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Á vitlánr, aranyló napsugár irársonyos rnelegséggel
slnrogatja a l)una csillogó ttikrét. A Lánchíd nagyot nyuj*
tózik a }iabok ít_.lctt s a Tudományos -AkadÉmia komor
íalai b*icrrr,osol.vogrrak az ujjongó tavaszí ébredégbc.

§róeh*tryi Istvárr grilf, * legnagyobb má§yar valóra
vált álmaí, Le}kesedése, törlretetlen hite, kitartó murrkája
nr*rrkolta össa* }3uda és Fest partjait § a tudomálly szentelt
csarnokát, a Magyar Tttdrrmárryos Akadémiát lemondó
önfelálclozása egész évi jövedelmének íelajánlása terenr-
tette nreg-

Áz A]<adtlnria nasy escmónyek seínltelye m&. A §tagyar
.{serkészszövetség tartja óvi közgyűlését. Az orseág leg-
küliinllözőbb és ltgtávola}:bi részeín dolgozó vrzetők talá}-
.koznak, hcrgy testvéri egyetértésben, alapszabályuk kere:tei
kőzött vélemérryt mohdjanak a multról s irányt szabjanak
-a jörl,t}nek.

Gyönyürií. tarka képet ölt az Akaclémia rl{sztcrmtl.
Á eserkészvezetiií. cserkésztisztí egyenrrrhák köré a lronr,étl_
tiszti tlíszruhák Jrompir,ja \regyúl. Csitlogó, ragyogó kitünte-
tések sora ttindijklik * beeáporozó rrapsugárban.

Il.t lrltjuk cserkésztiszti cgyenruhábarr Teleki r'ál
,gróf minisaterelniikü{:n tiszteletbeli főcserl<ószt, gróf Klrtlert-
Héclcrváry l{ároly főcserkószt, a kultrrszrníniszter kép-
viselet.é}len liái 1.'áy István kultuszállarntit.kárt, a lrorrvétl
vezérk:rr főnökét kúpviselő vitéz Ma,gyarossy §ánrlor
vezórkari ezredest s lfj. rlr. báró W}assich Gyul* állanrtitlrárt,
rr. Tárczay Felicides Ronrán miniszteri osztályfőnököt,
líorony Pá}fy Áurél tanáesnokot, aki a f§várost kép-
vise,lí.

A rtisztvevők padscrai}ran nrinrl*rnind együtt ülnek
*z*k a férfl§k, akik terlre* elfoglaltságulc ellenére ós mellett
dnfeláldozó szeret[el s lelkesedésscl váIlalják azr a
íelclősségteljes, kcrrrény és íárasztó mrrnkát, arnlt a cserkése,-
.mozgalom irányltÁsa, tezetóse jelent.

Fe}haugzik a cserkészinra. Az orseágos elnök úr, Papp
Antal dr. uregcmlékezik a trtormányzó LTr 20 éves orsaág-
tásáról s a közgy{ilés táviratilag üdvözlt Őt.

A Magyar Cserkészszöaetség rendes kliggűléséről
hórlalattal és őszinle ragaszkod{tssal köszöntí legíőbb uéd-
nökét, akínek alkató hugaszereíeíéből |akarló patan-
esaít rtrl saroltba,n köuetl minrlenkur mínden maggat
c*er/tlCsz.

A Felvídékkel és Kárpátaljával hazatért vczetök üdvöz-
lése következik. A visszacsatolt területek nevóben Mrenna
,József tanilgyi íőtanácsoso a fetvitléki cserkészek elnöke,
kerületi elnök frr köszöni meg az üdvözlést. Utána v" Faragó
§de országgy{ílési képvíselö vesz brlcstit vezetótiszti tiszt-
sógótől, megkiiszörri & t ele szetrtben megrryilvánult szeretetcl
s a nernzeti szellem toválltiépítésére mutat ir{rryt"

§Z§CH§§{YI l,§tK§vnr,
Á TUnOMÁNYÜS AKAÜÉMIÁN

A tulajdonképpeni napircntl élón Éry llmi} országos
ügyr"ezető c}nök számol be a cserkószet kétóves működósé-
ről. A választás, majct a zárseárnadás és költségvctés el-
fogadása íejezi be a napirendet.

Közös etréd utárr íolytatódik a megbc§zélés. Teleki
Pál gróf miniszterelnök, tiszteletbeli főcserk{sz után §zalló
Zoltán országgyiilési kópvise}ő, v. Kisbarnaki F-arkas
Ferenc vezérkari ezredes, §líöldy Álajos öregcserkclszvezctö
és elöadó számolnak be a jövő feladatairól.

Széchenyi szellenre a szavakban, Széchtrrp,i lclkesedése
a szemekben, Széchenyi megrrcnr allrrrvó kitartása s ön-
feláldozó lemonrlása, elszántsága dobtrg a szívekben " . ,

Névtelen kis magyar e§erké§z, légy büszke vezetődre l
Érted áldozza fcl magát, érteel vállalja a vezetés trrér}re*
tetlen faradságát"

}liórt ?

Xíeft szeret téged,
Mert te üag!} a sxebb iöuő ztiloga !

Az akarlémiai tisztigyülésen
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Az új magyar Duna
SomorjátóI Mohácsig

lR?A: §ZABó o. aÉLa
Trianonban az ősi magyar Dunát is megláncolták. Azt

hitték ; örökre rabsorb.an tárthatják Közép--Errrópa búszke
óriását., Hatalmas testét szétszaggatták, Dévényfől Szobig
és lllohácstól Orsováig letépték partjaival együtf. Ezenfelíla megmaladt szakaszt is nemzetközinelt hvilvánjtották.
Nekünk magyaroknak rnég itt Buda és Pest között is éppen
csak annyi jogunk volt a víz fölött, mint akármelyik-más
nemeetnek.

Htlsz év után azonban solTa pattannak le a mepalázás€s szégyen bilincsszemei. Katonai egyenjogrlsáeirnkta]
megszűnt a magyar Duna nemzetközisé§e is. Ma mar .mi
vagyunk a vendéglátók és csak jó vendégeket §aisfunkf
hajtandók fogadrri. De még nagyobb az örömünk, hósv a
,november 2-i bécsi határozattal hatalmas úi Duna-szakászt
kaptunk vis§za: SzobtóI-Somorjdig. Innén le Mohácsig
most már 400 km-es az új maggar Duna.

Az a Duna, amely mindig Ngugat és Kelet összekötő
országútja volt.

Az ósi Danubius, vagy ahogy más nópek nevezték
Tounowe, Ister, Durej, vagj, Duneh 2890 km-hasszrl. Szőke
vízéből a rómaigk, hrlnok, avarok, tatároko törökök is
itatták lovaikat. Hatalmas hadjáratainál Dárius és Nagy

takóstl Csallóközí.
84 km hosszú,
15-30 km széles,
valóságos kis or-
szág ez, amelynek
140 helysége van.
§omorja, az új or-
szághatár a folyó_
tól mintegy 5 km-
nvire énült.- Idáig rltlevél
nélkül evezhetnek
fpl órsi-csónak-
iaink,- Érdemec is
felkeresni eÍ,l reV
szabadult l)una-
vidéket. csauóközt
Arangkertnek ne-
uezték és a boldog
mondavilágbarr Dévényi romok

_ tündérekkel népe-'itfettet be a festői Duna-ágakat. Maga Tündér llona is itt
úszkált hófehér hattyt1 képében. Tündérei pedig arany-
haiukból folyton szórták a csillogó aranyport. Ezt mossák
má is a Duna medrének homokjából az igénlrtelen,,aTan_vá-
§zok". Alacsony kis asztalaikon, egyszerű eszközökkel
rlróbálják kimosni a drága fémet, miközben önmagukat
vigasztalgatva dúdolgatják :

Mossuk az aranyat reggeltől-estelig,
Tellik is a zacskó negyed{g vagy félig.

Sándor, Attila és Nagy Károly, Hunyadí és Szulejmán
illesztette terveibe. Nincs más folyója a földnek, amclynek
pártjait ennyifélc népfaj lakná. VíZterületén kereken- 100
nillió ember él,

Déuénu volt szent István óta dunai határvfuosunk.
Az ősi vár Íomjai a Dunára és Morvára néztek le. (Épségben
maradt sziklaúárát a franciák robbantották fel 1803-ban,
ezerévgs emlékm{lvének sorsát pedig ismeritek . . .) Széles

. árvízi-terület körletkezetL ínnpn a Kis-Alföldön át, amlt csak' 50 év elótt szabályoztak. Ma a szabályos mederből már
nessziről feltűnik a pozsongi négy tornyos hatalmas vár.
'Történetünk sok szép emléke elevenedík meg itt, ahol
1849_is királyainkat kóronázták. Ma a Ligetfaluval összeköt6
270 m]es Fertnc József-híd két vé6én kéiidegen nép katonái
állnak. . .

A íő Duna-ágból itt északfelé kiszakad a Kis-Duna.
GutánáI felveszi a Yágot (innen Vág-Duna a neve) és Komd-
romig kötúlzárja a Duna legnagyobb szigetét, a százezer
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Kukkóniának is emlegetik a nagy szigetet. Még a tatár-
ifuás ideióből származtatják ezt az elnevezést. Az itteni
ma§yarok nem szaladtak Bécs felé, hanem vcrmeket ástak
és ááokból hangos kukk l kiáltásolikal íiesztgették a babo-
nás mongolokat. Meg is menekültek valamennyien és hálá-
ból Kukk-országnak, Kukkóniának nevezték el dúsan termő
szigetüket. A kómáromi csrlcsot Csi§zköznek is nevezik" Jtt
mes a Gararn szalad boldosan a Duna felé.' Kamdrom J A régi ma§yar hajósnép és dunai kereskedők
boldog városa. A

szabádságharc
idejében dicső sze_
repet játszó hatal-
m&§ földvárában
már nem cseh, ha_
nem Horthy kato-
nái gyakorlatoz-
nak. 400 m-e§
négyíves hatalmas

Erpsébet-hídja
mosi már szabad
magyar földet lröt
össze örökre.

Jobbról Gö-
naünéI a Mosoni-
Duna is visszatórt,
nilcözben körül-
rajzolta a §ziget*
közt, Nyugodtabb
szakasz . követke-
zik. A déli oldalon

pozqony vára Esztergomi híd Visegrádi szoros

Salamon tornya a Duna fölött



Fények a Holt-Dunán

Dunaalmús, &íeszléng, Süttő, Píszke és Ngergasúj|alu alacsony
hegyeiből bányásszák a híres mészkövet, a magyar rná'r*
ványb.

Bsztergom gyönyörű székesegyháza alól most már
szabad az-átsát{s a pompás vashídon Parkdngba, ahonnan
{iresen tátong a cseh á§ytiállás nyílása a 100 m qag_§
kupolára. A, Ítaguar-Közéilhegaséget töri át ezután a miudig
haúalmasabb víztömeg. Visegrúdndl tárul elénk a mai
magyar Duna legszebb része.- Az összeszoruló folyómeder

Halásztanya a Kis-Dunán

íölé bü§zkén emelkedik.a romokkal koronázott vfuhegy.
A hegyoldalbart Salamon megújított tornya. Lenn pedig a
legpompásabb magyar autóútbn a korhű emlékkapu állltja
meg a vándort.

Hirtelen irányt változtat a folyam, mert a Cserháttal
már nenr tud m"egbírkózni. VúcnáI újra püspöki várost
,érint, de itt már a Szent Endre-sziget 30 km hosszrlságban
ismét kétfelé osztotta.

Minden. haióval érkező kúlföldi innen már felcsigázott
kíváncsiságg* "varja a Duna kírálynőjét - Bud.afes(et !
De nem is ósalódik senki sem abban a képben, ami a kies
Szent M4rgit-§zigcttel kezdódik t Mi peög magyaro§ büszke-
séggel állapítjuk meg, hogy nemcsak szépségben, hanem
alkotásokban is vezet Budapest Dunáia. Mert au ittenl
12 km-es kiépített kőpart, deTóleg a soróksári kereskedelml
kikötö az egész Duna leghatalamasabb építkezóse !

Maqa a Csepel-sziget is jókora : 50 km hosszú. 10 köz-
sége vai. Árpáá honf"oglaló fejedelmiink lakóhelyét Csepel
nevű lovászmesteréről nevezt€ el. Abol ezeréve bíborszínű
sátra állt, ott ma gyárak, ipartelepek éo ráöótornyok
emelkednek.

Ha a hegyek Budától a Dráváig meg is szünnek, nem
fogynak a iÖrténeti emlékektól megszentelt helységek,
Jobb oldalon, a dunántúli magas sárgáslószpartokon egy-
másután : Érd a hún-római csatf színhblyével , Erlsi
Eötvös József báró Drrnára nézö hatalma§ síremXékével,
Duna|ölduar II. Béla lebontott várával,

Balról a régi mocsarakon trllra telepedett Kalocsa kéL,
tornyú temploína integet a haragosáöld paprikamqiók
fölöti" Szemben az eredéti népművéizeti SárköZ éli jelleg
zetesen zárt magyar é|etét. Baján hatalma_s országzászlő
leng a Türr Istv7n emlékmü fölött. A zászlócstlcs eskűre
emélt keze mes§ze délre néz a folyó után . . .

Mert közelediink mfu a déli trianoni határboz. Bdtc
asvashesvén most éoítik rliiá a Hunvadiak hírneves szent
V?"r-t"emóiom-át. Duáaszekc§Ó is római telep volt. Ifegérke-
zünk Mrihác§ra, a magyar történelem leggyászosabb emlékí!
városába. Pakstól idáig 7 átvágással kéieken 100 km-rel

Drrnaszekcsó kópe

rövidltették meg a hajózás tltját. Tovább már nöm is mehe-
tünk útler,él nélkül . . .

Pedig innen Orsováig még több mint 500 km az pzeréyes
magyar Duna l

A Dráváig a hajósok egyik igen veszedelmes szakasza
kezdődik. Mcrt a meder laza homok-talaja, a sok görbület
és cseké]_y esés miatt állandóan új meg új zátony keletkezik,
Lépten-nyomon rözséből készült gátakkal próbálják a

, ,ralioncátlan vizet megszabályozni, de bizony a téli jég-
torlódások hitvány játékszerként dobálnak szét min-

, 
,. §€nt. .,l1,. ,1*

Jó'"volna pedig tovább is menni. A 120 km hosszrl vál-
tozato§ Klissitlra,- a 120 m-re összeszoruló Kazúp,szorot,
Jókai mese-szigete, az Ada Kaleh,vagy Széclrenyi lángelméj{-
nek legszebb álkotása, a Yaskapu miud-mind magybr eplé-
kekről mesélnek.

Ul.azzátok vé$g ezt az alsó szakas,zt legalább lélekben.
(Olvassátok el idei évfolvamunk 4 első számában n Gan?-
}yári cserkészek Őrsi-esó-nakokkal az Aldunán című nagy-
§zerű beszámolóját !)

Több mint ruO íolgó atzét ueszi lel torkolatáig 6 Duna.
Amíg a Fekete-erdőtöl, a Fekete-tengerig ér. 100 km-rel
előbb hfuom ágra szakad (Kilia-, Szulina- és Szent György-
ágra) s végtelen nádtengeren (2600 km') megszámlál-
hatatlan iszapos mederben folyik be a tengerbe.

