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t&q úyrtt& [loístott ot nírodírban hoiráll xnotpp.
Az c8ylot! llilrot m:it ltlik lttotataiátóti érglben
rol oly.n ó.daLor lcu€tyré.. tst§ul. mcly6} .
}özóniót€t nl lr n.lyonór{.Llll é! llt slBétlólíútlt.

NÁGY ESEMÉNY VOLT
§z ajz előtrdós, melyet fineípp 1893. l'únius l3án o Mqrgítságeten
t<rrtott Bud<rpestról és egész Mqwqtorsz&gtól reagelegea gyültek össze,
hogy meghollgossó&. Egyszetű polgórob kalonatjszte&, előkelősége&.
A IeIső rrendóglő nagyterane &icsine& bízonyilt, akkora volt qz érde&l&
dó& tömege. § beszéde végéa szűnní nen gkaró iinaepléssel köszöaté&
aeg neki qzt, aa.ít mordott és amít oz emberiségne& odolt; azt c ió
ttrnítóst, bogy mfudenben tqrtsun& mérté&ei, ériülr& ternészetszerűen
és együnk-ísyunk észszeően,

§ok régi bölcsességet gleyeaített íel előadós<íban Kaeipp, de sok
ű tcnítóst is íűzött azokhoz. § &ósőbb, nint aun&ós életéne& és larcd-
bctatlan terékenysógéne& korozóiót, rrdtq nekíia& pompós íelíedezését,
c tlnttppnaHtaktvú -t. Azt, oaelynek mínden kévézó qsztolon ott o belye.
Mint o lermészetes életmódhoz segítő e€íyik kivalő eszköznek, nert c

Iíneipp melátilkfiÉ.
cna cr m<rlótakővé, meiyet maga Kneipp adott nekünk.
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JÓKEDV MlNT KOTELESSÉG!
Nemes, önzetlen, nagy jellemek mindig olyan életmó{o_t".f,olytattak, hog)r azzal példát mutassanak,

neveljenek, a közösségnek használjanak. Voltak a történélem folyamán olyan korszakok, amikor az

emberiség elmerült a dőzsölésbe, világi örömökbe, dorb§zolásba. Ezekben a korszakokban a leg|obBak

elvonultak a világ za!ától, remetesorban,,femény lemonÖásban, fegyelemben nevelték magukat, majd

kellő felkészülés után szóval és példával hirdették.a múló örömökről való lemondást !... Ma a szörnyű
megpróbáltatások, háborúk, elemi csapások és a bizonytatan jövőtől való féletem sok emberből kiölte a

;ókád""t, a bizakodást, a derűlátást, a reményt. Sok helyfitt látunk csüggedést, kedélytelenséget, bolris
hangulatot. llyen korban mi lehetne a legjobbak kötelessége más, mint jókedvet, bizakodást, derűt, jó
hangulatot, életkedvet hirdetni, terjeszteni és árasztani mindenfelé. Számunkra tehát komoly, kemény
kötelesség ma a jókedv törvénye, mé8 akkor is, ha néha-néha megerőttetésbe kerüt. Mert jókedvűnek
len,ni, ha minden pompásan megy, mindenki tud. Ez nem érdem ! ... De jókedvűnek lenni, ha mások
már-már kétségbe esnének: szolgálat és g7őzelem !
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k;iklil.ólri, 1,1grisz cstttttt'r d()lg(r[ í(,t lclteltrtl srlroltti. :tlttclt,.

trtrk a k,.1krir,(,lú rterrr riivirlitúst,. l,]zt ttettt l,eszcttt tncg, blrrrt.trl'hrrliitra-
ülútlt nrozdultrttlll tiitllúnl le a stjtelrncs bc[{tcsopor.lrril a lctllet
"1 kttkítvóté ltcrn lll1l§. nlint : .,I(cdólyes Kasszafírrók'\'ig 'I'ársrrsá'rra';_
't'agjrri. lrliílt lDár (:nliitrltelrr. rr kass7rrfrlrók Hogy rrIiéfi t.aeii.i"t .
nrru lt,lr,1llező_csevcgr',sctlt srrrúrt_ trtttjtl kitérek. ÉÍrilrgulatuk viE,(,s ai
.:Bd§z bandn. lralrnazállrr;lotrr trir.sasá§. Azt Iriszcrrr| rrog;- rno.(t irrei
nllItdcrrki liikó|cteserr tudJa lróllárry apróbb adrrt .. úq'i:rnint: szék_
lttrl1,, ltlt,z.ánt. kltsszuftjt,ísok *zántu,- Rz ctcntclt érttkck iiisi.cuc.
ntűkötltls kiizllerr rlkozolt d,s szetrvedctt haláleselek száma. a tacilk
iitszbtlntetéséntlk összegtl . stb., stb., stb. "*. kivételévei, "
, . J-l_ogy _honnln tudonl, _nlilyen kórdéseket tesztek fel ? Senr gotr-

dolntolvasó, sern hindu íakír nern vagyok. Glrnnázirrmi taiiuki
vttgyok r.g.r, kles rnagl,urorszrlgi Irrnlntózetben, mcIvnek éahailata
eltrg z.rrrr1_,, ,iHyl,qsy tsyakTan.küldözt{elik a tanultiifjúság egles incg
tretlt ícleló lrrgjrrit errl,héllb éghajlat alá. Van nckcft -.-"tÜbek t<iileiitt ,, e§y üranv(,s ör.sikénl ts. I:lig l.}tll legutótrbl cikke valószírríilea
rert vonntkozltrttrltt, ltiszen $ trag}'P. ós F. K. írói által kiderítotT
u<lutrrkat, kórdcztt r,ögtölr tőlelll Ltítszámuk illeglehetó§en csekélv :
nllndös§ze öten-hatiln yüntlílk ezck u kcdéIyes'ikasszafúrók. Szdt_
hclyük --- rninderr igqzi kasszafúrílval ellentétben, neín Chlcago _-_
ltttttont l}udapest. A kasszultl_ , .,,' 

t' 
,.

rálokrti] ós a többiről maid &

|l('rrrt,ndczósór'(ll, lr('lsz,tl|ós a ltSzttlt1l' közlckorlósi illkirllnatOssiiAl'lru(,l(,iikonokllarr lrisd a }le rirrg <:ínrszri alatt ). ('t azás n víllarrrrion,
ug1,1rrlg1, rrtt scrtkirtck és st,rtrlnittck tcstl épsége t'gyetlen pillalrrrtig
llizt oniágban tlc, lcg1'_9n, Ettttck természctcscn lllcgvall a ll)at|a
eredntélti.e: a ít§zKH'l'átltlg ncgyedévenkétrt ritír az igazgalliság_
nak. itz "il:rzÉrrtóság 1leclig körözvén}'ben íOrdul uz irrtéiet-tanulÖ_
iíjriságlihoz.'l,ítzolva az iskola hlrrrcvé1 veszóIycztel.ó tanulrikra
váró ineqtrlrlásokat. .{ tuntrlriifjtlság czt mlttdcn c§yes alkalrrntmal
konroIyari vógighallí{atja, dt, u[/rtlu Óppctro,1yatr lélckttyugalrlnrrn:rt
veszélyezteti iz irtld,zet hírncvét tltint cddig. Az igazgatóság néha_
rréha fort ül s IJSzl(ItT a következő negyedévben rljra átír § a dolog
így íolyik tovább egé§zen addlg, amíg diák_ Iesz a világon.

Há a villamoson ltetalált íürtökben lógna hazánk iíjírsága,
Tag köztük valr. S a relxlek cgy-egy zord Ó_re leszaggatja óket a
l,illamosról,és sorbaállít§án, fel akarja írlti ókct, 'fag a sor végórc
ügyeskedihs a ktrcsi indulás/rval cgyidejűleA eliranrodik s a rcttdór
széretettel]'es jóklvánságaitól kísrlrvt utazik tltjának végcólja íelé.
(Á többi iíjú az időközben mcgérkczett villatrtosra rréz epctló szc-
mekkel § nlikor az is intlul, egt, szelnpillalltás alatt pattatrnak íel
a négy ajtón át a kocsira, nrialatt a rendór már aria sem ktllrcs,
hogy üvirltsön § csak bajusza .|latt tno_rmolja: Illillerr idók, nrillen

idők... 1'ag a villarnosban
termószetcsctr rrem fizet, azolr

lcgeslegvúgérr.
}Judrrpest . sót ponto-

§Bbbun; a2 e§yik buda;lcst,l
tanhttézal a székely. Ázt hi-
$renl. lassankétrt lrrcgbarát-
koztok a gondolattal, hogy a
TÁrsaság tagjai ncrn hétpróbás
gonosztevólt, J\lár ri91, értcrn,
<tljanok, n!int atnilyetrekról
ltu!l}, p. és F'. K. szokott irni.. hnltem s?.á?.szoí ktilönbek
azoknál. Diáktrk. I,ietedikesek,
(|sztólytársainr. (B)lrnttl töbh
ttcnt is kell. Szerk.)

Alupszabályaikat ha
cgyáhálán van ill,en trcm
i§rlrerfnt. Egyet azonbalt tncg-
trhttek: tnegpróbálont azt iisz-
§ueÁllltani ntűködésilk és szo-
tttélycs benyolrtásailtt alupJáll,

I(örtllltclül czck lchctltck
lt |)í)ntj.ri.l, 'fag mlndcrrki lehet.
kinek nagy n sz:ija ús szertt
l,erokedtll,

2. Jt,les d.s irrtelligerrs jú-
rt,trdű tanulrik csak tbc (tlsz-
telctlrell cílrlzcle§) tagok Ic-
hel nek.

3. 'fgg t:sak akkor rlcnt
verekszlk, ha vercségc biztos,

4. Ezt elkcrülcndő. kettó-
nél keveseblrne k e gyr€ t,á-
madnl t,ilos.

5. Tag lcckdt t:sak az is-
kolóban és esal< rrkkor tanul.
ht ctt-ől a r'ttekedcstól idejc
tttttrud.

íi. '|'il!í llz isktllóba csönHc-
l(s olótt rrctn'órkezhetik rnÖg.

7, 'tagok részdrc lcga.lább
hcti hlirom ós íél ór* elbliccc-

megokolásnáI fogva, hogy a
trSzKlt'l' úgyis meggazdagodik
az rtt aztil<iizönsógen, tehá t, scm-
rninemű károsodás ncrn óri, ha
ó nen íizct.

A villatnos irlőközben il
tanintézet elé érkezett. }-lrlsz
méterrel a tncgálló eIőtt nreg-
keztlódik a kocsí lriürítésc.
anlell,nek az ert,dméttye á2,
hogy rrrirc rt k<rt:si tncgrlll, a
növettdtikek közül tnég a Icg-
jobt} akárattal sent lehet cgyct
is fö|fedezni, 'Iag természete-
setr az clsők között van, átro-
han az úttcstcn (e ténykedése
közberr e|siklik á §zembenJövó
villamrls c|ótt, fólig íelborít eg1,
kerókpárost, ráIép a rcndór lá-
bára, megállásra kényszerlt eg.l,
autót és íeliiklel két, a sz<lln-
§zédos itltézet kötelékélre tar-
ttrzó honlcányt és becsörtet, az
ajtón. \'ógigcstiszik a htlsszíl
íolyosótt. fclrobo§ a lépcsón s
még arra is van idejc. hogy
táskáját teljcs lettdülcttcl csup-ja egy boldogtulalt sorstársa
ícjére - - ekkttttl, n}ilvánllvál|
megpiIlatttása lcletti lritör,ó örö-
nlét. Kabátot, sapkát gyor,
san bc a szekréltl,be, azL^tl a
nrár becsukott oszt,ályajtó felé
csítsznak. Míkor elhal az in)a
rrrortno8Ó hangja, loppal kí-
nyitják az ajtót.

llíacskaléptekkcl osoltrtah
helyükro. Leteleperlvélr. a mil_
sem sejtó szonrszód hátsti íertd-
lyába bökik a nragukkal hozott
gombostüt s a méltatlankodótól
villogó §zcnlnrel kérik a latirl

1ósc. llletve osztál.vott kll,üli, cle éllületerr belüli eltöIl,ése kötelező.
lt, 'l'ag .Jolgozatot eIvból tsak szomszédjáról ír,

, ,0. 'lug szábadidejéhcu tökóletcsíti tnagá[ a szabadíogásrl bírkri,
ziisbatt.

l{}. 1'ílg tagot csak ukkor itthc[, hu rlrúr trit)(.s u tett helvélr.
,lelntolldatuk kcttó lehet, \'ugy ,,(]scl. aho| értrr| !" Vagy:,,jobb

rrlliti, ntittt krrpnt l" Iisctlt§ rrrirrii a kettő.
._ A tagok. alapelveit legjobb tu<lontúsontlrtlz kópest \ázoltanl.
§losl tttcÉk|sérleni lcírni, hogt,au tc|lk el rr tag eÉy nlllja,

:!_ns mlnt rllindelt közölrsdgcs íöldi haiandó - 
ieggel felkel,

tttllsdlk, öltözködik, reggelizik ós blindul az iskolába. A:Üüöi hái
cllrag5ása elótt azonbuit a 1itg fclszerelkezik. l'örtónik pcdig eztr kllvatkez6kd;tpen: L.)lószöi, ii kItűzi rr KKV't' iclvénvilt. ielló
llhítuttnl és Ir jtilszó cltttormol/tstr k(izbelr. Azul,ón kitűz.l'az.'azna1l.loios..cgyélrl jch,érryt, ,Liz, jazz-dobLól kezdve a bógómajmon áia hu|álf.oJig rttlrrdctr lehct. Balzstbóbc süllyeszti riaJátópliztol1,át,
rtra|d bikrrcsököt rrrgud elű uz clószobaszdkrény Jótékoirr. hoiná-
15,Ából., {tiztonság kcrtr,éórt srt[tIttt Ycle (|g,vet-kóttőt a le\,egóbcn,
tnaJd belsó zsel)él)ell helvezi el. ,\ í|r'tkból clókcrül a boxcr tts a-'iobb_
rlitlali zsebbe várldortll.'I{árotrl gornllostút tűz a kahátja hajtókája
nlh. lizzcl §erkontgeti nrajd jámbor tanulótársait. Az élé§kamrából
.liól é$ geszterr.vél brltryószik cló s uzt Itadrígzsebébe ürili. iíég
nóhány.ll.vcn kis allrósággul szereli íel nragát, ilrajd kllép az ajtón.
hírrlnasával vcszi a lópcsókot,s döngve vágja be nróga nlögirtt házuk
|olrb sorsra érdemes kapuját, eleresztvétr iille mellett a házme§ter
hitvesének §zivl,ólla'vó jókí\,ánságait.

A villarnosntegállóig nem ti)rténik sernmi különós. lttrren azolt-
lrun cgyntást órlk a külörlbözó esetnényck. PéIdáuI. A villamrrsra
vulíl v4""g,r"Os ldejének élces ellöltése egt, házi ökölvíl,óbnjrrokság
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szótárt. §btle|i kérdsüknek a szotrrszéd eleget tesz, rnire 1'ag vérben-
íorgó szemekkel eslk treki az ártatlan szótáIuak § egynlá§utáll írja be
á §zarlakat. .,I]nnél a munkáníl nenl az a lényeg, hog}- potrto§an
legyenek a §zavak kiirva, hanent az, lrogy valatnl leg.vetr a-szt'rtárba
írva. §nnek végcztével Tag diadalmasan ttkint körtll, maid az
ldőközbelr elór,cit brr-tr:r gj,örlgtld taszitásával rrrlja szornizédjrr
tudtára, hog}, lno§t már ó is haszttrilhatja saját szritárát

Soha ncm lcrrne vége aIlnak, ha rdszletesetl lcírtránr, nri. ntindcnl.
cslnál a I{KVT. Dgypár, a §zakma körébe vágó ügylrödés: lrölcsii-
nöl!,_nyujtástlra ós adósságok visszafizetésére va]ti tapintátos rábo
§zélés, §z,ln|tarrpéldáli rnásoIási jogának a rtregszerzése, lalitr ós
francla ;luskák §orozatgyártá§ára jcleseknek laJ*cngéd felszólítása.
& tanárok dlctt irányuldr sztrájkok dl egyéb lnegtorló irrtézkedések
kiagynlása, lnegszetvt)zésc és végrclrrritása, :r katedrának és az
osztálykónyvnck illő nródon raló klprcparálása, a táblának a tanár
tisztcletére való íeldlszítése, strébereknek a dlvatból való kikészí-
tése, a csiirtgóttck bizonyos idóre haszná,latorr klvül való helyezése.
tortraórákotr a tanártávollótébcIt kitöró vezet6k nélküli zavarsások
nlegszervezése, a fizikai elóadó ós áttalában az osztálytermek tYsata-
tórré r,,aló varázsolása, klvánatra a dolgozatok Jegyeinek idó elótt
való nyilváno§§ágrehozatala, parlzer elhelyezése az osztálykönyv-
llett, nz ól,a alatti szávulók(irusok ntt,gszervczése, külörrbözó zaiok,
lríilgések, halÁlslkoltások, üternes kopogások el6idézóse stb., slb., itb.

