és a sokrnázsányi
la nyomása alatt rnindjobban 8yot§uló c§ú-
szással siklott a lejtós pátyán,

Odalenn pedlg Dontosan keresztben fekve
a síneken, magateüetetlenül feküdt az öre8
indiátt. A ,nehéz vaslárónril csattosásáta íel-

íisyclve a fiúk is ,tne,{tttrpantak és az a re-
mény is elíoszlott, hOgy idejében tldaérve
elránthatják n §ehesíilt indiánt rr ler(}haflti vc-
szcdcIenr eíől.

Ilrunó 8ondolatsebesen mérte íel az es-
fietőségcket. Hn ir kocsi íB!,fékevcsztctlcrL
leszírírild. Vi)íös-Bör míris halrltt. ligyet-
lctr lchctűsérí vo!t csupúrt. Eszcvcszctt, vak-
meríJ próbílkozis. Ezl választotta és habo-
zús nélkül cselekedett. A segélytáskát a
mcllettük eicsatto§ó vaskocsira hajította és
tnegkapaszkorlva az e*yik kiáIlír dOroIrcfába.
maga ls íelleItdüli. Pi§ta a§y nrozdulattal ,kó-
sóbb, elkésve követte példA.iát. A vártatír
szírllltókocsi irama éppen akkor gytlrsult meg
és a hirtelerr lökés királltotta az usró fiú
markolá§ábúl a dorong vését. A lendület
ll8ya,n f§ld0bt& n laltalmaI tetcjére, dc ntár
üriírba ta!crgatott tátnasz utá,tt. Mcgállítlratat_
lanul gurrrlt tovább a fahasá|lok tetején és
már zilhártt is, mikot Brrtnó, saját biztonsá$iit
kocháztatr'a. utána kapOtt. Oiraászi etöieszl-
tésscl rántotta fel s mcg se,m várva,, hot{y
tltili te§z őrsvezetóje. kúszrrtt vissza a rup-
pallt §ebe§§é8töl ide-oila d§cccnő íahalrnazon
a lék ielé. A kocsi clc§attogott a dermedtett
álló fiúk csoportja rrellett, híríeltrőket vírgva
íel a, kanyarodílkbatt ós r:sy lélegeetvételnyl-
vel utóbb,az ísyú,§olyó sebességével siklott Ie
a völsy szi,ntjóre. Brunót kiverte a hideg verl-
ték, rníg valnltogy ,sikerült a nchezcn engc-
delmeskedt1 fé*et bcszorítania" ['ista ís ,mcl-
léjc erölködött ós ,tntrst már kettctt akaszkod-
tak a losantyúra, rje íxt,is ali§ lirssúdrltt az
irirm. A vörösinse s indiíln félis elte metctt
teste llesztö közelséghen szírrcsedctt ki a
rönkök alr'll, anrikor vé8re a fékpofák rí-
szorrrltak a kerekcre s a kocsi alig egy_két
mélernyire n §zcrenc§étl§nsés,helyétiil hirt§-
len ,rne§álItltt.

A vón lndiín csukott szemrnel, alic-alis
lélcsezve került elő a iatörzsek alól. Kopo-
nyájiirí ienyéflryi darabcrkról hiínyzott a bőr,
ajka szöslctében vér §zivárgott és balkarja
is te,hctetlcn ernyedtségsel lósott le.

- A íedél alá kcll vinttünk - - lilrexte
Brunó, mialatt Vörös-Bör srbcit k(itözricttc.
-- Ácsoljattrk iisszc vulatni szltrrtalplélét!...

Keserl,es ,ttluíká yOlt ft:lhúzni az á§akbrjl.
l[kéfe§bőt ö§§zclótt alkirlnlatossírgot { rncle-
dekelt. de esy féiírriival később azonban a
sebesült ,már a kunyhíl priccsén lekíid,t. Arcát
língolóra vsrte ki a láz, s bár közben esz-
méletís §cfi téít, szakadaiIanul kiáltozoti,
beszé]t iurcsa t(irzsbéli nyelvén. A íiúk szá-
lakozva szoron§tak az isy körül, Brunót
lesve, lki ma§a is tanácstalanul pillongott
Vörös-Börre. Hasztalan kutatOtt ctrrlékezeté-
hen, ami hason]ított \,0lna egyOtlen tünetre
is, nmelyet valaha az ejsósesély tanfolyamon
lanull.., Asyrázkódás?,.. Koponyatöré§?...
_- találsatta ntagában és belsó ijedtsés rázta
meg. Ktlporll,atürés?| ,.. tliszen akkor, ba
nyomban íem operáljiik, vése ! viszotlt cset-
lcg, lra elviszik, útközben hal mcg.

Misi. mirttha sondolatolvasóvá vált voIna,
tííiséses gyerekszetne cserkészmesterére tá-
cult:*, Brunó bít' én . . . ért leszaladok TüylOí
doktorért -- szaporiizta kisyírló arccal.

Brunó felhííki'lve hajolt oda hozzál.. Te vagy közöttünk pajtás a legiózanabtr* ,nondta miljdneí}l újjongva. -^ Ezzel kel-
lett volna kezdenünk --- § mát rendelkczett
isl * Pista, Sanyi, íplszerelnil - s a két
hólalpas c§crké§z alis utóbb, versenyszerú
íutá.ssal tünt el a lcjtón. ,'' Eű arái-- itnris lis.sírsássaí],_ viirr-szorogtak.
Joc időnként elcsitu!ó, majd úJra lelszakadó
kláltozása szofongó hansulattal töltOtte me8
a tígas gerendaheilékot. Döme me§iőztc az
ebédet, de az óiel mecfagyott a c§ajkákban.

Odalún las§an besötétedett és a kunyhó
környé,ké mintcgr, varázsütésre nne8telt ma-
tlárral. Csóku, veíéb, feketeri§ó, erdei ío-
§oly. cin'ke u§rált egymás hegyén-hátán tola-
kodva, és a háttérben leltünt néhány félén-
kerr somf ordílri nyúl is. Miller Döme ötlött
rí lerelöbb a rejtély mcgoldására:

- Usy lát§zik, itt szokíak .vacsoráznil _
állapította úneg vi§§2atéíö derüve.l.

Valóban, az gjtósarokban aprómagvakkal
telt zsá'k állott s a madársercg falánkul esett
a kiszórt ele§é§nek. A tél kezessé gzclidí-
tette valarnennyiüket. Üsyet sem vetvg a ki-
óvakodó gyerekekre. szemelgették a mago-
kat, sót egy mühó cinke Millcr Dtirne kitárt
teíye,rére röppent és erről az §leven szérű-
től kapdosta a búaát.

Mé8 Bruno is annyira elmcrült ehben n
vnrázsIirtos nr,ldíretelégbcn, hrrg}" észre *enr
vcttc a ktizclerl{i ki§ c§l}pOrfot,1'nylrrr drlk-tor érkezett ,tn§g a várr-rsi nrrntószrllsírlilt
embe rive l:*- flalló, fiúkl -. kondult líeg örökké rt-
kedt, rnelela hangia. Hirllrlm. jól kiírr,{tátOk a
kirá,rrdrrlíst ! Hiit lrrll is uz a szercncsétlclt'r* ós szál.as alakját dtré,kban, hlrjtva, nyll-
nakodott be az alacsnny ajtón. Egyszcr-két-
szer hunytlrgrrtt. ltrlg5, szenlét hrrzzászrrktlssit
a lámpavilá{hoz, ttztán az tix,y fiilé hrrjolr s
,mint akit hirtclcn kt,llcrnctlon megIcpelós ér.
feLszisszett:

- Huijjil tlisr, ez az öteg _cat}oto!* 'l'ér,edós! Örccnck öreg, de különbcn ir
,,Vörös Bór" *. javíttrttit ki nz öriik közht-
.szóllrj Misi.* Jsazad van! -* fclelt a doktur szr-rkatla-
nul élónkcn. --. De hosy kerüll crre a r.i-
dékre rr §chrnidt-crűd környékóről. Mielíitt
Martinsburgba költöztem voina, szóval az
iisszcí, ,mé§ o,tt kóseált azon a 

'virléken.

Brtrnó lelelt ir kétrlésre:
/llindelrki ismeri f elénk. tlítron-uésy-

lzben is tne8jelerri.k a városban tnittden esz-
tendő,ben. Nincs e§y hcte. hrjgy utoljára há-
zaIt sztrbrocskáivnl.

A rltlktor ,lrll.Itrtta l§, ne,tn is. Egészen eltne-
rült a soknevü vón indián vizsgálatába. Mi-
kor bcfejezte, rnegkri,rrnyebbült lihhcntésscl
egye,le§cdett íeli

-* Oondoltarnt Rijst{in. amint fclismcriom!
Mortdlátok, iár| az öreg a városban Albert-
sonéknál is'i
-- Ujjé, mi az, hosy járt? | -- c§ipogta

Mísi, n nrindcrrttudó. * 'fomi vásártrlt is tólc,
amo|yan rctnek kis indián Iigttrákrrt.

Dr.'[ayltrr nlc8,töíö]íacttc lrorn)okít, Elégc-
de tten:

- Ilát cz líl nrnnka vrrlt. iiúk! Étt ,nond<rnr.
lesyőztétck a ra§ílyt! *- é§ lne§töIve a ki-jelenirjse fclctti clképctlt ssclltlct, lnasyará-
zaiot adott szavának:
* Nenr tudtam nre§íeileni, sehogysem tud-

lam, honnan .kcrülhetett diitéria a városba,
ntikor nlessze kiirnr"éken nyoma sincs, ,Most
mírr tttrlom. Az öreg Vörös lJőr hurcrrlta tre,
Bncillrrsgazda a vén kóborlri. Most á]lapitot-
tam neg. odaíöttn a Fort §rnith.ben a rnull
télen §úlyo§ diftériíval s2állítoltílk törzstest-
vÉrei az errjdkírrhírzba. Bn kezeltcrn. Míelíitt
nle§gyógyult volnn. elvezéttyeltck rrttttan, UEy
látszik, a betcss(g rliftéria-ellenrilIóvli válttrz-
tatta s tovább is vlgan szaporodtak benne a
,kórokozók. anélkül, hosy nckí ártr.rttak volna.
TerJesztettp a rasályt, lmerre járt, Azt hi-
§zem, a léptc nyonán ,megrajzolhatnírnk a
diftéria térkérrét .. , NOde, adiátok csak ide
a táskám! - és a diftérla védószérumol §2í-
vatta a fecskendőbe, a tíít Vörö§ t}rir karján
a bőr alá szalnsztotta tivatosan.

köttitte ámu]tan ;lrallxattak a cserkészek.
Esyedül Misi norn bírt rníííával. Dör,rnösöttl

Szép pályaírttás. nondhrrtorn ! Két lábon,járíl bacillusraktáí. Hát mér' nenl szcrelnek
az ilyen embcrte egy rindílcsengőt, nrely min-
dig ,szólna: csitt-csin, ez az. indiín bacilluso-
kat hízlaI, vigyilzat, vcszély! . . . Szavamra,
így kellene tennil

Csak ne li^d6zz|! - neveiett iel dr.
Taylor. - Most nár ttincs veszély. Majd el-
pusztítjuk azokat a híelalt baci1,1usokat ! De
raitud kezd,iük: syere csak ide! -- s ,hiába
tiltakozott Misl, sorra beoltotta a védőszé-
rurnntal vala.mennyiöket.