Beleviszi százmillió európai minden örömét-bánatát,
qmit 100 mellókfolyója hallgatott ki hegyeken-síksá _oF.
És viszi a 10 milió riragyar"rrátalát a vi§szakerült Felső-
Dunáért, kérését a szépsé§es Déliért . . .
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A mohácsi kompközlekedós (Szerző |eluételei)
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,,Quid,quiil latet, appanbít,': ,* ü

NiI inultum remanebit. . ."
y:#tr,{,:i::íí, :,:i* W::iu:: : i *,

A XI. százacl fölségesen szép ítélet-himnuszát az
etelcvárai királyok koronázó templomában hallottam elő-
ször egy feketc mise alkalmával és sokáig nem tudtam
elíelejteni. Az én hazámban neln szokás a ,,lrarag nap-
járól'; szent himnuszt énekclni. Érdekes, hogy'mosÍ, anii-
kor a naplómat írni kezdem, a ,,Dies irae" két §ora z§ong
a fülerrrben. Kacagnom kell,'ha e-lgondolonr, hogy micsoda
rettentő lraragnak napja lenne abból, ha ez a napló ol;,an
valal<inek a kezébe kerülne, aki azt olvasrri tudná l Egy
vezérkari százados naplója, aki mint a titkos szolgálat
hírszerzője ól itlcgerr országbarr. I(énrelt netn szoktak naplót
írni ; a legnag_vobb ostobaság volna, lra megtennék, nr€rt
ha ez a napló- idegeünck kc7ébe kerülnc, akkor _valóban
guidquid lat'et appa"re}rit, nil inultum renránebit. Én azon-
}iarr nem félek á-feüedeztetéstól, Olyan saját találmányti
titkosírásoln van, amelyet me§ nem í'ejt setntnil'tilc láng-
eszíí ny,omozrí. Akí ráiéz, azL sem tudja, írás-e, rajz-e,
képletek §ora-e, Nyugodtan írok a kis sofőrszoba asztalán
vagy a g},ölr},örű, nyolchcngeres kocsi puha párnáin pihenve.
Ha majd cgyszer minclen elrnult és újra otthon leszek a
rni égbónyúló hcgyeink lrözött és a rógi kastélyban újra
rir le,hctclt, akinck születtem, akkor majd előszedern és
olvasgatom ezeket a vér és láng ára<latában lrt sorokat s a
lelkern visszaszáll majd a ma . . . akarom mondani,. az
augurok közé, akikneli ellensége vagyolc s akiket nrégis a
§zívetn mélyén megszerettem. (Most majdnern lribát követ-
tem el. Májdnem"el,felcdttlrlr,'hogy az- ismeretlen írások
megfejtéséhéz a kulcsot mindig a qzemély-, yáros- és rrép-
nevek adtált a nyornozók kezébe. En nem készítek krrlcsot
a ntagam lrásri,hoz. Az összes neveket elferdítem vagy más-
sal pót,olorrr. En így is rájuk ismerek, más pedig úgysem
olt,assa az én soraimat.} 
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Az önérzetes titkosírdsggúrtó naggot téuedelt, Ami fulsz
eszlendőuel ezelőlt talún ualóbun nem síketüIt volna a ngamo-
zóknak, az md, az Urnak L|a0-ik esztendeiében igazdn nem
okozolt különösebb fúradságot a 90.1ö SzIR. eserkészcsapat
archeológus tagiainak. Gécs Bandi, S(tntu Feri meg a kopasz
Bolgúr Jóska a csapat nagy kül|öldjáró tanulmúngtlticin
|antasztikusan kalantlos körüIméngek közt iutott hozzú ehhez
a hét lakattal őrzött érdekes naplóhoz és hazatérue, azonnal
|élreteltek minlen mdst, hogg megfeitséIc az aluashatatlan
hieroglí|eket. Eiiel-nappal a lapok |öldtt görngetlíek. Ttz nap
clmult ered.méng néIkül. A músodik hél uégén három ielet
|elísmertek. A harmadik hét uégén kezükben üolt a kulcs és
nem telt el még a hónap, amikor sdpadtan, Iesouányoclua,
borosltls állal, d,e raggogó szemekkel beúllltottak hozzám és
lelették qszlalornra a uilúgirodalom egyilc legérdekesebb köng-
vét; a kémek korontizatlan kirúIgának bízalmas naplójút a
XX. §zázad közepén egel-|öIdet rúzó uiltighábottl leg|orróbb
idejérőI.

Ugg csaptomle rú, mint sas a zsákmúngdra, Ez ualó a
ííúknak l Ti, akik a népek testuéri eggüttműködésén alapuló
uildgbéke éueiben szüIeltetek és a hóbartl |ogalm(tl cso/c /cöny-
uek6őI ismeritek, hadd lássútok, hoggan éIlek |iúelődeitek qz
apokaliptikus uilúgromlás eszlendeíben, amikor úr uolt a
harag, olcsó uolt az éIel, a |öldet és a lengert pirosra |estette
a uéi, öt sairaz|öldön a halál aratotl, és qz emberek, akíket
szútaz |aleuéIkénl sodrctt toua a húbortl, megtanullak ímád*
kotzní: ,,szabadtls meg minket a gonosztól ! .. ."

4
l

Ez az ember, aki ezt a naplót írta, még ma ís él. Magas-
rangú katona az ő ttiuolí hazáiában. Ma ís úgy beszé,I magyarul,
mint te uagy én; de senki őt e ngeloen beszélni nem hallolta.

l ,Iíérdezíük őt Maggarorszúg |előI : a |ejét rdzua kijelentetle,
hagg soha nem idft a uilúgnak alon a tájrin. Ha a Maggar
Cserkész a kezébe kerüI, minden sorót érteni |ogia; de nem
|ogia elurulni, hogg a natrllóhoz ualami köze ualna.

A napló szöuegén nem udltoztatak setrunit. De előre ki-
jeleníem, hogg nem közlöm Ie az egészet, hanetn egges része-
ket (két helgen egész |eiezeteket) kíhaggok belől.e. Ezeken az
oldalakon ugganis olyan elképesztő adatokal és leleplczése-
ket kőzöI a szerz6, Itogg ezck, ha napuildgra kerüInének, még
ma, ht7sz éuael a uilúghribortl és lizenngolc éuvel e lelies meg-
békélés uldn is lángba borítan(lk tlira Európitt. Gécs Bandi,
Scinla Ferí és Bolgúr Jóska becsületszaudaal ígérte meg twkem,
hogg ezeket a súlgos tészleteket örökre el|elejtí; azuttin a
komprtlmiltáIó lapokat eggütt elégettük. Jobb így.

Mast hdt én |éIreúllok s beszéljen a napló.

|. Sempronius soförje
Másféle éve már, lrogy Sempronius autóvezetője va-

gyok.
Két kocsink van. Az egyik ae óceánon trllról, a másik

a nagy csatornán trllról származik s mind a kettő után
m€gfordulnak az utcán az emberek. .Nyílt országúton hiába
fordulnának tneg, mert mint a kilőtt nyíl, tlgy suhanunk
el mellettiik és másodpercek mulva már csak kis pontnak
látnak a lát.óhatár szélén. Sofőrszaktársak gyakran kérdez-
gették, hogy mekkora az elért legnagyobb sebessógem és
nitetlenül iázagaLták a fejüket, amikor szerény kettószáz-
lrrisz kilométert bevallottam nekik. Hát még mit szólná-
nak, Ira elárulnám, hogy a mu§ztanggal (így hívom az óceá-
non trlli, egykori indián vidékról került, nagyobbik kocsit}
a nagy folyó meJletti versenypálya betónján négyszázon
felül száguldottam t Ez a kenyér-érés hónapjábarr történt,
amikor ebben az országban sárgák a földek és tigy hullá-
moznak, mint a tenger vize. ,{mikor erről az útról haza-
értiink, a gazdám egy ezre§ pénat nyomott a markomba.
A gazdánr nagyon éLvezi a sebcsséget; azt hiszgm, ez az
eAyetlen dolog a világon, amit móg élvezni tutl. Es ha meg
vá-n etégedve, egy szót sem szól, de tetszését néhány bankó-
val naiyon besztrdesen tudja kifejezni. AzL hiszem, ón
vagyok- .Etelcvára legjobban fizetett sofőrje,

A sofőr tekirrtélyét kettő biztosítja : a pénz, amelyet
a zsebében hordoz és az autó, amelyet vezet. Nekem a
szaktársaim között óriási a tekintélyem.

A tekintély és a népszerűség nagyon fontos. Az autó-
vezető mindenfelé elkíséri az urát és bejut a legelzártabb
nalotákba vaÉv lrivatalokba is. A hosszri várakozás órái-
Íran aztán kö-iínyű barátságot kőtni a személyzettel vagy
az alantasabb hiVatalnokokkal. Az ogurok színes képzeletű,
rnesemondó nép ; nyíltszívűek is és bámulatosan könnyen
bízók. Eav ió szóra Telcsillan a szemük és a szívük nyitott
könyv a"ii§yelő előtt" Én nagyon jól tudom az oi;ur_ok
nveÍvét: éÜékic tanultam, mielőtt kis tariszlryával a válla-
nitln eliirdultam Etelevára felé. Tudok szépeket mondani
lánvoknak és asszonyoknak; tudok játszani a gyere_
kelikel, mintha tízév'es kisíiú lennék. A féríiak nyelvét
eev pohár bor könnyen megoldja. Az a kevés hail8atag
eiiibei, akit sem baráti szó, sem alkolrol nem, bír_,szólásra,
azonnál kinvílik. amint ütatkozni kezdek vele. Dgy vak_
meröen ostoba kijelentés - egy ismeretlen rémhír, amelyet
aikakra tett uiial. bizalmasan súíok a fülébe valakinek *
eiv arcátlan ó?eűbehelyezkedés-a l<özmeggyözódéssel -é§'az ocur férfi azonnal irirobban, mint az elfojtott r:ulkán.
Rárn támud, kézzeI-lábbal magyaráz s nríg szlvvel, szóval
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(Dr Tóth Tíhamfu emlékezc6.a)

Valahol sír, zokog eg1. hegedíi húrJa...
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A jó Isten tudja. , .

Yalakí elment. T'tiuozása * rnfrrí egész éle.te ̂  -
csend.es... szeúéng,,. tiszta,,,
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táradozík azon, hogy engenr az igazságnak megny<lrjen,
észrevétlen sok olyan aprósá§ot elárul,- arnit a nyitott-
szcnrű hírszerző gondosan összÖgyüjtöget'és a sok kiíadat-
ból akárhányszor nagy titkok nyomára jul.hat. Ilyen kapu-
alatti viták és kocsmai beszélgci,ések vezettek nyomra eg,y
kítűnő távmérő készülék, egy"légelhárltó ágyú cólzószerliŐ-
eete, meg egy betóncrőd terviajzá üg.yébcn. Játszó gyerekck
hárqtn íöldalatti rcpülőhangár hetyót ártrlták el; egy közép-
iskolás fitinak a fecsegése pedig a sepidák félelrnetesen
üg3res hírszerzőfőnökét juttafta a kezenrie minden gyüjtött
anyagával együtt. Ogurország a hírszerzók és kémek
paradicsoma.

.!v én helyzetem különösen előnyös, mert a gazdámnak
a legmagasabb köröl<töl le a gyárak és a földck munkásaiig
mindepütt vannak kapcsolatai. Az én gazdám nagyon gaz-
<lag, Oriási kiterjedés{i birtokai vannak túl a nagy vizen
két más íöldrészen is; itthon is gyáraí, bányája, íöldje, a
keleti mocsár közepén lrevehetetlen várkastélVa, a bankban
pedig milliói. Itteni pénzbetr két és fél milliárdra becsiil-
hetó a vagyona, mondta egyszer a titkár, ez a különben
lrallgatag, kiismerhetetlen fiatalember, akinek §zeme olyan
tiszta, mint a mély tó vize, de egy§zer láttam haragtól
szikrázni és az félelmetes volt. Kit,űnően vív, lő és boxol ;
€gy§z€r a pu§ztán láttam, amint egy vastag botot úgy
kettétört, mintha kis pálcika volna. Utána csináltam én
is: sikerült, de kernény fe]adat volt.

A gazdám nem \,ív, nem lő, nem boxol, egyáltalában
semmit sem csináI. Nem öreg ember, de hrisz éwel idöseb-
bet mutat, olyan rlnott és ffuadt az arca meg a §zeme.
Nincs rokona, §em barátja; nem szeret senkit. a vílágon.
Nem ér<lekli az ónási vagyona, nem törődik cmberekkel,
országokkal, senrmivel. Csontos, szikár. hosszír alakja
előre hajlik, mint a nagyon fáradt öreg embereké ; őszülő
haja,. fehér bajusza gond,ozatlan, arcában van valami
rnúmiaszerű. Nevetni másfél év alatt egysz(,r sent láttam. .
Szemében egy§z€r csillant meg érdeklőilés - azt is csak
az autó tükre mutatta egy pillanatra, - amikor a száguldó
mu§ztang sebességrnérője négyszáz fölé errrelkedett. §okat'járunk gyűlésekre és előadásokra és a kijövők többször
tesznek megjegyzést a furcsa örcgúrra, akí mint cgy élel"-
telen szobor üli végig az egészet és a szeme seIn relrben,
mí8 a többiek izzó tűzben lelkesednek vagy haláIra nevetik
magukat a mókákon. Az a benyomásont, hogy társaságba
valami kónyszcr hatása alatt jár és szenved alal.ta, hogy
ott kell,lennie; igazi szórakozása csak az autózás és a
repülés. A páratlanul kecses és megdöbbentően gyor§
aerodyn rcpiilőgép pilótája az inasa, aki jókedvű, eleven
fickó, igen jó pájtásom,' de Semplonius clolgait illetőleg
hallgat, mint a sír, A repülőgéplrez e<ldig ntrrrr tudtam közel
férkÖzrií. Nem árulhatóm Öl,- hogy mágam is gyakortott
pilóta vagyol<, mert esetleg szemdt szúina és kellemetlen
kérdésekre adhatna okot. - (Folyta§uk)

annep ez orla|eni,
anggalsereg öruend,
Liliomos léIek su1llt az égbe rlisszcr.

PéIda uolt éIete l * Pélelu a haltiltt !
Meg nem túntorodó,
soha nem alkuvó,
Lílíomos mellű Kriszlus katondja !

Le|utó Csillagnak tündöklő az útja , . .
Ellobbant egg |(tklga,
s csöndes éjszakdbd elnémull . , , kiapaill élle zengíi kíllja , . .

Valakit temettünk. . . Lelke mús harúba. , .
S hdr testét lakarja édes anya|öIdünk,
mégsem szakadhat eI soha-soha, tőlünk,
emléke öúkre minden ,maggar cscrkész sztuébe aan zúrva.

Eddig díjat nyert:
Rikker József 5 P, lzsó Richárd 5 P, Arató György 5 P. . .§4órakozLató és a cserkészkiképzési anyag állándó

istnétlésére szolgáló játék. Usvanolvan kemÖnÜ taookat
veszünk, mint a toúrbolaiátéknál § arra raiioliufr- iil.
írjr,tk rnindazt, ami csak l'citüntethető ilv módoh. r"a Óser-
készkönyvben levő raizok alapián. vasv Ól. eav Y-öi szám a
4cgfelelö_ llirvqny jel2ésére, öÉy ior Íádv sző a Szózatból,

,rHirunusrból stb., Cgy évszáml-melyhez--valami tudnivaló.
c§eTké§ze§emény füződik stb.) Amit- leírunk vapv raizolunli
a.lapra, lejegyezzük egy kis óédulára is (pl. sie§ sípjel, ,,jó
Yz:, utJel,._en8edelmes§ég törvénye, gödöllói Jamboree,
SyJvester-féle_ mcst.-lélegzts, mészégat& térképjel stb.) Í
azokat húzzuk ki. A iát§zó ÖserkészÖk mcgkereiík, hogy'az
rajta van-o az ö ]arlju-kon. traigen.ieióaiii riiveqrao'nal.§asv
zsírpa pírból kész iili - 

sz elcí ekkel, ilo gy ell enóriáeÍd teísyelÍI.
Itt is lehet ambóia, ternóia. tofuboia:ia stb. a iát€koso'iinati.
'fermészetcsen minden lapon és sorbán ecveníó számú koe-
}ába írjunk vagy raizoliunk. mert csaÉ" ícv igazsácos a
j áték". .Hgsy külöúböző pióbákkal rendelkezÖ-k játszhissák.
legjobb, ha mirrden rlróEának ecv-e§fv sort szeritelünk. Icv
akíknek csak egy próbájuk van.óÉak*áz ehő sorral iátszanáii
s.íg.y, tovább, akinék a 1lróbája van, az egész táblát tudbatja
(tchát öt sorra valót).

Á.képck_ színezésél,el (színes trónnal) még szebbé tehet-jük a.tombolalapokat. Köiryvnyomdáktían káphatunk vas-
tagabb hulladékpapirost hoizá. - 126. csapial, Vesz.pftm
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A GORBH HAT
|RTA l Dr. PUKY PÁL

Fiatalemberek hanyag tartását s az öregek görnyectt hátát
]a g€rínc görbületei okozzáLl* A gerirlccn normális viszonyok között
is vannak az élet célszerüségének meglelelő görbületek és ezért görbe
hátról csak akkor beszélhetünk, ha a görbeség a normális görbületek-
től eltérő.

A gerinc trormális görbületei, a rnedencc görbületét kivéve,
nen veleszilletett tulajdonsága az enrberrrek, hanem a fennál]ó
testrrek a megtefheléshez való alkalmazkodása. A gyermek majd-
rrem €gyenes gerlnccel születik, atnelynek az alsó végén van enyhe
rrredenr:egörbiilete" A hartnadik hónapbarr kezd a gerinc a mellkas
,srllyánál fogva előrehajolni és a gyermek iiléskísérletei tokozzá,k a
,görbüIetet. Ezután tanulje meg a gyermek a fejét egyene§en tartani
.és a megerősödő hátizomzal íolytán görbül a gerinc hátra, artri a
tarkógörbület kilejlóriésélrez vezet. Á járni kezdó gyermek eleinte
.oly bájos totyogása közben az elórebukás veszélye miatt préseli
ki az ágyéki részt úgy, hogy harmadik görbűlct gyanánt jelenik
meg a íentjáró emberre jellernzó ágyéki görbület. Az :igyéki görbü-
let kezdetleges kifejlőclése és az ezzel összefüggő alsó hlrtizomzat

, gyengesége adja a magyarázatát annak, hogy gyermekek gyakran
ülnek görbén és a felsó testüket, különösen pedig a nehéz fejet kar-
jaikra könyökölve támasztiák meg. Zserriálip sugallattal ismerte fel
Rafael o gyermekekre jellemzó testtartá§t és ha]hatatlarr cm]éket
alkotott ennek a tulajdonságnak abban a két angyalkában, atnelyek
á Sixtusi l\ía<lonna Irlbainál hanyag tartásban, megtám,a§ztott fejjet

és lclső testtel ü-
nek. Zsenik prófé-
tai meglátással álIa-
pítanak meg olyan
igazságot, amit a
lomhán halatló tu-
domárry esetleg csak
évszázadokkal ké-
sőbb ismer íel iga-
zoltnak.