Iinnyibctr Iehetlle talán vázolni a IiKVT. társadalrni tevé-
kenységót, A Társaság kedóIycs, a 'lársaság víg, a fársaság 'társa_
ság. Csak cg},et rtem értek; nriért kasszafriró a Társaság?'Itíagya-
rázat csak egy vatl. Espedíg: az alapszabál},ok egy valószírrűlcg
tltkos potttja,ért_clttlébett nagy P. (P<rnyva) és I.', K. tömege§ fogyasz-
tása *- kiitelezó olvá§!ilálly gyanánt, Füstörr



AZ M. Cs. A

()sszesen hdrotnszózan szoronglunk az ócska
kis éjlszakai légibuszan, Mdr három és |ál

perce utaztunk SzékelguduarhelgrtI és kezilell
a dolog naggan unalmrrs lenni. Dc íme, ál-
sulnnlunk az észuk-déli íúngban ngllegye-
iusen |olgó D|.Ialuan |ölötl (azelőll Dundnak
neuezlék és kangargotl...) .és |ellűnt egy
raggogóan kivi,lúgltoll, Iupos palalalelí halal-
mas zöldténgű IvICs betükkel A pilóta cgg
gombngomására cgur;zefte pollgantunk kl u
gépből mt ötuencn, ukik az MCa gzerkesztő-
ségbe készüItünk. Összebeszéltilnk, hogg csak
a 29-ik kilométer uldn ngitjuk ki ellőerrylún-
ket, hogg ezzel is időt ngerJilnk, A lelőre érue,
örömmel üiluözöltük az MCs uezérlitkárál,
legi|iabb Czézégyél, aki |ogadúrunkra löl| |el,
{Dédnaggapja is ualamikor az MCs-nél clol-
gozott,)- Megkért, nézztlnk izét a taíőrőI egy
kicsít; a körngék legmugasabb épüIetdn ua-
ggunk, az ő7a emeletes szerketztőségi palola
teíeién. Yalamikor ezen a helgen óllt a Hdrs-
heg11 neuű magasktt, ezl azonban uz épltkczé-
sek mialt úlhelgezlék az Al|öldre, Keukenllt
mellé, (Ott naggobb szükrég uolt rá.) ,4 paklla
egg néggzetkíloméleret |üggőkert közepében
álI: ttszod.a, ntúpatak müutzzel, púlmaerdő,
fengues és sok más turasu asodtt látható bcnne,
Természelesen |öld.alallí uillumossal és gép-
kocsiutakkal Az épülel alült 800 méler mély
götlör van, anvlybe ellenséges lá.glldmailás
eselétt az egész épüIet egg gombngomússal
0.00796 mdsodperc ulatl. elsüllg*zthetí, Olt
aztún a szerkesztőség ttgugodtan |olgtaíhatia
murrkdiát. (trlint halloltttk, a gödörépltéssel
kikerült |öldmenngiségct is az Al|öld, hegge-
sítési alapiu részérc uiáttlotta |e-I a s:erk,)

Azonfuut nent időzheltüttk totlább, mert !2

EVFOLYAMBAN
óra 17 pcrc :a9 mp-knr kcllctt a sftrkcsrlőnéI
telcntkeznünk, drfi lrüldnik sr|,lctclc lelélrl
meglglrte, hogy ő é* harmad paract hesEéI-
gcthclünk Dele, Garünk tchúl l

Egg zuhanószektényben azonnal a l18-ik
tmelclre luíotlunk éa múrie a czclkelztl' .üll
átllunk, Kedues aícíl úr, wlae*n |ogadolt
bennünket. Kérésilnket megéxtéllel |ogadln és
meglgéile, hogg már a legközelebbl udm
terledelmél 800 oldalról á24 oldqlra emcll i3
a lapztlrlúl ls halhnil(t 6 perecel későhbm toltti,
Ennól löbbcl azonban nem ígérlvl, * acraek
kö*lése lekiúclében ncnt eikerllll engedmd-
nuekre blil||,nk: a ocrsck ezentúl atm halad-
halják meg a 9( uereszako* tertedelmet, Az
úllattörlünlnl roual többször |o11 régi, aúr
kihall dllaiokról képcs ismcrteléceket közüIní,
(Ló, kutga, maclka, biualg llb,) I|Iatom é*

szamár ntég ntosl l* uun tlówn, től. nem mcllze
u napokban még bakot it lfiltek , , , Mlutótt
még megígértc, hogg a hltiletéeek terteilelmél
8! olilalról 88 oldalra eaökkenlí, butdtaúgown
bttcsút inletl és *emplllanlás alatt eltűnl
lróaszlaláual együtt a ggorssüllgcezlúben, Crak
a paplrkü$dr marud,l otl, lelc kézlrallal,.,,

ilIíueI a uílgialnduló légihuez mcnclrcnd
gzerlnl csl7k 16 perc őg nlp, mulw indul,
Muctt utlll még ldőnk körlllné:,tti, A szcrkesztőt

|ogadólcrem |ulón a haltlatli szeiltel,rlők -,-
alalban. Vugg öluett képből dlló ,,olbzül.
Éxlekes uolt megíiglJelni, hogg l04t,ben egy

!ólmeglermelt szerkeszló utdn ega nagaon
ulüány,_szerkr.'s:lő köpetke:elt, lIgy lále:ik,
ukkotltbutt csökkenlhet!ék a lup lertcdelmll
és ezér! külujleg fu ki|eiezésre ukarlúk tullalni,
( A régiek ha|Iarn*ak wllak al, llgen furel,
gósságekre,1 Érdeklddésünkre llalauzunk,

,l*q\

\T/

C:ézégyé elmondoltfl, hogg lclenleg lt ntillui
eld|ltetűte oan a lapttak, de reméIlk, hogy mdg
a1 av ít,luumúll slktrül ezt u szúmot 30 milllóru
tellornálzni, A lap naponia húronlszor telcnik
meg, ünnepnapokan azonbatt ha/snr, A lap-
ceruura ilt a palotábatt műktldik, hogg es se
telen/s,ut iüueszteúget ! A lapter|cszlds mtxsl
múr kirúrólag hípercleklrohidraullktts hlon,
slratoko:mogétt ultmlermo|orokkal lörlénlk és
lgg slkerüll elérni az,l, hogg az elö|izetűk ő^,.6
máwdpercngi pontoeaúggal lulnak a laphoz.
A régl éu|olgumok negmaradt plldángalt a
palola eguik műlermlben részhn liplól lílróvó,
rdwben uílamind,tts |ogkrémtné alaktlók és lgg
drtékeslük. Ktsérleteznek olpan irángban is
hogg hasonló módon ng úl pltllálom-konzcroeket
készítsenek. (^ híauéli számokbtll.) Méc
eiettte lexzúlli.unk a plttaclrrlgl*é.abc, qhol halal-
nws, néggtéIegű, hegeszltllt ggémdnlajtókkal
légmettleeett el:drhaló helyi#get lállunk, Ilt
dolgouak a lap munkaíórsoi. L-sa& akkor
tuthnlnak uéhllng pcrcre a §rabadba, N."
ctkkllkcl hutdrídfire leadták, Ellenkez6 esetben
még méIpebben |ekall úrt helyíségbe kcrüInek,
ahol mdr éIelmezés síncl ds ígg kényszcrüInek a
pontor da gpors munkdra. Ugganez dll tcrmé-
*zel.wen a lap ralzolólru is. l,--4 másod-
penngí kcsedclam n.rr egu cmelcttel málgebb
clhclgezést Don maga ulún, A ponlos munka-
tólt,akkal azonbun. bőkezűen bőník az Mcs.
Ú}uentc telles 3 napi s:oDadság, küUöIdl ulazd-
aukkal, tldüIésacl éa egésutt mcsébl lIIő tísz-
teletdl|akkal . . .

Itlőttk acanbun lclúrt, éppen tókor értünk a
lell1re, hogg a ilúvrnórcpülé§sel órtünk leszúlló
Ilglbu*zra |clkapa*kotllu,lk. Jóual kénvel-
,nelíbbcn ula'.lunlt uinza|elé éa mítlcl nem is
uall lúlaúgosan sürg6g a dolgunk, Ausztrdlia
érlnté*éuel szállltttlk haza élméngekben ls
lapaszlalalokban meggardagodua Szélíeluuduar-
helgre ! ailhon már naggon udilak bcnnünkel
és örönunel érttl,üllek az eldrt ercdménucklóL
Tooábbl slketckcl kluánunk a kcducs MC§-Ú,

3
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S*nt Iiltll|ús ! ,|'lilycn u kurutttitt. . . tgt. kcztli tt:rgllz.tt.íi leirri

kiiltcntrjrryút rt hitl}tirtllllaIt l|lttiii, tt nl.rg!.1rl rrti;xiltlt íigvelójt tlr
rlaltlsa. li k()Itíii lolrásállatr laltisltggitl tlrt,gícsli rz:itnrtnkra a ll}tIg-
talun óletü r,irtrfltrrcigrittr,ok tllr:lrit. Szintc tírt,juk a kat,avlitr illtilr
trincrllrll puvl.rliQl, a ktrlrcs l()\"ítt, ítz öreg útiúé!, n rlrll!.l),(,kha lirkilrl
rujkókut s a veliili og\.iit1 r'silvilrg<i álltrtr1lltlrrrrirr.r,t,

l-[a na;trlttta lltrkapcsrrljuk ot[ltltaza nir|ir'rllkal úr a !rttrlallt,sli
válogatott r:igátrl,zctteklrrrk ttrtrzsikájrit hrrllgatjrrk. bizotty.irit trettt
jut esztittlibt,, lldg.l, czektttk az istcrr/rltlr:l,ta l,t,ltrrtsirgű zctttlszukrlt.lt
ősci valaha lg1'}lalungoltók bt, tttttttcsak hazlrtrkrrl. ltitttt,ttl ttttis kiil-
országokal is.

A ula!{yllr c§(r'liti§zl tttitttlttt órdekli, tchril a tllil1.1),ilr cil{ált},-
zctrc történeti íejlii<lésc is, tzd.r,t trt!zztik, nil nnlul it tigrittgokt,ól
lt ltlduntánq i'

, Indiábtit eredő plittdurtuip. l'trzsititl, Sziririrr ílr liis-.{zsiárr
rlt jutrrtt it liirlkLltlru ds innett lirtrrip:ib:r. l.)91, 1rr:isik i]§()lrrxt pediíl
F]szrlk-Aírikzitt ril Sprrtryrrl<rrszágba. Il)rrrópiilrittt sz;ittttt! kiiííill)r,lül
1 ruilliri lehct. 'Iudomdnyos nIegíiIlHplt:is sztrittt t,lső ilarar,lrrrjuik
Szindel },lihúIg és l'anuel cigá|l}, herccgo1 ,,,,71,11i5tt alatt v:itttltllrll-'
tak llc Iiurriprilla. lIrtzátll<hatt 1,"t]7 körül tírnttrk ícl (s Z*ígntwnl
ktrálytril t,l3tl-ban dilrlonrlrt n.v(.rtcli, rr!ct.\,tíl(!!](rrtHerlttt. hogr-itt
letelcpedjelrlelt és t(tzltelyekct alapltsalrnk trtagttkttak. l.etcltlrtlrlrlsíik
c§uk látszólálg<rs rirtlt,'tttcr{: krilxlr fajtájuk netll tíirt,e tlz.(-gi.ilol!,ht]ll
lakást, I,Iosszú idő tclt bcle. nríg eg1- részlik vi,§lttgesel} lcl.clellt,rlctl.
Ilyen cig/rn5,tclelrtliet íólt,g §znlta}tsbtn ds Zelrr1llóltllt,tI t;rlálurlk,
A legítjallb krrrlrtrn At i,lős Júisel íőlu:rceg, ll cigiitt_vrrk ltag.v 1rrir1,
ítlgrija is ltttrlcpítctt t,iibll r.ligtirr5'tlsrrl:idtrl alcsrrti lrirttll<litt l ttvrll-
vükkci is l1'/is/crr.*11 rrrr.llcIt Ó frlglalkoztrtt lcgtiillIlt,l.

A cigrin,r,srig lrcnt lr(llotl rtritgl'tvttl nlutlktirll virIri ltajlrltrlot.
§zereltc rls ntóg rtru is szcrtrti a kóllot.tiltllcl, rt ntiistlk kt,ltl,r:trilI vltlri
nlü§dlhetósl. s t1látr t.z x liiirülrilétly is hozzrijlirttll ;] rclírk rziilctell
hajlunl mt,llctt. hog1, srrraiklról crlt*lliedett ki lr ltlagyltr tttttzrilius
ci!iátl.y el,cdt,ti alnkju. -lletu!ltíuüIi IFru|i !rűjlanuk ,Itilpl!útl tllu ris:iik
sz(tzűdlk Ó2u loglalkttzik,u i(néucl s e;/ /cÁ.in/i hiualistitw!t..\ tlluz§ikus
cigán_v alakjlr lassirtt tt,ljcstln ltrrzzlisíttrult :r nlxg)llr§|i9lJtrz tis tttiivtl
§zctóvd {r tlragyrlr: élctlttik jellcgzcl,es jtrlt,rlstlgt: l('tt. 11 rtttr:si/ctrs
cigán11 eluulhtllatfutt kísórő jc ltll u nutuyarsúg rtlis: ü,lkit,illiutitiult,
lárrJa u Lla!!!Jül, iirihtltltk t|s hútut!tutlt, mrll1hrn rl.,liittk ittutuir iils:ti:
éa óla osyloeik..Iellegztltrs §|akjil i§ tttflvtiszrlte lrt.íttszkr,,ltc rrragirt
uenrzctünk ttletrjbc § ha ll §zul((]rllbr't,(,k \.til(.Il}tílrrr. olt(.rli is itllLrittt
az irállybnt!, hrlg3, vrt.ijtlrr jrittil<rrrtr lllllii\§ill rr,ll i. a cigiitl},lllrlz§ika
tttrltótlittisa a ncluzeti z(rll(llt t,a{l, st,tll. 1(illJ lz, hog}, éos:ti:utltlk
óla u nrui1l1ar *ni:l nútulnriia elsősarbun il (il.]litru:?!rc Aillnisetlr. :\z.1
a kllki hatást 1,rerlig, urtrll,ct ,t {,ií.ilitllzcllf g,yukor(}lt ttenrzr.liirtk lelki
ttletére, letag:.rdni n(,nr lt,het.

l(dtsó{l,olcn, htlg1- a ttcntzcti zette ds rlrrlkiilttls á r'iglill},§lig ttleg-
jr,lr,trdsc clótl_ cgdszr,,rI rnás sajátságosatr ll1*tg.\.ttr .vólt, de rletlt
.z,,ilarl clfcleclrrllnk, hog.v őstlrtttleti poiliin]. dllrt,k,kullrirtttllirrl ir

rruleli ltílgcgt'l ulklti*tint.:rtu:i Ill|1liltístil ttttluis tttln:rli iorrúshi!
lil|ríl(lt(.

.\ lrarlrrhrlzli ttragt'artlk t.libllriilrak hír kistlrfii kitziil liirrrrclkerlil<
l.):tttlll I'ttttttil tís Jlt]ltrlrí ."/rirtrrs lrl:rk.ia. llilrarl t:ii4rin1,1tríntlls tis zettt,-
§zcrző í17(i!| lt.i]7} rrevilltcz íűzótlik l Iüikúr:i-itttlttlri is. tnel.t,-
lrtli rrnl,rrglit .§rfur/1 }Iiklós kaloltai karll}(!s[(.r ltt(|l}-lltln rlol-
;.ttlz,t;r íel, l,)rkrl ztltlgori'tt,it írlH. lttrIiu: 1letlig llit!lt 2(,ll(lkarrit
ltlr lt gszcrt,l t c.

,\ rrragl,ar t,itLlrsrrk (is lltt8.\ók kiizii} rr lt.glrircsc}i}l pritlriisrlhirl
l)tbret,ttt,.§;rtlrtllrs és .5ií,/rrlíil, atlllr. A. dellrcctlttiek liiiziil kicrlrelkr,<lili
íJu*rt l(únllu. ntiijtl /lrrlri--s liúItlttitt, it §2alx,lc§iali jr:les zcttriszei a
I)ntnták (s.,l)utultisr,k. Srlttrttlir}ratt pcrlig ílílynl liánllt1 tt írlilg}'lll.
r,ig:ilrl,r,illiga{eghírestlbll grrrrlorllilisrt l,rlIt.