Másnap a tllegopelá,lt Vörös I}őr már iírl
volt a veszélye,n. a városban §cm tórtónt
több diíiérirnesbetegedés s amikor az őrs az
öreg indián rneglátogatísa után távozoti a
lrórházllól, Misi közvetlenül odaíordult Brunó-
hanz

-- Mesterem. tisztelettel kérem az egész-
sésvédehni különpróba.iclvényt!

Bruno rácsodálkozott:_ Miért? . .,* No, halloill ** rnéltatlankodott Misi. ._
tliszcn én mtntettem me$ a yírro§ e8észsé-
cét. Ha nem tnondom, hogy ,menjünk utiina,
ha én nenr fedezent fe,l a iarakás alatt, ujuj.
mi lett volna akkor!.". tíít csak ide a iel-
vényt, Mo§t lesalírbb ,,hótpróbis" leszek.

És nagyon csotlálkozott, hogy érvelésére
nem tiszteltók ;rneg nyomban a különpróba-
bizonyítvánnyal. De azért a név rajtaía§adt.
ma is lgy nevezi az cgész város: a hétpró-
bás Misi.
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Szakad a gdl, ömlik (a ál,
Níncs parlja többé a vIzözönnek...,
MéIu hllllátnsíúa bukik a tát,
Mit-a naplénu múí éIetlel stmttolt uégig , . ,
Amott, a tanydk iegengéitt IilI,
Míndenki |éng*t tauaszt aér . , , ,
Teslaér !
Angdk, ggermekek, apró úIlatok,
Rtuacstrák ós dús legelők
,Életit mentiük tl íuüadústóI,
Ha mindryjáian á gótra §ielünJc /
Mert bdrka nincs.
"|íem /r itt seínrníí a belon § d ,dJ §em,
Izom kell ide, melg lelkel relt
s nem ldrad eI soha l
Csak öűdn tutünkből épllhelünk töltést,
I] iat, magasal, erőset, minden ulzrohamol
l,eau6z6^ büszke adlat,
Máfu nielment ő ktnos pusztuldslóI.
A odléDíifu ósí mesíerscíünk l
Jaí t ildttu tengernek lhrasztoltuk már el
Féktelen. sülél hull.rnr'/it ? l
És heluiútlottunk éuszázadok Ctszakáldn ál.
Eouellén, haluó,nu, messzi lénupont
}tiítatatt'csak : máguat életil'nk réveteg uilága . . ,
Hidtl eI. al ár hamarább ellftad,
Minthoia megszakadna lzmunk'és inunk l
De eguédü nem blrom, lesluér,
A magam két karja gpenge
§ csali az én lülem megsüketüI
A hörgó, vúdlÓ, síró si/<olgolcDan.
Jobbaii bírluk, ha össze|ogózunk:
Hisz az én tanudm a le tanudd is,
A megmenlett Úi mindnuáiunk hazáia l
Seatlséo ! Seaílséo !
t]Íabb"szakaáús ! halúl, haldl,
IJ'iabb özönvíz : temető, temelí !
Y'esd meg a ldbad s egg tapodtat sc !
A uihar'nem uáíia ki a sumed !
Szatítsd a kezeÁ-: s a !ánc öröItte er{s t l
Measzelldüt maíd az öldöklő ulzroholnn
A íégt meiter úlra kangang majd,
/(ísCiilc ligetek s zöld mez6k,
}'ilrcnőre is lesz időnk cgasre\
Yirutó rétek uirágos úgúat aetnek nekünk
§ csak díom lesz maJd §zdrnydt küzilelml}nk , . .' Mlnrlszerrtl §zvoboilr 86lg

A Kormárryzó tJr Ófóméltósága fethtvá-
tára megrnozclult a cserkésrtársadalom szíve.
A sok közvetlen és helyi §eglté§en ktvü egy-
§rá§után érkez,nok adományok lapunk szer-
i<esztóségébe. Feln6tt és fiptal ogyaránt
segltsdgre stet. Lapunk zárIálg aa alábbi
összegek drkcxtek;

A Magyar Cserkész §zövetség
központi vezetóségo .. ...... 120.* P

A Magyaf Cserkésx lap szor-
kesztósCgo és kiadóhivatala 80.* P

A Cserkészbolt §zöv*tkezot .. 100.* P
A űserkészbolt §zövetkezet

tlsztviselói és alkalmqzottal " 52"40 P
líj. Tóth Árpád klscserkész,

Mátészalka 2"* P
ifj. I]onalka §ándor . , .: .. .*.:__j=_L

összesen 356.40 P

§árhű,! HlREK
A seolnokl 893. sziitnti 'l'tizes Liiihor cser-

kés;rcsap;rt a szolnoki urllsodik vécliisítmunkú-
latban 4ü iiinyi létszámrna,} rlír hárl;tir ízlrtln
veit ré.szt. Az önként jelentkező cscrkísztk
ilqen ió} végczték a mu,rrkájrtkat és a srlk
csüggedt .rrtlnkís között isen jó halrgulattlt
csirláltak, víg ónckekct s;crlresztcttek aa ír-
vlzzcI kailcíOlatb,ail é§ i]yen lt'lták,tnel]ctt vó-
g*zték azt a nitgy mrtnkiii, nrelyet önkónt r,á1-
ia]ta k,

Vil6z }lelty Frlgygg. a híres repüiö, aki
annyi cscrkészt yezetett be a vitarlízórepü]és
titkaitra" iráborús élménl,eit ideí{izglitó'könyv-
beri íoql,alta iissze" A ,,ítepüló el(i,r4" cíllíi
nrt'j, meilr a F'ranklirr ]'ársu]at iriad#{ában je,
]till me§, ,mindenki rószérc igazi é]nrén9. .íelen
sz.álnunkban esyik lesórdekesébb ka]andjáró1
ki)z,]ünk eí{y jejezetet.

Á -38.as . számú llonvéd cserkész.csapat
Mítt,ti. .k,ir,llv. ernlíkünncirrt!yt rr:ndczut1. A
li.]§\,§z(riicn sikcrüft ünncIrélv kcre|óbln avat,,
iák ici a csapirt cserh4s7jelöltjcit"

|ó hír Yásárhelyről
A híldmezövírsírr,irelyi 1lt, sz. ,,lrő" cs. cs.

rtsöshada rnárcius 14-€n ,,márciusi est"-et
fendezeti a vártlsltíza zsírfolírsig megti}ltaitt
na§ytermében. A miisoron Ady §ndre és
lllyés üyllla vcrscit. §artfrk Béla és Koilály
Zo,1tírn ztlnxttrtszlrmitit; adtti,k cjij" Bgmrrtatták
a ,.Cst!ki bíró ]álrya" §. nópi jától(ot {Voliy
l§tvín gyiijté§éllii1). ezenhívül rrépdaltk sze-
rr:pcliek n tniisr:tc,tl; vógül pedi§ Zilahy Lajos
író bcsz€lt a ,,kitii,liirk iskolájá"-ról.

Míreitrs Ztr_í,rr nrtlrIviIt a í8f. ginttiiritlrn-
llltt lr tegiis\ad iiltr! rcrtdezett Ui Mr*yar
§zcl]e.nrisdg Kiírllítás, nciyen a,népi ériékck
ielíedozósót, az igazi }iOnisrneret útját ós §
Ii;ttl] m;rtvlr íri.cíirdr nrrrrrkáj.it rnut:rttik br.
lz. Űj lvt:tN1,1r Szti]cnlisi,g m,lz{alma kö-
ziitt külijn rész f oglnikoeott ii Regiis Rend
rnlrnkírjával, A k;íi]lílá§t a nagy órdcklődésre
v;rjír tekilteltci .mc* ke]!ett ho§§zabbítani.
Megjegl.rz-riik" hogy rr kiáilítás lnegtekintóse
dijlrrla n vnit: * rc.ndezök saját pénziikbii,l ic-
di:rték a kildásokai,

A regi}slrad iinnepélye ós kiál]ítása igen
la*v itjíiinási kclictt. A hrllyi sil,itír is tijbb
cikkbcl: lrr*1lljkr;ztltt an újsze;ii cscrkész-
Intnkáill.

Ilt. I(risró. §aqy lsítán

Március 26" A lnagyar ifjú§ág lx§y !árt.
insóját: sróí M,liláth 0usrtív Károly c. ér-
sek, vrr}t crdclyi püspóköt rtolsír útjára az l,
keriilet több száz cserkttszt: i_c elkisérlc. A
§zijvetsdgct a t€meté§e,l dl. Papp Afiifii or"
sírgrls elnök képviselte.

Á karca§i 176, §z, Nti{ykul1 cserkészcra-
patct súlyris §yaisz éítc. A üsapat tgyik ked-
ves ta§jir.'l'ijkés Inrrr:, Vltl. o. gimn. t.,
1} vizs§ás repiilii, képesítr:tt l,ízivczetii. vrlit
ilrsvczetó, 1ragikus h!riclcnségge1 miirciu§
-l5-én eltrúlryt. tjmiékét cserkésztársai hiven
nregiirzik,

Keresztrejtvény-pályázat eredménye
|l*rry;incndgyerr küldtr:k tl* lnegit:itésl. r\

?i:ltii;liii:rl ügyes megn]dásck mcliett jil ndhá-
liy;il} a hrrckák 1refeketítósétr kíviil rné§ *l-
vlil:lztil .ronalakkirl is i§yekr;ztek megkijny-
?1yjti,iri a ntrtnkirt. $,ainos, ezek a neBo]dítstlk
esak tniitot!rlrigítali, hisz a nehó;rségek,rnc!:-
k,;rij]risér,el s ttgilr irzOk leryiizés{r,e] 4rnek
*:1ji.