Az így kiala-
kult gerincgörbüIe-
tek nagyfokr1 ru-
gal,rnasságot bizto-
sítanak a gerinc-
nek. Csak gondol-
junk arra, hogy mi-
lyen arányír eró-
múvi bántalmazáso-
kat szenved az élet
folyamárr a gerinc.
Nagyon találóan
hasonllthatjuk a
gerincet 33 kocsi-
ból álló vonathoz
(ugyanis ennyi c§i-

'gotryából á11 a gerincoszlop), amelynél a merev csigolyatesteket
az r:gyes kocsik, a porckorongokat pedig a köztük lóvó ütkö_
zók és kapcsolószerkezetek jelképezik. Ha már mo§t ez a vonat
eg;{ emberéleten át jobbra-balra kanyarogva, heg,ynek és völgynek
görbüIve, íékezésnól egymásba tömörülő, majd indulással egymást
megTántó eróvel íut, száguld, akkor a vonat képét csaku6yan találó
lrasonlatnak kell monrianunk. }"Iiszcn az cmbervonat ö§szeütközik
ós felborul, lépcső.n ugrik és szekércn rázkódik. anélkü, hogy baJa
történnéIr, nem szakad el és nem törik össze. l§enr csodálatos utazás
ez, amit az enlber gerincoszlopával a Llölcsótől a strig, ezernyi vcszé}y
közt, legtöbb €§etben baj nélkül tesz meg ? A gerincoszlop c nagy-
íokú rugalmasságát a normális görbületeken kivül a csigolya közötti
ro§tos pOrcogóknak köszönheti.

A porcko1_ongok vastag§ága tijszülötteknóI rilegcgyezik a csigolya-
test vastag§**ával: az évek szárnával ez az arány állandóan el-
tolódik, még pedi6 rigy, hogy a hatvanas évek felé a porck<rrorrg a
csigolyatest magasságárrak már csak egybarmadát teszi ki. Könnyerr
§legérth€tiíik tehát,
hogy íiatal gyerme-
kek gerince jó-
val haj}ékonyabh,
miat az öre8eké, de
megértjük azt is,
hogy öregkorára az
ember testhosszá-
ból állarrdóan vc_
szlt.

A geritrc rugal-
masság/rnak a nrrf_
málls gerincgörbtl-
Ietek és a csigolya
közötti rosto§ por-
cokból eltételczett
retldkívüli lehet{lsé-
get láttulr pár évvel
ezelött, amikor egv
yillard nevű ameri-
kai járta be liurópa
világvárosait, lri né-
hány másotlperc leftrrgása alatt testhosszáL 12 crn-rel tudla fo-
kozni, Nála ugyanis vele§zületett szalaggyengeség is szerepell:
ok gyanárrt és mutatyányát, amit kcnyérkercsetrrck hasz-
nált fel, sokévi gyakorlás elózte meg. Polrtos testhossznrérések
azt is igazolták, hogy az enber reggel majdnem két ceniim(:terrel
hosszabb, mirrt cste, amely hosszváltozás tírlnyomrlrószben szirrtól
a rugalmas csigolyaközötti ro§to§ porcogóra esik; ezek rugalma-.slrga
ugyanis olyan nagy, hogy évekig tartó természetellenes íerde össze-
préselósét is kiheverik és eredeti alakjukat ismét visszanyerik, ha
kényszerhelyzetükból kimozdítják. Ilyen kényszerlrelyzetben van a
porckorong a görbe hátnál, ahol a gerinc csontos része rrcgtarbotta
eredeti alakját s csak a csigolyaközti porcogó alakja szenvcrl válto-
zásL. Az ilyen gőrbetartású" de egyóbként e§észséges embernél a
kiegyenesedós körrnyen jön létre; nem lr€l1 €gyebet tennütrk, mint
a hanya5;tartású gyermekct leíektetni. Ha a görbetartásrl gyermek
figyclmét tartására irányltják, akkor egyenesen tartja magát, azoil-
ban, ha figyelnre erről elterelódik, azonnal görbe a háta. A gerlnc}rek
a hátiz,omzat biztosltja az egyenes tartást ós ha az ieomműköclés
megszűnik, azonnal meggörbül a hát. A görbelrátt1 és cgyébként
egé§zséges gyermcknél sem történik más, mint hogy a hátizomzat
gyengesége folytán hamar belcfárad az egyerres tartásba § ha nem
figyel reá, |tátiztlmzatát elernyeszti, pihenteti.

Az ilyen gyerek görbe báLáL az erős hátlzmok íogják kiegycne-
síteni. Ha pedig ezek gyengék, meg kell óket rendszeres tornával
erósíteni és a gyermeknek íigyelmeztetésre sem lesz tötlbé §ztiksóÉe,
hogy egyenesen tart§a magát.

Az ilyen cél{rányos tornáztatás hatalmas arányokban íolyik
nálunk Budapesten is, magántornatermekben ortopédorvos fel-
iigyelete alatt és hogy csak egy számot emlitselr, a székesíóvárosi
iskolákban jelenleg ís 5 és fólezer gyerek tornászik szakavatott vezetó
íelügyelete alatt. A székesfővárosi iskolákban a tc§tegyenész-szak-
orvo§ a gyermekeket lóléverrként vizsgálja és megállapítást nyert,
hogy kót íélév, vagyis egy esztendó leforgása alatt a tornászó gyer-
mekeknek egynegyedrésze a torna által meggyógyult. A torná§z-
tatás 53 tornaterembelt íolyik s minden csoportban 30*40 gyernreh
tornászik. A torna délutáni irlóberr, hártlm órán át íolyik s a gyerme-
keket olyan csoport.ba osztják be, hogy a lakásukhoz legközelebb
es6 tornaterembc járhassanak. Á gyermckek lakásálroz közelfekvó
tornatermek látogatása vesz el ugyanis legkevese bb idót, a trllnyomó-
ré§zt igen elloglalt és kevés szabad idóvel rendelkezó iskolásgyer-
mekektól.

A hátizomzatot nagy fckban erő§ltí é§ a kezdód6 hátgerinc_
elfer<lülést jól javttja az úszás, amit Budapest nagyszámrl uszodája,
egész éven át biztosít. Az úszás igen kellemes gyógyitási mód s a
f,iúknak nagy élv€zet€t nyujt. Számtalanszor volt alkalrnarn meg-
állapltani, hogy az ortopédorvos előírásait rnilyen lelkiismeretesen
betartották. Az égyik például csak a mellrlszást, a má§ik a háton
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vhló riszást s isncót mások a jobb- vagy balvállon való rlsaást gyakorol-
ták, rlgy amint a te§tegyenÓ§z-orvo§ azt uekik elóírta..

Lássuk kózelebbról, hogy mi akozza g gyenge hátizomzat rnel-
lllÍ.Í- az iskoláskor hátgerlncelíerdüléseit ?

A pólyáskorszak után a karonülés idószaka kóvetkezik, mely
alatt a gyermeket dajkája batkarján szokta hordoznt, még pedlg
sálát te§tdhez gzorítva. Bbben a helyzetben a gyeím€k mozgásainál
§brincét fölül balfelé hajlítja és ezael a gcriücen jobbraldomború
ív keletkezik. Ha ez a tartás huzamos és gyakran ismétlődik, akkor
a rnég nagyon gyenge, fcjletlerr és nrínden kalsó behatással szemben
ipien érzékeny gyermekl ge.ríncet könnyen elgörbítheti. Ennél is csak
a kezdet nehéz, mert ha kisfokú görbiilet már létrejött, akkor a
homorrl oldalon megrövidült LzomzaL további húzása fokozni fogja
a görbíiletst. Vigyázzurrk tehát, hogy a karonüló gyelmeket Jobb-
ég balkaron íelváltva hordjuk és karra egyáltatán csak akkor vegyük,
há a gyermek fejlődési állapota és izomereje ezt c§akugyan mo§-
ohgedi. Ha a gyermek járni, kezd, séta.közben kezét nyuj tja a felnótt-
nek, akire rá van bízva. Érdekes, hogy a nem képzeLt és a gyer-
rtiekre ki1,Iönös gonddal nem figyelő felnótt minttig 

'alkezével 
fogia

nleg a gyermek jobbját ds nem is rójuk fel túlzott hanyagságnak,
lrh nem haJlik le oly rnélyen, ho6y a típegő c§öpp§ég kezét annak
válla maga§§ágánál felJebb ne emelje. Ha ilyen mélyen hajlik le a
gyermek klsérője, akkcr van a gyermeki gerinc függólege§ heIY-

zetben. E lehajlás
azonban fárasztó és
lcgjobb; hogy az
ilyen nap-nap után
megismótelt séták-
nál a kisgyermek
vezetóje ne a gyer_
mek kezét fogja
közvetlenill, hanem
20-30 cm-es bo-
tot, amit a gyerek
az alsó végén íog
meg abban a ma-
gasságban, amely
tartás nrellett a
geriqce nem görbül
meg. §{ég így is
,llgyázn;'nk arra,
hogy a gyermeket
felváltva, hol jobb-,
hol balkezétrél fogva
vezetve sétáltassuk.
Ha a gyermek fel-
ügyeletével megbÍ-
zott felnótt állan-
dóan jobbkeeénél

Íogva vezeti az apróságo|, a gycrcli gcritrcoszlopa ismét görbül és
pedig rrgyarrolyarr irányban, mint ahogy az karonüló gyerekekrlél
,seokott bekövetkezni, vagyis jobbra-domborrl ívben.

Az iskolábajárás ideJe alatt a gyermekek legtöbbnyire szorosan
ülnek egymás ínellett. a padban és írásnál mirrdkét alkarjukat a pad

a§ztallapjáre felíektetnl ncm tudják, mcrt a helyszűkc cgak a iobb-
kar elhelyezését engedi meg. A balkarból csak a kéz jut a pad asz-
talára, hogy a íüzetet riigzíthesse. §z a tártá§ megint r:§ak jotrtrra_
domború ivben fokozza a gerinc clíerdiilését. Még rosszatrb a tartás.
hq a fiú balkezér,el a pad alá nyúl, ho§y az oda elókészílctt ptrskát
kezelie.

A középískolát
korszákbaqr a gyer-
mekek akönyveket
már nem iskolatás-
kában, háton cipe-
lík, hanem nagy és
néha igen súlyos
c§omag8á szfiazva,
lrordja aet a kls-
diák rorrdesen a
balkezéberr.

Á könyvek srllya
nóha olyan tragy,
hogy véznább gye_
reknél ízomláaas
fájdalmaliat álla-
pltháttam tneg az
ity íormáJú könyv-
cipelés rrtán. A
balkézben hordott -]-i-] 

,,,.-:1nagy sírly rnegint
csak az elózókhöz hascrnlóan, olynró<lorr lrúzz§ íerdére a gerincet,
hogy az ellenkezó oldalra, telrát jobbra dotnboríl lvbetr hajtik
meg. Ezek után nem szabad csodálkozni, hogj ha a testegyenészek
hatáImas statisztikálban a gerlrrc oldalirányír elferdülései között a
jóbbra-dornborr1 ivet mutató elíerdülós me§sZe trilszárnyaija a
balra-domború ívet mutató elíerdtiléseket. Áa iskolásgyermekekre
vonatkozó statisztika pedig maj,rtnem kizárólab jobÜia-domború
hátgerincelferdülóst áIlaplt meg.

CéIszerú telrát, hogy a gyermek könyveit, aneddig csak lehet-
séges, hátára akasztott táskában hordJa. Ez a hordásmód ott terhelí
meg a gyerrneket, ahol az legkevésbé káros, mozgásában nem zavarJa,
fáradt§ágot pedig atig okoz. Nagyobb gyermekeknél, akik már
húzódoznak a }rátorr való könyvhordástól, legyünk figyelemmel
arra, hogy a gyermek felváltva, hol jobb-, hol balkezében vigye a
könyveit. Sokszor iöntrek az ortopédorvoshoz szülók a kisfokban ferde
hátgerirrc{ gyermekükkel s azt kérik, hogy az orvos rendelien nekl
íűzót, amely majd a gyermek egy€ne§ tartását lesz hivatva biztosi-
tani. Nerrr egy§zer valóságos harcot kell üvni aa ilyen kéréshez nrere-
ven ragaszkodó szülóvel, míg meg tu<ljuk gyóarri arról. hogy a fűző
rendelése nem irrdokolt, sót káros volna az adott esetben.

Á fúzőben, külörrösen ba az jó és mindenütt ponto§an §ímul a
mellkashoz, a gyermek elÜagyja magátt hátizmai a2 €gyeno§ tartá§
érdekében alig végeznek munkát, a csökkerit nrunka §orva§ztra
őket és aránylag ,röviil idón belül. elsatnyulnak. Áz így meg-
gyengült hátizmok nem lesznek képesek a beteg eigöfbült há-
tát többé mestafrani s javulás helyett fokoilott rosszabbodás á1l
maid be.

eu.W
Az év első őrsi kirándulására ru-entek a Sirályok. A kora-

tavaszi napsugár ragyogott az erdő rúgyező fái, a madárdaltól
hangos hefycf felett]'Ai őrs tagjai bes#lgetve haladtak órsveze-
töjük után.- 

- Emil. vedd elő a térképedet! lsmered az útvonalunkat,
Jancsival ketten vezessétek az' őrsöt. Én Lacival kissé hátra i

ttraradok.
Ezt Laios mondta. a Sirályok őrsvezetóje, aki eddig az őts-

élén haladt. Most megállt, hogy őrse megelőzze. Lacihoz, segéd-
órsvezetójéhez csatlakozott, akí az őrs, végén merretelt.

- !pps" erról akarok veled beszélni. tgy jó ötletem van.

- Emillel kapcsolatban?

- Igen, figyelj csak ide. Jancsi a mult évben, amikor még
negyedikcsek voltak a Sirályok, Emil osztálytársa volt. Nem vol-
Fk ,9syoí_, jó barátok, de most azokká kell tenaünk óket. Igy
kéttös nehézséget oldunk meg.

,ntorouTr'#i."gYik Emil ügye, de a másik? - kérdezte csodál,

-: A másik meg a Jancsié.
Laci meglepetten fordult őrsvezetóje felé.

.... _. Mi a kifogásod Jancsi ellcn? Hisz egyike a legjobb
fiúknak.

_ Lajos megfontoltan felelt, mint aki már többször át5ondolta
a dolgot.

- Kifogásom eddig még nincs ellenc, de féltem aakörnyeze-
tétól, Tudod, azért máradt ki áz iskolából. mert szesény'ek a
szülci s nem tudták tovább taníttatni. A syárban _ ihoí most
dolgozik - inastársai, akik nem cserhószeÍ, nem a legiobb tár-
saság számára, Nem sok jót tanulhat tólük, Emil baú+lhga ezze|
szemben jól ellensúlyozná ottani környezetét.

Laci ,szeme felélénkült. Megértette Lajos tervét s 1nost ó
maga is tovább szőtte azh

- De Emilre nézve, is előnyös Tancsi barátsása. Rendet.
pontosságot,, munkakedvet bőségeíen ánulhat tőle. T'{eki pedig
eppen eíre lenne §zuk§c8e.* Erre is gondoltam, Laci. Te6nap, arnikor Jancsi munka

Kanyargós begyi úton ment tovább iz örs a madárdaltól
haacz6- naosütéses erdóben. &visszbangzó, napsütóses erdóben.

- Ákarsz valamit .mondani, Lajos?
lsen. Laci. Fontos dolgot átarót vel,ed mesbeilélni. Mondd,
t! iál i"-e.erl EmiI" szüleit és otthoná"t? Én móE csak- 
lgelr. Lacl. fUIllu§ uulx9L d§4lvÁ v€l§u rlrExu§Jz§llll. lYlvuuu,

rlgy-e, tÜ iál ismered EmiI" szüleit és otthoná"t? Én móg csak
néÉánurror"voltam náluk. Nem vaEyok biztos bennel iól-ismer-néhártyszor-voltam náluk. Nem vagyok biztos benne,l. jól .ismer_
tem-e meg. De rlgy láttam, ho6y Eáilt otthon a legteljeiebb mér-
tékben szábadiára edgedik, minden kívánsását" szeszólyét telje-vánságát" szeszélyéttékben szabadjára engedik,

dagok-s néha a kelleténél ii nagyobb mértékben
minden kívánságát. Ilvennek látod te is'a hely-

títik. §zülei gaz<lagok s néha a kelleténél is aagyobb mértékben
teljesítik Emil minden kívánságát. Ilyennek látod te is'a hely-
2etet?

- Teljescn. Csak ehhez hozzá kell még tennem, hogy Emil
mindezt a túlzotl §zeretetet és áldozatot, amivel szülei elhalmoz-
lák, azzal hálálja me§, hogy nem tauul. Hisz most a lélévi bizo-
nyítványosztás uián is csak azért nem tiltotta el a cserkészmun-
tátOt a'parancsnok úr, mert te kérted, hogy hagyja az őrsben.

7



után - mint máskor is meg §zokta tenni - feljött bozzám.
elmentünk Emilékhez. Ámíg Jancsi és Emil a mai kirándulásról
beszélgettek, én elmondtam ezt a tervemet a méltóságo§ a§szony_
nak, Emil édesanyjának.

Laci élénken kérdezte:

- És mit szó|t hc.zzb?

- Mikor azt is megemlítettem, lrogy a paranc§nok úr helyc-
selte tervemet, mindjárt meghívta Jancsit, hogy minél többet
menjen el Emilhez.

- Eszerint minden rendben van?
* Igen. De nektink vigyáznunk kell arra, hogy célunkat ne

tévesszük szetr elöl. Tebát holuap, vagy hoinapután nekcd kell
,clvinned Jancsit Emilhez.