íhkt liúrtlI11 hiiltrr t,ttt}rcr vllll. .\ szalrads/lgltitrc ltrvcr(.sc tltritr.
lllttik()r o világ()si ícgvvcrlcltltcl iiliilrrdí(, Itrskjrrirs ht.tc(,g. llz itr(,sz
yezi,r [)el)f(,(:ettltetr ttttllaittt[. riizt,lrrIilr:tl l]trka lt Xte§uirrrul mig
lrrrlrrlrrr kt,ztlctü sajál szerzt,trtóttr,íi lrrilájlirrl.

.-\ szalllrls:ighitrc i(r(].ióll §ziillt(}s (.igiinv}rirlrda j:iri ll l:ilr(ll,rlll.
.§rir/,r):i ,l.'llrertc rlttníttltírli 1lrírrrírst /irr.rstt//r í,a.los lra<lrragg,l';i ntvt,zl.t,
ki ús uz iisszes llottvd<llrllttrlrili fcliigl,t,lii.klurr)osltri cínté\,(}l ttintrllt,
ki, ,\ ktllrrzsr-iiri .\-írl.r/rtí,/l .,/tirtrls llctt't ltltó ltircs kítrli}cst(,r0 \,()|t.
l'i.ly ,}ti:st| (}íirgc1' lradtcsttillt, r,rrlt ltt.ttsztt,;t. l)llrljittlit.lt rrs Nllg5,.
Siiorlrx, ,ltizslf llitrttrltokrrkttitk kiili;ll (.ií:illvzlttck:trtl}t rrr(lliii<liitt lr
lttrlt ltltl l:illtlrok l>a tl.

.,\ trritasztlrzíi r'ií{áI},\'ok lrrrltlrril tttei.1 hcll e!]llí1ll|(.lll lltil:: l\tlil.
(il,örrl,iiríi rrritliját : It,lttlllltt t1 7pl4őttyúrItt e;üs,l§:illíj Ittltle . ,. §liill5i-
tclttól r,:rg.r nIl!l!v§2{il('iil-clittjl llizrlltvtirlt lrallrlllrltok littckelni.

l)utt!;i l)islit, tt ,.tigtitty!;inil17" Szcgt,tt sziiliitlc ílltirtl l9(l;i,.
.\ szókc'I'iszil 1|irrtjlirI szol)rl)t c!l}cll treki sziilr1l,/rrrrsrr" alakjál .Urrrgti
/r.rf szülr,1'l§rIlriivi,sz vi'lsl.t,ttt;it,r,;ilt5,1ra. ('.}rök órrlcrrrrl, hog.v egvik
leglzcbh kttrut,rlirlrrltk ,o,,1ijtil. az ó lrlltr plll.tilttlrrt-tlr ki. l.]z a'nrila
gl,akrirtr ítrlsír a t,scrkószhi|lottlkllarr is,, {;trli;Ilge uidtitutk lrIiiröII ttz
dlu... \,ilA_\, lill:in tttíg irrk;illb ;t ttr;lstrtlik vorsszaklil, istn*rittk :

.\*l4lll Il(r.,,sálllli }liklns sínlulltil tttalúbutt. - . §ziiliír,;irrlsu <lírjzsír-
lttll.r,cl arlrllt l tlltgl,t,iplrilt.r,rrirk,'l91)i}-harr lr Nd;rszinltiiz I);lnkri l'islii
(llnlól(hall§lvcl,§(,Ilyl rcll(t$z(,l l. tllol.t, l,itlt'r}utt Y(,r§(,llJ, ttllt r :tzl
llutttltt 1lurti, lt llttrllrpesti }lell,()I){}l hírcs 1xinllisrt lly(,rl(, llIfg.
{ltl í7 l1l2il).

^\z l]glsz(.rii, íílt(}ltl (,i!;illvttttlzsikit kiv:llri kti;lvisclóit vrlll
f/rlrrl Ariro1ll t 1,It§| ll)lJll, l)tllrtct,trllett sziittltt,tl. és l}rtdalirstlrr
halt tltr,g. rril íll szt!lr sít,otllltikc a lit,rt,llesi lcrttt,trillctr.

ltri.t .1/rrgtlrlrl /rrl|líl i§trlcr íl llli|g},llr rlalirrlrlaltrltt. Az a;rtí{tt l i

ttt:lr tttttt i§trlft,il1,li. tlt it fialal llagl,ari Itnrtit sokal hallhattrilok a
ri'rtliribarl s h$l§lrlln(.zoktlt ttttlst is hallgatlrrrtjátok. l)rl}rrccctrlrt,n
sziilr,letl alla i,s fia. l\,z iireg lE(i.l-btlrt sziilctetí rts l1)29-bcn hitll
ltrcg |.itl{l:lpt,slr.rr. § fiillal trItrg_vari {lrilr úrdts(|git tct,l |)t,llrccettlltltt,
NerlrrÉg hútt1-1 cl virullrtrr hirtt:lcrrsógtr;'ol llrtd:rlleslctt,

lltulirs l!tlltiról sfllt} í1,1l(lkezlt(1(,ln lrleg. rrki l.]rzst!lrr.t királl-rrtl-
ltllk i§ r}|uz§ikált,
ő r,olt :t l,cí{(r.,.
gán§gbt} n}aíjy1|l
1lrlntás. ll]67-1lt,lt
§ziil{:t(.tt }liskrll-
fi)ll. (i!,iil|}"i'rii
tltitája : IIqálIoI,
il Á,eres:lt?lrrril. .\
ktre;resi tcnlcl(i-
llt,ll tlr/trvrlntsir-
Tlnl.tk ltirdeti tli-
csóstlgtlt. Ilrttlrl t tn.
lílsenl ltl(,g tll(.g tl

sOltt()g}, illk, l)Íi§zk f -
sógót, §':ütrtrllir-,lrls
llarr:l ,lti:-srIel, zt

kót hc|l,i szi'ilcttisii
vilrigjrir<i (:igítl}},I
( l§;ii} - l í}l{i}, lic,
jár1.1r Arrgliítt, trs

|;i,ir ltciaországo1 .

.ll'itszrrlt. i.?. illl-
!10l kirrill,i l).ir
rlIritt. Ilircs llatl-
dlija ttti,tgl,ilr lrtr-
sz:tlt,ultribarl j.it,
sztll.t liiilfiilrliirr I

1,1z tlirilttljllalt lt
lllit|.|t,i|l, ltltlzsilitts
r,i;.irillyslig 1iirldl-
tttl t, l \rtsz|rlp1,

-\lxr 'fitullrlór

gyiiktl.rrrstől ltiir-
totta a kcr(Jz-
ténysdg szellctTlc s
n kósőblri fejlőtltis
során n le§Ös Ós
zsoltáros drrckck,
fiz iitais skál/rban
ktllotkezctt saját-
§tl(o§.ln Inlrí{}-ár
né;ri dallantok vrltt-
zócrejét tcg}-ózt(,
a cigáIlymuz§ik!l
rljszerü§óBe, nt(dy
az itt tlrltilt rrt!pi
hlgyatókrlt íellci-
c()lllázlrl it tllaHn
kíilönlegcs krllcti
0lcttreivel. Á ttllr.
jaitrktran crről
íol1,ti rrrrgy vitril.
t-l(!tll kiillrr} íi t|-
rliittletti, dc cgytt
nrcgrillalrlthatrrrrk :

,l: .)/s:íi;.ir,/.§ ttlü-
g ilu r-ti g Ú n lJ rI u í § i lül
nul§llür lulniott ttitti

|tI ls leililliilt,
tlNlglltlt lélr]:ln,:
sinwlt, nuqqnr ir-
7elntkr:t fullnui-
c,sa// s r|trr rúnt\lntlujs ti7tittysúlt,ittul"

{

-,}.

| \ ttttl;,', .|í|ltIil fll!:lr l
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í(IG ÁN y aEN ü :3§ nil nGyA"R aEN E?
karcloskodnl, hogy az "igazl
ma8yar zonét a cigányiene
jelentl, I1z a ,€n€ n§m,a
magyar ndp szülö.ttje. Ma-
§yaro§, de nonr rhagfar" Ne
hogy félreértés legyen, le-
rzösezrükl csak a mai
eigányzerrér6l beszélünk"
Mcrt a régi idók híres cl-
gátryai *, akik egyúttal
nagyszerü zeneszerz6k is
voltak ** mlnt pl. Boka,
Bihari, játókukkal ds szer-
zenrényeikkel érdemes he-
tyet foglalnak el a magyar
zenelrodalomban. A régl
clgányzene igazi, magyar
muzslka volt: örömmel
hall|uk néba, hogy ma éló
cigányprímás ls megszólal-
taija a régi tdók ctgány-
muzsikáJát"

Lehct-e ssglienl a mnl
cigárryzéne saoinorrl hely:
zetén_? Lehetl A clgány azt
játszlk, amlt klvánnak tóle. ,

Ha a ,,cl§ányozó" társaság
ízlése Javulna,Jobb lenne u
cigányzcrre is. Már az ls ia-
vrilás, hogy mind kcvesebll
lesz a cigány nrellett mulá-
tók száma, Az ú| magyar
fiatalság nem ér rá az llyes-
mlre. I-la,a lelke dalt ktvátu
ott áll rendclkezésérc az
igezl me§yar népdal. KF
medthetetlen {azdag kin,
tsesbárrya a nragyar nép-
dalok gyüjteményo. Dalos-.
könyveink csak kts részét
tartalmazzák ennok a nem-
,zstl kinc§ntk. Van már bó-
ven anyagÜnk, nincs szÜk-
ség0nk sem a mükedveló
,,zeneszerzók", ,,dalköl-
tók" me*terkélt, tökélrüen
szerzeményeir€; §oíl & rrlá-
gyarságtól mesrze ólló, szá-
mÁra örökké ideg*n, úgy
ncvezett ,modern tánc-
zene" ritmus-rángatózá-

l.'arstng tdeje valt.
,ll1.crrkor különö§cll §ok
tigrrnyzcn4t lrapurtk a rá-
diótúl. A ltullgatók egyik
rtlsze i.it,ül, a nrtlsik hosz,
szunkrrtlik, íla a kót párt
(bszckerlilo gy akrarr hajba-
kaprrnk.

Nyissuk ki a íülünkel
Cs hallgassuli me§ esy§zef!
lnit d§ ho§yalr játszik t
cií{ány. Iilsősorban hallga"
tril, ós csárdást, azután kc-
ringókct,, rróha in<tulókat.
<l* ha kell, rlivatos íilmda,
lohal;, táncrlaratrokatn,nslá,
gef'-t is. hál$ Istetrnek ez;t
már netrr a rárlióbatl. í{al-
lotturrk már t:igánytól
operarésrJcteket is !

. A cigány rrem mindig
hlbás abban, hogy mit ját,
*zik. Szerepc alárenclelt
volt kcz<lettól írrgva: azt
.jrltszrrtta, amit * mulatozli
társaság rendelt. A llragyar
mulatozti, cigányozó §ln,
berck pedlg tlilsósorlratt a
slrva-vigadÁshoz szükséges
szóp szottttlrú nlaglar hall-
gatókat, majd pe<lig a tlu-
hajkodó harlgulatú esze-
l,eszett esárrlúsokaL húzal-
ták. Á cigálry meg setn
próbálkozott lnást játsaalt i.
,t_jzck a hallgatók és csár-
dások ptdi§ lo§nagyobt-
részt hozzá, norn drtó nrü-
kcelveló,,tlalkiiltók" szer-
zetnényel, l:'ersze teglöbbje
mag.yartalan, zcneil*g zlt,
varos, érzelgó§. §gy kap,
taíára késziilt gyártlnálly.

. Yegyülrk eló eg_r, hall-
$etút, vágy csárdást azok
közttl. amelyeket leggyak-
rabban játszlk a cigán_r,
És hallgassrrnk rrreg utána
cgy ndpdalt. akármelyiket
<laloskönyveinklról. Keres-
sfik nreg rr rokorrságukat,
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Méu a pvakorlott szakent-
trerietoiaivtikonyka szálakuál egyebet, pedig nugynevfi és Iragytc-
kintély{l szakenbereink, Kodály Zoltfur és Bartók l}éla már megta,
nltrrttak bennünket arra, hogy mi a magyar dal, rnagyar zene, Dalos,
köttvveinkbeu i§aii magyar dalokat találunk, lskolák, cserkészottho,
nok, dalegyletei rna már csak ezeket engedik be maguk közé, ösz-
tönásen mögérezVe. hogy az.,rigy$evezett" magyár dalok ideJe lejárt,
itirr.lon szákember ÜÓgegitáir: ablran, hogy, a ci§ányzerre, külö-
niisin a rnai cigányzene rragyon távot áli a magyar ndpdaltól, nóp.
zenótírl. § htigy inégis sokan esktiszlrek a cigányzenére, mlnt igazi,
sót eg"vetlen magyar ntuzsikára, az allgha ltasznál á magyar propaí
sandáltat. üorrdoljuk rneg. kütföldön a cigány képviseli a mq§ylr
népzcnét I Tschikós. gulaich, tsardas -^, ez nrinden, árnit íólunh
tuának messze idegen'ben l Tal{n a nragyar lajtát is olyannak kép;
zelik külíöldön, rnint a barnaképű íáraíl-unokákat 1

É)s hallgassuk meg, hogya[ játszik a cigAny. Pelszc_ ,,olgányo_
san", anti ait jelelrti, hogy a ritrnus nagy rnértékben ö$$r},cs (ezórt

nern lehet pl. á cigányzenét pontosan lekottázni), a"szöffi ritm],!sá-

val llonr tóródik,-'a prirrrás a hegedü hangjatt lasstl citlszásokka|
{glissanrlókkal) kiiti össze (ezért.olyan nyúlós,sokszor, mint a tészta),
iiértékun, lzlé*en túl sokai ciiráz,'A zenekar összlrangjai (harmoniái)
€gyhangúál(, a kontrás, brácsás néhány kettósfogással bármlh*z
tr?szen ian a kísérettel. A'zenekar hangszlne trem változatos,, bármit
jáiszilt, egyforrná zengé§űDek hangzik, Ha e§ysz_er meg }ehetrre gyózní
á cigányióne híveit,'hogy keclvenc_ muzsikáJuk milyen lapo§, €gy-
han§rl, 

-színtelen 
és unálmas, elszégyelnók , nrag,ukat. Sajnos, nem

terrei Úket meg§yőrnl, tnerb egyszerűerr kljelentik: nekent tetszik
a ci6ány és p<iií Rógtön azt ve6* a íejünkhöz, kótyagosak-va_
gyuik, 

-mert-nekünk 
á Konety-réte zfirzavaros kórtrsok, meg a Bar-

iOlr-téte,,szörnyü" zenedarabok tetszenek.
Nem'ákarunk vitázni. Csak megrnondjuk, mlért.nerrr seeretjük a ci-

gányzenét, mi nem tetszik benn*, Íis hangoztatjuk, tóvedés amellett

saira. Ne téves§z€tl rnes
bennünket, ha a rádiólról kclleténél többet kapunk ezekból q,mór§ek-
ból. a rádió, csak úgy, mint a cigány., bluonyos íokig kénytelett azl
adni, amit a hallgató kíván : a városi, küiönöson a íóvárosi ember
pedig épperr zenei izldsébön anttylra rtregroInlott. }rete6, hogy dzsessz
lrélkül mfu el §em tud képzelni táncot.

Yalahányszor ,,morlern tánczenét" hallunk, rntrrdig íájó sáv-
vcl gondolunk rá, l,qijon midrt olyarr mostoba6yerck a rég!,magyar
tánc. ,,Nem rlivatos'il"* mondják. De,hát mi a divatos ? Ha a régi
magJ-ar táncokat nem engetljfrkelsikkadni, ha *, amlkor erre alkalom

,lair-'-'. ezeket ós csak ezikat táncoljuk, bizonyára úlra ,,divatotak"
lesznek. ltt,komol1, feladat vár a ctgányzenére. Niki kell_Őrlznie

, fátóu{s.jeretettel a régi táncpk zerrijét. Ez vótna a clgányzene
nragyö'"hivatása.'l, *"evr" néprlalhoz ne engedjllk horzónyrllni barrraképü zerré,
szeinket: Óz rrem az ó számukia való. A magyar nópdal nem dur-
moll hangrrembe illö dal, a cigárrynak idegen tenne, megszokott össz,
hangjaiv:rl meghamisítaná jeliegzetességéi.,A magyar rrépdal marad-
jon irreg egyhaagú (unisono) éneknek és ha éppen többszólamú lel,

" áotgoz6át'" kíváiljuÜ, hálás szlvvel fogadjuk el Kodály, Bartók,
Bárdos, Kerényi, Ye.res kitiinő íeldolgozásait.