Áttlilis §-e rrián órkczett
pályár*{okat a lapzárta ,mi;ltt
[rlttrrk c1"

.,Ki * gyiiz(es hadvezér?" címii láiékot kan.
rlak lutaínuI:

C*cii{liúrre ],,irsr}rj 11uilape5t. üeirh,i!ídt Ró-
bcrt lllirr]llpt:st, ltrúdis'l'i:,tdlr $ilineg. i]ai,"lglr
liilr::ii §ir,.:í:eii. Karihó lmr* {.ii.íir, -i'allkr
! il::l::'i |lr:i!l jk, t-,tf ktiv {]é7;} fJllCtníilk. :f ],

ít

l}obos Dezlii, 196, ,,Danjan!ch" *s. cs. l'ccskc
i1l59, Szo]nok. §slpody lstván íJuti*pest,

A iut;rlxlat postí}11 tOyábhítjuk,

K*resztreitvénypályázat üz§!retek
Kiilört r!lcsért,tí,t érdelllcln(k ;l kövct},CZÖ

pályázók, $ainrls, plr]yázatuk mírt lrésőn ór-
kezeti. farkas Járros Rrrdaptst, §zektrr:s
f,ndre Ziliar:xerszcg, f,lbert Cyijrtr-y l]i:d;rpcst,
Magil;rr }tikiíls $yiír, Spolt Fererrc Losonc,
Meszjényi -íános §asitalonr, Na§y Lilirls Sl:e-
k*d, Csrrkay Sándor 13trd*pr:st. Körrig AntaI
l udllpeli;l, ".fvroler Endrc liu<llrpest. Vida
L.íszló $zeg*d, $zitnirk i'crr:lto Kiskrllféiegy-
h; za, Kllvíls Fcrcnc ( }óiiii]lii, Szi}v;i §áza
halv:rl:i rilá]gilttl:ízirtmi t;inrrlí elisrterésrr
m*lti, rllórl** lidollt nL:ll a full;claiot. Xár,
i, ;, -.,t l:1 : ,-Á|. :.,'. , ,,,",l, 'k, 7 1.r:|,l r.,

KöNyvl§MERTETÉ§
Magyar vltézi tettck qyüitcménye

Ossze:ijlitotta és kiitrlj.r l ln. hjr. 11arlilrvél-
tár, Kaphatr1: a nr, kir. }1adilevéltár kiadti-
hivatalban (l, Bécsi kapu tér 4.) Ára l pen,aő.

A ,,Mirgyar vitézi ttitek ,j},üjtefi!éflyc" az
elnrúlt idók vitéz,i tettcinck babérkoszurúba
fotlt entiékeztptőirl,

A fladilei,éltárbarr őrzött és nyijvátrtrnrtoll
több nriyrt l1{r.000 kitiintctási javasiat, szetn-
tanujelentések. t!apililpOk. harctér1 fcljc§yzé-
stlk segítsé§dvti és a]apjárr készüli cl az a
gyönyör{ien iilrrsztrá}t elsí! kiitet.

Részlet a könyvbíil:
A lrátor. szentfü}es és elszáni maxatartás

íórrycs pé.ldírját ad!a,Bodnár István. volt
kassai 9. hrinvéd,§yairrgczrerlbtli szakasz-
vezr:tö irkk*r, amlkor februi-'rr 19-ére virradíl
ójjel, járőrijzés közbcn {szrevovén, lrogy az
orcrszok e§y rragyobb §sOpOrtja a l)unajee
melletti Niszkó lrelysés kijzelében ,az egyik
kisehb házcsol)ortba húzódott, Saját kezdenr,ó-
rryezésébiji ós nirldössze csak kót ,lronvédból
állr'l kis iáröróvel híron criria]ról kölűllogta
n Itázcsolrt;ttrrí és az tbban vo]t rirt,szrrkat
megadúsrl sltilit()tt, icl. És nlive1 x7. ut,jbbillk
á §ötétben nyilvírlva]iran azzal szítmo}hallak,
hogy na§vtibb er(ivcl áilanak szem,ben, a íet
§zólítá§ía sorjában elijrejöttek és c§ymásután
,nre§adtírk rnafiukat. Ekkóppcn l}odttiir szakasz-
vezető két bajtársilval össze§en 7? ornszt
fegyvcrzett ]e és eitett lrrslyul. Iilö]járói
na§yra órtókelve a kiváló szcllemtől ítthatott
t,átorságát és eJszántságát,,irrta]txrrképpcn a
kisezüst vitézsóki éremmijl iirntették ki" két
bajiíIsa a brtlni vitózsdgi éírnet kapta.

me§él a hangszóró. Az Orszígos Kiizinűve-
lődési Szövetség,,Köeíníiveliiddsi Könyvtárá"-
nak elsó kötete a rádiír történeiÉt irja ,meg
népszeríi nyelven, strk képpel, na§yszerii öt-
lr: tessóggei.

A kleinelsel Mlklós sze rkesztósében meg-
jr:ienii Cserkészpróbák Könyvoi c. §orozat
lL kötete (§zurrnay 'l'ibr:r: IJonvédelrrri ós
tlr;npolgári Isírerqtek § lnagyar iijúság szá-
rnírra) tizcdike hijátl megje]enik. kapható a
Cserkészlrrl]thirir. ára 2.60 P, áplilis :]0-is cló-
lizetéssei 2 P.

,Öntudatos Magyarság" eintnel a napok-
balr jelent tneg vitéz I'*aragó Ede orszilggyti,
1ési képviselíi, voll országos v§2ttőtiszt, a
Kises, i-őbiz. c]nökénck könyve,

A irönyv Irresrende'lhető a §;lÉrirlj cí,mén;
Budapest, XI. florthy Miklós-út g6. A ki)nyv
ára:lP5úlillér.

A cserkészet gyakorlati, honismcreti cé'lia
lnegkívirnia. iro§y a csapat minden évben az
ország n;ás és nás vidékére meiljen táborba,
]c}re t(ile s olyan hcl_vre, aho1 rr vjdék jel]ege
is lényegr:scn eltér az eliiző év táborlrelyó-
riek jtlirr§étiil, A táborhely keresó.s rnegköny-
.nyitósóre a cserkdszszövetség a nult évben
kiadta nz clsíi táborhely táiékoztatóját, nely-
ben kercken l50t} táborhejy le]sorrriásn sze-
repei. Ennek a tíljókoztatótrak kiegészíiése-
képpen az 1939-cs trihorhelyektől egy pritfii*
zetOt 8dolt ki, arlreiyben a íc}vitléki és kár-
pátit]ja; tlrborlrclyck is szercpelnek. A 1ábor-
hc]v ícr",zékeket a Cserkészszövetség 2D
liliéres levé1'úélyOg nrelakii]dóse ellenóben b;ir-
moIy csapatnnk lzonlal rnegküldi.

Bognár Elekl A, szónoklás és előadás mű.
v§§zste, Minderrkiben éi ir vágv a lratározott
fe]lépús és i: jó beszédkószsÉ§,mgssz*:rzésére.
Izek i:lsajíititásíban rrélkü]özhetetlr:n se§ítö-
iárs ir nrtst mcAjelent nagys:rerü s mindvéJdig
érdekcs, r:yönyörűen illtrsrtrált könvv, Szetztj-
jót" l,}osnár fick színmíivé§zt mint a Magylr
üserké,s;i inrrrrkatirsát tilvasellirrk talítn rnár
is;ntrik. Mult óvberi nregjeleni cikkci után bi-
zottyíra nintícnki. akit órdtke i a lcórdós s
tkilck rrródjírlla.n ír1l, tliegszerzi kiinr.vdt is.

A kiinyv lrrcilieridellhetij lJtlgnírr i]ck szín-
r.;tiivCsz r:ínréll, l}Lrdlpest, X], Vc:p*l{ti lttca
4, szílnr. Á;a lil pr:ngíi,

-*.d}-r-*

Tudod-eo,-
ho{y hiiziltlk,ltak 8f} kijstórrbányája vltl, s

tzek a trttt]t óvbcn x{},fit}B.{}lx} lonía ktiszlnei
i cr*i elli:k,

hosy n sze,rué]yyonatok gázvi]iisíiiislil it
i; n jdtl sz rll:rts;:]ri:i f iil d glrz szol gílit:l t j,r,

ltog;v E*rt'lpa ir;llxiikés;:let*tt*k 6{ilrltra hir-
lt*:;liukilalt vli,:t,

hot1: liil7ijllkbirt a }e:{ftr{:jl,§1:}r iit;il l: ttri,
iliir.i" ;rrr]t, ?5i}4 llr ftóiy"

Kere-§u tre hv€ny,
már nern }rirlil-



§,
l'

}l.i! l]! lbirlr!*fílzlrliaó ,t,
§nltrrr"lkttlós '?

lítttíru i 1" Kt:rcsjis-
líiili *:rírriírisn, §yerr,-
sé4lritjlrászris, rlrktár-
hllnrozús sib.

2, 'l'úInúrelezetí ke,
rg§r€t. },Ilizi árulrnlrrro*
zá§. rnrl§ óruk clíu{r*
radás4 mifltt megnó-
vckedett |rcrcslet.

3. t:fő§ílett lií?nlű

növekctltlse,

§ToWA§§§R
ÉL§Ő mncvER HANG§z§,RcYÁR

Budapest, ll, Lánchíd g€§a §

Rét-. fafrivós és vonóshangszerek legolc§óbb besrerr6si
íorrása, Magyarorsrág €gyedüll pr€cizió§ gépekkel íel-

§zer€lt han8§zergyára. Jlvítás _ vétél * §§érc.

,,vj,[[Á§§§ü z]lAT
elöál li tás su l i titú ú rdrl n,
irís ilnari' úrttkrrál).iris ilDari ílrukrlál).
1'Úlóri;i;i l)ótttijnk.' fontásí _száznlók me8-
nővpltarlrisrl, ttchtlztltl bcszfrczhetú gcrr- ós n§(rs-

lilZfllcr{ meg-
góp- és ny(.ís-

J. t'an- és !émllúludák Ócrkur its, vtir:ölr{ z,

ólom. ónozott lrádugtlobrrzok, slir6irróz, lrlu,
mltllunl, ón és bronz. r\z ilt íelsoroll álllyüÉoL
hözül ntrrJrlncrn milrrlt:n ház"ta rtáslllr n 1 lrlrllhotó,
ö§§zegyüjtve értéktl§lthctjitk a,,§éfi gyüJtír"-nú1"

I I. I'upírhulladélr. Ujság. nyonrdai hullatl{,k.
u pnpIrból n{rgy belroznlülfn sZOrlrhrlIk, ezlirt
szüksóges a papirhullftdék §yiijtó§e: }la 2oü.{X}0
diák évcntc 20 kg pa1llrt HyiútPnc, úÉy pspif-
behozatalunk 50i;-kal csökkenne.

IlL Te^tlilhullailék, (iyapjú, kcrldcr. Jrttu.pamut, len. rnurtillrr. l{ogy ezt nllórt kell gú,iij-
tenl, nem is szorul rlrIrgyurúzatru.

IV. |'egges unguqok. Csonthéja§ §§únlö}c}ii\héjja (aktlvszén készüI bel6le a glizólarcok
számáru), csolrt, loll, tömöt és kcvcrt §ll1})i-
ltulludék, állali szőr (stlte, lószűr) é§ íivcg,

ílzek az anyagok nlind megtulúlhálók h.lz-
tartrlsokbun, e§.rk szí,t ktll nézni egy }ic§it.
összegyüJtve, eladlrrrtjuk.