- Igazad van. Egymaga biztosan nem menne el.
Néhány lépést szótlanuln gondolatokba mélyedve mentek

esvmás mellett. Laios feltekintett."' 
- Ezt intézd él Lacikám valahogy ügyesen, hogy Jancsi és

Ernil ne sejtsék meg a dolgot.

- Meg lcsz, Lajos.
Ez alatt az idó alatt az őrs éle leért a völgybe.
A hosszú völgyet kétoldalról meredek, erdóborítottd _begy

szegélyezte. Lent a"'völgy mélyén kis tisztás volt. .t\z eíiló'§ieg'é:i
lyén patak futott le a szikláson. Ez a kis tisztás volt a kirán-
dulás végcélia

A ,§iráiy"-órs letáborozott. Lajos és Laci a hangor fiírk
közé vegyült. *

§mil rljra kinézett a kertbe. Mé6 mindig a távolba tekintve
felelt barátjáirak;

- Nekéd adok igazat, Jancsikámt Te mindig etóbbre látsr,
mint én. Neked sokat köszönhetek. Ha te aem lennél a barátom,
most élvezném a napsütést. A leckét pedig nern tanulnám mcg.
Te tanítottál meg engem arra. hogy milyennek kell lennem, ós
én most már hkarok is olyan lenni, mirrt te vagy, most már ha!l-
gatok rád.- 

- Ugyarr Emil - hárította el Jancsi szégyenkezve
átadoző szavail, - mire való ez a nagy tömjénezés?

- Isazad van. Tancsikám, Ezzel is csak lopiuk* Igazad van, Jancsikám, lzael ii csak-lopjuk az idót és* I8azad van, Janc§rKam, rJzzel ls c§aK roPJuK az toot e§

magunkai röviditjük meg vele. Siessünk a tanulással, bogy mi-

§mil

Napsútéses trrájusi délután.
Az ember, különösképpen pedig a játszókedvú diákember,

ilyenkor vágyódik a szabadba.
Emil ós Jancsi iskolakönyvek fólé hajolva ülnck Emit szobá-

jában. A nyitott ablakon, mint csillogó fénykéve, süt be a má-
Just nap,

Emil felemeli tekintetét. Kinéz a csillogó napsütésbc. Nem
bír nyugodtan maradni könyve mellett. A nyitott ablakhoz lép.
Kitekint. Hosszln, élvezve szivja magába a tiszta levegót. Visszá-
,szól a szobába:

- Nézd csak Jancsi, milyea szépen süt a nap, Hogy dalol-
nak a madarak lent a kertben! Hallod? Milyen jó is lenne most
kimenni a napsütésbe s leheveredni a zöld fúre.

Jancsi is az ablakhoz meat. Végigjártatta tekintetét a nap-
fényben csillogó zöld fákon, a színpompás virágágyakon. Az -ó
tekintetc is felcsillant. De, ezzel egyidőben lelkébón megszólalt
egy másik hang is, Ez mást parancsolt._ Igazad van, Emil. És ki is megyünk, mihelyt elvégeztük
a mai leckét. A jól végzett munka után majd sokkal jobban
érezzük magunkat ott kinn a napsütésben.

nél-elóbb kimehessünk.

- Látod, én is ezt szeretném!
Iancsi helyeslóleg bólintott s máris indult az asztal íelé.

Émll" még qgr'pillaniást vetett a kert felé" Azlán ő is követte
barátja pélitiát.

Leűltek.
Minclketten belemélyedtek a komoly munkába. Emil néha-

néha még a nyitott ablak fclé pillantott. De amikor a tanulásba
elmélycdi Jaricsira tévedt pillantá§a, szégyenkezve fordította
tekintctót ó is a könyvébe. 

*
- -, L:cikáml Nagy sikerek! Több, miut amit remélni mer,

tünk!
Meleg jírniuseleji délután volt, amikor a §irályok két lelkes

vezetöie találkozott.

- Emil? Jancsi? Mi ujságP - adta fel Laci gyor§ egy-
másutánban á kérdést.

iijo. kezét nyujtotta, csak aztán felelt Laci gyors kérdéseire.

- 
-Tegnap voltam Emiléknél. A méltóságos asszonyoak a

napokban álmesélte Emil, hogy a tavasz óta mindennap együtt
tariulnak .Tancsival, sót az elsó félévi anyagot is átvették.

-. Ezi eddis is tudtam, Hisz ezért filell Emil az utóbbi idó-
ben mindenbó| j6 oszlályzakra.

- De most nem erról van szó - vágott közbe türelmetlenül
az órsvezetó. - Emil édesanyja valahogy meg szeretné hálálni
_Iancsinak ezt a sok segítséget. Bennünket kért meg a méltóságo§
ásszony, bírjuk rá Jaucsit, hogy magánvizsgát tegyen az ötödik
osztályból. Ezzel tudnák a legjobban meghálálni Jancsi sok se-
gítségét,* i- Szóp §ondolat. És Jancsi meg is érdemelné ezt a jütal-
mat. A magáávizsga azonban, sajnos, pénzbe kerül. Ennek pedig
hiányában van Jancsi, hisz éppen ezért adták szülei munkára.

- Éppcn ezért a méltóságos as§zotty akarja fedezni a költ-
ségcket.- _ Nagyszerú! - ujjongott fel Laci, De mindjárt el is
homolyodoit. - Nem ismered Jancsit, ba azt biszcd, bogy eI-
fopadia a méltósásos a§§zony aiánlatát.' ' fi is ismeiem annyiia jancsit, hogy ezt kitaláltam. É§
ezt a méltóságos asszony is tu<lja. Bennünket kért meg, hogy
intézzűk el az ügyct valahogy ügyesen rlgy, hogy Jancsi ne tudja
meg, honnan származik az ajándék.'- 

Megcsináljuk, Lajos, ne féljl
A két fiú élénkcn bcszélgetve ment tovább az utcán.

Eliött a nvár. Tát
után J á ncsi i s kapot t 

" 
fi?i r}r:?,l *,i,Í"x1';o:1!1,11'-:H"lÍjÍ;

meg, hogy ezt is Emil ódesatyja cszközölte ki.- Ncm'hosszú idó ugyan e6y hót, hiszen a tábor három hétig
tartt De ez ls jó .azért! Igy legalább a tábor elsö fel{,rr ö is
résztvehet.

De vissza van még a magánvizsga! Nem fé! ugyan tőle
.|ancsi, de ngm akarja. hogy szégyent hozzon Lajosra, az őta-
vezetőjére. Mert Lajos nagyon sokat tett az érdekében, söt a
paranisnok út is. ók járták ki, hogy magánvizsgát tehet. § ezt
á sok ióságukat mep kell maid hálálni a táborban!

A'kétióbarát: Jancsi a Éis gyári inas és Emil, a gazdag és
elkénycztetétt diákgyerck egyforma buzgalommal, egyenló lelke-
sedéssel kószülnck a nyári táborra.

A kót cstrkészbarát együtt élvezi a szabadságot, az együtt
végrett jó munka után! 

Baila Dezs6

j.
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A NEnzETKözl vÁsÁR TANULsÁcR:
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A MAGYAR KlRÁLYl DöHÁNylÖvroÉr
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ez mégle csak szem,
telenség, §apogat|a
a feiét, sziszeg, maid
az asztal másik olda,
lára ül.) lgy ni, ltt
nem találsz meg,
gazomber. Megálli,
kerüli a kezem közé,
maid elhegedü_löm én
a nótádat. (Enekel.)

§ToWAssER
EL§Ő MAGYAR HANGSZERCYÁR

Budapcst, ll, Lánchíd ucca 5

Réz-, íafrlvós és vonóshangszerek legolcsóbb beszerzésl
íorrása. Mag/arorczág egyedüll precizlós gépekkel íel-

szerelt hangszargyára. Javítás _ vét€l - cs6ré.

.+
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rÁnJÁtÉr
REGÖ§HÁSZNÁLATRA

Az aH§§-*É-fr'utar§tr- ris bábiátéktelenet
egyik szívesen íogadott músorszáma volt a
"fert6vídéki orságos regösvándorlás tábor-
tüzeinek. Nemcsak a gyerekek, hanem a íel-
nóttek is élvezték s bizonyára okultak is
belóle.

A í6szerepló-
ket, Ubul és Elek
bábszínészt, a pá,
paí regösök pa-

rancsnokának,
Tóth Sanyi bá'nak
szelleml gyerme-
keit a M. Cs. régi
olvxói már !ól is-
merik. ,Tóth Sán-

. dornak, lapunk
l93l-es évfolyama

l99. lapján közölt
clkkéből e bábuk
készítési módját is
meg lehet tanulnl.

A bábiátékos ,,al-,
kotó művész". Állan-
dóan' alaklt|a bábiáté-
kának rzövegét g a
bábuk iátékát. Ha egy
ió ötlet villan erzébe
iáték körben, rq$ö- ,

nöz, beleszövl a da-
rabba. Mcgíigyeli, mi tetszik a közönségnek s
a tet§zetós részeket még iobban kidolgozza.
lgy csiszolódik, tökéletesedík a szöveg és a
játék el6adás közben r végül megszületik a
,,tijkéletes mű".

Éppen ezért nem tartiuk meg magunknak
e kis ielenet elóadási jogát. Kívánluk, ho8y
minél többen s mlnél nagyobb sikerrel adjtk
cló e danbocskát.

Elek persze nemcgak az alább szerepló
.plpakupak" nótát énekelhetl. Ha valamelyik
faluban regölünk, az ott éppen legdivatosabb
rlágert dalolhatjuk helyeqte. (Ha nem íélünk
a jelenetben megírt vészes következmé-
nyekt6l,)

De adjuk át a szót Eleknek.

ulul nlkr kirábr
Elek (beiön a színre, tiszteleg) l Jó munkát !.

|ó estét,-kívánok. Elek vagyok. Nem ismernek l
No maid meg íognak lsmerni. En vagyok az
Elek, ki mindig énekolek.

Nem látták az én édcsegy komámat, az
Ubult l (Kiabálva.) Ubul, Ubuul, Hol buikálsz ?

Gyere el6.-No, 
ma|d csak elókerül, Addig rágyuitok

egy nótára. Hei, mi lenne evvel a brlvalbélelt
víl'á8gal, ha még csak nem ls danolhatnék.

(Letil, egy kis 
-asztalkára könyököl és brlsan

énekelni kózd egy slágert, Hosszan elnyuit|a.)
§árgarézb6! van a pipakupakooom,. .se|._..
(Ubul megielenik a háta mögött s iól kupán,
Üeia,) Jaiii l (Fciéhez kap, aztán hátrafordul,
de akkorra már Ubul eltűnik,)

Elek (hápog, nem tudia, mire vélni a dolgot):
Ki volt ez'l Nem hagyiák az embert nyutöd,
tan mé8 énekelni sem. Pedig ugy,e, milyen
szép ei a nóta l (Uiból kezdi, még iobban
nyuitva.) Sárgarézből . , . van a: ..: pipa. ..
|a;i ! (Megint kap egyet a íeiére. Villámgyorsan
háiraíordul, de most sem lát senkit.) Nahát,

Elck (szaladgál fel és alá. Nem tudja, mlt
tepven felháborodásában. Benéz a kulissák
m5ie ir, de ott sem talál senkit) : Hallatlan,
rémes. Megöl a méreg. Azt hinné az ember,
hogy szellemek. (Kirohan.)

Übul (megjelenik, széles vlgyorral) : Sze-
rencsés jó e§tét. No, ezt elintéztam. Majd
megtanulia, hogy ne énekelien többet ilyen
szívdöglesztő zengedelmeket a ml gyönyör0
népdalaink helyett. Méghogy sárgaréz. . . rnet
pipakupak... maid adok én neki a kupakiára.
Hánem félek, hogy még ez sem volt elég neki.
Ki káng eszelnl valamit, aml végleg elvegye
a kedvét az ilyen íertelmes nyávogástól. Csak
ne volna olyan íaíei0. Nem í§l ez semmitöl,
hacsak a kísértetektől nem. }lopp, metvan.
Ez nagytzerű ötlet. (Elrohan.)

Elek (közvetlenül utána rohan be a színre):
Hol lehet ez az Ubul ip ? Egyetlen kenyercs,
oaitásorrl. akl czer lncse|kedó kísértet ellen
is megvédene é3 kl tudja, hol tekereg. (Ordlt.)
Ubul. Ubuul. Jelen| meg.

Ubul (ktsértetnek öltözvc megielenik, nem
szól semúlt, csak vésztiósló hangon morog):
Brumm, brumm, mrrr !

Elck (me8tántorodik. Egész t€stéb€n r€§z,
ketve) : Ki ez l Segítség ! Kísértet. Jai, se,
gltség l- UÉul (lassan, de blztosan közeledik Elek
felé. Élok' réryrütten figyeli. Reszket, mint a
kocsonya): Én va8yok az, aki háromszor
kupánsiliiottalak, És mindenkit érien ilyen
btiirtetéi. aki llyen vlci-vacak danákat 3aidol.
(Eddig síri hangÖn beszélt, de most fellobban)
ilyen- sárgaréiből kalapált macskanyávogást
més a kíiértetek sem tűrnek ! Erted l Ha

Elek (kétségbee§etlefi reszket, majd ki-
nyögi) : É-értem.-Ubul: 

Tedd a kétruiiaöt,eile az akasztó.
fára ér esküdi Úeg, hogy-soha többé nem
éneke]st efféle slágereket.

Elek (makogva): E-esk,esküszöm. (A kísér,
tet méliobban közeledik hozzá, mire Elek
*tílte-n elfordul és eltakarla arcát. Ubul
hiriÍien ledobia magáról a leplet és or6sen
az Elek vállára csap.)

Ubull No, mi ba| van, Elek komám ?

Elek (felszisszen, iiedten hátranéz, maid
meglepetve) : Te vagy az, Ubul l Már azt hit,
tem-, h_ogy ez a hóhérkísértet. Te hogy kerülsz
ide l És hol a kísértet l

Ubull Meg ya8y te bolondulva, Elekl Mí-
féle kísércet t

Elekl ltt volt. Láttam. Jai, még rágondolni
ís rossz. (Reszket.) Fel akart akasztani.

Ubul (röhögve) : No, íiam, te álmodtál
valamlt. Kísértet, . . és még hogy fel akaria

Jartal cauvr..) \9qrtrtll.
Ubúl meglnt a háta mögé sompolygott s iót
sózott a kobak|ára.)

akasztanl ? Hiszen most is reszketsz, mint a
nyádalevél, Gyere, danoljunk egyet erre a
nagy ljedtségre. (Próbaképpen énokelni kezdl
a slágert.) §árgarézből van...

Elckt Nem hallgatsz el rögtön. (Rárohan,
betapasztja a szá|át. Parázs verekedés kezdó-
dik - a néz6közönség fiatalabb részének
nagy gyönyörűségére. Csattog a íakéz a fa
kobakon. különösen hatásos, mikor ubul
- mint egy eleven faltörókos - feiévol gyom-
rozza Eleket. A verekedés befe|eetével szé-
gyenkezve eltávolodnak egymástól. Feiükec
tenyerükbe takarva, hrlzódnak a szín két olda-
lán.)

Elekl Einye, de restellem magamat.
Ubull Mekkora szégyen. ltt a közönség

színe elótt összeverekedni. Gyere, békül-
jünk kl.

Elekl Borulj a pocakomra. (Széttárt karral
többször megölelik egymást.)

ubul: De min ls vesztünk össze l
Elekt Csak a szádat akartam befognl, hogy

ne énekeld azt a borzasztó nótát. A hátam ls
borsódzik t6le. hiszen mindketten akasztani-
valók lelzünk mlatta.

Ubul (örvendezve) : Hála lstennek, csak-
hogy végre te i§ megiavultál. Ha így haladsz,
nemrokára to is beállhatsz a regösök közé.,
Most aztán figyeljünk .és daloliunk együft a
regöscserkészekkel. (összeölelkeznek s rá-
gyujtanak egy ió népdalra, Pl. arra, hogy:
Addig kell a vasat vernl. amíg tü-zo-he-re-
he-re.he-hes. L. l0l magyar népdal 5l,)

Kirs |ózsef öv. regöscserkész t27.,

REGÖ§NEK |ELENTKEZTEK
Hódmezővásárhelyrőll A l l l. cs. cs. regös,

hadába: l§l. Ormos Pál öv. l54. Faragó László.
!5§. FéllxJános. l5ó. Kassay László.

Komáromból: l57. Décsy Aladár rt. ll3..
c§. c§.

Egerből: l58. Virágvölgyl Béla G§t. 294.
c9. cs.

Haiduböszörményböl: A 95l. co. cs. regöc
hadába l l§t. Babus E. Tibor.

Szegedről: A l 24. Sziráky cs. cs. regös hada :

ló0. Var8ha László óv. lól. Bannert János.
ló2. Hődör lstván. ló3. Suba Zoltán. ló4.
Tápai lstván.