§lmondtuÚ,'miért nem tetszik a Óigányaene, niért rreúr tartjuk
igazi magyar zenének. Nem haragazunli a cigányra, csak saináljuk,
Ánnyi veleszületett adottság, ann},i dstehetség akad a cigánYok
,között, hogy jobb sorsot érdenrelnének.' Ha zene§zcruóink néha a
.cigányra ii góndolnának; ha v'olna legalább e*y ember, akl meg,
kíiérelrré a mai cigányzene nregjavltását, mi is szívesebben hallgat-
nók a cigányzenét,,mint a dzseiizt vagy a"szalónzenekert. Most mdg
ott tartúnk, hogy ha a rádttiból ct§ány-. dzsessz vegy ,,kóhnyü
zene" hangjait halljuk, gyorsan kikapcsoljuk és rázendítünk dalos,
könyrünk valamelyik lrótájára. Érezzük, hog1, ez ez igazi ma§yar
dal, mag!,ar zene, ' §1,6kus Ollvér
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Tallózzunk a re3ör munkamezókön. Nómo.
lyik tallón elég régen vágták a rendct, méglr
érdemes szcdegetnl re|tuk a szétcrón kalá.
szokat. Az elhullatott magok mé3 más re3ösu
hadak.munkáiában ls |ó termért horhatnak.

Éncklő ltlagyar lí|llr{. Az Erdélyl Cser-
készkerület Kolo1rvdrott, a M{tyár klrály .

diákház na3permében, li00 lparol, hóetrr-
tár! alkelmazott, kcrcrkcd6, dllkflú ér
dlákl{ny részvétclévcl nagy dalor {lnnepet
rendezett. Népdrlok tanulásával, nópmcre s
népi tánc bcmutrtóval lzolgálta r, .z cst a
magyar egyrég gondoletát. Az ünnlprég nagy
vlsszhangot kcltett ar cgész kolozlvárl társa-
dalomban ér sa|tóban. Ar cstet rcaör Jánosl
§ándor h, kcrületl rcgtir elóadó vGzett..
Az ünneprágct a mrrorví*lrhclyl Kultúr-
palotában lr me3lrmételték. 800 magyar ílú és
leány vett rószt rr|ta.

A kerülotl rrjör ctördók találkozóra
3yűltek lhrze Budrpcstcn. Ennek rorán a
<sepelszigetl Tökölön r kcrületi. clöadókból
alakult alkalml rc1llchad rcaölt r íalu né-
pénck.

A pcrtl ér portkörnyékl rcjürhrdrk
dccember ó-7--€-ln Sárl, Alródabal ér Kakucs
&özsó8ben rondertck rcattlvAndorlárt, A §l.-
3cdl Crerkérzkcrülct rcaörcl u3yanckkor ,

á sze3cdl cgerkérzck Mlkulás-estién, ma|d a
paprika tcrmrléséról hlrte Röszkén ro;öltck.

Hívogetó. Az caylk rqöshad - hoty
melylk, az hamarocan ltldcrül - az, allbbl,
v0íélyrlgmurból alakltott hlvogatóval hívta
mcg közönrégét rcgtis ünnepélyére :

Békc*éget, áldá§t mlnden ló mrgyarnak,
t{állrtcnnek, hogy |ó egérzségbcn vannak.
Yegyék hlvogatónk l3az rzerctcttel,
Jö||enck ktizlbénk |ó rzlwcl, lúlekkel.

Ncm íq|ák me3bánnl. Amlnt ma|d mlcalát;ák,
A regölért Arany Jánol rcaölcl tartlák. ,

R{kospalotának gróí Telekl Ptlról
Élnevczgtt rcgöshada volnÁnk, a |avából.

Nem mullzt|uk e! hát, mcghívnl cralld|át,
E hó l4-rc mlnden rokonrágát,
Dalban ér vl3ságban l3az réuvételre.
Az Urlrten küldiön áldást Kl3yelmedra.

Kér|ük, e mcahlvást ne tesgák metyotnl,
Személyesen mlnket akkor meplsztelnl.
Esti 6 órakor kczdünk maid regölnl,
Ha eliön, |ól íog|a.magát,ércznl.

Magyar Krúcrony. Az Erdélyl Cscrkósl-
kerület a koloervárl Magyar Szlnházban népl
betlehemeg bcmutatót rendezett. Szcrcpeltek
a Ref. Kollé3lum és a Plrrlsta Gimnázlum
regöscserkészel, r |cgcnycl ór mérai falurl
|egények és több kolorcvárl lskola tanulól,

Az u|pcrtl Államl Gimnázium önképzó-
köre, a l 17. sz. János vltéz cs, cs. regöshadának
közreműködésévol, karácsony hetében, kellően
nekiöltözött betlehemesekkel, betlehemel
iátékot mutatott bc a glmnázium osztályai-
,ban.

ő

A kaÉcronyl rrünctbcn a kövckczó
rcgöstáborok és yándorlások voltak: orrzágos
rcaös télltábor az crdélyl Mcz6ró3 rzórvány-
vldékén, a mlgkolcl regörhadak vándorlása a
Bínvöl3yébcn, a kolozsvári 8l. rz. Báthory
lrtván cs. cr. vándorlása Bcrzterce-Narzód
mc6yében, a rákospalotal 9l9. sz. Arany Jlnos
cr. cs. regöstábora §zékclyudvarhelycn.

A mllkolcl regörhadak, a 19. Bükk, a
763. Szlttya, a 77§. Thököly és a 779. Elód
csapat rogöshada, a Mnvöl3yl Dédes, l'tályinka,
Tardona ér Bántapolcsány körsé3ekben töl-
tötték a ,rrcgöló hctct".

A regölést a hadak közös harcszerű
iátéka vczgtte br dec. 30-án. Ezcn a napon
délelőtt .ty3terr6 me3elcvcnedc_tg* Déder és
környékc. Az,,ortromállapot"-bílklrült íalu
körül táborczó, védclombi vonuló' és táma,
dásra lnduló crdrkószek |clcn1ek m4.

A váltoratol t.rapan erdcl, maid mezei harc
kczdódöttl _A támadók (Szlttya ér Thököly)
a dédsiirdyinká rlt|clzö táblát rzívós harc
után Gt.lltl olíoglalt|k r a védekezókct berzorí-
tották r írluba., ltt' óakhamar ..utcal harc"
íc|lödött kl, A déderlck érdeklódéisel flgyelték
a htrcot, mely cay vízlmalom elíoglalárával
íolpatódott. A vód6k cllcntámadára azonban
fe]*abadltotta a malmot s a harc|áték crzcl
bcíc|ezödött.

Ezek utln a harcoaok rcgthhadakká különül-
tek ér klkl r ma3a rzálláshclyérc vonult.

A rcgölómk cmlékcl közül kiemclkedik az
caylk ragttr áltrl tartott lltentlrztclet, a Gacrai
Pl$áról rróló árny|áték, a fonóházban tanult
dalok ér moglrmrrt rzoklrok, a papírcsóva
tyu|tár§al cgybckapcsolt tréíás csárdás tánc, a
regtirö! .!tl d.lol rétáje a íalu le3ényclvcl, a
korhely borllákról rzóló tréíás dalos clöadás.
amclyben r részelok caymás nótá|ába bele-
daloltak (kánonok).

+

Az Orrzágor középiskolai táj- és
népkutató p^ayázet l. ée ll. díját

rctÖ3c§orké§z nyerto
Mlndkcttó r hr|dunánásl 29, §z. Soós

Gábor cr. cr. rcgtiohadának tagla, Mlnt tái-
kutató munkrköz{xré3, baküldött pályamun-
kálval dloértet n}r.rt a pápri 227. sz. Tlsza
lstvá1 cr, cr. regihhade.

Rórzlctcr crcdmányck;
A munkaköiörró3ck vcrrenyébcn l. dí|at

(l00.- P) nycrt a Debreceni Reí, Glmnázium
,,Cs0ry Bállnt" tái- ér népkuta9ó szakosztálya.

- ll. (50.- P) a Ceglédl All. Gimnfuium
.Győr'Iíy lstván" tá|- és népkutató csoport|a. -l|l. holtvercgnyben (2§.- 25.* P) a Hajdu-
nánásl Ref. Glmnázlum táj- és népkutató cso-
port|a é3 a Budapcstí All. Németnyelvű
Tanltóképz6-Llceum táj- és népkutató cso-
portia.

E3yénllcg t. dí|at nyert (lO0.- P) Kalapos
§ándor Vlll. o. t. (Ha|dunánás),,A ha|dudorogl
rsrzonybundr,'c. pályamunkával. - ll. holt-
vonenyben (50.J, 50.- P) lgmándy Zoltán Vll.
o. t. (Haidunánás) ,,A haldunánásí juhászat" c.
pályaművcl ér Papp László Vlll. o. t. (Debreccn)
,,A íöldmüvclóc munkamenate Hosszupályi-
ban",,,Lakodalmi szokások Hosszupálldban"
és ,,Falusl gyerekek" c. pályaművelvel.

Könyvlutalmat 'ny€rt 19 pályamunka, dí-
Gtar.tbpn r&zé§ült 40 pályamunka. Bsérkc-
tatt ia§ze§en l3l pályamunka.

A Magyer Hfu Barátalnak külön iutalmát
nyorték az alábbl, nópl építészettol íoglalkozó
}ályamunkák:

Kiss Jóaeí 2ll7. csapatbeli regöscserkész:
,,Adásztevel község építkezése", .valamlnt Gál
Gyula l72-es regöscscrkész, a dabrgceni Rcí,
Glmnázlum Vlll. o. t.: .,A büdszentmlhályi pa-
ra§ztház" c. munkáia 40.-, .í0.- P.t és könyv_
iutalmat, Szabó Lárzló l72-cs regöscserkész,

dcbrgcer,i Vll. o. t,: ,,A régi prügyl pa-
ra§ztház" ór Körmöcry László, a székesíohér_
vári lpari Középlskola ll. o. t., r 2ó2. Koháry
lstván cs. cs. órsvczetóic: ,,A 8öcse|i házépí-
té3'. c. munkáta könyviutalmat.

A peltme3yel Tök közrég iür ottani
rcgölés alkalmával vcndégül látak az l, sz.
BKIE cr. cs. regösclt. A regöshad - a lakoda.
lomba htvogató vőíélyek mód|ára _ §nek-
szóval !árta vég|3 a vendéglátó gazdák házait s
úgy hívta meg a háznépét az esti regölésre,
bemutatva cgytittal azt a regöscserkészt, aki
késóbb a ház vendége volt.

A clnkotgl re3ölércn a BK|E régöshada
3ycrmekeknck rcndezett játék- és riesedélutá-
non 3 íalusl íirival megtaníttatta a sapka-
táncot. Ar rlidonsült táncosok a íelnóttek
elótt leza|lott erti regölésen már nagy sikerrel
szerepeltek.

A makádl ro3öléren mondotta az ottani
netytl§z!élotű its3zony az egyik regösnek, akit
ebédrc látott vendégül: ,,Volt egy kédves
képcm, üvegícrtmény, egy cserkészfiút ábrá_
zolt e3y rászló alatt. Ha kissé elfáradtam a
házlmunkában, clak rónéztcm a cserkészflrl
moroly3ó arcárl, r mlnd|árt írissebben,
lókedv0cn folrtattam munkámat. §ainos a
kép nemré3 cltörött."

Móg van iratnlvaló. Egy - há|istennek
egyrc rltkáböan íclbukkánó - fl8yelmeztetés
arre vonatkozóan, hogy a hamisítatlan
mr8yar nópdal órtókelnck me3ismertetésére
még nem tettünk mcg mindcnt:

Az líitlság ér Élct caylk legutóbbl számában
olvashatjuk cay bchavazott fenyóíákat ábrá-
zoló kép alatt: ,,Ezen a vldéken született az
annyl bánatot ér róha|t magába tem€tó székély
nóta: ,,Feny6, íenyó, iaj de ntagas fenyó."

Blzony ezaz,,lrredenta" operettslágera pesti
arzíaltoh t€rm€tt, ér egy cseppet sem hasonlít
velóban a §zékelyíöldön született, csodálatosan
mÍlvészi népdalalnkhor.

A nyári vendégéborozásban ]

rérnvett szórványvldékl íirlknak a Cserkész-
rzövccét könyva|ándékot küldött kaáceonyra.
Az egylk mega|ándékozott az alábbi levclet
írtr a Srövctségnck:

,,Tlrltolt €rcrkárzcjyesülct l

Tudolmárukra hozom, hogy a nékGm
küldött Glom.tot mctkept.m. Amelynek
nr8yon megörvondtcm, mert cbben a
na3y hó. ór hldcabcn catónként tudok fcl-
otvúni |ó rzülclmnck ió meleg rzobánk-
ban. Nagy hólíval tartotom, m6rt ncm
crak én örvendck cnnek a drága könyv-
nck, hanem drá3r rzülclm és jó rzomrzé-
delm, mcrt fcnnhangon olvasok és ők ls
felzültcn fl3ycllk. dráta könyy tertalmát.

Máma varárnap dóluán van, dccember
28.a, cslk a hó, hldcg van, a 3zom3zédunk,
|_ózrl bácll a fclcrégével és kirleányával,
Arpád bácri íelcró3óvcl és két gyermekrávcl
mG8lnt cuött k nólunk, hogy hallgasrák
tovább a drá3a könyv tartalmát.

Tlrztelt Clcrkórz E3yerület, felkérem
vezctölmct, mlvel hogy a keácsonyi
ünncpekcn lé|átrzottuk a betlehome: c.
|átólrot, mclybcn hlrdgttük Jázuska szü-
letórét, kercrtünk feienként 9.8ó P-t. Ezt
a pénzt bcküldöm e Clcrkész Egyesület-
nek ér mcgkércm jó crcrkérzveretöimct,
azl, 1z örrzeget fordltrák a Cserkégz
E3yesülct clőhaladására 

,ó munkdtt
Szabó lános, Kldlva, Beszterce-Naszód

(A küldcmény beérkezett, b€íizettük a
,,csorkész telcpítéll-moz3alom" számláiára,)
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Regöskönyvtár címmel könyvsororat lndul mcg. l. és 2. száma
a regöscserkészet kézikönyve: a §zcrcdá. é5 €ty, a köz érdckébcn
munkálkodó hódmgzóvásár helyi parasztembernck, néhai Gregus Máté.
nak a régi népéletröl és Yórárhclykuter tanya.község klalakulásáról

szóló lgen értéker cmlékirata lesz. Ennek kéziratát a hódmezó-
vásárhclyi lll, Er6 cs. cs, regösel juttatták el a Központba.

Begösmunka a nyugatl végcken. Asopronl evangéllkus t.ológlr
3ü. sz, Kiss János cs. cs. regöshadának besámoló köilcveléból idjz_

.,zük az alábblrkatl
,,Áhabban szombat délutánokon szoktunk indulnl a rábaközi és

kemanesaljai cvangéllkus íalvakba. Az iskolában rend§z€rlnt már ví3
gyermeksereg vár bcnnünket s hamarosan G8yütt énekel. nótázik,
iátszik a gyermekhad a regösökkel. Gyermekdélutánjaink műsorához
a ma8yar népdal és népiiáték mellett szorvescn hozzátartozik a népi
mese is, A gyermckek hamar szétvlszlk hírünket a faluban, rigyhogy
€§tére rendescn zsrlfolt teremben kcll megtartanunk a regöústái.

Vidám nótaszóval vonulunk ilyenkor bl s rövid beköszöntó után
másíé|-kétórág műsorban mutatiuk be a magyar lélek gazdagságát,
Komoly balladák és víg szavalatok, egyszólamú és váltakozó énekek
(kánonok), páros íelelgetős és több szólamra íeldolgozott népdalok
váltiák egymást, népmesével és népi táncokkal vegyesen. A iátékoknála hangulat tetőíokra hág, még a legkomolyabb felnóttek is szívvel-
lélekkel buzdítják a ,,dongózók"-at. Nem sok rábeszélés kell ilyen
hangulat mellett, hogy zz egész közönrég velünk énekclje azokat a dalo_
kat, melyeknek 3ok3zoro§ított szövcgét kiosztiuk közöttük. A közép-
pontban természetesen egy komolyabb tárgyú elóadás áll, amely a
társadalom nevelésének és felvilágosításának egyik lényeges €szköze..

Az egész műsor fölé pedig azt a címet íehetne írni: Hogyan
,3zórakozik igazán a magyar! lgy szeretnénk a faluból kiszorítaní min-
den idegen, nenr odavaló dolgot és új kedvet önteni belé.