Bdder liritt

villútitpírlyúzüt üzonel,ek
K. ZoltAü. }(öszöttjük a szép pílyázulot.

Ma nrár elsősorlran a cólsztrll mcgoldúsi ltlrctü-
§ó§ekíe helyezzük ír §í-rlyt. A kérdes saük*
sé8essége általánosan elterjedt é§ ellD8a.loil,
állásIlolrt,

A kölstkoző pálgúeotokut, neln hurzuúlhnt|uh :
Cs. §óIa, D. Jánog í-iogtéd, irj" [f. §ánder" Itutln-
pest, lfj. D. Dczsű, ltudapest.

Julillnrozola: .lluday :\rpád 5 tlcnÉó.
A pólyAzal rnóú tüít. llibzlsts§ luilulrulírl

m[fitolúlhaíók lollrtrúr lí-l szónlun_},bnn.

- -tBYíYff

8 méltatlankodó j Áz á §zegórry gaztla, *kinck
a pár holdJn l,{z alutl áll, ncrn ercszlbtll le ff
vizcl, mert mcgbiinttlik t ., .

Vúlusz: Pcrsze. hogy nteglrünlel-ih, mrlrt
ntost ezer és czer holdról van sz(i, ezef ó§ czct
emberélet i§ 1orog kockán" A tervszcrú vérleke*
zésnek köszönhető, lro§y rrcrn esett eddig ínó$
em}lcréleüen káí t A kisÉrtztlu is mcg íog élrlln
mert gorrdoskorlni foÉnak róla (már mcg l$
indult az akció), dr, h:r mlnden&i saJótmugtt
próbúl össze-visszlt vizet csttpolni, fl lcgértékt*
iebb tcrúlctekre kerülhct a víz és az valóbrin }relr'-
rchozhataílan kfuokul- okozlrut. Butlaa Árp&!

Akl negganilolá§ ndlltül btszél, ítgv í€.§r, rniní
a.ki télzás nélktil lő,

K i a litkukut,lriöeszálí, ülé ltu'rlannak b izttttglli a
maglit mdsok bizalnvl.ru.

lVeugoru]rllallanul ne |elel i.
Ne jdrjon a n!]eluril clöbb u cszednél,
Sokat hallj, keueset beszéli.
ámií dkor§?, hoíil nrrtsok ne aújunak touúbb,

maoad ne rnondd }<í clósrör.
Á hatllatú,s a bölcsek lelclet,,

Szabó Endrz, Pesís,renllórinc.

fro0yÉrn üyütí§ünk ?
LIl már negkezdíiik u klrúrrdrrlásí, Kér délülú,r

&h. eny klló-srrtyri vll§Dt ttrlólauut. uz u.lknIr
(pa íkó-s?g g, Iétpnliió. ásódrrrah r rb.) iisr z+gy üj töl -

tíik és uugy dtudrrllol údtuk b6 n ,,Knplár'"'-nuk.
Duduy Árpád.

nrrvauutánoótlás.
i. i'zríttiirisi | ü t c seúor k t i ilisi.l nclrl:sllek, Szál,

!ltóeszküzök ]cíoglrtlisn kal,rrniri ci,lokru, üzeru_
lilYü4. nlunk.lMrnöYok\,é§.

i1 - 
" V iltjuuuzdusúai uonullro:dsok.

e. P.szi.íli'otrilírr. 
- Ilctr rtrkutt húrnitk hnszttot

H iirrlullrrrr clirbcrcli iicdtségéból, inrlrlkoltlll.rn
clókósziilcleillót s így ,,egyénekre sz:rhva" ar$ák
ílrácál)bun vüev i'icude§ áron az órul.- iiilúrrntuol íöinnlombnn l l. Á szállItmányok
biztoriÍ?isl kétirjinvú. bankblzl,osítás (nrint a bal-
Csctbiztosllís) í,s n'tttryIegcs fcgyvcres biztosltlis.

Á tcuüercn át iör,ő áru[at nrit,dkettő teteme-
*n. -i.e-ai*uttilr.' hiszclr a biztosítótársaságok
lrntrorús*tlíirű izittnetr (,s ho6y :r feg,yveret }rlz,
losílris rrreirnvire költsógcs, elkdpzellictjlik, h.l
rlreusorttloliuk'. horlv ccy his {irhajótrak mennyl
eeyiiilDl iizerirtrtil["t'ge (hajtócrő, nlhaltnazot,
tak stt.}.---i. "a,-'Üizt,,ritás 

ellerróre elueszclt áruuul tel,
,nerült kúr ls az cludústu korült áTut lerht,ll."- 

l."- Xii:Ietauliitds. Mínden rlllanr nregleltló
tartal{,kol gyiÚt, hoí{y ne (,rbcssék qrt,6lep.otése}.

4- ,| uiltlouuda,§da lr0lirikai ,í,nüario?o§at fevcn
i"",, i"r. ,liíicsat hbsszas és többszörös közvctí,
tirs utún iut cl íclhlszntilási tcrilletóre, Ilyenkor

"ii"a.Á 
'közveűtő hozzáarlJa a. ma8a ,ki.9"

hálrorús pótdljtit, váurJrlt, adóját a vótelálhoz.- tsu<lau Árpái!
Mlú üyüJt§üük és hogysn ?

§lirtderr'olyan allya8c,t 8yiijt§tlnk, aml rrenrzet_
grrzdasági szempontból íontos nyersanyug.

*;A íérryképtzők örömét tavasszirl rend-
§?erillt az kcsóríti m§§, Iloxy niá§{)k a tavaszi
lényvisz<inyok, és nások rr télick. Hir.iba lede-
zik fel tts ,,vadí§§zák" a ]eg§zebb írrtótómrlkai,
ilnhilrijukijrr kívül is íOs§2ul expünáinak. Á
1,111'n-l6nyvtár 4l, sz. füzctc mind(,nkor p{Jn,

lrts íelvilá*osílást ad. Címc: A p0üto§ ó§ á
hclvcs €xoozícló§ ldő m€ghatározá§a llítpíétly-
rlttll rntstirsúgt,s fén!,Itó1 és éijuli íc]véttlek
§sctél)cn. (Árrr 6U lillél),

üzEN Az M. cs.
Mollu§zka táí§adatom a ptl|}ány e tnberek

i,lkí)lt:r ptrhány társatJal,tnaí jelcnti {l.
,,Sárkányölők kiIlenck" c. vers).

Ill. Tóth Árpád. St-rk 'köszöntt iclkcs luvtl-
ledért.

§. E. Virlaszbélyegei ncm küidtél, így hát
nem tudunk me§felelóen válászolt}i. A kérrle,
7-ctt témírv&] azóta több rövidebb, örtálló cikk_
bcn fog!alktlz,tullk,,,Ma§ynrOsat"' A {ondOlilt
nern íos§z, .de ,rtriért llcm névvol §rkcr§tt ir

lap?
§srrkay §ándor. Brrrlapesl. A ki!rpátorosz

nyelvtnrlt a kírr,pítaltli ,koimányzí:sílg adta ki.
Narrvobli kórryvktreskudós útjrin mo§rüildel-t,

Felvétel a k6§z€gl és budatólényl nlsszlós-
fiázakb'a. Az Isteni lge 'Iálsasága rnis§ziti§
szerzetesrendnek ebbe a két nrissziósházába
ielvételt nyeíhstnÉk a §imláziuntnak rnind a
Ily{]lc 0§ziályára olyan !ó, jól tanuló és egész-
§élae§ iiílk, akik az lsteni Ig$ "I'ársasá8-barr
hiüirdctő .p.\pok a*arnak lenni.

Ercttséci bizonyitvánnyal iclerttkcziik az,rn-
nal a ícnd noviciátusába n},eíhctnek jelvéttll,

A felvételre vonatkozóla$ bövebb lelvilá-
$o§ítá$t nyujt a Szent l,rrrre Misszitjs Szcni
nárium háziőnöksége, kiíszes.

Lakásváltoztaiás bejelentéséné1 rre íelejtsd
r:l megír,ni régi olmedet is, különben a kiadtl-
}ivatal nem tudja végrehajtilni kíváns/rgodat.

A Deák-térl Lütb€r Szöv€t§és cserkész-
€saDate, lliúsási esyesülete és Koniirmiiitak
köre finn-magyar estet í§ndezett. Az e§t
1iszta jövedelme ü íinn iijúsás mes§egítésÉt
,szolgít}ia.

Csónaktárolás. A pcstszenterzsébeti Dé!i
Yízite!epen a ?8, §z. §zt" István cserkész,-
c§apjrt öíego§r:rkész és cserké,sz csórrakházi'r-
ban ií;a,zolt ötogcserkészek és cserkészcsapa-
tok csónaká]lásokat bérelhetnck. A csóntk-
álláshoz noI,mál méretíi ve tközölúlke (kabin}
is jár" Bővebb felvilásosílási levélbcn a csa-
pat íri)rsága Pestszcnterzsóbet, Árpád u. .{.

sz. nd.
Megalakult ,a Hollós Mátyás íjrs a 872-es

Árpád cser&ószc§Rpatba,n, Az őrs feladatt
Mátyás kiiálv éle tétól és munkássíigáíól
§zóló adatokat, valatnint a íóla §ltcrjcdt nOü-
rlákat összegyiljteni. Az őrsbc a csapat les-
kiválóbb ta,gjai keriilnck.

A ptstkiirnl,é-
kt ctapntok

pestszenter-
z§éteten tar-
toti; őrsveze-
űi taní<llya-
írának hall-
gatói. Vezglő

Dczsényi
László cs.

tiszt, gilnn.
tanár

A Cserkész Eszperantó Kör hírei
A Csertrész §szperautó Körben érdekcr.

nteghatí, eIőatlrist tartott cgy vnlt erdéiyi lii-
iskolai lrallgató az ottani ma§yaI iij&siix
küzdelmeiről aiL i§koiákban, az §i,helytz,kcdó:
terén és az él*tbe,n. mggélh$t{r§úórl és ,ma-

§yaísá§a tcurrtartásáért. Minth$*y hivrtalr-
salt csah az /rllarn nyei,vÉt. lthct htsznir]ni, li
inla§yi}r rryelv vódr]mét jelülrtgné",hn a ,Itiva-
takls tlyglv rneliott rni,rrderlki hersználhatní al
csZpeíantó ltyelvet, mgfi öz ne{n jelcnisl!i
más getrxeti nyelv íölérry{t és jobbnn hiztrx
sítaná a fiia§yar llyelv é]ctét is" l$y slrkatt
elve,sz",ttek a ma§ytrslig §rámára.