Miskolcról: A 775. cs, cs. regös hadába:
165. Györgykovács Béla óv. lóó. Hnadil
György igv. ltZ. Kiss György lstván óv. ló8.
Kishonthy Endre. ló9. Lupták lmre. l70.
Orosz Laios. l7l. Szabó Gyula. l72. §zotyori
Zolán,

Az idegennevű ielentkezettek pótlólag
ielentsék be választott regösnevüket. Az
újonnan |elentkezók küül az ldegcnnevüek a
ciatlakozó nyilatkozaton (szövcgét l. M. Cl.
márc, l-| sz,) tüntessék íel választott re3ös-
neyüket is. Let|obb, ha valamelyik matyar-
nevű ósúk nevét választják,
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neÚ, akkor imádkozzaz életedért, mer"t ftefi,
ten íelakasztalak. (Lebukik, de mingyárt _vissza
l§ iön 68y kis akasitóííval.) Láto! ? Erre íoglak



VASEMBEREK VA§HAJÓN
BLAINE És ouponT MILLER

A ,,Denver" cirkáló a Bering-szorosban
borgonyzott, az Aleuti-szigetcsoport mellett.
A tenger tükör§ílna volt, a nap melegen
sütött -és a kormányhídon tartózkodó két
tlszt szemmelláthatóan élvezte a kellemes
időjárást. Rumble parancsnok-kapitány sza-
kállas arcát a napíény felé íordította és úgy
tünt fel, nem is hal§a Wakefield hadnagy
§zavait, pedig a hadnagy idegesen beszélt:

- Ugy véli jónak parancsnok úr, hogy
géppuskagyakorlatainkat itt taítsuk meg,
méi mielótt elindulnánk san Diego íelé ?l

-] Eltalálta Wakeíield l - hangzott a
határozott válasz. - Ez a parancs. A Hele-
nával együtt, mihelyt lehet, megtartjuk a
cvakorlatoltat."-- Dehát parahc§nok Úr - folytatta
Bob íélig-meddig kétségbeesetten a puha-
tolózást, - ha mi, a szabályzat szerint elcse-
réljük, mtnt ahogy el is cseréltük a gyakorlat
tartamára,,Albatros/'-unkat a,Flelend'
öreg tádájáért, akkor esetleg csunyán alul-
maradunk a lógyakorlaton l

Az öreg Dörmög6nek a szemepillája sem
rezdült még erre a kilátásra.

, _ Tudom l Hossz, de mit tegyünk l
Különben is az emberektól íügg minden,
hadnagv, és nem a gépektől. - Aztán,
mialatt-szertenézdegélóen végigsétált a hídon,
§zemüg}Te vette a kifutón álldogáló szomorír
külsejú repülógépet, amely akként festett
messziról, akár a tengerből kihalászott hajó-
íoncstömeg. Halványan elmosolyodott és
íeiét insatva'wakefíeldhez fordult :'- U"sv gondolom, nem babonás hadnagy
tlr ?l

Bob elértette a kérdést és kesztyűjével a
íoncsszerü repülógép felé lntett, amelynek
oldalán hatalmas fekete jelzés éktelenkedett :
_.,0013". Bob ls nrosol5,gott, bár valójában
egyáltalán nem volt jókedvü. Hát lehet maJd
eávetlen kör találatot is elérni ezzel a vén
déizkaládával ?l - kérdezte magában és
hlrtelenében olyan áporodott hangulat vett
erőt raita. mint amikor két órával elóbb
odakörrirOfte a szolgálati naplóba a beiegy-
zésL z ,,Az ,,Albatrosz"-t átszállítottuk a
,,Helená"-ra. Cseregépünk ninc§ \&lami ki-
váló állapotban".

}\Iost riregállapította, hogy bejegyzése nem
íelelt meg áz igázságnak. Hogy lehetett erról
a masiuáiól egyáltalán azt írni, hogy állapota
van. Állapot ?l Nagyzoló kifejezés l Még
Ritey, a ,,Helena" pilótája sem mondott jót
errőI atragacsról, pedig hát minden cigány a
maga lovát dicsérl. Bill, amikor a ,r}Ielená"-
ról -nagynehezen átbillegett a ,,Denvef'-re
eezel a reptilógépnek csúlolt ládával, csak a
vállát vonbgatta a kérdezósködésre :

- Nem -akarlak benneteket íalhoz állí-
tani l - bökte kl végül őszintén. - Ez a
túzrevaló átkozott rcpülószekrény állandóan
bajt okoz. Az ördög masinája. Felszállás
elólt á]talábatr elkészítettem a végrendeletem
és boldog voltam, ha néha-néha alkatrész-
törés nélliül tudtám leszállni vele, Jószokása,
hogy a legalkalrnatlanabb pillanatokban" sül
be a motorja. Igaz, én már megszoktam, de
hogy ti miképpén fogtok vele boldogulni. . ._ és sokatmondóan befejezetlenül hagyta a
mondatot.

Bob felsóhajtott a üsszaemlékezésen és
másodpilótája, Happy Parker után kiáltott.
Talán - így kettesbén íelfedezik a ,,0013"
rejtett j ótulaj don§ágait is. Happy köriiüjárta
a-gépct, aztán jelentősen félrehúzta száját:

__ l{m 2l Ezzgl akarjuk mi megnyenri a
gyakorlatot ? - kezdte brls megvetéssel. -Bob, nem vagy te véletlenül lázas ? Nézz
ide - mutatótt előre mélyüló elkeseredés-
sel -. ., nézz,.. lézzl lVIár most is elóre-
bukik, ahogy itt a kifutón áll l Pajtás, én
leliilök mindenre, ami repül, de erre nem l
Erre. . . erre a szárnyas ravatalra, nem ón l.,.
És Jupiterre, ez a két öreg fustély l . , , IJob,
hát géppuskák ezek ? ;- és már a fogát
csikoisatta.-Szemét I Ocskavas l Inkább
a rangomról mondok le, semhogy ezzel a
tragaccsal szégyenkezzetn l. ..

Wakeíiela ii'nyelte, nyelte a keserűséget.parker kitörése aztán betetőzte komlsz
étzéseit. lleveserr sarkonfordult és haladék
trélkü a hidta sietett, azzal a szándékkal,

a
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hogy beJelenti, nem vállalhat felelósséget a
következményekért a,,0013"-mal. Kérfunek
rádiótávirattal a seatt]ei tencerészeti reoüIő-
állomá.stól e6y kisegítő-gépeti

Az oreg Dörmögó szótlanul fü8gesztette
hideg kék szemét Bobra, jeIentését hallgatva:

- Szóval azt állítja hadnagy rir, hógyha
nem hozatok tij gépet, vagy nem kerítem
üssza az ,rAlbatrosz"-t, akkor alulmaradunk
a gyakorlaton ? -- kérdezte íagyasztó hang-
súllyal, mikor végiil Wakefield befejezfe
izgatott mondókáját.

Bob lehetósége érzett kí Rumble pafancs-
nok mondatai mögü és már újra nplí,ifogott
volna a bizakodásnak. Feletteso Fnbanhlrtelen közbevágott . ,

- Sajnálom, de azt hlszem, nem teljesít-
hetem kérését, hadnagy úr lEgy plllanatnyi Télegzeteláltító szünct
után pedig,.Ievetkezve venvtelenségét, ki-
tört. Szeíííé,bén"viharlo§§á mélyült a kéksé8,
akár az égbolt szélvész idején és trombitá-
harsogásszerü hangia"melyet rettegtek az
egész flottában, valósággal felbömbölt :

- Hrrrr-ump l HáL micsoda nyámnyila
nemzedék maguk ?l... Benyomások í Ilyet
kiejteni egy katonának l Hogy ezt kellett
megérnem l A szívem sír a régiek után t
Fahajón vasemberek l Az volt aztán a derék
társaság l - és egy nehéz, hangtalan pillanat
után folytatta. - Nem g 8ép számít, az
ember l Akl vezeti l . . . Es most azt mon-
dom - mutatott az ütött-kopott, elvásott
hidroplánra, _ hogy ez gyönyörű, nagy-
szerú gép l Aki nagyon_ akar, az szappano§-
ládával is tud repülni. Erti ?l

- Parancsára, uram l _ íelelte cövekké
merevedve wakeíield.

- No csak,azért mondtam l
Rumble kapitány hangja már ísmét barát-

ságosan csengett és gyánusan rángó száj-
széllel hunyorított a távozó hadnagy után.

- Elkényelmesednének, ha hagynám
óket l - mormogta rlgy magamagának. -Adta fiatalial l

Paranős, parancs. Ajax, a szereló
éjszakáját is nappallá változtatta, csakhogy
valamiképpen hásználható állapotba ke-
rítse a 5,Helena" rosszhírü cserehidroplánját.
Hiába igérgetett azonban mindetr jót, a
,,0013"-as lidérces lázálomként kí§érgette Bo-
bot és reggel verejtékezve ébredt utána.
Más gond is mardosta még ezeníelül. Happy
sokkal kiválóbb géppuskalövész nála, sokkal
több reményük lehet, ha ó kezeli a gép-
pu§kát. . . és mégis. A szabály az, hogy
elóbb vadászrepüIést kell végezni. Csak
egy ember szállhat fel a géppel... és ő...
ő nem engedheti bajtársát ezzel a §záJ,nyas
koporsóval a majdnem biztos _halálba . . .
Mága repül ! Lesz, ami lesz.

A negyedik nap Ajax ecetes mogorva-
sággal jelentette, hogy a ,,0013" indulásra
kész :

-- Meaiavítottam. amennvire lehetett --
dünnyögT'e kelletleniil. - de tudja a jóég,
hogy mi gabalyodik meg benne ezután.
Meró ócskavas minden porcikája - § nem-
szeretem mozdulattal kászálódott íeI had-
nagya mögé a megfigyelóülésbe.

K mótor" már ak'koi gyanu§an köhögött,
rrÜkor a haiítószerkezet íeldobta őket a
levegőbe. Táirtorogva, billegve emelkedtek
llagy száz métert, aklior hirtelen üresen
keidett kelepelni a légcsavar és Bob haszta-
lan próbálgátta a gyÚltást, a gázadagolást,
nem hangzótt íeI újra a szdtrobbanó benzin-
gáz sorolatos dörrenése. Gyönge köhintés
fuldoklott a kipuffogóban vagy nagynéha
bődüló mbrgás harsogott íel a sok próbál-
gatásra és a,,0013" kö7ben nehézkesen buk-
dlácsolt lcf elé. }íercrlek siklórepülésbcn, csat-
tanva érlek vízre, jó távol a,,I)eItver"-tői.
A két pilóta némáir gurrrtl,asztott helyén,
mialatt - az értük küldött mótortlsónak a
hajúhoz vonl.atta a ntozgásra képtelen
gépet, Ajax végre nckiíohászkodott a hiba-
üeicsésnék és néhány perc ntulvn már neki-
<tühödve, hyakig olrtjrrIaszatrrsan ugrtltt
vissza a fedélzetre :

-. Per§ze, eltömtídöl,t a karburáíbr l
i\{ajd kifuvatom l

Fé!órá-val.késóbb,ismét a levegőlretr vol*-

tak. Eztittal mintba megemberelte voltra
ma8át a vénhedett masiná. Sima duruzso-
lással kapaszkodott íel velük ezer méterrc.
A kormánvok makacskodás nélkül ensedel-
nreskedtekl az olajvezeték jól mükÖdött,
a benzinadagoló hiba nólkül teljesltette fel-
adatát s még a bedőlésmutató sem jelzett
vízszlnteset, ha történetesen a jobbszárnyra
feküdtek. Bobban éledni kezdctt a remény.
Ezermester ez az Ajaxl Valóban üzemképessé
tudta pofozni ezt a ,,szappanosládát !"

Fütyörészve' igazgatta meg a töltén1-
dobozokat s hátrakacsintott az elvigyorodó
szerelöre :

- Ugy-tlgy, hadnagy úr l Morzsoljunk
egy kis kukoricát l - biztatta Ajax, a
szakaJtóba hulló kukorlca zörgéséhez lra-
sonlítva a géppuskák száraz kattogását,
Azzal elégedetten dólt hátra, Iátva, hogy'Wakcfield hüvelykujjait az elsütólapra
nyotnja.

Az ikergéppuskákból íehér füstsáv csa-
pott ki, felhangzott a golyósziszegés.. .

aztAn, aáál vfuatlanul megblllent a,,0013",
töró ía rec§egése pattogott valahonnan és
ha a hengerbucskázó zuhanásban idejük
akadt volna rá, hát megbámulhatják, hog;-
indul külön repülóritra, száz részre töre-
dezte a lógcsavar minden egyes darabja.
Most csak a légcsavartól vezérelt két ló-
fegyver monrlta íel az együttmüködést és
szaggatta szilánknyi forgácsokká az clső
sorozat golyóval

Ez már inkább bukás volt, mint kényszcr-
leszállás. A szárnyra függesztett úszótestek
adták meg azátát és a,,Denver" legénysége
eszeveszett sietséÉEel vette vontatókötélre
a íéllg víz alá móiütt repülógépet, az atő-
déstőI kótyagosra kábult vezetóivel együtt.

Igy ment ez napokon keresztül. Tíz percnyi
repülés, íélnapi javltómunka és a,,Denyer"
három pilótájá szinte fogcsikorgatva nézte,
bogy testvérhajójuk, a ,,tlelena" repülói
mily derűs nyugalommal készülnek az
,,Albatros"-szal a gyakorlatra. A derék, töké-
letesen hibátlan gépnek még a dörgését is
kítr volt hallaniok, nemhogy arra gondolni,
hogy más ül a korrnánynál. Ajax emberöló
tekintettel pillantott ícl a kék magasságba,
aztán ronggyá vágta a hátsó párrcéltorolry
tövében sapkáját. Majdhogy oldalba nem
rúgta a,,0013"-at kétségbeesésében.

A gyakorlat reggelén Bobéknak kellett
felszállniok a kétszázméteres kötélre íogott
célasákkal. Az ,,elátkozott" 13-as ezúttal
azt hitte, hogy sétarepülésre indultak és
csigatempóval mászott elóre. Bill Riley
mefierőltetés nélkül lőtte szitává a kövérrc
puftadt zsákot. ,Majd valamennyi sorozat
talált, mí8 a következó felszállásnál I]ob
fogcsikorgátó daccal, íolytonosan a lezuha-
nást kockáztatva §em tudott akár íele ol_n"anjó eredményt is elérni. Az,,Albatros" egy
izútryog könnyedségével mozgott és mire
rendcsen íonálkeresztre kaphatta volna a cél-
zsákot, már el is tünt a géppuskák csöve elól.

Leszálláskor Rumble kapitány a felhágó-
nál fogadta őket. Zsebredugott kézzcl,
rövid tengerészpipája szopókáját rágva,
mereven bámult a tengerre és csak sokára
bökto ki véleményét. Lesujtó volt. Ismét
kedvenc megjegyzését idézte :

- Hrrrmmm l. .. Azok a régi szép id6k l
Amikor még íahajón vasemberek voltak.
Azqk a fiúk tudtak gyózlti l

Es ezt írgy mondta, hogy közben rá senr
nézett tisztjeire. A,Denver" veszlteni fog !

- ez a tény kimozgatta eÉykedvúségéból,
meít ba látszólag számolt is az alulmara-
dással, magában §zentül hitte, hogy a
,rDenver" emberei, megküzdve a rossz an},ag-
gal, a majdnem.lehetetlennel, maguk mö-
gött hagyják a ,,}Ielená"-t.

Wakeíieldék gyászmenetként, lahajtott íej-
jel mogorváskodtak be a repül6k tanyájára.
Bob végighevert ágyán, Happy pedig fel-
alri,rohangált a kabinban. Egyetlen lehetó-
ségük volt még ahhoz, hogy valamit javítsa-
nak az eredmény cstifságán, a másnapi
íelderjtó repülés" Ketten szállnak fel s
Happy céllövó múvészete talán segit vala-
micskót - rá§ódott wakeíleld a lebetó-
ségeken és szóba öntve is kifejezte:

-_ Benned van, Happy, minden remé-
nvem l-Parker feleletüt csak rohangálását gyorsi-
totta meg, de ho8y ő is elhatározásra jutott,

i
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rlltrl,tltn rcg§Eli bilcslizóia. llielöl,t lt kaIa-,1tttl1. kilrirlítr,rtt*, volna a ..t)()llJ'.-at, kurtíin
;r Ictló'lzcleIt ii(s(|I,A(i .\jasrlr tnorriult :-- ](ttszirlhcttt.Il a letttcldsiittlirc l.. 