Estünk végén ki§ lratt.ric§ztésünkbő! ió magyar könyveket adunk
a né-p kezébe a romboló ponyva helyett,

Természetesen vasárnap délelőtt egyikünk prédikál, a többiek
pedig régi magyar egyházi énekeket mutatnak be. Délután mi szok-
tuk tartani a temploml könyörgést és utána legtöbbször valamelyik
fiókgyülekezetben a7 egész regös m.üsort meglsmételiük és rlgy
térünk haza.

lgy az elmrllt őszön 22 helycn voltunk és kb. 5-ó000 cmber
€lótt regöltünk", 

".i i:fi..i,^,"'

t gu stjh,tl,jt. íeI did.tl,cgtltl M isha, l bősz jót cl t t:tttfuise, u,ki
rndr rnás|él óni,ju rója a Dun,typuríot és tibtr s?ent,mel lcaí a
Jagyos zőkl, aujló t:iptll,: netn fultlokLik-t: bcnna ulltthi, uki!
most oroszltítti bri,lorsdg1_1al hirntllllt,etne, ,nl.iközben aa ,,össze-
gyíil,t tönag l,clltcsen. megéI.jenzí a ltő* élatmcntől" ... Á nu,l-
lettc el,sitltő elillcrcklől szittttl tclstz tl.él:cn llctzi, tttié,rt nern
ugranah luil be egy kitsit, a hűs httbokba! De hdt íI;yeneh ezek!
Többre bccsü,lilt, u téLikabdt mellegét ,., Yégre, a hi.*tóriai ha.-
ntngszóra ketltctlen,iil hazafuúlag Miska! tr[a m.egin,t uctn tlo!.l
,tllltal,ma iót elt, et té 11 nni!

Vágyúaz csak Miska! Ez ígu nt,tn lesz jó! IIert leliet, tlog11
ual,ahi megiit,egszik., és tttégsem l.át Dunú,ba ugt.ó iinggilkost,
sem elszabadult bíko. nem rohan. szemkőzl l,elr, de még csa.k

.a. robogó aillumos elől aem rrintlxtt t:l senkit! (Főhg alutln. ka-
lyen, ahol. még ltozztita,ló uilkl,mos sátuls!} Ell,cttben nincs olytttt
,ember, akinek napontu, 1-2*9 ulkal.rtta. ttc ullllu egltgzer.íi,
,o,pró, tz.ürke kis j(ttettekel elt:égezni, otlhott, rnűh.tl!,gll7y, ir-
.kol,dban,, utcál1, 7,a!!]l eguebütl, Ezekct t,nttin, alig ,t,eszi észt.a.a jó Isten,en kíúil nuis, ezeh.,ért neltt. éljln.cz tl le:lkcs liinlc!í;
ncm jdr kítiintetés, dc még csak el,istue,rés sem., (I.agfctjebb o
lclkiismerctü,n.k. acrl;gtlti me a u uílluntrat) m,élis szttbbé,
jobbli,nenl.esebbé t:tílik tőliik a,tikig! Ne tútj leluit sót,úto{lta
ritkdn dlőford,uló ltősi, renrlkitliil,i allcal,ma,kú, harutm ragadj,mcg kil:étel nél.k.íil ninden a.pró, ögénytelen alhalnttt, amefu1
.a kéthiiznalli él,et soró.n eléd kprül,

Jeg:uezil. ntcg jóI,'-Jilog!! a tőrt.ütelmt:t scnt. 'c'*á*,,.tt ht,:tés-
:saíím,ű ltős, ha,nem a, sokmiIlió sziirke, llétkiizn.tl.pí,'Itötekl*s.ég.
.ttltló rnunk<is l;itte és tiszi touóbb!

Á cserltész. ahol tucl, *egít! trlittttetnru.p tágu tuktrrui jót!

Mit haíároz a medve
gyeríyaszeníelőkor ?

Talán senki sem látta, de mlndenkl hallott róla. hogy a mcdvcgyenyaszenteló táján felébred mélységes téli álmából és állí;ala; ;;i;"r';nagyon okos dolgot művel. Hatáioz-abban a íogas kérdésfi', ;;ü;;eroemes-e éDren manrdnia vagy célszor0bb volna-c néhány hetct Őé3csendes alvással tölteni.
A. medve gondjai mlnket ls érdekclnek. Nem alsrunk u3yan hó.

1apokig tartó téli álmot, dc azért kívóncsiak vagyunk t,Jonií ;rio.jön már a tayasz..A naptárból €zt n€m tudhatjű meg, hlszon crvlkevDen mar ianuárban végzódik a tél, másik csztcndóben ocdlr i{ármárcius végén is minduntalan havazlk. A pillanatny| iaorrrls'is ririrTímegtéveszthet mlnket ; akármilyen szépen mosolyo3 iJ ma iciüií-iíebruárl napsütés, holnap már úira hóviirar |titret érietiol." ,.riri"liiaz e8é§u táiat.

. Azt beszélik,. hogy eT a_medvc ls bölcscn tudjr. Nem bízlk rbbgn,
ha_ gyertyaszentelókor trilszépnek látszik az idó|irás. llyenkor mr""
í!",ati. nagy. b_orzas íejét és s-letve visszakullog terí áari;nÉl, Ui;; .il;ll(ezd, mert eíóre érzi, hogy a gyertya§zentalói szép- idót iovtocror,
fagyos hóvihar követi.

, ?" ha csúnya, hide8, szeles.id6t tapasztal a mackó gyertyaszrntolö"
kor, az pep veszi el a kedvét. Jól megrázza lompos buűáiet, tlaOrzrOlt
az álmot a szeméből és azt gondolja iragában : ,.N". eróács tlra-tr-
a].udnj, mcrt a tél végsőt erSttiralt mÖst és már kOrelr;;-i';;.
diadala !"

,,_,_lró_]1_" Ti ö_|u§ bozontos.barátunk nem úgy ltéli mcg ar ldö-
larást, mint a lettöbb ember szokta. Ha_süt a.naP& meleg án, azln
még nem.hiszi el, hogy ez legalább is három hónapon át iáltozattanuiity marad. Ha rossz az idő. akkor sem képzcli, ho3y e norsr idönck
most már sohasem lesz vége. Sőt éppen aria számli'hqy., raOii.1l
rövid.esen az ellenkezóiére íordul a mostanlnak os cz íe3tti'Éuizoilii;is válik.

'. , Csakugyan.ilyen okos.e a mi bozontog barátunk? Én nem tudom;
lFrhet, ho8y csak mese az ogész. Dc nincs bennc scmmi, aml l*hgtctllnvolna.A t.Éinészét birodalmában ennél csodálatosabb dolgok ls akadnak.Az állatók sok mindent megéreznek előre, amlt'mi"rÜ..t-rll-.oi
nem..l§ seitünk. A hallgatag mackóban lt benne lakozhat ." o iciio
9..rjon,.!roe| ne.higgye1 a látszatnak, hanem bcrenderkcdjék ar |áó-járás változó voltára. Sok-sok medvenemzedék évezredeúcn át Ú-halmozódó tapaszta|atai tehették ót ilyen elörclátóvá.

De valliuk meg,ószintén, hogy mínket az e3élz ü6ybcn nem it
a.nnyira a medve érdekel, mlnt inkább az, hogy Óiro. lbn " t"".s, i1,rí"9y:! úgyse nagyon találkozunk, meg ha ciitu3yan fel ir kelt vojrrl
téli álmából. Tóle tehát aligha tudjuk még, hogy-'hanyadán áliunk atavasz közeledésével.
i Ellenben azt a bölcsessét9t: 1m!. a mackót útba i8azíthatia, mi irelleshetjük l Mlnden íi,l .m+kísérelheti, hogy gyert}a.z*ntáútor a
,T: ,:"_f"_lí::| gondolkorzék. Ne.higgyünk a láiizaiáak Í Hi ,.ep, ,"ár"gloö Yan, akkor arra számíts.unk, hogy a tél néhány hétre mé3 Ltinnyei
vísszatérhet, Ha viszont télíes mé!'az idő, akkJr ne panúkod;u'nk.
mert bizonyos, hogy már nem lehit me§§ze a tavasz gyözelmc ! 

'

Dr. Auielzky Lárzló
ety€teml m,-tanár



. .Iarrcsi azort ;i}rriirlrlrrztrlt. hrrgr- kiilfiitrli kiirútra l,isz lrtnttiilt-
kct. l}ócsb,:. Pírrizsba akart nreiriri. nrig irrrtil is br:szélt, htrgv
,\mt:rikii}la hairikírzurrk, lirr iiriilteru a ,iÉt,rck,rck. tlc ha arr-a g,iii
rlOltau,. hogv cl k,:ll Incrrniink Pestríif. ijsszgszorult a szivcrtr. ntert
ín egi,szcn nrásrlrl libr:in<loztam. Nóh/.rnv i,r, lnulva Karanct rntg-
iiregszik..ln is úgv cscllr:rcdlk liil. hogv sqtrtmit sem tanulok ós
akkot nrcgitrl lnirgltntban lillrlk a vilá96an. Ódcsap:inr ÜriikséBÓbiil
ttenr trraracl ntcg scnIrti tnás, nritlt a 'csodatÉyó bicska. mcrt Ka-
ranc§. n)c8 a nutrka clhagyrrak, llyeukor íülcnllrc cserrgtek l,idi-
kóick a szavai, aki azt tnottdta rt!larn. hogv valilstigtii rniivósz.
szobrisz vagyok ós a jíl Ist,:t1 nngl, tehctsúggrl iilcloti rrreg. lnlc
i,d,cs;rplirn hiitonl iirökségóhcz a jó lstclr rnég cgv rrcgvcclikct is
aclott. a tehetsógct. ltzt is ki kr:ll a lelkcrnbtil ícjlciztcrrcm ós
élncrn kcll vclc. nrelt Isterr ai:irrdi,kiit ncnt szabad e[t;!koztllrri.
De jaj. .. az tn;illrraim,,, olt, 1ttt,srzr. cstcrtl attril. hogy r,ágv'lrinr
tcljestirljcnek. lrrrgv sírni szeri,tt"n, r,olrra. ha csak rá[.olrdóitan1.

lti, Karancs clhibázza a mulatványt
' I)ct,szc. hogl,nrcgint Karancs nvítkozott bclc a s,tt.sonilrn.
() ugatta lnl.,{ azokal a lovakat. anrclyek;t §Ofsolrr szckctÉt vorrtiik
(,s terclte el egi,szelr rtrás útra. nrint anrilverrt .}ancsi úr választott
szaimr:lrnra, b]zcrr a2 írlon rrctn is jutotianr el Anrtrikába, lratrr:nr , . .

<lt lr;ttlrl tnottrlrltll cl czt is szópttt srrrjlillatt.
ligl,cste i,ppcn úgv fogtunk a rntttatr,ánvtlrrkhoz. tttitrt azt

ntáskrrr is t,.,ttIti sz,rktuk. A cirkrrsz. zrril'rrliisig rücgtclt. mirltl-
rr}ájtrnknak na§yszerf| kctlvrink vrrl{. a kiiziirrsó;J-i,rtlcklötlvt
figyt,lt rírnk tls halk, kt:llemcs zsrrttgás lilulta el. htrgv netrnvirc
tetszik a mutntvl'tttvutrk, Mcrrt is sz(,pen trtittdr:n tgószen addig.
hrlgv Kai:rrrcs bcjiirr a ptrront[ra. rrrcghallgatja ir 1ralalzrrmal i,s
kcrcslli kezdi a trllvajt. Klralrcs. rrrirrt nrlrskor is. lr:rtnarosan szi.
lnat()t kapott i,s kercsrri kcztlt,: a tolvajt. ,,\nrirrt krrr:si.,. kertsi.
cgy§zcr csak cgy pírlrolv cliitt nrr:girll. rrrcg,lriikkcrrvc u§atui kr:r.(l,
rtrajd. rnirrtha megbolrlndu[t volna. lcv,:ti ntltgiit a fiildr,_.. czcrszcr
is nrcghempercdik a lromoklran. maga kiiriil forog. a §aját l'arkiil
akarja nrc5íogrri és olvan bolrrndosnrt viselkcdih. aniit ciak :rkktlr,
szokott csclekedni, lra valarni igcn rrtgv iiriim í.ltt-. ;\ plihtrlybill
t5y kedvc§ lrarrgocska cserrdiilt lncg:

* Hiszt:n ez csirkugvan a Ka,;,;rtrcs!
lirrc a harrgra kutvt'rnr clfclc<lkczt,tt cilkuszrr'll. tolvajrrtl.

rólarn, mirrrleltről, ;lz egósz világról í:s hatalnras ugrlissal a pá}rolv-
ban terrrrctt ós cgy, nyúlúok lányka kat, ja kiizó vet,.:ttr rrraÁiit. aki
l)eyetvc iilclic, lrecóz.tc l bolrlndos ktttylit..\ cirkusz ki',ziilrsógc
zú!ni kczdctt, a píholyra íigyelt. l;)rr tri"rrr tudtaur.' nrit csciekeii-
jck, rcndct kclIctt terernttncnl. a páholyhrrz lóptcrn. hogv rii.
p_arancsoIjak a kutyárlrrl. alnely nl{:8lelcdkczctt lr kötclcs,sógi,r,ill,
BlszÉrlülvc tínraszkutltarn a trapúz rrszltlpához. alnikor u 1lálrrrly,
ban iiliikct nte5ismcrlt,nt. (liic. (1,1za l'cstő úr pirttogott kcnlí,,:rvc',,.

lrrtllcttc cg1, lzúl>sí,gcs rrvriliink. llriigal hiilgv ttrtlsrrlvtotl í,s 1lt.Iszr
l.idikr. . l,irlikc. aki tIenr lrrtltir, hrrgv hlllrlogs;,igilbarr rnit i,
l:si rrli ljrlrr.

(i;ics ( iéza út, 1raltrlgott :

- (.jg.v,:. hrlgv tneltnrrtrrlt,rnl, lroq1, lr 1llakírtrrt Karatrcsrril
l'estct!i,k, jVlrlst itr lírthlrtjittrk iit ólt:trralJlsiigtran. Mi.g c§ak az1
slctctI)i,lt} tu<lni. htll v;rrr a gnzrli'rja;'*,\nlik,rr rtrr11l;illirntu!l,
iirvtnrltzve íclkiriltott: -- l.iirri. ilt ?ill l'aIk(i is. a rlcrik juhász.
blr.jhir ix7j\'licsrrtl,1 cslrcsisiig,. . ,{lií{ hihi:tck a szcrnt,tltrlck. .}cl
itlc l'lrlk,i. lrutltl tltttl;tssirl;rk llc a lt,lcsi,genrrr.,k,

.\zt scm tu(ltilírt. huvii legvck szi,gvcnlctcrrrbrn.'Rongvos rtt-
lriiharr. rrrirll valanri kol<lussuharrt: ltllrlthurr l.idikc cliitt. kiirii|iit-
tcnt zajtrutrltl a cirkusz czcrlt},i köziirrsógc. rrrirrrlcnki rlirik í'igvclt,
Szcrcttcnt vtlilr;t ar Iöl<'l al;i siillyt:rlni. llcnl nl(,rtfü1 ],itlikc szcnró}it,
Iri,zlri. lrt,rliu rlr srrksztlr gotlrioltanr ríi. ho8\,tnettnyirc §zcrctni!tt

. a csillagszcrnót llitrli. l{iit nrost r/rrrrrri,zctt. i,tr ntcg lcsütiittenr a
sz(llicIl)ct i,s r.ar,;rrtan [orgtrtlanr a kezelnlrtrt a s;rllklinrat. Nenr
tutltatll. rrrit ke llcnc t(,llltt]tu, Vi:gre .|ancsi úr jiitt a scsit§ógiillkrr:.
;\nlikor nrt:gtu<ltir. nli tiirtórtt, udv;rriasan ín(gk(.rtc (]ácstlkat.
hogl,nrrlrrtljarlak lt,a t'irkuszríll, menjcí!ck h;rz-ir. ttlcrt aItritlt,i
klrrancstrt irmcri. lrrlrlig rlcnr l'tlgia íolytatrri a nrtttatvin.vt. arnig
l,idike a cirkuszb:rrr irlíizik"

-- Nu i]r,cn csacsisliglrl, - lJrrnr/rzott (l;'rcs írr. - (]s,rpirrr
azt,rt jiittiink irl,, l,itlikóvcl. htrgv qrcggyőzódiürrk. valóbarr Ka-
rartcs lí1l-t l'el a cirktrszlran i:s most tt:ssók.., óppcrr rrti lesziilrk
azrrk. akik nerrr l;itlr;-rtjuk az íitttr,;pclt cirkuszcsillagrrt. l)*lrlit lrr',t
kcll loga<llrtrnk.

-, l)t logadjon szrit l'alkri is -- csilingelt l,itlikc hirngja. -l]a Inár szt:rcttcsósetl l'tlt:rlirltuk ót. akkor holltnp liiloga§sOlt íttcg
rnirlkct í,l iirvcrrrltzziirrk a yiszorrtliitiisnak. Ha czt l)cm ígóri mtg
ttckenr. akkor c8y tap()(ltat §,,ln nl(lgyck a cirkuszból.