A pünkósdkor Xalocsán r§ndercnd{' !i3*!I-
n§§r/edik eszperantó kllngresszus alkairltillri'iJ
a 854. sz. f'ilippinurn c§. c§apat itltal rendc-
zerttlij eszpcra.trtti táb{-}rozii§.itt a k,iir is kCt-;,
viselr{ kivilr,ia írragát. Atltobus7.dij Bildapesl-
rői Kajrrr*sírra ós vissza 1t} l'" }ti,szvétcli
díj ellátássirl 4 P sírtorbarr. Indokolt ú.!*l-
bcn a kör táburtr;lási §€gél}it üd, Jcl*nlktzé-
sck ;r körhöz irrtézundijk ,míljrrs 3-ig. I}udil-
pcsirőt lrrdulás rnájus 11-én, visszaérktzés
1,]-án" Á htjílút olcsóbb, dg ttlvább larl,

Á magyar e§zp3railió §fiye§ület9k márcirts
lS-i iinnepén a kórt a 423. g,t,, Tisza I. csatlat
cserké_czei képvisglték. kik magyirr dalrrhlt
-,. köztük a ,,Kossuth Lajtls *zt tizenté"-t
clóször -- cszperantóul adtúk elő.

A magyar c§eíké§zek e§zpeíantó ruunlráiát
x 3üt}"00t) póldáuyban me§j§lenő íntoíikdi
,,Boys {-iíc" oscrkészlap a Cselkész fsz-
pcíant(i Lisa íelhlvására nrege,m]ítttte , f tl-
§oíolva, hogy cszperatrtúli rnclyik orszá§uk-
bart lelret csr:rkészlevelezőhct találiti.

Eszperarrtó c§erké§ztúboí. Á kalricsai Fr-
lippinun c§" c§. e§z.peíantó cscpr;rtja elh*!;1-
rozta. hogt, Kalocsá,n 1940. év Iníju§ ll--l"i.
napián (pünliö:id ünnepén) megul;rkitja al csz-
pera,ntó csqrkésztiilrort. U§yanis ezekctt it tl;l-
pokcrn zallik le K:rirrcsírn a XVl. ()rszirgos
Észperantír Kongrtssztts. §i.erctcltc]] t,iYunk
r!s várulk lnindeti eszper;rírtisla c§crké§.{ 1t§l-
vórünket, Mindcnki tetret nyeivkétre ssó*i rrs

esz,pgrantó tanÍtói vizsgát. A két nlp t*ljcs
eilátása, beleértve az elöadástrhat is, 4 P-irl,
kcrül. Résziete§ tájékoztatót kültl ae tJrdrk-
lijdőknekl De,msa Lajtls c§. s. tis2t, Xalor:sa,
To,mtrry utca 5[i, Azonnal kCrjüuk ítivilát{{}sí-
taIst.

1:t



& gaaa*áa,x,aaa§á
l}e|űzttt Lűl, uarrtti gunthol,
Nem okozhat ttaggabb gondot,'
Bezzeg, ha a nadrúg szakad,
Keués ilgen szabó akad.

§ zI cáNí( oí{
A tuQomúny herngó, melg Ielkú-

s r i k _a |úra, a hit mudár, amelg I e l -szúII qz égre.

A műueltség pilŐ, a tudds |eggver,a hit -* eldöttlőlt csaía !
Alud,ontdnyrrrffi ntt a szárnga.
A íürben Iűvff meg, mi ual, mi

tOzsda.

Oktalan mailúrŐ, amelaik a meleg
keduéé.rt anngi lollat hdny el, hogu aztán
srúllni sem. lud miatla !

Áki gaalag T 6gggijlgle8 is ; akí
becsületes - szegény is !

Régen úgg uolt |ÉIsz, hogg öruendj ;ma tgy van: Orvendi, hagy élsz !
Nincs ígazsdg trTdtaan. Még a Napis, anúkor |elkél, először a tornuokia

süí .c. mikor_.lemegg, azokrdl ueizi Ie
szemu rcgurcllara.

Végérvényesen rendezték a larkarkr;tyáh
adó|át. A Magyar Cserkészszövet+ég Á1,1rt-
véd(í tsizottságának és a §_ugír lstvál veze-
rése alatt álló ()rszáHps Állatvédő Lícírnak
közbenjírás,ár,a a föld,müvelásilgyi,miliszter
lpiratot int§agtt valaínennyi törvényhatóság-
hoz, 1o*u írj ebinrtási saabályrpndeletüket
úgy váltr.rztassák ,rneg, hocy a nPmet juhász-
kutr,ák, mísnévcn larkaskutyák és czek ke-
íe§ztczódé§ei után, lto páMtírr, vary hízőtzö
kutyákul szol.gálnnk, csak annyi adót lre,lljen
íizetni, ,mint más pás?trrr- és háeórző kulya
utál, 

^zat 
t P-tól 2 P-ig. Azon,íarkaskutyák

után, amelyeket ,házőyzésre, vasy pásztorko-
dásra nem használnak, továbbrq i§ .9 rnaBit-
sabb összcsben megállapltott adót,kÜy,|iz§ui.
Ezenklvül az orlzáH vadóllotnányánhie'a vé-
dclme érrlekében eF a repdclgt kimondja,
hogy a far&nskntyát és kere§ztezódóspit
m,eaó_, erdő- é* vadörök hivatfuqh gyakorl{sa
közben ttem lragzná}harják.

K' keilli#i a faOállorrúnyt pusztltó kó-
bor kutytlkai. A íöldmúvglésítgyi minlsztor a
lendkívüli hide* ú§ nagy ,hó ,íniatt mecsyé-
rülr és ,legyensült vadóllomány védolme ér.
dekében ,rendelptet adott ki, hogy a kóbor
ebek vad,pusztitósót az obek irlásával is meg
keil akadályozni. f,vÉgböl fl $ezó., erdó- ó§
vadórilk kötülc§ségc a községek és városok
külsö ,határában frlücyelcl nélkül járó ebe-
ket n legerélyesebbo,n p}rsztliani, [z etlen
tefrné§zete§en az állotvódőhnsk npín l]ehet
kiíos,ásuk, psak arra szól|thatják íel a ,közg-
geket, hogy embr,rsógesen tecyék ártalmat-
,]a,nná a csavargó kutyákat. söt, ha tudják,
hosy kié, ficyel.Inezte§§ék a ,sazdájukat, vagy
kergessék haza az állatot, A sazdák pedig
tarlsák otthon és lássák el élelemmel kutyái-
kat, hogy ng legyenek kénytelenek kívül kí.
resni tápliilékr)t és e rnaguk szakállára va-
dászni.

Áprlllg 30.1g vsszetlsóg o|len be koll ol.
tatnl q |rutyákatl Minden törvényhatósís hir-
ücti már, ,hogy a hárorniónaposnál idősobb
ebck,er he kel'l.oltatni, illetvp úJra kell oltatní
április 30-ig, A ber-rltatás évről.évre kötelezö.
csak az átrrtazók és a |átosatók nem kótele-
sek két ,kétig beoltatni ebüket, De a rmás-
hunrlqrr állnndó 1artózkrrdásra hozott ebeket,
ha még nlhcsenck bcoltvn, 3 nap Flatt be
kcll oít;rtni. Lehet ható§á8i, vagy masán-
orvossnl oltatní. §u4apesten n kqtyatulai-
dontrs }akÉsán 2 P 87 lillétl, az ál],atorvos-
nál 1 P §7 fi,llért kpl ,lizetni. íla u,gyauaz a
tu,lajdonos e]gy§zerr8 több kutyát oltat be,
min,den ktivothezöért csa,k 87 lillért tlzet. Au
öihónaprrsilál íiatalabb ebekért lú íillérrel ke-
vespbbpt keí,l íizetni. §asgdnysósi bízonylt-
vány íctrmrtatása ps9téll i§§y§ng§ az oltás.
Oltási bizonyltvány' né,lkül norn ,adják ki nz
ebvódjecyet. A be nem ollott ebeket az elűl.
já.róság a tulajdonus köttsésóre olíatja be.

lskolal p{lyázatoB. Május elsején leiáró
iskolai pályázatainkia ú|ra lelhtvJuk az iíiíl-
§ág fisyelnrét, Állatvédslnl télo|e}: t. A
8--lü Éve* tanqlólt szárnára; ,,Mlért szeretem
a kis fiatal állatokat?" ?. A l0-t4 éves ta-
nulók szá,márru ,,Milyen í|,llatclt tarthat &
tanuló?" 3, A l4*l9 éves tanulóknak: ,,Mi-
ióle hasznai vannak ,az óllatvédelpmnek?" *
Allobolelle4og t§lo|t ,,Milyen a részeg em,

ewbwríei őefriű?
lVng eőe&ftlep,iű?
Vcjycn b{rmclylk portehlvetal-
ban b|eneo clckklrpot őr lr|e ró
crckkr:ómlr-rzómunk.t t 11.42C
ér a lzímlatuh|donor nrvóhcr,
Mr3yrr Grcrklrz klrdóhlvrtelr.

ber?" A rlolxozatokat .n§valátráegal és az
iskola jelzésével kell szerkesztösásünlúe lrül-
doni. A legiobb dolgozn{okot iulalnaazuk.

Altatvédök tgazolványa. A Magyar Allat-
védök Országos Egyesülete einökének, VÁkÁrP. Arlutnak kérelrnér9 az államrendőrség
budapesti fökapitánya, dr. Eliássy §ándor, az
egyesület taghi szá,rnára igazolványt enge-
délyezett, ,melynek íelryutatására a ronűrük
az állatkínzások megalradályozáoa körül eló-
zékenysóggel kötelesek ,oljárnl, Az Orsrágos
Állatvédó Egyesület mosb{?oiiainak is volt
ilyen igbzolványpk.

Il|odvplóncolinlás, A romániaí állatvétiő
cgyosület köabeniár4sára csak rnosi ti,ltotta
el .a ronán ,belügyrninisater a anedvetóncol-
tatúst, Bzt az Éllatktpzfut a unagyor }irólyi
belügyminiszter rnár |E12 dscember ?8.án
4o.8{7 sz, alatt kiildotr ,rendeletÉben eltiltotta,
Ücy rendclkezett, hogy már a határon vissza
kelJ utasítani ,az oláh medvetátrcoltltókat; ha
pedis már benrr kóborolnának, rneg koll bün.
ictni és aptáu kiutasíiani ókel, nedvéjükst
pedig .mes kell ölni. hz ol6h messzállás óta,
tehát mostarráig ebben a iekintetben i,s vissza"
esés volt Erdélyben. A medvékct álÍtólag
úsv ldomíüák, hogy tüze§ bádoglaDqt tesz-
nek a talpuk alá.