^A nrrjtor }ietcgcs liiihiigtisst:l kapirszko<l rrt 1-

fci vciiilr, ()tszliz rrrólci rltagasirn voltak,
rrtikor fcll,íinL tllttttuk az ..^\ll;aIros". -\ cúl-
zsiil( s(,l\Itlc silri.l:il] csi]lt)i.l,Ilt í tiiZl1 l}ap-
féttr-ben, tle Iiappr- neln trttilL a gtlppusk/rk-
lroz, I{rlrtoku] tncrcdt tt lnagasságrrréróre ás
tfvt,t, l't.Ijelrll ];értr szt,rit,cttc I,(,z(tgi 8ólri'thel.
l,]liintük r-oll. az ,..\lhal,ros,'. Irtegtct,lttlve a
t,elzsáklial ós a 1,ontatókiit,éllr.:l. kcveset
ltrr1,1lt bchtlzlti a magllsságllril, ltilcv fel-
fr.lkótnlcll" tls ráötiilheLett, lrog1, Parl<cr lrad-
}lagJ. lnirc késziil, mei[ r,.Í{iszerre esze-
t,cszetteIt ilrlecetrri kczdclt úg1,, lrrirrLhejollb }lclátásra aliitrliá ktlnl,szerítcrri bnj-
tlrrsát, Olyan volt, akár egy a cs:ipjaival
hadottászó hangya. I]e lriába ha,dorrtlszott"
Ptlkertil< góp* inogva, biilcgve egyrc fel-
jcbb kírszott, Lassan már czcr mótcr ma-
íjassá8kúlönb§ég volt az ,,Áll}atros" ós a
,,0013" közótt, llappy idegtrrlrró váló lrangotr
§zólt a l.elcfónba:

- flost azlál| Ioqőzz, örcg íiú ! -- s
hirtclenóbcn I]ob ís hűltti órezte r,ért(t.
]Julió[árnadás ezzcl a szucltc taligával ?.,.
L)c ha lntlg tiItaltrrzrri akaf[ \,ollli.l is. alikor
stltn ittLolI volrla rá idcje. Á tengcr buk-
[cnccI vctct I fcltljük. J-etttl a sziirkc-I<ók
mól_ysógbetl lrosszir, víiágos csíkkórrt úszott
a liót cilk:'rlri és a,,001l}", niilltha az cgyre
nagyobilra rluzzadó cólzsák \otlzatlá, eresz-
tókCkct ropogtató, lttlcgzctfojtó sebcssí,ggcl.
bógő nr,'rtorral sür,ítctt lefcló. ]Job csak
rnintegl, tudtlt a'latL hallotta n szárnr,íclüle-
tek balj(ls pattogásrlt, szcmo a rnozdulal-
lanul h/rtrad$lő Happy válla föiött az
lrírryzóliószülókre nrereclt. A világossárga
csilklgó sclyeurltrtriia lririelen a cólkarika
kiizepórc ugrott és Happ1, keze alatt eg},
szcrre fcll<iihögtcl< o gtipllutliák. A fchér
nvnntjc,lzrl íúst átíotlroso(l0t t ílz űrirtr. l]ob
oidítaili szereiett. r,olna örönrébelr, ]átva,
hogl-a gol1,risor u ctllzsrk szájitól újra nleg
ú_il;a vtigigvcr egt:szcn lt levególtieresz[ő
nvi}lisig,' líár'teijes l/ltóhatlrruliat elfogla a célzsák,
milror r,égre l{appy kietndte a ,,001l3"-at a

zl.thntrrit :i tttar]iisi;(rl. \lint lta clft:ltlj1 kt,zbYt
t,<liitlt. tltit,sttdll ntltsittátr itlliek, szoklltt\ ()rllr1!

tttrilij:tlt, gsnr, irlittlr,;iltozllss;ri riitlloltlt lrl
lr gtlilcl,_ ti;.lt ltttpr_ l l,r1.1rrn á l rrr'íl;tlrrt l ilz :líj!.lli-
r]liloirr, a l;ijvcIlrcz(í ntásorlpcrc}len clara-
bokra lnl'rlik alattuli az eí]ész szctkeszttrtéttr,.
Azonlratr I.1appy nctlr t,(iriíriött az . ilr-ctI
kirsisti{cklicI. 

- 
itukft,nclrcz iY1,1 t r-l t c grllriilir, I

r]:s liözhrlt ft:liq tn;itlto;.osarr iii,iilliit l ,lIriIrr :

-.- il:r rnóg eg},sz,er sikeriil, ncrn sok eló-
tlr,ük itt;trlr,l Rilcltiiittt,k l...',\zottllan az ,"\ibitlrrts" pilritája is í,szt,,,
lct,tc, hogt korliárt fí}rt)A 1l bizlos gr,őztlctr,,
l'c]hálr,,riL n ktittrr,ltniskctltisscl tls t,ikl,,
cirltlio.' ]tlrcsk;trittHrizlissal \ílltotta fcl lrz

alattuk cvors siill\eíl(tsscl, szakarlt vczetti
kötcie hóicorrtl<érri rlingutta lcfeld. IIaplrv
l,,efrezz",,Ü r,illn tudatta, hog}, ó is fel-
ícct'izlc a szörn5,íi rttlellenl .., Ilát.,.
en.., ez a [ökdlctcs vetes(:gl -* A é_--á-
}<or}atvezcttíségrrcli cólzslrk lii}ll. ]]]lvcsrell
cdlzsáli r lurrossz.rbb pul}!tel,hclús ; ttlirrLlta
csal( cgyetiÖn lóvés{rk §em talált volna.

( Folgta!ása 4 1 a$o!Ralan.)

cuvcrtcsiráttsri rcpiiltist. ltoh lejtctőrt ló;;r'l
a il)or)il}rr riticstlirnli:ilr, izglttol latl ft,lrtcsc
tctt. 'ídctttcszító ilitttk ! --- tlc nrlrikor újrq
brrkórlr biltcnL rr gclr. arcárit ía;:r,ol t rt küf
clclcnt trrrlsoIta. Ltilcktclctrül ltlrtnulI a trrd}1.

iiuúe. lrri,rt'aki ttctn aliltr hinni a szcrtró
,,et<. 

' ,q ctllzsák clszitllltdultirtt lrigyr'lztrt t

Il



nnelyeket pedlg nem tudnnk genr cllcn6rtznl,
seur lenrórnl, sórn megitólnl.

ljovnníov irlrdetnck letnolltlkallag ls szen,
záetöiiat. i,fu átokat ég rni ird enlél6kei. í'urcsa,
hoov rrhánvszoi rdcúíot nz idő ós az ólct nrlnd-
ozffro a birlondsr{gokra, mógscnr okulnrrli oz
cruberck, lrnnen nrlnrlls rli hireket syárta-
nnk. Termószcte§etr vnnnak, nklk rossz,
nkamíírlüo hiresztelnck, dc hn az embolok
órlntlarr íiinreoe kllózaúoitn6k obből uz órlel,
metlen lritúkb*ól, ráiönnének, hogy nilyen
keresen-vannak a méregkevcr6k 6s klk nzoli.

A oukor. és zsírtegyek
]\íit lclent a iecvrendszer ? Sokan azt
izik, hogy a iécÍ'vagy ólelmiszcrhiányt
ent, hoCi czeirtúl nem kapunk elég zsírtlclent, hoíiy czentúi neni-kapunk

és cukrot. hoqs óhezni íouutrkbs cut<roij- hoí{v óhezni ío§urrk., rcóyesek
mindjárt ktitpÖlitilrai veszedllmekifi ,is be-

mozog. a jeg_v pcdig egy szernéll,nek eg5
hótrc 24 dekáb bizto§ít, ami nnpokrn el_
osztva kb 3.5 deka. Á szükscigesnúl ez nem
kevesebb. Aki azonban nrég Inost is olyan
édcsszájú, az metrjen a cttlirászdába, kávé-
lrázba, vagy vt,ndéglőbe, nterl elek nz üze-
mek külörr cukor- és zsírlnennyiséget kapnak.
Áz áldott állapotban Iévó. vugy §zoptató
anyák pedig milrdezen feliil ktilön cukor-
oclagban rttszcsülnek.

A napi zsírszükséglet egy íeltrótt etnberIrél
valarnivcl több mlnt 3,5 deka. A jegy pedig
eg5, szt,lrtélynek egy tlapra vágy 3.5 rleka
zsírt, vagy 4 deka hájat, vagy pedig t.ó
deka zsírszalonnát juttat. Ezcn klvül jeg1,
nétkül lehct kapni egyéh zsiradékot, T,,ag3,

zsirrrdókot szolgáltató hílst : tnarÉarint,
olajat, vajat, cscirregeszalonnát, Iibát, kacsát
stb,, stb. A nclréz te§ti munkát végzók pctlig
ktilön zslrarlagbarr rész.esiilnek. illindezen_
íelül a íől,árololr kiv{il íekvő területeken
a zsírt jegy nélkül fogyaszthatjuk l i{eg kell
ezt gondtllttunk akkrrr, amikor, hogy csak
egy példát cmlitsünk, l§t(lnetországban az
egész ország tcrttletén egy személyre eg5,
náp 1.7 deka zsiradék jut és cbból valódi
zsír csak 0.{i deka l

Nálunk tehát, lrála Istennek, nyugodtán
folytathatják az eg},e§ fiatalabb, vag}
idősebb korosztálvok a hízókurátl a teázó
nénik és bícsik pcdig legyenek tcljesen rneg-
nyugodva: a jegyen vásárolt cukor meg
tudjrr antr:-ira édesíteni az italukat, mint, az
eddtgi, Aiegrrend§zer nen} korlátozás, hanem
egyerrló élelrniszerelosztrls ds ncm lossz eló-
jel, hanenr hel;*énvaló, óvatos rettdszabály,
Egl,elóre pedig örüll)ünk kcll attItak, hogy
élelnriszerbetr ncm szenvcdütrk semrniíéle
hiányt ds fegyclmezett, elórelátó, bdkés
életet élhetürtk ezek]ren a mai hrtrborús itlók-
ben. l)e ha a mostani lörtónelmi ttapok
csapásokklrl is sujtarránlk henrrüttket, akktrr
is lriggadtan és fegyelrnezetten, Istenlle és
vezetósdgülrkhe vetett cnge<leltnes biznlom-
mal kell hogy minden áldtlzntot tneghozzurrk
hazálrkért. _\íert csak ígv íogja Mltgyar-
ország ezeket a nehéz időket ís túl(,lni i

Jó nrunkát ! ZóOon lvón, Rudn;rest.

Vtllámpfilyázat üuenetek
E. Latos, Tukeve pálvázatát rrem hasz-

nálhatjuk" §z. §únilor, Dunasztr. Ycrs jti.
Sajrtos, helyszűke mlntt cgye|őre ncm közöl-
hctjiik. JUT,\L^líl\ZOfi : Ilezey Gy0rgy.
Gpőr 6 pengő, Zígon lvún, llurluptst 5 penofi"
Á, tlillómpdll]ú:.at ntég tart ! Részletes |eltélt-
Iek megtakllhaték |ebruár 1§-í szdmunkban !

segít" (szerzőJe Farkass Endre, 792, sz. Ontl vczér
sapat parnncsnoko, Szcrcncs) jellgék alatt

beérkezett szlndarabok.
Á dljnyertes szerzőkkel a Cserkószboltkülün

og tfu,gyalni a művek megYétele tórgyábnn,
A pá.lyázók múvelket szentélyes Jelentkezés és

megiíelelő igazolás mellett a §íagyar Cserkósz_
§zóvet§ég elnök§éBénél 19"10 május lFig átl.ehe.
tik. r)r Koszierszílz Józ*|

a 1í, Cs. Sz, tár§tlnökc.
mlnt a ílötrtíibizottsilg t'|Róke,

hiszik,

I
l
I

l
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vltLÁMPÁlyÁznt
Gr. 'felekl Pál n r6mhírterJesztökrő!

-(Részle! a mínis:terelttöA rtprilis la,i beszé,' déböL)
Az omberck lzíOt(}ttan lrlroket keresnck,

hoov azoknt azuidu rendszerfurt íerrlón és
hoöí nréo lobban éríesiiltrrrrk lútsznnnk -_
íírlióttan"tóvóbbitsúk. l'alriságoe bttrllsfu;-
|dn,ány ez, omclyen, hn nern áz ország lcg_
ézentclib Érrlckei-forognónnk koekrin, moso-
lvoernl lolrctnc. Áz cmberek neur blriúk kl
rizt. lro$v rr ml pollttkánk cgyencsr:onnlű.
áüásloq[rilúsuuk, nlhrdeu ncil7.ftl félktt{l-
z(.sünk- esztendők óta ugynnrtz ós enuek k6-
l*ctkcá6bon nem mondlrntunk Erágt, mlnt
rr0yírnnzl.

Ahelyett, hogy büszk6k lennének erre,
ezt n nemzetl állósíoglalúsí próbóllák meg_
ffirnl azzul, hogy nólrn tudatosan, néba ön-
ludntlanul n külpoüítkában pártokru sznkad-
nak. Ntm értlk, lrogy nllyen íolesleger és
értelnletlen az, ha vllágproblénrrikból, ome-
lyekberr benno kararog lruzúnk ügye, nln-
delltlrou szenzúclót akarnnk cslnúlnl.

J§em értlL, lrogy ozáltal könnyclrniíen tét-
*zannk & ilcmzel, érdckclvel. A külpolttlkal
ós lrnill lrlrekbcn órdokességeket lÉtnak,

szélnók . . .-'-ri.ridárt 
a helvzetet t Elóször is a mos-

tani háborrik és áivizek meg a?, elnrrilt tél
szokat,larr keméDységc nem lchetnck hatás-
talanok h"{zánkra ,ós tcrmelésülrkre sem.
|izzel a körülrnénnlöl a magyar ember íéIe-
lemnélküli áldozatkélzséggel néz szetnbe
még akkor is, ha komoly veszély íenyegeti.
i\táiotlszor komoly vc§zedelemról még szó
sitrcs. hiszen _. hála Isl,enuek és a magyar
íöId sazdassá(ának _- nre is Közép-Európa
egyili leggázdagatrb éldstúra vagyurrk. Ko-
móIv veiZedelemról csak akkor lenne szó,
houv lra élelrniszerültket könnyelmüen és
tüi'ietóen pazarr.rhránk ; éppen 

- most, ami-
kor a kiirn*ezó rillamok a lcgklnosabb gond-
dal osztiáli be a lakosság dlelmezését, leg-
többször igen szük korlátok közé szoriíva;
és amilror-tóulálnunk kcll a részben ránk-
szoruló, esetlÖía lradvlseló állalnotat. Hogy
oediB a rossz qazdálkodás veszilvének tre
leheistink kitéve] behoztuk a jegyrórrdszert t

Ezerrtúl nem íog elóíordulni pl., hogy
cgyes rigyn€vezett jÓlértesült, túlélelmes
eiiiberek éukor- és ziIrtömegeket halmoz-
zanak fel a lakásukon akkor. amlkor szegé-
nvebb ds elfoslaltabb társaik nrinden élelmi-
s/erüzletben á2t a választ kapják, hogy ,,llem
szolqálhatunk, kérenr, kifogyott t" Ezenttll
a cukor- és zs{rclosztás cgyenló és trtéltrilryos
lesz ; mindenki ann},i[ kap, anrennyire §zük-
sége §an, nem ket'esebbét és nem többet l
Te}mészetesen a rrrai idókbelr tleln lehet
dítskálni az élelmiszerekben sem, hanem au
tgényeket a §zük§ége§§ég szerén1, nrértékóig
kell leszorítanunk.

Bgy íelnőtt emb€r rende§ cukorfogya§z-
tása naporrként átlas 3 és 5 deka között

HlREK
Áz rrőrsvezelől tonócskozó..-t l egközelebbt

Magyar Cserkészben ismrlt folytattuk.
A Foncl6ro Biztosító Intézet értesítette

a szerkesztósúget, hogy a pályázat dijai nem
adhatók ki, nlivel a pálvlrrnunkák rrém ütik
mefi u ltívánt mórtóke{,

Gondnokl lnkós és csónnklr{z a 8. ,,Turul"
telepen. A íalon, látlrató selv még nem a leg-
magasabb vízállás. (Petelc ,L cserk, |elu.1

A eserkósztút6k szabályulnak rövitl ki-
vonatát ós legszükségescbb tudnivalóit sok-
szoro§ttotta és a csapatoknak 2 fillérórt
darabját megküldi a veszprémi piarista
cscrkészcsapat,

4. sz. B. I. K. cs. c§. a csapatotthonban
(II., Zárda ucca 4. sz.) a hétíói napokon
estc 8 órakor az új magyar szellem kialakí-
tását célzó viláqnézeti elóadássorozatot fcn:
dez. Éritcklődóket szivesclr lát.

D öNTÉ §
a $erkéi, lzÍndrrabpályózetokról

A Magyar Cserkészszövetsó§ 1939 december
l-én más pályúzatokkal e8yütt pá]yázatot hir-
detett rövld, cserkésztárgyr1 szírrdarabokra.
A Dályázatnak számszerüIeg szép sikerc volt,
n}eit több mint 50 kotnoly, vidám, hazafias ós
társadalmi lellegű témát íeldolg<lzó pólyarnű
érkezett be.- Résztyett bcnno netncsnk az lfjtl
cserkésznemzedék, hanem igen sok paruucsnok
művo is szerepel a pályázatorr.

Több értékes pályamít az.onban mé$s íigyel-
men kivül maradt a há)yázaL eldöntésénél, mert
beküldíttk nenr tnrtották be a kilrt pályáznti
íelt{.telekct. Nénrelyek nyiltlrtr, ncm Jcll8ós
borítékbrt zárt névvót (pl. Itíisku * I{ílzdclem n
lillomért - A hős pókinas című müvek), mások
pcclig a cserkészvonatkozá§rl adataik és telles
novük íeltüntetésónek mellózósóvcl ktildtók be
müvclket. (!I. llnjnalhrrsrrdris clmíl.) .l 1e6több
pályamrrrrka mlnden színpaü érzék n(tkül,
noiella Jellegú és a prózától abban különbözik,
hogy tllirlógusokre §redte szét mondnltlvalóját
a czerzó. §ok szorzót lhlcttek meg e közcllnult
történelml esemónyel. Ezek lorró hazaíias
lélekkel medrórlott munkák, de alkalomszerűck
és kevós bénníik a cselckmény.

Az első <líjat ,,Mese n táborról't clmű színdaratr
nycrte, melyet ,.Ipolyság" jelíge alatt ]l{olnttr
sándor 118. K. P. G. cscst,.Kecskemét küldött be.

A ruásodik dlJat .,Sors bonn, nlhil aliud" JeltBe
nlatt beórkezetf.,Ro. 47.-trek nem slker0l" címü
színdarab nycrtc, melynek szerzöje: Dnrvírs
Arrdor, a 154, sz. Dobó Istváu cserkészcsapat
parttncsnoka, Eger.