!li1 vlllt lttil t.nllt,lr), rraL,y _.zil{)ícrrkqzy(: iltcg kcllctt igi,rnem.
htl;iv nrcg,lírttlgatrrnr (iiicsi,kat. Kiizb,-lr n)ai(l a' szivcnr ugrrrtt ki it

helv(:ból. rigy zakatolt.
(),;icsní, vrrlt az cgyetlr,lr. akitt rcrnrrrifi,lc iz14lllrlrt. rrr:n 1átszcltt,

Egv névjcg;,r:t vclt ki lalsolviibírl. ;rnrr:lvrc (i:'rcsók cirne volt fel-
,icgr,czvc i,s ;r zscbr.,nrbt, rlrrgta,

llariitainr tílvrlz.irsa utálr nagt,lrchIzclr n)c$tlyuHtattuk Kararl"
csr'lt. újra kr:z-dtilk ír nlutittvál)\,t, antelv hlil'lsttirnck. kifog:ista-
IarrtIl sikcr[ilt.

Miisrrap ígórctr:lrrh,.:z hívcrl mtglírttlgaitrtk Kararrccsal rígi
kt:tlves isnrcriiscirrkr.:t. Vlrlnllutrrrnt senr kell. hogy rrrcrrrryil,c bga,
toti voliatrr. anrikor ;r rri,vjcgvert ícltiintctctt ,jíírr utáll fr:lkcrrlstiik
{.iiicsi,k lakirs;it. Kirrrr laktak ;l budiri heg_vekben. cg}, §róp§ó§e§
kcrtcs villirlrarr,,\rtrikclr a villiit, x szi,p lrtrcndczúst, gyiirry,örír
:ziin.vcgckct, kéllr:ktt. szobrokat l)i,ztA(,ttcnr. clgondoltam n]aga§l-
ban. hogv llinl. ilvtlr t,lv igazi nlüvi,sz otthorra. ilycnbr:rr laklrat-
rri,k irr ir. ha virl;rrnikrrl ttrűl,i,§z lehctrri,k... l)r: Istcnclr}.,, hn8),
is gorrdrrIlrattam vohríl akkor il,vesnrilc. A í'cstó szívescll fOga,
tloti. illcgiiltlt. 1 v:il|nmr;r ycrcgctt:tt /:s polnpís karosszék}rc iiltc,
tclt, Lidikc olyarr piros vrrlt, miut l bazsarrizsa. amikor nttgpil-
lltrttott. N{int íclrriilt 1lrakhoz,js dlinrákhoz illik, komolv arccaI
[llqott vclcrn kr.:zct i,s mcqki,r,dcztc. hog.v vag1,ok. ntint i,rzcnl
lnilHalll hrzárrk sz(,p l'ílr,:'trtlsiiharr.

- Mrrst, lrogv'üiit:. úrókat rucgtaliiltarrr, cgÉsze n iril i,rze ,rr

lI)irqitlnat. lidrli!a bizorty,. akírrntilycn lragy l.:gvtjn is l}rttlalrcst,
rn(,gis hiiirrvzott bclrilc valami, vagy inkállh valaki.

I-idikc clpirosodott, lltajd kctlytsr:It lnosolygott.

- §,_, gon<-lolja. I'alkt';. lrogy mi nem qondoltunk rrrag;ir:t,
§rrkat cnrlcgittiik. 

'irtunk Rimticra is b;rrlrturlkrlak. l,rrktlvich ura-
srignak, kórcleziiskiidti'irrk maga l'elítl" Onrrarr azt a vílaszt kirptr:k.
lrogv val,rrni bátryaszcrctrcsétlensóg órte ós azrita §cmrni hírl lrcni
kapott nraga fclöl.

* Liclike mí:g nreg, is' siratta lna8át. ked\,0s Palkíl íianr *
nrtrtrtlta G,;icsnó. -- Áli.q 1urltrrk nrcgvigasztaIrri. (|sak akkor tryrr-

Ro(l()tl lrlc8. anrikrrr az llis;iBba1) 1rzt olvastuk. hogy csak c{), ljnl-
llcr vcszcti el;r blirryarolrhattírskot. az 1lcrlig valanri isrncrctlrrr
ncvű b/rttyírsz vtrlt^

_ Riikos Istr,ltrr az clhalt bán_vliszr!ak a ítcvt, az ó vig;llr-
zatlansága ok()zta á §zcícncsiltlcnsó5ct. Íir Giícc r\mbrus bliciiv:rl
ós harrninc rnás t/rrs:ival a bi|rnylrbalr rckcdtenl ós t{z nai:lig vtr-
giicltcnr a fiild móly(,u, Karancs kutvám llielrtcttc mr:g az ólr:tiinkrr.

- iVl;ir mí]f,iDt a Katancs * ttr:vr-,tctt (iács festiinrűv,isz.
1,,idike 1lerszc hallarri aharta a tiirtínctcrrrrlt, hírt i,n t;lnlrsÉl-

tt,trr trrinrletrt, írn)i vclcm liirtónt,
-- Álig Ichct rlhirlui t:zt;t rsrltllillrlrll tiittittr!l.,t;t rnitglr K:r
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l,allc\ kiltyiij;ir:ril, }la ttrnt l;itlattl t,rlltta ltgtlap il a t:,irkulzlxrrr.
azl kcllenc §olrdollr(}rrr. hr;gv virlarTri nrrsi,t nrotltl *l nL:ki'rrrk --
r:*llrliilkozlrll (iíc-.rró, ** L\z Isttr: kczc veztltc l}nlkíl 1'ianr czr_,rr

l krsctvcs riínn. Ki tuelja. mit akllt ezzcl t:li,rni. Mivtl hozzlrrrk
ytlz(tir, hát nrajd gondtxkorlunk arríl|" hrlgy rrre:giltri'rk ;r jri lrlcli
;rkaral;it í"s aszelint jrirjunk cl, r\z. lstcrr kczl l1ltszik ahbalr is,
hogy t *irkr:;zbirn talátkoztunk. l,itlike íigvtllni:t rnagiil,a vtrtlta
az a cilkrtrzi l'al,raga_sz, amely Kariincs íllli,ptit hirrlrtlt. (Knrarrcs
rrrcg{:rtcttc a ul,vét. vakkantoit egvcl i"s íigi,c,ltc (i;ir.inr! trrszi,rlit.)
1,irlike hizrrn.vrrrra vt,ttc. lrrrgv,1 t:sorlakutl,a ltcnt lehet rrtiis. nrirtt
Karalrcr. így atltlig kórt, anrig ,,) nt,ttl vittilk it cirkusztra... .\
tiiblririil m§r nent kell he*zólllrctn.

(};!r,sókiltr mr:glíltszt,tt, hrrg1, iiszirrtórr t!r,iilrlck a ial;ilkoz;istrrr.
}log,v Su mil ércztcnr? Istetr*m. lrog1, tudni,k atról lrcszi,lni. Jz'
hittcnr. lrogv irlmocltlnr csup;itr. Kariincs yakkarrt cgyr:;t iis slil.i.icl-
oszlik a siópsi:grl áltlnr i,s étr tlenr líirrrrl soha t;ibhi, l-idikit .,.

* lidcsaprlnr! *- *óhajtrrttant, l\lirg:tnr scrn lurlott,l. htlgy rúnr-
lelt lcl etöttcnr akktr1 (1d(,53D{m kcrlrrs arc;r, .\ z.§cbt|nt}§n m.:g*

taI)illtütlanl a kiiziirrlí,grs Lugvlibiclklit. a szívcmbiiI líng csallrrt'
liii i,s maganl scnt tudtirttr, akkrlr. mi ri tcttcrn. (i.{r:s írrboz Írrr'-

rlttll;ttll:

is szignrúsii::§nl visr:zt*, l,,ijiitt vr:ltrn l cirkus;rigazí,i;rlr'rlttlz i.
.|itrt:ct írr tatrácsai sícíillt a rryliri hr'trrilpokru qliirryiis szcrzíirli,*t
kiiliitt vr:ic ltr óu j;rr.;rnrt,a" [,,zlr}att a lrlir:oln lttilrir1l irlatt;ttrul-i
pi:rrzl klptartr.,rn:rtrrrlyilllil akár ki,t t,szlrttrliit,tl is rrrrgilhl:ttcrrr,
.\Tltt:iIr trL,iratoil az ilrarrnüv(,szcti isktrlálr:r rcrrtlkiviili hirllglrtólrak.
lrzcl pírrhtr:laln(}§ilr) *Ay t;t,ttirral 6irrrlrázitlnri vizsgikra ki:llt,t,t
k{sriil rriinr"

Kiirtl,:lrrres es:rtcrrrliik ktiv*tkczlek. Ncru is lutltittt. rrri ;rtlrltt
.rItrly'i tri'rt. h,lqr lrlv ttlt4v ntttttkiit lrítlarrI r,,:Frzl}i, F]8ti\l l};tp:l.,
ilrlltrrűvi*zrli iik,,lli1,1rrr rirrlgrlzlatil. t,sll t:tttullartt. g,v,tkrurr,li1,1|
ktlt" is a Iiitrvvr:inr rrrcllr,1l i'lltrur- ti.ira l}arta ni,lrini,l i;rktam. lrki
rzcrctrtlrl gtludtlzott. (i seur ilrtclir. rrri irrl r:ríit arrir. htrgy tllv
rtlkal birtarn,rlrllgtlzrri, l)c i,n rnrlst ezt i: i,ricrn. Ncnr ir lchcillt
vlrlrril lrr/tsk'óp;rltt csclckc<lttrrrl.

\'lirrrlcrr vits:it,lra1l rlúlutírll (i;icri,k vi:rttli,gt,r.oltaltt, ll,vrukr.rr
(iírt:r úrrruk ltr:ttrut;r!tatn rajzlrirnat.;r sz.obririnlat. arrrcl),r:kr.,l tiii,.
nrirrrlig szerr:lltlrl ncghír;ilt. kijnvittrtí. tirrr;:irstrk;rt a{liltt, l,idiki-
rtck tlicg irrrril kr;llctt lrcszlintrrlnollt. lrr,gv rnil tattullant. utrttltyil,r:
ilaladtorrr? Lidikc akkor tniil,ar,\ndri'r;sv-írli lc:inl,girrlnírliurlrbll
jírrt. rrirg,lrln i* j1ll tut{ta hlit, lr,-rgl kottttrlyittr kí,sz.i'rliik-c a vizs-
girrrra? Pcrszc. lrogv krrnrtllyart kí,sziiltcrn. 'l';rlirn nltgha[tam vrrltta
lzógyencmircrr, lll trrltr tutltarn vtllrra hr,|;*csrrr btsziirrr<rlni :tr tl.
l.i,gzett leckókriil.

.}írniuslr:ru n,rinrlctt vizligiirrr rikcliilt, (irrrrnliiiunrbírl kót usz"
rlilvbill tqltc:m iisszt:r,ont viisg;tt.

(]sak a kcztlct volt nthóz,,\ ntlisotlik i,vbrn cgy elhalt írl'lrrk
rziilttisórrck-szi'tecszlt:rrrliis ír,t'orrlulrij;ira i:r*nllrálylizat,rt hirtl,,t-
tck. l\zt ín nytrt*:nr mcg iiliirliitlos nr*glt:pr:tósrr:, Í)lt tutl,rrlt- hrrlr,
lrrilt,crl sOkirt ki]rrzíiuhetek (iács írrrrak. aki ir píll,arrruukittnl1 grrtl-
<los;rrt lneglrirr:rlt;r i,s kiiavitotta. Mirrrlcg1, . 

^ 
, A pályadijat mlg-

kitirlatrt. c?zel álll}}i iisszcghcz jutrrltilur. lrrrlay c|ly újahb, rsztcrl-
tleig rrvugorltarr íllrcttcnr. A kiivctkczíi esztenrlóben iisztiintlijat
kaptarrr i:r azt ureg is talto{tanl. anríg;rz iparnrűví:rzeli i;krrlillr:rrr
llttultltn . . .

.\zutlill... uzutlirt,,.
Hiszctt r:zzcl vi,u,órr in ór,lcttl az elb*sri,lóscnlrrck. Mirrt sztlb,

rilz. ,|ri n{:vel yivtatrr ki rtla{rrtrirltk ;r rnűvósrviltigbarr. '|Vía nrü,
l(fll}cnl varr. alig gt,iizilrrr ir nrurlkiit. A púnzhcz ul;y*tr ítl sttl,
írttk. <lc l-idikr. a ftlcsógcn. rnr:gtartulí;r a narrriijirtril. lrogy kr:ll
rgl,rnüvó:z fclt*úgírrek rrrtdbetr titrt;rlri a szórrltjírt. akaroítl rrtntt-
rllrni a rnirrtizirflrit. nreg a pí:nziigycit. }-log_v varr-c ulilam holrlo,
gablr entbtr a villigon!} lirrr: a kór<li,srt ftlcljclrelk. ktrlvcs vr:tttli,-
gcinr. F'igvt,lrncr haIlgirl,iinr, ,\z ótlctapiint lry'trottt iiriiksígil nlcg"
lilrltltllt a jti lstcrr.,. \'all egisr.sd,grs knronr. arn*l1, bírja a ,ztr-
;ziillttlt. vntt rrrutrkitrrr is bósógrsen . . .

Jt

-- Í:* a harrrradik,iiri}ksóg,c. a kctlvrs Kalattrs kutyuri ,-,

kúr,rlrztr., az cg,"*ik r,rrtrii:g,

-* }lenr yeszícttent
ki rragykonralynl:,

iirrt cl itz apánr bicrkirj:it| * jelcrltr:ttr_,nr

Á ír:stii csadálko;rl,a 1tillarrtott riinr. hogl
,Iatri lzzal. hugy a bicrkrin:lrt trcn) \,c§ztt,tt(,ln
rrrl,g klll milgyurázn,,tn kirli,rriis ln1,1l(l:i\()nlJl.

rni! akarok
el. li)rcz-ttrrr.

l}1 a) ll.
lrogv

* Ncnt akarok rnintli;i a (iIku§zbiltr saclcpelni Kargrlcernl.
,\nrikol sz;rblrrl irIi!nt val,r. akkol t,li,vtszcrrr i,.li sai,linr bit,skll.i;il
ds móg rrrinciig i'alagok. §rriil a sztrkisorrrr,il llctt,t ludtitlri lcrzrlktri
{s lra'tehctnóm. aklior mcgiarrulüán!, hn*1, kcll igitziilr szí,lr szrrh,
rokat alkltni.

'-- }'*rszt... ptrszc... -* ijt,ött n hortrlokiirir (iirrs l'tstó-
nrirr,ósz. * },liszcrr f ., ig,,rl t-r;r5"- szr-rlrrásrtchctsóg vag)- 

_. 
. , §:zt !niir

rógr.:n rnegílllapítOttuk.. . I}ch;lit lrrrgv is iehetrrl fzzcl ir te rrtgr'
ic}lt:tsi:§cridel v:rllruit keztleni1

(,;icstt.1 clntorolVrltlott,, .

-* No. nrii;' l:itrim, htrgv Irllkt,rlr kc!l he lt-szíllnrtttt a tchctctlrrr
Iitti;rI rlr,ljl.ilrlr. l,[:it lrra.jtl'r.lorrtlr,Ikt}l()m 3 l)alkó ,i,#;;irr t:r lll
t llrri4arljii ir iatt;ic;.riln,T t. :rkk,r1 szivcs.,tt lr,.zck srgitségÖrr.

Firlrlírsarl ,:,ri:,krlltanr ttte g ( lárstrt, kr:zi,t. ,\,rryítnrót §oh1 l}(n1
j*mertcrn. allyírlü kf2;i st-rlta rnc6 n,:nr rs,ikulhattnnr. igv tsttt.
ho6y bizonv i*ilnnv hrrllott ki ;r sztnrcmből a l'ínonr lrilzt,e, antikqr,
,rj§ánrnral irirlttttirn, (lircsrró szcrcir:tlel sirrugattil lüc§ ,ir Íeji§)(,t,
* ,|ill van. iiarn.,, F)rlllig is nrr:gscgíll.:tte az lsttn, scgíteni frrgja
,czciitirl is. Nli is rrr:gt,-:ssriik l nl;rgunltót . . .

l?. Karants történctc vé§ct ér
(iics rrlrg;,rrríii,úrz l,rrll. rle antlyit sern i,rt{rtt it púrrzbt:li tlol-

grlk}ruz^ rnili['cgl hlt,:rzttlrrliir g_tcr,*k, \{irrdtrr arrlirgi ii;iy't":t ir

iclrsi,ge irrtrizett tI hclvct{t. fiírcgrld vct!l krzíirr:;tz ótl str,llrttr
joti,zó.iót i,s n?t val(ihii!r fr;lsi,kilriillrhint{,sscl" lr,rliilrrziltt-";t4tirl

!}



Kcszi Pál szo.brászntűv(,sz arca eltrOrult. maid a müte rcnrbe
szólíttltta hüsógcs komornyikját, Molnirr Andrást. 