A lpgróslbb házilovgt. Az öslovakról kö-
zö,lt lnultkurí cikküdiet még a legrésibb házi-
lova}ra yonatkozó ismetetelnkkel keu kissé-
szítonünk. A kőkori emhcr még csak vadá-
szott. lhalászott, de állatszelldlt6ssel nem f<lg-
lalkozott. Az állattartás nyomai barlangi rpj-
zokban és csontokban qsak a rézkorszakban,
Krisztus eIótt 25P0 év körül íelentkeznek.
E!őbb a *utyát szplidttettÉk mos, ,lrésöbb yol-
iak antilópok és ntlusi ludak is Fz epber
háztartásában. Lz ó_egyiptomi ábrázolások
a hírzilovat csak késóbbi idöben mutatják,
A háziló ,két iaJláját, ú, m, .a ko]eti, ázsiai
takit é8 a nyugail, köz,6peurópni trrrpánt ko-
ponyaalkatrrk szprint különböz|eiik rrneg. A
kelcti ,íaita szélgs, a nyügati keskeny hom-
lokít. A tcvénok és a lónak legkevésbbé a
ko,ponyája alakulí át az idök lolyatnÉn, A
hidecvétü, nehóp tEherfuílaó tova|e széleshom-
lokúak, a melegvérű, futólovak pedig kes-
kenyhonloI(ílak,

Gazdagág| rúdlóolőadácot. A íöldmüvelés-
ügyi minisztérium gya,kran tarta| gnzdasági
előa,dásokat a magyaí rádióban, Minthosy
ezek az állatyédők számára ls hasznós út-
mutatí§okat ét idöszerü tanác§okat $yujta-
nak, melegen ajánlluk meshallsatásukat ked-
vss olvasóinlr4ak.

Á M§7-őaA,rDA§ÁGI KIÁI. IJíTÁ§ TÁNUL§Ácal
.§, GytIMöt csrÁr pERIvI§T§zÉsÉI{ÉI,

NÉI.KüI,özHaTETIJEN
fi M,![GY. tilB. DoHf;J{YIOVERÉK

NIKoTIN
KIvoNATA

Yl
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A négy uyolven
i,kinck többfóie

szírtü cc:ruz.óval kell
tiolÉozrria mtlgllt,dig
ricr,, hog}, a ccl,uza-
kái g1,:rkrarr kell cse-
rólqetrrie (pl. liintttta-
tás] r,ázlat st b, kt{szi-
tés3rtól), az készítserr
ccruzat arttit.

I

FE

*fi#lffi#fi,m
végét pccsétviasszal rit§zítsük a lrcnger bcl-
sejóbe, A IL rész végére ktlssük íel rr kari-
kát. A nellókelt ábra szerint vczcssük k0-
resztül a l. ré,szt a karikán, rnajd az alsti
íedőlap közepdrr lúrt kényr:1,1rres nyíláson. A
iedöllipot bcragasztlntjuk, A tI. zsintirt pedig
vczessük a íelső {edijlaloil át, maid ezt is
riixzítsük a ,hengcr ieteiére. Készen is va-
gyurtk"

llogy miórt nern ettsedclltteshcdeti ;tz iírs
nt,m bilvúsz tagjainak a nnllnócska? Egyszerúi,
csak íordítva kclt a kczíi§bc ldni a lrtngcrt.

Minrlegyitck kéziigycsségében, markiibl!n ()11

}uncutkodik a búvészkedós csodáhttrs kis
ördöse" I{ajta hrlt! Muttkátoknak 'tneg lrlsz i|z
örötne s n jíll megérdcnelt sikcre. É o.

..l l l - rrr r ltr1 r)rrll r

A CSERKÉSZ TAKÁRÉKOS
(Ugyanaz a ruhÁzat kiscserkész - legénycserkész ér öregcscrkésr korban}

Beakaüt horog klszabítdítú§t}

-.l ls előfordrrl, hogy ttcln oda akadbc a horog.
ahová kcllene. Nettt a kls cápa száiába, ha-
nem pl. kabátba, nadrágba, hnrlsrtyába stlr.

Mt volt cddíg uz eljárás a klszabadításra
vonatkozólag ? Rerrdszcrint az, hogy titok-
zatos varázsigdk

iíiii,i'fiii,,,",*'i; :.\-{-=
horgot, atttel;,en az .l , y
belcnkad. '.J- .---,*-/belcnkad. : '.J- .---_*---'

A lrorog rövidebb, , _./ *.,\,
hosszabb huzavorrit . ',, ,F 

,

*.{n i-^"9r_11ltll!,|i "\-q=7 ;

iött,dearotnllolás, l i _",
rzakítás tryomai ott j * :

mara<ltak a §zöve- l
ten, vásznott, i* / - .., - -, ,-i

Az úl rulm szinlc úlnut
víselőlél nem laldlom
I|íinilőn ttarab reltentő hő
El l A kicsl mald belenő ,-.

Iűlmasz lell a kitsi |iít
S mint egg púua olgan hiú
trIiérl délceg mindenúron . , , ?
S:ép kisldnp a ldlhalúron---

Ilajúsz serken, pocak dagadt
De a régi ruhu nuradt
I|Ierl iól s:abtók a íÉretet
lttzolóal al egg élclet

EZERMESTER
btlsz6lő úorlrzt| íiuíí)

!ó,l,"-1li,ii: 
-s. 

li:J l*,'*,^ </ 
lkurirnájá[ rróÉv-rlóg) l

he]r,erl-alul CÓ teIUl ltrtrrhliirCssztl va91, rtles
kóssul r,ügjuk bc.,Á ._ccluzíkat.illt,sszük n
r;írt l,a t ol<tili s gunri g.v (irű r,cl szorítsuli nzolrnt
az orsó tcstéhez.

Az ígl, cll<tíszltotI rrég1,-rrógy szítten írú
eerrrzlrtóiubbel íínorn milvószi ttturrlia (t,ajz
stb,) rrchezclr készitltctő. Jihhez ttil vnstaA,
tril sril1,os íl szet,k(,z(lt. Dc jelölésclt, kirrru-
tatások. belr,ások stb, vdgzdsc(re kitíinócrr
a]kalrnás.

Ékröllzítíí

oldalátt 1.*2 ctn-re kiáIljon. Az ók llevt,ró-
scl<or a kiálló drótvégek íclíelé bt,lrnjlanak
ós az ék testéhez sjlrrulrrali. A kicsúszást
uz akarlályozza nteg, hogy aíelfcló álló rlrót-
végek a nl,ól fájába kalraszkodnak.

A nrlndentíudó kArtyumorrrng
A kiirtya netncslk al/, ,,örtliig bibliii ja",

vagy a vil]il,mügyességíi bür,észkr: zck szcre-
tett csodaszere. hanen ha_sznos szrllgirIatot
tevő eszkiiz is lehct kezünkben. tía olyan
törbületíi iormát kel1 ierajztrlnunk, artrelylrez
ttincs ,megfelelö l.onalzóttk, clíi ir kártyacso-
ntr]val. Coruza segítséBévcl a kívilrt *0rbii-
letre igazltjuk a ke. 

- 

-zünklretr lazálr tar-
tott lrártyacsoIuót.
I3eigazítás utárr azt
szorosra fogjuk, a kí-
vánt anyagra Itelyez-
zük s a káltyaszóIek
me]le tt ceruzánkat
végighúzzuk, I(tilö-
rrösetr lorrrbfűrész-
munká_knál használ-
hatJuk íel ezt a nreg-
ttldást.

Ez pedig e]kerülhető! Egyszcríien ne a
horog végét akarjuk vis,szaalrúzni, hanem
zsebkéssel vagy csípóíogór,al nl,issuk íel a
horog másik végén levó karikirt s lzt a fel-
nyitott borogvéget bujtassuk iit a szövct9n.

_ó

Az engedelmesség manóia
llizrlnyárit ltltllrrítatrrk milí I'ilndl}ío §zclr;n-

cójérői. alnibctt a viltttrlrk vilitak clzárva. Nrr"

lkiir lrjszitck. ilk;lr tlri1l. cz it lriivils hellger
is ltltsrlltltj itlrltrrz. CsirkltlJfy cbb§tl ir l,iltar
szellcnte hcli,ctt liz cttggdeitncssíjg ntarrója
tllnviir,ilr. Nt,nr lrinl,itekii Árlr ],irrs;ittlk!!

Marttikim, klrpasz,klrtij íel it zsiltrjiirtt!.,.
tlgy, elég , .. llít llto§í cresrkedj lc. nlé§
'lcjjcbtr, :ilíj l Kíissz nrés c*r, kissé f cljebb . . .

nrég ícljebb . , , lli! llt()st szlr}adj g1,111<1n le . . .

úgs,! .,.
Osiipi, nz őrs bűvészo szílrakoztatiil irní-

gr.err barirtait, llrik szájtálr,a csotláijirk it zsi-
nórol iel s ltl elrrolked(i, ilictve crc:szkedij
lren[crt, A betllutillónak végo. A kívánc-qiak
kezébc ke riil lt hiivószcszkíjz, tle bizotty ltc,tn

sikcriii scrtkinek sem a nutatr,ány",,
,fi

í{rrgy mi l lriivészct iitkrr, clárrrijuk.
Vegytiirk vtls}t kés7ítsiittk }trtsszít (3O*eS cnr)
kenlóny rirjz- vagy kartonpa,pírhen*ert, A
két vúgúbe illessziink, illetve ra§asszunk
fcdíilapocskát.

Mie 1iitt üz.eke t lre lyükre eriisítcnónk, ké,
szítsiik el a tulajrJorrképpcni engetltlrneske di,i

szerkeze tet.
§zerezziink nrírsfól,rrrétr:r }rosszír zsinc§et,

meg üNy kerek 1--1.5 crn átrnérójü kis ka_-

rikit. FÓlczzük me§ a zsinórt. A I. rész cgyik

"t§l§itlzu*
;l szerszárnn5,rllbe

vert, íaékek összclszá-
radnak s idővel ki-
csítszhatnrrk, Lizt

igcn ki}nnyen tneg-
akadrilvozhatjuk, Áz
éken koresztbe vé-
lton_r, lyultat ítlrunlis a lyukba rendcs

1ő



§IlAt,ATü
(KIin§KPÁnnAL A BALKÁNüI{}

, {$)
Uti jegyzcteimet r§trd$zgetcln. Píhenó-

napunk van, Ránr az 9lnrúlt nrrpok éltrré_
nyciból Spalato t€tte a ttrÉllaHyobb hütá§t.
Hiába, müvdszember vagl,itk, §zcrrrenr előtt
végi gíut Diocleciánusz hataltnils palr.r[ája.

Talátr emlékezt€k tnég a róntaiak törté-
netében arra a salotrai lógiutiáriusra, alii
rragynehezen prefektusságrrI is elért ? Azutárr
f8},szcr c§ak a prcttrriárrusok klkiáltották
császárnak, ave Diokleclánusz l Mint min-
den egyszerü embor, ha egy§uer fel-
kapaszkodik az uborkafára, ő i§
gógös, fclíuvalkod<rtt letl és neve
előtt már nem is az ,,istelri" szót
haszíláll.atta, haItcm azi., hogy
,,atyalsterri". A keresztérryek üldö_
zéséI még vadabbul folytatta, mlnt
vdreskezű elódel.