A harmadlk dtjat Ról,íy Istváít 140lö. s2.
c§apat parancsnoka, Rákoscsaba rryerte: Jam-
borire -l ilía8ynr cierkósz - I(azlirczy Fercne
leliqók alatt beküldött mílveivel.' dícsórctet nyert ,.Víg kedél)-" (szcrzőJc Kop.
Dány Józscí P|Ii§vi)rösvái) és ,,A cserkész nhol tu<l

12 Cs*rkészek ! Anyák napia közeledik, Legyetek résen !
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,(A ,,Vasemberek va§lrajón" c, cikk íolytatása
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Happy görcsósen markolta a kormányt,
ozáguldva lrányítoita a gépet arra, ahol az
imént céIiuk tlszott a levegóben. Wakefield
tombolása rázta fel:_ Happy. . . ne aludj l Add át a kor-
máqfi l... Ember... hallod l Gyorsanl

Osztönszerűen engedelnreskedett. Jelzóen
a feje fölé emelte karját és ebben a pózban
megmerevedtr bámulta, mit cslnál társa.
Bob már rá is tapadt a rnásodkormánpa
és mikor engedelmesen nregrezdült a gép,
cltűnt belóle a félsz, anri meglepte; háthn
níncs is bekapcsolva a szerkezet ? l Oldalt
döntötte a ,,0013"-at és íélszárnyra támasz-
kodva lecsúsztatta a rnélységbe, egyenesen
a süllyedó célzsák alá -_ aztán megcélozva
a . tóppe<lő selyemhurka végét, nekirepült.
A lágy anyag puháu gyűrődött a szélben,
ide-oda hullámzott nyomása alatt. Egy
gondolatnyi időre úgy tetszett, hogy egye-
,nesen bevágódik a feszítóhuzalok közé -s ellibbent a szárnyél elótt. Bob kétségbe-
€setten rántotla meg az oldalkormányt,
peghint,áztatva a kétfe<lelüt. Akár valami
labdaütóvel, íelcsapta a zsákot és már
érezte is, hogy nyeit. A kesztyűujjhoz ha-
sonlító selyemhüvely lassú lebegéssel bégyö-
möszölődött a szárnymerevitó rudak közé.

Odalenn a hajók fedélzete feketéllett az
emberektól. lzgatoLL kiáltozásuk még s
mótordörgésen is keresztülütött. Bob le-
ttrtett, amolyan megnyugtató mozdulattal !
n|ncs már baJ, mlnden rendben van l -é9 ttiláradó boldogságában hátbapüíölte
Happyt:

- Happy, talán íelébrednél végre ? l . . .
vedd á,t a kormányt s helyezd balszárnyra
a süyt l

Ázzal, nintha sétárn indulna, kimászott
a Jobbszárnyra, Nyugodtan végigkapasz-
kodott a merevítőrrldlg ós íélkézzel fo-
gózkodva rnegerósítette a drága zsákmányt.Tlz perccel késóbb pedig az enrelódaru
drótkötelén lebegve, odaszólt n sapkáját
dobáló, hujjogató Ajaxnak :

- Hallod-e, nem ls olyan rossz ez a
,,láda l" * e közben íéltó pillantásokkal
cirógatta véglg a üztól csepegő, megmentett
célzsákot. Most már t,ulAn nem lesz trllságo-
san süyos a vereség, Ruhát váItott óppen,
müor Riley íordult be kopogtatás után
szállására, klnyujtott |<ézzel :

- Gyönyörú volt, paltá§ l r\íegérdemel-
tétek l - mondta s kerek képén olmosta
a csalódást a barátságos mosoiy,

- F'ickó, ne ugTa§s l * volt a íelclet és
Bob nem hitt, mtg meg nem lÁtta az ár* Regös
bocon a győzelnri zászlójelet és nem érezte kiállítás
vállán Rumble kapitány kemény öklét l a vásár-* Látja, hadnagy, látja l Netn a gép helyi
sámít, az ember l l\!in| rógen ls l Osak most llt-es
vashaíón vascmberl... Eró

Eg§etten e§y, ponttal nyertek. Azzal,. otthpt
amivel Happy a célzsák kötetét lótte el . . . nábbn

Jásznl bélyO§lizlOt
Budqpest, IV, Eskü út 6

Bélyegárjegyzéket ingyen kiild

BIZTO§ §IIffinT JEL§NT l

*lA(iYAIl IR,A§
A kultúrvllág §zenzáeiója a Magyar lrás. Egy hót alatt megtanulía
bárki és követni tudja a beszédet. Magyar lrás * nemzeti írás.
A magyar ember életrevaló, a lVlagyar lrás pedig a magyaT életre-
valóság diadala. A magyar ifj(tság Magyar lrás-sal ír.
Gyors. Praktikus. Egyszerű.
TanutJa meg a Magyar lrást. Ára 3.20 P. Kapható a nagyobb könyve-
seknél. Postailag megrendelhető. Csoportos-rcnrlelésnéi engedmóny.

I§Án.q§ I§IADÓ BuDrlp§§T, Ix, vIoLA LT. 43.
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Áz állttvódelml törvéDv nürflet6se. Az állat-védő egyesületeink állándóán iÚ.sÖtik*.
magyar állatvédelrni tőrvélv lél,rcÉozását.
Az Esti Ku_rirban Perlaky Mária isrnertette
a Magyar Állatvédők Orizágos Egyesülclé-
nek e tárgyban felterjcsztett törvénvtcr-
ueze}ét. A Sopronbatr niegjelenő Terlné-szet-
és Állatvédelóm pedig eg?lz ször,cgét közlia miníszterelnökhöz és a mlniszlerekhez
beadott kérvénvnek. melvet a Gvőri Nö-
vény- és Áltatúédetmi DÉyesiilel. 'szerkósz-
tett _és a többí testvére§jesület is alátrt.A Magyar Cserkészszövei§éc állatvédő hi-
zottságának ilyirányú régi-beadvántát e
§ürge_tések hatékonyan igazoljáE és tálno-
gatják.

Mlnlaztert rtnrlolet a baromllob,íbúlíönr6se
ó9 túlltatá§a ellen. Régóta gyakorolÚFdt vissza-
élés az, hogy a vásá]rra vitt állatokat súty-
gyarapltás céIjából túlságosan megetetik,
tömik és erőszakosan megitatlák. E7 nem-
csak állatkin4f, hanem egyútfat csaló eljá-
rás is. "t:bg$ak ilyofl kíÚZása ellen az Ör-
szágos Allatvédó- Egyesület íelJelentéseire
már régen történt hetó$si intézkedés. Mosta íöldművelésügyi Inini§zter a baromfiak
tílltömését és túItatását tiltotta el rendele-
tileg. Nemcsak a túltömést, hanenr általá-
batr a tönrést, mint íölösleglbs állatkirrzást,
be kellene szilorrlarr tíltani]

KocslslsLol{t slirgot u Pesli llirlap. Rógi
panasz, hogy a lestöbb állatkínzás a ]rocsi-
sok műveletlelrségé és hozzánemértése okoz-
za, EzétL sürÉetiaz állatvédők rógi kívárl-
ságának teljcsalését, kocsisiskola feláltítá§át
a P. H. Szükségesnek tartja a hajtási engc-
délyhez a szakképzettség mégszerzésót. Ezén-
kívül azt kívánja, hoÉy i lovakkal való
bánásmódot idónkint hatósási állatorvosok
és más szakemberck .ettenórii2ék.

_,Rdü6el6adá§ a magyar lóróI. Gróf Zichy
János április 2-án előadást tartott a Magyar
Rádióbán a magyar lóról. NemzetvédÖimi

óvatogan a sötétben

6melv_r{

Tp*}*h,"#{:ffi,,ffitr!*
tr,r, rc$ülrfiigffi';
§*#:;lln:§*lrry;;x#it'#Sűli*:*;Já "u'i&í,t ;*,,
lJ&i]pa""t,too

ry.,,.,lffi 
'ry 

L"o,x;:t 
.l,r**tárr

letcs megoldás. Nyitott ajt,óél, magárros
oszlop íg;- ls balesctet okozhal.

Az cgyeneseu kiuyujtott karok nenr nyuj-
tanak teljcs biztorrságot, a keresztbe tqrtoi-
tak azonban igen. - Ó. -

A sötétben lévó
ember plsősorban ke-zével tájékozódik"
Karjait Lin.yultja s
maga oló tartva védi
magát attól, hog;
valamínek neki meír-

J§iö3Ii;ffi,flffiiii

és gazd,asági §zelnpondl)ól isnrcrtetlc a nrA-
gyar huszárrrak és íöldmüvesnck lovához
való viszonyát.

Gazdasúgl i§merette]ia§ztő röplraíok, A
TiszánIuli Mezőgazdasági Karnara 2500
falragaszt terjeszt abból a célbóI, hogy
tanácsokat adjon a nyúlrágta gyümölcsíák
megmentósérc. A m. kir. külkereskedclmi
Irivatal pedig tízparancsolatokat terjeszt a
baromfiak, tojások és tolltermelés értéke-
sítéséről.o,*Hirh,

§ffiröú.i",1

Beseélő krúya
* A cserkész íeltéttentll l_gazat mond t Ha azt áüítom, hogy akutya beszél, el kell hlnnetek.* Igenis, állítom, hogy a kutya beszél l

_Az eg_ész világon egyetlen egy,osztatlan rryelvet ismer, a kutya-
,:ryelvet. (Ne tessék ö§szetéye§ztenl_ az ujságírói papírsaeleítel, m-ely
,hasonló nevet visell) Ez],_a nyelve! inii'aen nernzetrsest"kul!á
lmcgérti. Gycrmekkoromtól íogva kutyák között éltem. 1Nein szalái
iíétreértenil) -Mindig §zerettem eá a lrúsóges átlatot és rirost i*, arniá.e s_orokat gdpelem, itt lekszik melletterrr a lábaimhoz sírnutva leg[
kerlvesebb barátom * a kutyám.

Nliként beszól velem az dn kutyám ? Ime; reggel, amikor fel-
]lrclek és bekapcsolom a {diP!, hogy a reggeti hírőiet, meárrarrs"r_
sam, nrirrden felszólltás nélkül ho_zzám siet é§ /d reggelt kíuŰ. Paisit,ad kérós rréIltül és ezzel tidvözöl.) _ Eoggah atűatatt - tiraóá.,}lelalma§at ásít és kényes hangori ílyesléié1 mond : * laudt" Nvu_
:$od|a1 borotválkozrri kezrlek, ó pedig visszaíekszik 

"gy 
ti. iab"u.a kályha mellé_ helyezett vackála, mignyugtatva, i,"Öv .róg ;rn

3lI^ ^k i: :3i!"dldej e a piherrés f ol5tatásáia.- }likor azoubán m*i'rneg_
:::15""iilT. 9s,m agamra öltöttem ruhadarabj aimat,. felkel és elvdgiireggcu tornáját, r}ontosan rrégy ütemre. Előbb trátratólja egószitörz§qt a hátulsó lábaira, egy-úettő, három-négy... azután elóre-
l'ql!ózlj9djk :__egy, kctiő,-Úárom,'rrégy... nli,st azuten huncut
fi -'űöit:'ri',"1,.olT,'H,"?,í*-iiT:f ,i.igii.i::',íutltl
:: T:ldo- ój..r"_1ri| feltáróm clőtte a,r"j-aio vezetó uiat. fiiiiei.az ll(vilrfa, kötülnéz. azulán kiszalad a kertbe, megnézni, rrágú
l:*|-."i,]11 " _1l]9_ 

h".e.y *{..-,tri!i. gy r r"dÜir,"" üök, rnár jelcnt-
^U{r\ clel)l( vaktantássírl. FIa télen nehezebben hatiom s'zavát,l_ePését,addig_isnrdtli, mig le nem e;á§zü;.-i;;;1*r.tesen résztvesz

fu iTf "i:Tl,i11";.í:i.íi3§f p:*str*rl#,Ji"}:íl*i,-i&utyánrat - szintói ncr
dlvezi a tavaszt. Gazdái,4lrnk o"tiÉ á..ai" ie*iáá"d s .;aterros _ meg_lett kora elienóre" Játszik , t"rverUeji"Íigv: áu"Öie. tIa nem ye§zemészre, ugat. Ugy teszek, rnintira *Í';i ;ilá-';;;ni tóle a rcggeli
í:':r3: r::o g;__lr-'o r! ko ínolyan _a tenyei 

- 

ul an tup or.. m" gk"i,ji 
- 
a

'íezemet,,_de olyan gycngéden, hogy ebbgn a veaetezesnűr Éónnevan a hála és tisatelet.
SéIálunk / *- szólok, amikor fettrészültem. Pag/rt magasakatugrik örömében. Érti a szavamat ds tudja, hogf most jót kiszalad_

1,4

gálhatja masát a friss levegón. Persze nyakörv nélkiil még kis város*
ban senr lehet a rendes kutyárrak járni. Ha nagyon elóreszalad és
véIetlenül arra Jön a gyepme§ter tlr a rácsos kocsijával, még kóbor
ebnek találja nézrri és elío§ja. A nyakörv szót nem érti. Kénytelen
vagyok ídegen szavat használrril - EoI a krőtl|iitl... Azontral
odarohan a nyakszíjjához, melveri az adójegyek fityognek és vidá-
man ugrál feléje, amíg csak nyakára nem teszem.

Ha otthon hagyom, szépen lefekszik a helyére s dn megnyug-
tatom: * Jól üseld magadat l Hozok neked vqtamit l . . . Meg_
nyalja a szála szélét, jelezve, hogy érti.

Yégtelenü tiszteli a pénzespostást. Tudja, hogy ez a köz-
alkalmazott hozza a nyugdijat a gazdájának, melyból b6ven jut az
ő eltartására is. (Szerencse, hogy cipőt, harisnyát, alsó- és felsóruhái
nem követel, megelégszik azzal a ruházattat, mellyel a jó Isten el_
]átta szüetésekor.) Á pénzespostást pyikkanva üdvözli. A levól-
postás eld *iet az udvarban és átveszi a napi postámat. A szájábair
bozza bóaszLalomhoz. Ugyanígy délután átveszi az ujságostól a
rrapilapot és bebozza.

Persze, Pagát sem tökéletcs léuy és vanuak hibái. Gyakran
követ eI kisebb-nagyobb kihágásokat. Ha rajtakapom, csak ennyit
morrdok ,| * Mít csínciltd,l? § kót szóra leroskad és mérhetetlenüI
szégyenli magát. Nincs oka félelemre, mert toha meg nem verem,
csak rendreutasítom.

Idegen ember jön a házba ? Dühösen megu6at|a. Mindaddig
ugat, míg meg rrem gyózódik arról, hogy nem ro§§z szándékrl ember_
rel van dolga, OdaszóIok nekí:,* Jó búesi aagg néni ! ... Öröm-
teljesen nyikkanva, farkcsóválva üdvözli belépó vendégemet" híze-
legve hozzásímul.

Kellemes irlóben az ablakban napozik. Ismerl eat a ktttlnő ós
eigészséges élyezetet, A járókelóket szenrléli. Sokan már ismerik és
€zeket nagy boldogsággal köszönti. Van egy-két Jó szava mindenkt-
hez, aki szereti; Nem szóval fejezi ki ezt, hanem hízelgéssel, fark-
csóválgatással és nyikkatrással. De tud haragos is lenni. Ha ilrgerlik"
kegyetlerr morgással és dühös csaholással üzi el a vásott gyerekeket,
akik gyakrarr az ablaklran való napozásában zavarják éretlen tréfáik-
kal.

Ismeri ótkezó edényeit. Más edénybőI nem sztvesen eszik. Ebérl-
jét és vacsoráját rendes idóben illedelmesen, kéri. SzáJát nyalogatj4
Jelezve, hogy itt az idó, lrogy szolgálatáéít az egyetlen íizetést á
száIláson kíliil megkapja.

Este vonakodás néIkül vackára tér ús csendben elalszik. Igy
töltjük el együtt á napot,,sétálgatva, beszélgetve. A kutya nyelvdt
tehát meg lehet érterri. A megértésnek egyetlen ltulcsa: szeressük az
állatot. Noszlopg Aba I'ihamér,



Hallottátok ? ,Göbtar-
' talmát dülöngélt a nev€-

téstől kovács.
A kacagás mfu olyan tné-

reteket öltött, hogy egyese\
már csak úgy heberésztek, levegő
után kar;kotltak. Ebben a ü-
szonylagós csöndben nem ís tünt

* fel l(ukutyinak, hogy a zaj teljc-
\ sen elült, ugyanis háttal állván,' ncm vehette észre, hogy az ajtó-

ban megjelent Bányai tanár úr,
aki egyben csendre ís itrtette a
szinte megkövült nevetőket.

Sőt a némaságot Kukutyi
Miska elámuló érdeklődésnek
vette és így még kecsesebb ]en-
düIettel rajzolt, még önfelecltebb
]endülettel szöyegezett :

- Itt a nyakkendő alatt
terül el a mellény. Höp-höp-
höp... ezek a mellénygombok,
De hogy a végegyenletet meg-, kaphassuk, a tanári törzshöz
még két tanári kart ís kell ven-
nünk, ugyebár ?