-aki oly clókclö-
séggc,l haj.olt ,lneg a gazclája clótt, mint valarni angol lord. I)agatlt
szcmi,vcl kúrdólr:g pillantott gazdájára.

- TVlutassa lle a vcnd(.gckIrck Karancsot.

SZABÁI'YRBI\DELET rnszÜr
A7 őnsl ÁllArox MlKÉNTl
MEGvÁLAszrÁsa rÁRcYÁBAN

A. Cscrkészházlran folyó
lriza]nrirs tárgyalásokról a
kályltalyukon kcresztül si-
került néhány, erre vollat-
kozó értesülóst szerezni.
Nent kisebb tervról van
szó. tltint arróI. hog.r, a jö-
vőbelt az órsi állatoknak a
íiúk jtillcnróvtl kcll sz()-
ros iisszhanglrarr lenniük.
..\íolrdd., tnelvik órsbetr
u"gv .fj é,, It"tcgrtrortdom,
ki vagy l" Legjobb lesz
azottban a kósziiló rcndelet negvilágításár,a nélrálry pétrtát fel-
sorolrti !

A szemteletr, veszekedós, verekedós, nagyhangti kis fiúk a
fiakas órsbe helyezendők. A ,kacsa órsbe kerülnck azok, akiknek
szokása rlag1.,okat, mottdarri, valótlan híreket terjeszterri ós sokat
beszólrti. Á csapat leglassúbb tagjait, akik Inindenben kósedelmesek.
utolsírlr a sorakoztiltál, mos<lástrál, §ehova idejóben nenl órkeznek.
parancsttokuk a (isiga vagy a Teknősbéktt őrsbe sorozza, A legokosabli.
legtudtisabb fiúk. akik nlin<lig a könyveket btjják, isrnerik az összes
statisztikai adatokat, r.iláglekortl adatokat, c§apatnévsort és teleíorr-
kön_vvet, lehetóleg szeInüvtlgct is vise}nek, tcrmószeteserr a l]agolg,
rle esetleg a Kígtló órsbe keriilrrek, (A kigyó is állítólag rrkrrs állat,
sót vatl antelyik szen)íivcget is visel.) A fürge, szorgaltnas. jókedvü,
n](ikás fickók a.lítjkus órs tagjai lehetnek, míg il nagy, lomha, kövér
liamaszok az Ele|ánl őrsbeIr íognak csoportosulni. A;zok az ifjak, akik
mirrclurétt megsértődnek, ninrlcnkivel barátságtalarrok, nritrdenkin
szúrlrak egyet, lra lelret, csakis a §ürrdisznrl Órs tagiai lehetnek.
A csapat legszelíde}rb, legfílronrabb, legcsendc§ebb ílai a Galamá
órsbe ke.riilnek. Akik pedig Dlindenbe beleütik az olrukat, amibe
nenr is kétre, a Harkdl.tl vagy a lrakopdncs őtsben tönröriilnek. A gyáva
fickók, akik éjtszakai őrségre trent nterttek kiállni, remcgve lutnak a
paratrcsnoki sátorhoz, ha zörreIr a bokor, Nyutclc lesznelr. Mondanonr
§em kell, hogy az agyaífu:tak. ravaszok, srófo§ e§zü€k a Jlrl&a órs
ta6;jui losznek. }"[a van, a c§apatban ele§cndö olyan íi{r, aki leltúnóen
tetszeleg rlj egyenruhlrjában ós rljonrran íclvarrt próbajelvényeivel.
és hgíóbb gondja a ruha, az elcgatrcia, az elókeló nregjelcné§, ezekból
Páua őrs alakítlratr'l. A lrátor, h4talmas, mélyhangír kamaszokbril
tertnészetesen Oroszlátt lesz, a l,egjobb tiszók pedig a Fóka, YíziIó,
Rolmár órs tagjai, do ha amellctt lrall§atag, §zótla|l íirik, lehetnek
Csukúk is. A legjobb §ízók a C§.r§zr(a őr§be rryernek lreosztást,

lJgyel6re elég ennyi is. Azt hiszernr mindetrki látja a íentiekbóI,
hogy itt íorttos, az egész tnozgelomra kiható reformról, rljltásríll van
szti, Ajánlatos volna még a fendelet megielenése e|őtl az átszervezést
vógrehajtani... ,,llolló."

A lordíorrnájú inas cgy szoborállványhoz lépett és a rajta
álló szoborról lehúzta a leplet. A vendégek ajkáról a tet-
szés moraja hangzott föl. Ott iilt Karancs bronzba öntótt
szobormása. Okos fejc. ólénk szeme, figyelö tartása mintha csak
azt §ugalmazta vctlna a vendégeknek. hogy min<ljárt leugrik az
állványról, íarkcsóválva fut gazclájához, hogy ellesse az óhaj-
tását,

- Ime itt áll önök elótt ódesapám harmadik öröksóge, Arnint
látják, ez §em hagyott el, nem is hagy el soha! ...

vÉGE
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A Magyar Tenger partja nyáron hangos a
vidám cserkészek nótás táboraitól. Télen azon-
ban legfeliebb a nyári élmények kapcsán jut
eszünkbe, hogy vajjon milyen lehet a Balaton
a {rgy, hó ós ióg évszakában I

A tó vizében nyáron mindenütt nyüzsög az
ólet, Halak, bókák, csigák, mindenféle apró
vízi állatok kergetőznek. A tó széle zöldelő
sávot alkot a sokféle vízinövénnyel, sőt a vír-
tükör alatt is hinárrengetegek burjánzanak,

Ősszel a levegő lassanként lehül, lehűti a

ró vizét is. Mire a nagy hidegek beköszöntenek,

l\ i{,ii l}]lltl,!! i{,1;iil}l!lli|lli; rilrzlrt.r'rijr l,i,Ill :l ljt
k 1t l \-tirli 11:! li ,

,lí,3llrltli i l§titkt'r:i,s
it k1,1tr,sri ji,;1,tt

l l!lil'i- li§i.] liiirrrl1.

a viaek állat- és növónyvilága téli nyugovóra
tér. A íagypont körüli hómérsékletet a leg-
több áll.t {§ak derm.dt, mozdulatlan állapot-
ban tudia átvésze|ni.

A természet c§odálato§ berendezkedése,
hogy a víz 00C-on lagy meg, de a jég kiinnyebb
a . j 2*4o-os víznél, Ezórt a mély víznek csak
a színe fagy be és a jégtakaró megvédi az alatta
lévó rétegeket, Legnehezebb a -i-4o C-os víz,
ezért lesüllyed a fenékre és itt a mélyben
§oha§effi lesz ennél hi<legebb, Mivel a Balaton
igen sekély, átlagban 3 méter mély, erért vize
a íenék táján is csaknem a fagyponti3 száll le"
Kisebb tóban a va§ta§ iégpáncél miatt a yiz
nem szellözik jót és ha nincsenek lékek, köny-
nyen megíulladnak a halak az oxigénhiány
miatt. A Balatonban ilyen veszéIy nem igen
íenyeget, A |égpáncél csak kemény, hosszú
télen éri el a íél rnéter vastagságot, A yír a
íenékről íeltöró melegforrások környékén
§oh3jem fa3y be és bízonyos árarnlásai mindig
yannak, ami a szellőzését biztosltia.

Rendes téli jelenség a §alaton beíagyása,
Karácsony előtt azonban ritkán van olyan
ta!,tós hide8, hogy al egé§z tó ,,beál|jon".

1 ,.t 1ll,Ii!j?'' ,,lu;ri;i jrlgjl,ilrilkl)l i}l]t4,\ !ifti!,}ili'jlIli§\1,1
l..ilik il l,'.l; lllrlril(}ll hi|í.i-

A iégtakaró íebruár vógén vagy márciusban
kezd za.jlani, Ha a }ég 8 cm vastag. már nreg*
bírja az embert. Rendesen e!éri a 25*30 cm
v*tagságot, amikor szekérrel is biztosan lehet
köulekedni rajta, lly*nkor a két part között
megindul a íorgalom. A zalai partról bort,
építőkövet száilitanak a somogyira.

,{ iégen való közlekedés alonban yeszede'-
mekkel |ár. Aki nem i§neri á c:ak gyengén
befagyott helyeket és ide téved, az beszakad.
§egltség híián odavész a iég alá, A másik rette-
gett veszedelem a rianás. l0*l5 móter széles,
nyiltvizű csík keletkezik 3 iégen és a mitsem
§eitő ember a ködben beletéved, Télen észak,
ról, a Bakony lelól tratalmas szélviharok zúdul-
nak a Balatonra. Ezek a zalai part m§ntén nágy
nyonrást 3yako,rolnak a iégtakaróra. Az innen
kiszorított víz a szélmentesebb helyeken fel-
emeli, kidomborítja a jeget. §z a nyomás-
különbség okozza a kilométer hosszú repedést,
hatalmas, rnennydörgő riadással"

A Balaton iege a belagyás alkalmával több-
nyire teljesen síma, Tavasszal azonban, amikor
a jégtakaró íelenged, darabokra törik, hasado-
zik. A bőjti szelek, hatalmas viharok ilyenkor
e3ymásia torlaszolják a iégtáblákat a partok
mentén. Az Óriás tóme8ű torlaszok a part
sregélyén mindent szétrombolnak, ami út-
jukba esik. A mólókat, kikótőberendezéseket
rongáliák, a jcgenye- és fűzfákat *líűrósuelik,
a cölöpökön álló íürdőházakat eltol|ák, §zért

.\ líili lii!lIllllll legkt,rlllltr,lrb s1lorljlt rr jri;.
rilirrllizlit l l;lit!hn, Icll,:]rlt.i.,

kell a íontos parci építményeket kőhányással
védeni.

A jég hátán, ha elég ya§tagra íagyott, sre-
kérrei, ha pedi§ hó borítja, szánon kőzleked-
nek. Az átkelö íorgalmon kívül nevezetes
xlkalom nég a beíagyott Balatonon való járás-
kelésre a ieges halásrat,

A balatonparli {aivak népe régen rendszere-
sen halászott, Tihany meg egyenesen halász-
íalu volt. Á l8. századból fennmaradtak a
Ha|ász-céh emlékei. A hatászok §zervezett
c§opórtiai! a Balaton meliett halász-bokrok-
nak hívtrk. Nyáron a főesemények egyike a

:*regb*n iáró gardának, a Ba|aton ,"hering"-
ién*k fogása volt. Télen a lustább halak, a
pon17íélék csomóba bujva a vízíenéken ta-
nyárnak" A, ragadozóhalak; ;r harcsa, csuka
í§e8 á nenle§ ba}xtoni fogas ilyenkor is fris-
sen úszkálnak, különösen a iékek környókén.

§,&
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A halászok lábukra |égpatkót kötnek, hogy
: síkos íelületen el ne csússzanak" Rámennek
még a recsegó-ropogó vékony"iégre is, a gaz-
drg zsákmány reményében. llyenkor kerítö.
hálóval (,,öregháló") és saiátságos. ösi nevű
szerszámokkal dolgoznak. Nagyiából tégla-
alakú területet ielölnek ki, amit le fognak
'halászni, azaz ahol ,,tanyát vet-
nek". A hálót egy na6y léken
bedöntik a vízbe, azután a ié8
alatt, rudak segítségével, lék_
tó|-1éklg nyomva széiielhúzzák
a téglány rövidebb oldalán,
Nehezékek az aliát a íenékig
|€húzák. Most a téglány hosz-
,szanti tengelyének irányában
lnozog a háló, a két szélét htle-
ák az előre kivágott lékeken
keresztül. Vé8re lassan _ ósze-
zárul a háló és a bedöntó
lékkel szemben összeér a két
vége: a halak íogságba estek,
Közben néhány halász a ieget
ütögette a hálóval szemben, hogy
a szökni készüló halrt vissza-
riassza. Szerencsés íogásnál annyi
hal van a hálóban, hogy ki kell
az ,,aitó".léket tátítani, meft
nem íérnek egy§z€rre. A xák-
mányt kiöntik a iégre és ott o§!.
tátyozzák. Legnemesebb balatoni
hal a fogas. A másfél kilón alulit súlló-
nek híviák. Legtöbb a keszegíéle silányabb
,hql, amit régente besóztak és a szl3orri nagy-
§ójtöt tartó rutének és oláhok vették meg,

hogy husvétig azon élienek. A legszálkásabb
halakat, az apró küsz tömegeit hallisztként
baromfitakarmánynak adiák el a sióíoki halász-
telepekről. A pikkelyét ir elteszik, mert ebböl
készül a műgyöngy, Ma már konzervnek is
íeldolgozzák a balatoni halat.

M&ik téli foglalkozása a balatonmelléki

i..Jl. \.,\.
- *,4;'' q-.

lakosoknak a nádvágás, A nádtoló különleges
szerszám. Kaszáhor hasonló penge van két
nyél közé erósítve, amit a jégen tolni lehet.
Az ezzel learatott nádat kévékbe kötik. A

legerősebb, legjobb nádat tetófedésre és mis
építkezési célokra adiák íel, A többit íeltüzelik.
Sokíelé a le nem aratott nádat íelgyuit|ák,
hogy a következő nyáron szebb nójön a helyén.

A téli Balaton nemcsak a tái §lép§é8e é§ az
érdekes népi íoglalkozások nriatt hires. Nagy-
szabású sportélet íejlódött ki a nagyobb íürdó-

helyeken, rrrint Balatonfüreden,
Keszthelyen, §ióíokon.

Aki igazán szeret és tud kor-
csolyázni, annak a jól beíagyott
Balaton korlátlan lehetóségeket
nyú,it, hogy szenvedélyének hó-
dolion. De a magyar nép is is-
mérte a korcsolyát, csak nem
vasból, hanem a ló szárcsontiá-
ból kószítette.

A íakutyázás iellegzetes bala-
toni sport" Szántalptl székbe ül
bele az ember, és két szeges-
végü bot segítsógével száguld a
jégen, A vitorlás szán, a iégvi-
torlázás is divatbd iött úiabban.
Ez nrár több hozzáértést klván,
hiszen a vitorlát figyelni, ke-
:elni kell és a ieget is szemmel
kell tartani. Dunántúli cserké-
szek, ha a téli Balaton mellé ki-
rándultok, a sítalpakat se feleit-
sétek otthon. Hiszen a Balaton-
felvidék hegyoldalain pompás

sí-iskolát lehet tartani kezdők számára, mi-
előtt a messze Kárpátokba merészkednétek.

Viszontlátásra a Baljon jegén ! __, _,' Udvardy Mik!ós

FARSANGI NÉPSZOI{ÁSOK
A frrrsatrg crcdaiilcg tt t$,r,$*z rrreg-

jörtttllrltlek iitrne}re. Nenr rnesszc rnár
a? i(lő, aniktrt, o tavir,rrz legl,őzi a l.elct,
Ósidrik ítu nrintlcn. rrírprrril tncgvolt.ak R

l,rrvaszkoadő iitttlclrok, rncl yek na,pja.irlk-
lran a farsarrgrrt olkotjá}. líintlonki
öriil irrtlrak, lrogy o tirl rrelreaírl túl va-
gyrrnk. Körclog {t íü,yasz, az írj óletn nz
új ternés.

Ktlprlink a fa,rsa.tlgi irlijszakhoz rrsai,la-

§ok hclyt a larsrtrtgrr'lás rrzz,al kt zrlii-
tlik, hogy ki,ássák azt rt llalat k borl,
ntttclycl a rrtultílvi lcgtinytrvatáskor a lc-
gótt},ck tr kotlsnrt liiltljóbtr órr{ak. üttöl
kpzilr.o a?,i.án háiiltv[zt! szrrrrlóig lttrtotl
a. sz,akntlutlan e ví,rr-ivás, tátte.

A mai rrctréz irlökbcn terIrtégzct,tlr*ott rt

ftrrsartg tcrrlrtirizol.tr is rrregvrill.rrzik, Ktl-
v(ls(tl)l} ez ovós-ivíts, rrrtrla{:sá§" l{r-.hóz
irlűkIlrln rrrlrtr illíi.

a;i,.

. .A,.kiszcháblr" tllteltttll;írsrr, vizhcvcl.ilstl
a tól. a,z ói.v tlllcntctósdlt jcle,ni,i. Btlltlott
közsílglren póldául egy rtirlra rrkrrsztotl,
szalrualrábut női lnirálla iiltiizlctllck, A
rírdnál fogva rrru.§agra. cnrelik, órrekgz<is

nrcrrotbon kiiriilhortlozzírk a íaluban g
végül vizbe vctik.

Nómel,y vidókon ilyorrkor tartják &

legórryrrvatást, A íe.ltrsclrtrrodett lírit
szcrtartásosarr avatják lcgélrrryó. NóíI-
rátlbarr az avatarrdót ,,rntr§kcregztelik" §

..keresztapja" kijolcllti, hogy az ó drÚ-
tjzaja mától foEva ltlgóny§zá,nbe m{]gy.