Kegyetlcrr ember vol[, íurcsa ern-
trer volt. Iigye! gorrdolt, mikor már
jó ideje uralkcldott. l.emondott a csá-
szárságról s még azolr nyontbarl fel-
ült c8} roz<rga szckérre s mlnt egy
szegény, egyszcrű enrbtr kimcnt a
városból. }{azahajtott szülőváro-
sába, Salonába, szőlőt ültetett és
közben lolyton azt nézegett,e, hogy
milrt etnclkedllr palotájának íala
egyik emeletról a másikra, I{ész
letl a palota is, alrkora lett, rnint
Rómában a l(olosszeum. Kint állott
egé§zeü & t€Dgerpelton az épül€tt
ott tilrdette magá| a félrybenn a
kékló terrger vlzbcn, AztttáIr árva
maradt a palola, gazdája ölrgyilkrls
lett, nem turlni tniért.

...Igy rnúlik el e világ dic§ó-
ségel...

Fantasztikusatt nagyszerű még
most is a palota, arányaiban éppen
úgy, mint szépségében. Egy kicsit
u6yatr megváltozott, az akalrtusz
kapiteles oszlopok között három-
emeletes bórkaszárnyák emelkednek
az égbe, erkélyek lógnak a régi fa.
1akon tarka napvédó ernyőikkel, a
legalsó trakiusokban meg kavarlák*- kávéházak - vannak irrgujjra
veikózött polgárokkal, amirr| illa-
tos szívart szíva húsölHetnek. 11átlió
szól a palota ablakaiból, porszívó
berreg, autó tü}köl. . . T,alaml bor-
zasztó összekevererlés itt rrrirrden,a rtrull és a Jelen közölt, vez€_
tőtIk mcg megy velünk le és fel.
Hgyik helyról a másikra, rlógül
nrár kavarog vclünk minden, már
nenr tudJuk felíogni a szépet, a
tnonutnentátist, a törtértelrní pati-
rlát, de még egyre megyünk d§
kezdek g5,anakodnl, hog.y cttévedt
veltink a vezetó ebben a romlalri-

tiettl szabad rsak a rúgi stllus módján épí[eni.
Egy elríg ttlererlek ldllcsósoron felrnegyürIk

a ptriszl,ilitlntba. ljz volt a 1ralota szive.
G3,ölr;,örír, l A rrilnai épí[úszet valóságos
csoclájr. lIerósz i,r,ek, karcsú trszlopokf a
nrilrváltt,fara§ás rettrekci.

llenrcgr,ürrk a drimba is. Virlnha ez volt
a esászrir rlrauzólcuma. ltt állott valahn
rtlnrekhe íaragtllt kolrorsója gránit,trszlopos
bultlachitt elatt. nía már nincs nlcÉ, eltúnt
nz irlők viharában. Két enrlék valr-itt, ami
a császrtrra ernlékeztel;, a bo]tozilt elatti
ft,izett I)íokleciánusz babérkoszorírs leJe s
cgy asszunvi fej, PriszkáC, a íeleséRé.

A hcllén épltészet valúságos csotláját
tnesélik el a lcttrplotn íélkörbenltlsorakózó
korititltrrszi oszlofai. Az öt enlűr'e trszlott,

niitrderr van bőven, de ópítkezóhely jóítir-
nrán semtni, hiszen akárhová llézünk ki
a ronrrrk lveí alól, egyrészt a teriger, másrdszt
a §ztlrke, kopár hegyek vesznek el minden
helyct az cmbcrtó]. Jólesik kijönni a palolá-
bóI. Kint hunyorgunk a napban és-rljra a
nlal ülágbalr vagyunk.

Dc rnár ]eköt a tengeTlrarti piac íettenetes
zsivaja. Kisebb-nagyobb áruslrárkák, szé-
pen 6gymás melló kötve, rettenetes hossztl
haréjban. Vatl, amelyikcn árus sincs, nyll-
ván a szomszéd intézi a dolgokat. Narancs,

viseletén, de valami csodás szín_
batásban, mín<lerr kézihímzés raJ-
tuk, ntindegyik egy vagyon.

Gyerülrk reggcliznl t Aa egyik
fordulónál oszlopos erkély túltik eló
tcle muskátlival, hatalmas leander-
íák, nemes, egy§zerú arcbitektrlra.
Megtudakolom mi volt. ezelótt az
épület. A l,e]encei uralonr alatt a
pode§tá palotája, Tónyleg l Ahogy
Jobban szétnézünk, a jellegzete§
kóbeíaragott orclszlánok mindentltt
ott vannak s iVelence clmerét is
észrevcltem az egyik kapu íölött.
Szt. illárk oroszlánja messze ellu-
tott igazí hazájából.

I{anem lciárl az idó l Hajóra
keüelt szállnutrk. . .

Kin[ hajózunk fijra a nyllt ten-
geren és teljcsen kiterül az Adria,
§em a dalmát partok, §ern ltállB
nem Iát§zik ide. I(alandozhat a
szem atneddig jóIesik, c§ak yizetlát.

Holnap késó délután érünk Ragu_
zába. A hajón pezsgó élet uralkodik.
A zagrebi ,,Jadranska" vlzipóló-
csapat is a hajón utazott. Yezetó-
iük magyar ember.

Németek is voltak a hajórr. Eló-
került a gitár, meg az elmaradha-
taLlan harmonika és olyan hangver-
§enyt csaptak, htlgy alíg gyóztük a
tapsot, azután meg elkezdtek jód-
lizní, majd szé{,szerlték óket. Ha-
nem áz sem volt kutya, mikor mi
rázelrdítettünk arra, hogy ,,Szép a
rózsám, nincs hibája!... Nagyon
tetszett nekik.

Meglepóen sok ndrnet utazik ve-
lünk. van közt,ük hárorn simnazista-
íiú is. Ötödikcsek. Mcg"ÉcszéIték a
dolgokal. és neklvágt,ak az rltnak
mlnden felügyclct rrólkül. Ezt neve-
zem bátorságrrak és önóllóságnak.

Leszállt az este {rjra. A ntatró-
zok éneke hallutszik kaiütiük íelól.

Fekete szigctsor lrnellelt húz eÍ a'}rajóIlk.
tagosta, Olasz hadihajótátrlaszpont. }iatal-
rllits fétlykéve hull hajónkra, végigpász-
lázza, azután l<ialszik cz is. Csak a eépek
dohogása hallatszik íeI s az esvirá§ra
bukó-hullámok játékos zaja. Boíó Guula

rintusban. Tudjátok, hogy iöbb ntinl har-
miltcezer nÉgyzetlnéter tertileIen fekseik nrég
maí napig ís a palol,a ? l

A palota négyzetos alaprajzú. Mírrden olda-
lán egy-egy mesébe illő rorn ; a Porta Aurea,
az Áranykaprt, Iizüstkapu, Yaskapu romiai.
Az ószaki szárnyon levó Aranykapu úéí
majrJnem ép, ezcir kercszl,ül jöttÖk de a csál
szári gáIyák a teílger felól, be eÉészen a rra-
lotába. Elgorr<lolhatjátok, hrrgy milyen rrágy
,a kapu nyilása l I\Ia már ez eló a kapu eÉ
a ,,hálás utókor" rakpártot rakatott- s bi-
zony sokat rontott a bejáró művészi hatá-
sán. ,,Uccikák" szelik át a palotát. Szűk"
íolyusószerü utcák ezck, összeboruló házak-
kal, összeérő erkélyekkcl, a ,,Sóhajok Híd-jának" s€ szeti, se szálna. Sokszor egész
tereket áthidalnak. Az ér.tizerlckkel cze]ótt
épitctt házakbarr minrlenütt mcg lehet látni
a palota kincseiből ellopott creklyéket,
f*ragtltt márványoszlopokat és párkányokat ;
r§ic§ode lelketlensóg és csunya l Nenr illik
az akkori stllus bonyolult összevisszaságába
a nem€sen egyszerű és mégis gyönyörü
klasszikus stílus. Próbáljatrak most lopni
a palotából t U6y vigyáz mo§t a várbsl
tanács minden egye§ <larabra, mitrt a két
§remóro. Ebben a régi hangulatú ó_várrrsban

Ditlklcciánusz palirtájának perisztilluma.
A háttérben Mcstrovlcs püspök szobra.

tornyot méc Róbert Károlyunk lelesége
enreltette, kár, hogy nem vo[[ egyé! grrttrlJa,
mert elrotltotta á slllust vclc, 

^ltalábannagy baj, lrogy ezek köré a régi múemlékck
köré annyi házat raktak, nittcs levegóJc,
tnajdnem ráesik mirrdel;- Igaz, hogy itt

§ PERC rÉzÜcve§§ÉG
ü'rt*-+ _ , Bizonyára neln is
#/l - "+.-.*"'B stited, hogy az a Jtat
áP*-.-.--!-S" - littér, amit tíz(rraira

,kaptál, s mo§t ott
r§jtózködik a zsebed-
ben, milyet nagy*
szeríl ,kézügycsség_
iejl,esaiö. Mielött a' ,.§ebedből sóskilli
képében a gyonrrod-
ba vándorolna, ajáR-
lnm. próbáltl *i. Més
nom késól Eló hát
azzal a három kót-
íilléressol.

Helyezd mindhár-
met jtrbbkezedre.
Méspedig az §lsőt a

csuklód rájékára, a másodikat a jobbkézlejed
közepérs, a harmadikat pcdi§ ujjaid (kozépső
ujJad) hesyére. Cyengéden ,lendltsd nra§asba
a kezed, rnéspedig úgy, hosy a hármas számír
kétíilléres repüljön a legmagasabbra, a kEttes
ala§§onya,bbra, a }rármas pedig éppen csak
hogy. Villámgyoísan kapd egy csöppet vi§§za
a kezed. ,Eliiször az elsó §zámú kétiülére§t,
ila,id a másodikat s har,madszori mozdulatra
a lrlrmarli_kat igyckezz elkapni. Az etkapái
tllyan mozdulattal történjék. miütha a leve-
söbe markolnál,
fl§ kezdetben leholaeí nregyl gyakorold

előtte csak az egye§ és hármas szánír kót-
filléressel s csak kósöbb *apcsold be a *et-
tes számút is. ,

Ternészetesen arra vigyázz, ltogy
halyen *yakorolj, ahrrl nem §urulhai
pénz"

olyan
ela
*-o.
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JUHÁSZtEGÚNY
Mese

IRTA! Roz§LAY cÉzAt
reálglrnnáziumi YI. oszt. tan. Nyerte e Iv. dljat

Esasárhúnytőemberül,
ütni hezdte hegyetleniil.
Ordított a sárkány aadul,
Bár tudta, hogy iem szabadul,
Folyt testéből sűrű uére,
Félig aolt a.aercm aóle.
És a juhász nagy f iityhöse,
Testét folyton csah iitöttc,
Orclítása egyre halhult,
E_gy szer-hétszer még me grúnclult,
T cstét hinnal me geínclte,
Es hiröPPctlt gonosz lelhe,

Jullászlegény csah rtzt aártn,
Hogy a súrhúnyt llalua lássa.
S /zog1, a súrhtinyt halaa látta,
Mind a hét nyelaét kiuágta.