És már rajzolta is a két
kart. Az üde c§endben valóság-

r:'....i.'o,'';.q..,^.'l.J:,,'.:'.,i.:|i*).':.(i@-':',, ' - tanár rlr lábait is megrajzolta.

lW ürrm m m il( A TIAB LAN .,,- tx*i{gr,r,xysx*t,

..t..,^.'l.J:,,'.:'.}.,:::b*-'.(#f,

n{ívét;
Iiitört a tízperc. ;* É§ nrit szólnátok, ha_,Szinusz papa_kezóbe beleraj-
Igen, ez a leghclyesebb szó rá, tnert míkor a szigorú zolnám a noteszét is ? De csÖndben vagytok. . . Úgylátszik

feleltetésekkel teti "ie"li,lű.á"""iöif"iiüiiJ'á 
i"áá"?lt6 h.elycslitek. Hát ttocsak l ltt l notesz. .. nyitva]3jz91_oF...

;;;;á-iiilil€;-, ir,iiigB]nY;i tanár'i<iret"é inairti Ú-..'*i;tit, Hehehe, I{,ovács, neked bc is írok egy szekundát. Nekem
,csali megkönnyebbtilt§ii"Éi-ü;i,:r,iü "i'i/iiiii f;úÉkóf; viszont ma irtóztató mázlin volt !

.t.;dii,;T; táí,ar ur léii;i üi;i;;i?'góián *rvó.;-t.k;iolloid A_ tanár.úr lassan megindult a tábla felé.

kanvarulatában, a tizri"ró ű;űüili'i<íi,;it, á iorr.or üiim- Kukutyi q vógs_Ő ecsetvonásokk_al tetszclgctt l

t6ii'.i,T"Éö.h*tirrtirrru lrúzócttak, a _lnlaÉ-<lÜr.lbltigni, ̂ ^,.. ..lJ" 
még milyen csuda mázlim volt l EgY kukkot

í,,t'r.i,iirr?j-.'o!oosni-r.eiatÖÜ, 
-.-g-viioút 

áv-o,,vtiiri.aeu-*.rí se készültem ugYanÍs.

i;;;tt'i,i.iü"'iT9rp *;b;;lH'',t;ír"ai ii l"-ríalrÉ, mcrimár , Az osztály-úgy íigyclte az eseményeket, mint a kis-

€§aK az uf,olso ra,]zor" vóit rratiá, - kutyus az orrára tett cukrot,
-*'Iffik;iil"úiJká-a"'p"l'ár"tiiiiii, m"rt a íelclés l(ovácsnál _ +^ Nem készültél ? - szólalt meg most már erőteljesen

maraclt, abba, már p..ÜÖ;Í;;'Öt;óiái*.s ;i-é,i." "i"úő- 
a tanár úr hangja, lon oilallc lri o lrrÁt'j

i;ö;. +:i:l9:1l,^:dy r is a tábla t<in ernití,?rivür.'i.iifrlt 
n_ ._T,it$l,r;\.rl§ter|ff-lten 

ejtel"te ki a krétát a kezéből

""''fr,;'r?{rtt"tiáff;;;- Kukutyi Miska nrt(gis a dobogóra . Jaj_,"

sietctt, letörölte " 
tai"üt'ii'ilrd,itáiiöiölíóiö"ui,iüíóiel. A, tanár úr rnár elö is vctte a noteszét:

akrétát. Anagy".i.rű,üárá""tá"'rr7t-írioiii" 
'";;", Lrísl Hát ha te magatl, mondod' hogY egY kukkot se

.__ Hát most r,ir#ífii,fr'iltitil S";ifisz paprit ! készültól, azt hiszem, hógy a négyesre nézve, a_mit most ide

Aki alatt u" or"táií"iőierl.rr]".ii,rű Bá;í;í;;ri{r ur..1! rrüed bejcgyzek, osztatlán a véleménYünk. Es hátra van
,ortetffi-ámioia.á siifi,,,z-éJ kogzinus" .;jTJil;i;il'i'*;'ó]i ::r'"1fíJ}.\,ilífi'ífl;-á#íí*,i'}ffi-$iffi,il',i:i:,ffil§*t
"evnfill.jv*.lÍí$3rT|,r,"tón bünrbölt víssza : ,""gö';ökrt6rrtión.ó"**'í"oÖ'r.'ááÓ;. É;Í."*;!;iói,jtief tegea,

- Csiná}d -ar, áutÍ"Í,iJái";i ri" i"i.jtsa l l{ukrrtYi Mihály, , , 
nrl rlnlí minl móo cn}tr

-- }Ii az, hogy ? _ vigyorotlotl el l(uktrtyi- ;.}{il9. fiJi'"',Tiift!'üxtfiii'*1iili.ittlt.*ég 
soha,

ifuL azza| kczdem.-Iti van tehát - rajzolt ,,, ez a Kel, szep A tanáí úr p,óaig az"asztalfióküa nyult és rigy fejezte be
di;;ri"i;; Ú".i.iá, t.t.he. . . Brre meiőlegeset emeliink, az a mondatát:
orrát, jó, mi ?,_ :^t_L^.{ *- A te megöri}kítésed pedig maradandóbb lesz, gyer-----.i't<'tiver Kovács harsogva kiabálta az eg_yre jcrbban mexenr..iti]ü-ö*talykóniűe"l.. 

- "

ligyelő fiúk karéjáJróll Unill InreIlfiJgtu rLuN AarvJ.j'v4
.-- Remek !

xmfi*n*mÍ,r#txln§r§:-t,*ii$+1 
,",,#^? 

Ál,,.h__ i
=.r:**:;."'"".*,-u,,_t,anszottt.fiúkkarójá.-.;l4Í,rul,uii;ti'i;:i;;*t-,p;iffii1*iá;gffipJ,!*iÉíjg 

r::
sikeli,ilt kitünően, ner]
alakja van,:.-*ipoáp4s.!'.l"§g,.v;;,íijt}TfL"}§ii1:t."-1'"T*t,$i;|.uffi)3.:.?

fje renrekelt is I,

;;;.;;"ilk."oú"r,.nrártrtost--il,,"1,n'got}_::..:
:szátrrítsuk ki enirek a gübrick a - göbtartallrrát, lrehlrehe ", \ *y
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l]iirt ó lrtlrr ntírríl n
7.'iirlóttIrrntírútt a I]0u!,t}iltl.1lli urul-

ntáttuh, uisszaúllíltist.il tttttg1l1urúl,:a .l
l.anúr,

- - ltű lutlitl-e ualuki, ltog11 mí az u
testrmrúció?

(Iittll huzgö tlitilt) : 1'ttsuji uewltiglő..{, /ii,s 'l'tlttti. ull!)ukú júual u oúrö-
leretnhett üI. Kiizhen Inltglt lüssztlttl.

-., ']_'ontJkdn4 fu ttttg|ítzltil ,--" sajnúl-
kozik uz angukítiu és ptlkrócltu laktrju.

l'tlttti. e gy durabi11, ltul,|gat u,zlttún
ttttlgszőlttI :

^-- Anutiitint. A,ittl. rl: a noulutt.tr1 is
ltttg!ú:tl l?

- }l iérl, lel Á,ls r:.sur:.s j.
- Iltit nem fuilIlltl, fu,11l11 liissziiq.

,tí-i,

,-\ sz.akiit,s a iltlltlrlr:ttr 1litttltszliilrlili ;

.-,, .lti tlcktoli.'l'i jírtszhitttrrl< cgrisz
nap, tltt lntí{ itt siitiik-l'őz(ik, izzarltrl<.

** (]sak irit-szlraInirrrk, ]ra litlitr,iink
,,, lcnrrc .-- vá|asztll mÉlabusarr az; cg.r,ik.

-- }íát rnitől nitttls kcdvt:tek
kórdi a szakács.*-Mitől ? -* r,ág rá a nrásik. --- Hál
az állandó g;lomorrontástól.

Lclretttlen
** Palta, kércln a }rotot lovasclit

ját szani.
--, Jól virtt, orliratl<rtrt. dc ha r'h,csz-

{erl, r,lnatlrírgtlllltli vtlt,.

lor.l.

. '-;] i,,

Az eredn(ttg nvglepő üOtt

Ji

La*'.

(iörbclarl.úsú ggermek llolíam

b,

lii is kijtiill htizzti

,- llit lirrplirl trilttlitptlllnt? kórdozi
tgy úr rt cll;ánl,g_vtrtket.

*- ltasfáiásí --,. vdlaszol rl prrrrlf.

-.a*-.' '-.at o a- ú a-!íraű*- .a- t . !-ú.} a úa l o!-f-aa-}

l' il l it tlir l lr,lvíl í rll

1,1alatrtlrór lovagtilni trrntrl" Dir:sck-
szik is velc ltarr'ttai clőtl. lig_v fén_r-ktl;llt
ntutat nagvbiiszlrt'ln, mel1, lóhírlon álr-
riizolja.

-,-,-- No ez csak píllanatfelvétel
jcgyzi nlcg l}trka TÓlri.

*- NIért pi|lanattelvétel ? --* ki.rrti
13alambór"

*. Hát csak azért, mert a k(:pcll még
rajta vag.}, :r lrrvon"

Az én görbe hátam
kezdeíi kezelése
SCHWOTT LAJOS rajzsorozata

.lhllríl él
Egg koldus retlenelesett köht;g (E

ulcasarkon.
Egy úr (szánakozva) : ,Iöííön |el

.uelem ló entber, Ortlos uaggolc és ki. Iogont
gllóglsítani a költiigésbiíl.

I(oldus (i.iedtcn) : lslelt nvnts ! I]i-

§zerencse
I}unda frantli ; l{ópzcld, miiyt"n

szerencsém vau.
Fígura Jrcri ., No ?
Ilt.utdtl l}andi : *\z lisszel lttrti ktll

tij kijtryl ttltet venneul.
Figu.ra b'erí : ílu igazán §z(.rcllc§t.

,Aztán miért nttrt kell ?
Bunda l]andi : }íert meglruktam.

K6lzürt a Lön§v}}otlrteltl$ lolllrlúlái{srlilk rl)í). e$zlf ndeJóbln.

Rtmegue
nézlem a |út,amit apdm
kiegyenesItés
végelt o?oa-

eomnak
;i szúnÍ
lj

K6szÜlt a LÖn§r lll orutnlá§ íolinlírlú§{rllilk 5tlír. ó$?t(núerél,fú.
Nyomatott Tolnal Nyomdai Műintézet ér Kladóvállelat R..T. mélynyomó ltödorgó3épein, Budapelt, Yll, Dohány utca 12



ínvn JufiÁ§zmcÉny
(4) líc§e

l§'f;t: nOZ§LAY §ÉZrt,
reálgimnáziumi Vl. o§zt. tau" Ny€rte a I1r. dljat

Uonilom., nagy volt az itgalotn,
Dt én uzt el ncm mondhatom.
Hogy mi uolt a Palotába'!
Minrl.en tótágast i<llt álluu.

I egízgatottabb a király.
Pedig tnég nem tudja mi aár
óreá a nai naPon,
De azt én nem úru,lhatottt
El tinóhtek jőeliire,
Hanem mindent csah *!őbe'!

,,Meg| ogtalah tc n szauad dal!"

- Riúlt Pista erős hnnggal. -,,Hcllják meg Q. hicsik, nag5,ok,
Hogy nálad. ohosabb aagych!
Bizonyítam mast már könnyen,
íme a takarékkönyaem!"

És azzal a tarisznyából,
Annah legbelső zugábóI,
Egy his hönyt et előrá.ntott.
S harsún1 hangon igy hiáltott:

,,Halljáb meg hát hiesik, nagyak,
Hogy nálad ohrlsabb vagyoh.
Elhiáltom íűne k- íárlch,
És az egész nagy vil,ágnak,
Mert hi mi.nt xet, úgy is arat,
S a tékozló hoPPon rnarad,
Bt,:zag ncm jár így az ohus!
Mert az ohos: taharéhos!!''

,,Ez rlszt' ember! Ez hell nekiink!
Ha ez aeliink, ki ellenürlk.?"* Kiált a néP, * 

",Éz a.z ohcls!
Töbh min.t ohos: takarőkcs! !"

. , . Á hirály cgy^két szól morn.ol.
Azzal leíordul a trónról.
(/gy fekütlt ott, rnint egy kuka.
Me giitötte biz' a guta,

. ., Nosza uclt nagy rl,btom-dárunn.
Lahorlalorn hét határon.
Annyi bor folyt, hrlg3: csak esuda,
úgy jóllaktam., m.int egy duda.

Ejnye! Majdtlem. eltelejtem,
Á sok bortól, mit tedeltem,
Elm.ondani,'* rniliorn alma! -kinek uolt a lakoclaltna.

Pisto hirály egy virággal,
Egy gyönyörű rózsaszállul,
A leghisebb lúrálylánnyal
Eshüdött ezc* a tu|on.

- í'ólrez,ágom 'a kalafom! -

lóhed.uem uün - búrhi lássu, *
Leisusm még rnugam márna!

auI. É,t{EK

Miú a röPfu Pillnna.trlh,
Szintúgy szállnah hosszti hryk.
§ béhességről, botdogságról,
§zól a lantról bá,jos ónek"

Túl hegyek;n, ftngerehen,
Messze földön, hétarszágba'
Gazdag nem!(t híriban áll
Pista juhász hirálysti-ga.

Ej, dehogy is juhinr ő tzlár!
Kiráty bi,zony már h,ét éw!
Bálaányozao szerr!i őí
Országánah hálás néPe,

ügyes hirály gazdag néPet
T er e,rnthet holdu,s sze gényből,.
S ilyen ügyes hirály vált az
Egyhori jultászlegénybőI.

Hatalmas Phnintézetet
Létesített, nem is egyet!
se nern kettőt, se nem hármat,
H atlem, bi,zrl,ny h.aszane gyet !

kíadta a rendeletet,
Hogy az ifiűsűg agy részt
Csah h-ercskelel nti tnil 1,á-t
uálaszthat hi ruűhijdósrc.

No, meg is toll a ltuttisa!
É,ledt a hereshctl cle m,
Az ar szá,g me gg,azdagotlol,t,
S öríitt a néP aölgyiin, hegyea.

Tnharéhas kiráIy ulatt,
Taharáhos úm n. néP is.
S az örömtijl, boldogságtól
Xékebb lett tá.n tnég uz ég is.

No, hogy eltelt hét t:sztt:nelő.
Gondolt egyet ?ista, s szóPen
?őlyázatot hirtletett hi,
Amely szólatt ilyenkéPPen,:

,,T aharékossúgról ír jon,
* Már chi tud, * történetet,
S a bgjabbak hőzt hiasztok
|utaltnakat, éPPem hetet.

Száz d.arab, széP, csengő aÁan.!,
A legiigyesebbik dája!
No csah lasson hotzá ki-hi.
§ történetét jóI megírja."

No hát Púlyáztnk is sokan.
Rengeteg uolt ott az embcr"
És a Pályázóhnak szám,a
Nagytlbb aolt tnál. nt,int a tenger.

Ehhor jött egy aánr|,orlantos,
Hogyan, hogy nent,, kil:ervelte,
És a tervet tett hözlette,
Rimehben -me gánahcltc
Pista hirály történetét,
De hogy a, díjrtt ií nyerte,
Auagy rnás, azt nem hlilhatom..
'Sz óP ebbe |ő a hobahtlyn!

- De Pislog már gyertyám lúngja,
Elég lesz az éneh nlára! *

aésa.

..Uram hirúty, m-egérkcztem.
Felalatom eluégeziem.
Mcgöltetn én a vad sárhányt,
Elhoztam, a aén boszorkűnyt,

§ áosr u súrhúnyt agyonaágtam,
Mind a hét nycluét kivágtam.
Bizonysúgul - bárhi lúsia., _
Betettem a tari.sznyába.

É,s hogy clhozlam a banyát.
Tudja mindcnhi, uhi Iút.
Láttccl Felség,'sz éP az elébb,
aitte el a hóhérsqéd.

F eladatom elaégeztem,,
Mit kiuántál, azt megletlem,
.1zórt most már Uram Király,
Kérem, ami nehem, kijár.
aagyis adjad féI.országod,Á ltghiscbbih leányrld.
Kósőbb azt án királ yságod !"
,Hohf _ kiáItott a király.
..De hisz' neked sernmó sem
,,Hrgy sernmi sem jár?" -
..Deiszen eszed,be juttatom!"

?ar !
,,(í gy bi-

IZOn1:7

.,T utlorn, tnit rnondtam egyhoron,
S bár már elég tisztes korom.
Sajál szaaam nem felcdem!Á harmadi.h íeltételem
így szőlt: Uégső feladatad,Á néPnek bebizanyítod.
Hogy te wílam ohasabb uagy,
S c kirátyságra méltóbb uagy!'

H allgatott a juhászlegény,
'Talán biz' megijctlt szegény?

- Ei, Pi§tót ti ne féltséteh,
Hallgatása csah csalétek

Télouá,n lépett előre,
,1 ztún oI dalt, Egyhrttőrc
Feldarült mogoraa arca.
{úgylátszih. nem gondol harcra.)

,,Felség" - szóIt Pista nevetae,
.. M e ghérd e m . ú gy hözbcvetuc,
iA király jóhedw éIed,.)
a an-e taharéhbetéted?"'

Elhépedt na,gyan a kiráty"

- Ei, hogy ez mit ki nem talál! *
..ürdögaclta! Már h,ogy larlne!
Hogy gotd,olhatsz te ilyenre?"

Tolnai |t'ytrrudrrl ]i{űiníózeí mólynyomása, lludape§t
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