És a hét nagy aércs ruyelaet,
Selymes fűuel törölte meg.
S bizonyságul - búrhi lássa -Betctte a tarisulyába.

S mint ki dolgát jól aégezé,
Elindult naPnyugat |elé.
Kis hutyája is vele aolt,
Előtte nagyuígan loholt,

aL ÉNER
Égetően siitött a nnP,
J uhászle gény lassan halad,t,
Mosolygó kék égbolt alatt.

aad Pusztában rnent előre,
S hogy ért a naP delelőre,
Megallt egy his Pihenőre,
Előaette tarisznyáj át,
Kenyerét és szalonnúját,
S amíg az ebédjét ette,
Fejét a bú majd. tnegette.

pár órai út aan hátra,
S ilt a boszorkány tanyája,
Hogy aégzi el feladatát?
Hogy aiszi el a aén banyát?

Amint búsan törte fejét,Zaj ütötte meg a Íülét.
Kutyái6roP u§atását,
ahfagyasztó aonítósát
Hallotta és tüstént fultott
}íegnézni, hogy mi baj aan ott.

Hát mit látatt! Uramfia!
Kutyájállal aiaskoda
Egy .Pöttömtlyi kis d.ali,a,

Ha kicsitty is aolt, de bátor!
Hős vitéz a legjavából!
FűszáI-hardja ott uolt aele,
s hősiesen uerehetle.

De hiába a bótorság,
A aitézség, az elszántság,
Fiiszál-hard.j a rn€ g-me groPPant,
De az ebnek rneg se kottyant,

Lálszotl, hogy nem tudja touábh
Feltaúani a nagy hutyát,
Az eb szeme uérben forgott,
S már-már a torkának ugrott.

De nettl uárta ezt meg Pista!
Kutyájút oldalba rugta,
S a d.aliát hézbe kapta,

Eluitte aagy száz léPósrc,
É,s letette ott a földre,
Letette őt és Így szólott:
,,Tiinj el, atní,g jól van dolgod!

Mert ha téged kutyám meglát,
Mondhatod, hogy szervusz ui.lág!
Neked többet tneg nem virrarl,
Sötét nwrad, a fénycs naP."

Hálás is aolt ám a uitéz,
Hogy elmúlt fejéről a uész,
F élóráig háláIkod,ott,
Azután ily szókat mondott:

,,Hálából, ho gy uédelm.eztél,
E aad ebtől rnegnlentettél,
Nagy titkot montlak el néked,
Ehlzez igazodjon élted.

S bármerre jársz a uilágon,
Ne íeledc], el tanításom,
Hogy ki, mint aet, úgy is arat,
S a tékozló hoPPon nlarfld.
Bezzeg nem jár í.gy az okos!
Barátom, lógy takarékos!"

Azzal cltűnt a his aitéz,
Pista juhász csak nagyot néz,
Tán a aitézt édesanyja
Kiilt],te ide? Ki tudhatja,
Hogy történhet meg ilyesmi?
Azt lliszem, nem turlja senhi.

,,Azórl jöttem öreganyám,
Meghérnénl rá széPen,
A kigyeltned mesterségét,
Tanítsa meg néheln,

íIúrtlm embert öltem én meg,
Kerget is a zsanrlár,
Na gyon kérem, öreganyám,
Xe hüldjön cl most múr!"

Hfunmögött a aén, baszorhány:
,,ard.ögadta fattya,
SzéP szaaáaal lám az embert
Mily könnyen tneghatja!

,,Legelőször azt mond,ja meg
Oreganyám lelhem.,
Mi az, ami tirrá teszi
Kendet mi.nden lelken?
I) ar ázsere j e miben uan?
Tán selymes hajában?
Oagy Pedig a kandúrmacska
Fekete farhában?"

,.Egyikben sem, örd,ögadta!
Hanem cgy tojásban,
Fehetére festae laPul
A sublót sarhában""

Több se kellett ám Pislának!
A toiást megh,apta,
S azzal teljes erejeoel
lól a íöld,höz csaPta.

,§yere rnostan vén baszorkány,
Elaiszlek én téged,
S ha megPróbálsz menekülni,
Biz' azt túI nem éled!"
S tníre feliött a halilailág
A csillagos égre,
Juhúszlegény is {ttban volt
Boldogabb aidéIlre.

aIL É,NEK
Nagy na|l aírradt az arszágra,
Szaraas hirály uárosára,
(Eh, mit m.orldok! Szaraas kirúIy!
De hisz' hol uan. a szaraa rrutr!)

A hirúIyi hastély előtt,
.\agy tömeg állt múr délelőtt,
Peclig rnég csah rlóItltánra
aoh a látuányosság uáraa.

Mert ma van á.m a hét uóge,
Ma hírt hallanah ők aégre,
Mit uégzett o juluiszlegény.

- Uog), ott-Itagylq fogát szegány? -(Folytatjuk)

,,SzéP jó estét, öieganyám!"
Szólott iuhász Pista,,
És azzal a betámasztott -

Aitót sarhig nyitja.

Húrom bagoly uolt rnellette,
Megx:bgy handúr macsha,
A aén banya a köszönést
Morcosan fogatlta.

Kígyó sziszeg a sarohban,
,,Mi járatbun aagy hát?"
,,El j ött e tn rne gI áto gatni
Az ördögök anyjót!"

,.Tegyed nlrtgad hényelembc,
ülj egy halál|cjre.
Sicc, Belzebub, eredj onfuan,
Nem m,égy rögtön helyre?"

ll

Ví. i lllF,

W l]r.,r li.

Tolnal Nyomdal üfilutózoí és Kladóvótlalat ll.-T. m6lynyomá*a, Burlapest
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ben, dltp Ia uáIlal, u l harg om}o1lt.r*al, nagg, I ertleuúgású zscbekkel.
L s:, 18a crníg^símaí/as.sd§ig.... .P*0.'_
IL sz, 17g tm tesltnagasstigig ...,. .P e&.*
III, sr,, 164 em leslrnagas*rlg4; . .. .. P P?.-
IY, s:, 1őö cm leslmagassdgl$ ..... .P 96.*
V. sz, l48 cm teslmagasságig ..... .íJ 9§.*
Ví, sr, 110 t:m lestmagasshgig..,,, P ?Á.*

Karnkdrr lólctpö, Bacskay-nyeluue!, sötltbann krómcserrésrt barkú;
ltőrből, erős, tartóa kruponlalppal, mintltn szúm . .. .. P il4.---

Orton lli hőpalack. /2 lileres, ntáangag ioópohárral, Itiiinlőszáj{t
üuegbeléllel ....,.... P 9.,i0

Úlol*aúszo (kntonnocntka), nég1sreglelts, uwtag alumlniumlemu*
ből, az alsó tész ntinl |őzőedtny, a |elsd rés: mínt siitöserpenlJő,

VllógtÉbor crnJka, aggrliícru, kcrek, alwninium......, .P l.,9S
Itordát }ulaos, léililerr*s, crós bold{lstalú aluminiunbóI, szljra

szerell, cl nem u*rthet6 paratadugó,ual, karabinerrel ,P t.90
lvópob{rr lapas, uógollsxéld . .. . .. , . ,, P -,48Étolrl*toz, r|OxlőOxlamm , ....... P É.$0

gő,rxllőx80 mm ndga^ágban,., .......".. P il.so
28§x2l)0x80 mm ndgv§ágban... ..,,.,..,. P i.§ü

Evöc*zköz, kandl-vllkt, kétrészcs, alwntttiumból P "*.7ü
Ytdptlsiótom, llp-os bádogdoöocb*rr . , .. P ._.gll
§zúrryrrxpristíttont, r/r.-os bádogdabozbal .... ., l' _--.gü

itíJpústótont, '!ro-ol b&dogdobarban , .,. l) --*.eí
i!orzclrí*. kls és nagp pengéuel, kupakbonlöual, csauarhfuróval,

konzerun11llóuul, du.gúhtl:ó- és lyuklúriual elldloa. a kés ngclén
iobb- t|s httloldall u teljes mortl ubc ........ Ja S,0$

Nornád tíír, 1nngé jében ,,Jó munkú?' |elirallal, a§anc§mintá-..lt{l
|unarkolttltul, rlarlkstíjra |űzhető börtokkal , ,,,,.... P t.S8

(isnr}ólz lrúnyt{I, uirgarézhá:butl, akaszlókaríkáual,
l{l mtn álnérőjű ,:.., ...... P *.SS
30 mm útméújtl , .. .. . ..... r 1.S*
3őnlmdlmir,iíl ..,., ,,.... P 1.?0

Futbntl-|rrbdal lflúgáttl, ige n erős mttrhnbőrffil, I ? s:1-1 el ts, helsörynt i
nélkül,,? s_-. J) 5.1}0, 4 sg. P li.B0. J s;.........., P S.,t0

Futbn|l belrögunri, lriss
3 sz, P 1,,l0, 4 s:, ,l) 1.50, ,' s?. .. ...,.,.. ,P 1.60

§omrld ít, esorndnreníos ké kétű, í ábó I,, ke,rO, 
IYio 

rr' 
i n o crrr iossrtl7*E:-ffi*

Gyakorló nyilvos*zők, csomómentcs |ábó!, ae:előtolrtíúrxí}, 
rrorrrr,

ffi*,
KAaAKÁN *rÁrlrőnöNo

Elislnert xerkést és leuente szabudttg felszercIési lárgy. üj**rü,
mert léemereutléseklcel vistlés körben meggóluliuk üz ij§íéísuglro-
dúsl, ígg sokot pakolhtttunk bale. Kátryelnrcsen |ekstik a háíon,
nagy :áró takurója uan, A kulau és a csaika rés:ére külön zscbckkcl,
stllts, ualódi bőr hoús:Ijazallal, oldalbujIalókkul és celluloidlapos
néut(tblalut|óuttl uan l elszerelue,
Nomrlrl sritorszllvctbííl, olttlzölil

színbett
30x40 cm má.retben , P tr,GB
3őx4ő cftr ilérclben " P 16.9$
40yö0 em ntéralbetz. I, 16.110

Auí.ótotő sdtorvószonból, oJltt_
zöld sztnben

30xá0 cm máretbm. P td.-
3őx4ő cm mirelben. P 1$.S{)
40xő0 ull núretben. }} gl.ú$

*éczlet€§en l*sd tavasri 
íiiiur*Onkb*n. 

lGriid t

Egysnru h§zati ti kkelnket u§lv{nny*l oltsé*ban
vírárolja mlnden igazolt 6€rké3z.

Rendoliünk u 3{38} t!. Gsgkklap hátán, ,€l e lo8,
otcsóbb ér le3gyorsabb rcndcléri mr6d.