12

§ok }rciyen criipróbát. kell kiállrrnia a
legi:nylrck. A lagilrryek v*zetője, a lei.
§ón.1,5i.6 jetöli ki, }rogy kivel kcll bir
krizniu, -- ha. voszil,, kót lrónap nrulvu
újra birkdrzik. nrnig csttk ncrn győz. !.]k,
kor nztán lrrintlcrt legóny ráüt (|ílyct rrrr.
nak jc|írii1, hogy tlilketűriirrek ós rrrtgtrdel-
rnosnek kcll ltlrlrrie ,r,, itlőstlbbckktl
snetnbcrr. A fclavaloti legtitiynek aztárr
joga varr rlrlhárryozni, kor:sütálrrr. filnr'ltra
járni, a táutba lárryt hívni,

--}.E,r' rszo,,tr!
É":m,,*Hlo,
,ii,Iifl"n nr€arn is:

i,,*§*:*;*"í**,
;, i,""Tríí'ili}u,ou.

fr;*";x;,*u"''
ixx.fr,iíji,
"rng a' id.s.rn.

ffi,.lfiff,
l(ancsórrr tcrrlrát
VE§ze§zofíton_
P nern iszom,

Nem iszorn!

kozó rrópi szokóxokat állrázoljók,

zsőmbohy Lolac



}llREK
Á ,,§nraltc!t" vÉgetórt. §ok kedves, élve-

zetcs órát §z(,rzett mlrIdnyájunklrak. Hálá-
san köszörrjük Fábián -GÍula 

hócsinnk,
Kórjük, írjori nráskor is nekttnk l

55.í. §z.' CsnJághy S. os. es. decenrbcr
l7-ón tartotla szokásos karácsonyi tea-
estjót, A karácsoItyi hangulatot a kaiácsorryi
énekek, versek és a gyönyijf {i r:sillrrgó
karácsonyfa sc§ítették elő, A délu[án cscr-
kószvidárnságban és lókedvben telt cl,
Azonban a iókedvben sem feledkcztürrk
nreg a harctéren küzd6 honvédeirrkról ds a
telepítési akció javára is gl,üJtöttünk. Az
.ünncpsógürrkön résávelt dr. IJecker Vendel
tallüByi főtanácsos m, kir. fóiguzgató i§,
,aki a *§apatot mcgdíc§értc a ,,Jó munkáért{'.

A *zőrcgl 5ü§. búró Tallldn Béln cstrké*z-
axuptt 10 €ves íennállásának me§ürrncplé-
lsére 1042 Január ,l-én vid/ttn farsalrgi cslel
rendczett. Áz elótrdásurt jelcn volt a közsóg
,§zítre-java; {iyuris Károly egyházkózsdgi
képvlseló kontoty szavai után trófás jelcnc-
lek, szavalatok kiivt,tkczlek, Legszelrb vtllt
mégl* a legutol§ó szám: tábortüzi bemrrttüó.
NtiLákkal, Jclcrret.ekkcl mesóltük el kiizön-
ségülrknck, hogy hogyan Jtltottulrk e| lrli
,.ebbcn a kutya világban" is ,,csakazérlis"
táborha. A köz-el hárotn t'rra hosszal tartó
előadás után a közönségünk vidáln lólok_
kel távoz.ott: csapatutrk-crkötcsi és arryagi
sikere lnegfeleló. Sikerünk lijabb bizon5,ítttka falu cserkészetének létjogosultságára és
§2ük§óg€§§é8óre.

(iyllnrölcrtcrmoizlóBl. rröyérryvórlehnl és xző.
lőnr{ívelést ottl íonlolynmot rendcz a? É)szak-
pestvármegyei Gyttmölcs_ és Szólóterrnelók
HgyesüIete (Budapest, Y., Mária Valéria_u.
12. Teleíou; 38§-654) a l!{ücgyeterrr §tezó-
§azda§ági Osztályán, l}udapest, YIIL, }isz-
'terházy-u. 3. sz. alatt a földszinti I. sz.
tanterembell, A tanfolyam január 19-én
este 6 ílrakol kezdódik és nrárcius clejéig
tart. Reiratás és mlndctrnemfi íclvilti§osítás
az Hgyesület hivatalos helyisó§tbcrr na|)otrta9*2 óráig vagy az elóadások elótt az
e g,*-etenten"

PÁLYÁzer
A Va§- óg Fómgyiijtő Központi .lrtrrla

örtonítatt tlonnürrket, hogy vag- óg fórn-
hulladék fryüjtési versonyt kívárr ron-

",denni diókkaptóroeok, coorkészek óe lo-
vonték kiizött. Á pílyázat foltóteloi a
követkeajk:

1.Tankerületotlként két-két cserkész,
,diók vagy lgvelrte díjat krip a Ve§- é§
tr'ómgyiijtó Központí lrottától ü. ]eg-
n&gyobb, e§yéli teljesítmény jutalma-
zÁsara.

2. A teljesítményt lrásban kgll iga-
zolni a pályázó tanárjának, esorké§z-
tiszijónok vagy leventeoktaiójónak.
S.A díjak a köl,etkezők:
l5 drb'kerékpár (a brrtlape,rti tankerü-

loti pálytízók sz{ímára kettő, minden vi-
dóki tankerület számá.ra €gy-e§y ko-
rókpr{"r;

kót brrdapegti, cgerkószuek, diáknak
Te§y loventónok nyolonapoe balatoni
tartózkodá* negyvakációbaD, vasúti
iogy, z*ebpénz, Angolparkba, Állat-
kgrtbo. továbbá egy moziba szóló JgÉíy-
gyol.

4. A pályaaatokat a
rotséghoz kell kiildont
m,á.jus hó 15-ig.

§. A jrrialmak odaliólógot háromtaaú
birottság végzi, amelybort a csorkószet,
a lerentemoz8lelom ó§ e Diákkaptar §zö-
vtttgéB 1-1 taggal kópviseltoti rnagát.

ez,ór*koztrrllírrirra kis rnúaorrrs elóatlr{st
rtndezlti,i, a lrrrdaposl.i r.seirké*zkariiletjairrr&r I7-én., a Jrrrónyi-utcai Yöriiri-
koroszí, katorrakórh&zlrarr. A sz*roplők
rrem akartak vatélkedrri rsertr a Ntuueti
§zinház mürrószcrive], §§In &z cgyotónii

énekkq,rrrkkal. Cóljuk Ós,upán &, yolt,
hogy srrbogiilt honvó<lcinbrck néhány
pere,es sztirakozt&tó mü'§§rt nynitxanak.
§)zzo1, a csokólysóBgel próbálták ki,
trtrrtatrti lrálr6r"iu}at ó§ §zcratetüket.

Takarékosrári okokból ezerrlúl, rrsak ogy
gzinbrrn jolenik rüo§ rr lríagyar Cserké§i
lroritékoldola, § a c§arkószbo}t c,ddisi
uzínr's hirdetósei ix egyszíníick loxzrrek.
Remrtljük, hog;, kerlvcs olvasóink époly
szoretettgl fosuttják lapunkat sziirkóbb
köntiisebon, mirrt erldig,

§uuoö Jouluo
-},,,*tlft**i**ttx.
|tárrrly Púl, a iltagyar , (]§eíkész lltutlka-

társa küldi Ujóvt üdvözletét ós jókl,t,árr_
ságait l.'irrnorszúgbóI. { ;r..-,|.

Á görlöllöl 14. llákílczl r:strkószek hetle,
henlei kiállítósának egylk legszehb drrrabja

{ Kulhi Albert íelu.)

Marosl:rlsrlrhclyl.rr a, rno§t bc}vtlzel.ett ál:
larni korryórJegyrrket a erierkógze.k }ilzbo-
siteltók ki a fog.yngztókiizörreógne,b. Murr-
kájuk két napíg tarirltl.

Téli tábor az A|íöldön
Kocskcniétrő! F'ehértó feló iohog a ,,bu-gacl expressz". A láző utilsok között ilz

clócsarnokbrIn négy ituzzadl,ra tömiitt háti-
zsákti cseriiész fifi ulazik. lJeszélgetnek, ,\
121-cs cs, cs. 4 8rsvezetóje, a t/rtdgalarn-
bokd, a liec:skólré, az Oroszlánoké és a Tig-
risekí., lzgutottalr, tárg.valjírk elórc terveikel,
lícgtudjuk. hogy í.'ehértóra mennek a cstr,
kósztan.vához télitáhorra, A tavon jól lehet
korcsolyrlzní. l)e utár nre§ is állt á r,<lttat.
A nógy íitl v*sta§ öltözetében, az oltlal-
szijon a baltával, vállrrkon a kis crierkész,-
puskával a feltiletes szetulóló elótt ri$y fest,
mlüt egy fitrn katonai járőr. Máris a taírya
kis parancsuoki szotráját í{ttik, amit hirtelclI
lre is renrleztek tnár táttoti lakóhelyül, Iitlln
duruzsol a kályha, ők reggelijükct íog3,aszt-
Ják. kiltn a hatulnras jégtü|iör csi}log a téli
ttupstitésbelr. A korcsrrlyázás után mil.r-ell jól
esik a tnagukíőzl,c ebórl és t,acsora, ttril3ielt
szóp a holrlvilá$os óltszakábatt kort:sol.yázni.
mllyen jó n vlzzcl elöntött er<ló tái között
siklatti a jégon, u lassan hulló hóbarr. és
váglri a íriss sértetleu, tiszta havat a kor-
tlsolya ólivel. i\lilven ólvczet lneglesui ü íázó
mndaralrat, á dldergó, félénk, kis ózekct és
nyomonkövetni ókct a írissen hullott fehér
hóbarr. }:]zt csak az tudja, aki maga is vdgig-
éltc. F]zt lrcm lchet íeledni. Nern lehet íelerlni
a tanyai ójtszakát, lt ropog(i jcÉct, n íén},-
ló holdvílágot, a zrlzmarás erdót,, a hóval
l)orlt,ol,t slk mr:zót. czt ll2 iga7.1 c§erké§z
életet, Cserkésztcstvdr, ezt te ii megleh(,ted,
tlctn,kcll a hcgyck közé menrred téli táborra,
ha alíöldi vagy) vagy ha ttittcs péllzcd.
'fittálatok is varr ló, vun jég, van erdó,
nálat,ok ls oly szép Perőfi Alíöldje, náIatok
is oly szép a puszta tólen.

ítóthey l'rlkkol í,ntos
. ö. v. o. V, T. ta8Diákkaptár §zö-

leské§őbl' 1942.

FÉNyKÉpÉ§z§Tt KFT.'

nüOaP§T,{l, ffiDnn§§Y-Úr §
Telefon . l2-7r,78 * 6skerG§ztény cég
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üzeru Az M. c§.
l)" riz., Celllírtl. Vállalkozástok rna lnár alig

idószcrű. A rrrai irrdiánok rnár egyáltalában
rtcttI aztlk, akik 1ronrpás óseik vrlltak. lltrmatt-
{ikát és csztrtúti_yktipel kerussetek valamivel
közc'lebb, póldául idclraza, Aki keres, talál t

l{a pedig min<lcrrkópperr sc$ítelri akartok,
ne az északatnerikai irrdián törzseket segít-
sétek, btrnetn a ceglédkörnyéki tnagyarokat.
Hazánknuk is többet haszrráltok vele.

Párdueok, llorlor. Hol van már szeptem-
ber ! Csapatlrirkértt rnegkésett és lrosszút, is-
mcrlc[ó <:ikknck ncnt elégórdekes. lrjatok ar-
rtil, mil5,ctt az otttrotlotok, mil csilráltok most
stb. -,.] V. Nt., lü. llcs. 'Ilizony 

a beküldött
két vcrs mó51 ntessze van attól, hogl,a kiizól-
lretók sorába keriiljön. A tárg1, jti volna,
a forlna ellonben gyenge.

,rllógi olvusó." Bárntilyen ré§i oil,asó is
valaki, helytlsebb és cscrkésziescbb, ha sajál
becsülctes nevót írja allá levele végén. Anná|
kevésbbé varr oka álrrév mögé bújnia, nrert
scmni rosszat. sértót, bántrit nem 1r. ,Jobbatr
-szerctem a szembtnézó olvrrsókat. Nóvvel
ellíltott levélre szívesen fogunk r,álaszolni.

KÖNYVlSMERTET ÉS
§zörédl llrrrru : 0hsz rrrrrsoly. (Stádirrnr

kiadás.) ltálilr tnúr,észeténck lqgjavát ttru_
tatja bc kiirryr,él-ren a szcrzó. íiszalr-Olasz-
ország, Velence. Irirenze, \'erotr és a többi
olasz művészváros halhatatlan kincsei sora-
koznak fcl, Nclrrcsak cgyszer{l isltlefctter-
jesztő rrlvasrnátty, hanctn igyekszik közcl
vinni az olvastit ltália ntüvészetének ntcg-
értéséhez. Aki járt Olaszországbatt, szcreti
ltáliát és a múvészetét, legkedvcscbb ba-
rátjaként fogadja tlz ,,Olasz nrosolyt".

.I klr. llagyar llgyetentl \yomdu kiadásá-
ban jelenik meg a kiinyvbaráttlk ifjúsági
könyveiItt,k s()roza[ít. Az első körrl,v §ziru
Béla: Bécsi linla, muggar lolJ t:IIníi mutlkája.
A. szcrző liesscnyl,i Györg.v óletének azt a
rószét írJu le, amikor a mag},ar nentesi ktirla
vitágából átváltozik ds mag5,ar honból bécsi
testőrséghez kerülvc rnűvelt ttltigJ,ar ifjtlvá.
AZ escmények leírása ós szép mag5,ar rryclve
felnóttcknek és diákoknak egl,aráIrt poln-
pás élvezetet n;"ujt, Bessenyei György-
gyel együtt é|vezL az utazás györrl,örűségél
az olvasó is. lJécsbe kerülve. a hőssel együll
tatrulja nregisnlerni az entber az akkori kor
császárvárosátrak ós líárla Teréziárrak ólt,l,dt
rlgy. ahogy irzt a Inagyar tcstőrök nteg-
ismeték. A párbeszédek az ulazás alatt és
a Burgban megvilágítják elóttüilk a kor
íelfogását és Bessenyei Cyörg},bell a nlagyar-
ság ébredósét, lehangol1 édes _anyanyelvének
szükségszerú kiművelését. Ára félvászon-
kötésberr 5.80 P.

Áz Alhcnoeunr kludásábun jelent. meg
Rilián Zoltún: Sokatlud.ó köngue, A könyv
tulajdonképpert Zoltárr bácsitrak a Studió-
ban a gyernrekekkel elhangzott beszélgeté-
scit tartalntazzá, T\ri Polgár István raj-
zalval. A,z olvasrnáttyok és a rajzok lrenlc§ak
a kedves rádióórákat tarázsolják olvasás
közben elénk. Azok számára is tanulsá§osak
ós érdekíeszitók, akik Zoltárr bácsi beszól-
getéseit nerrr hallották a rádióban. Csak
rréhálry pél<tát emlltünk az elbeszélésből is.
Az ejtócrnyős gJ,ermekek iskoláját, a sí
történeIe, a pétrzverés, a csillagvizsgáló
intézet leírása. egy igazi mcse eg!, herIrl,ó-
ról . . . és így tovább. A könyv elviszi olvasó-ját, feltróttet és §3rermeket egyalánt a ter-
mészet Tilágába. Befejczésül nagyszerű
történetekkel, illetve beszélgetésekkel kelt
érdeklődést a bélyegsyüjtés iránt...

Felkavart ró0l aíúr. Ciökmei Sándori,er-
seskiit"cte (ITx<rdus kiadás). A verseskötetek-
nek ncm a megszokott, néha talán lneg is
rlnt fornrája, hanenr egy flatalernber egé§zelr
fgyéni naplóJa -- versekben meglrva. A
napIó történelmünk legsrllyosabb éveiről
szóI : í913-*1920. Vílágháború, forradalom,
Trianon. . . Ugy, ahogy egy íiatalentbcr
látta és átélte. Tartalmát az egyes íejezetek

Kocsmaudvar, port zene,
lábdobogás üteme,
a pikula meg-me8szólal,
tárogató fel-feljajdul,
igyál, pajtás, ety kupával,
nem menekülsz meg a baitól !

,,Megismerni a kanászt
ékes járásáról".

Tombol a kedv, szól a nóta,
ú1 pohárral, ú1 kupával,
keserűség ó boráva]
koccints, pajtá§, a komáddal !

Porfelhő az udvaron,
hajdútánc van, antyalom,
,,Török bársony süvetem,
mo§t élem gyöngyéletem !"

valahol a távolba'
egy falu ég lángolva,
valahol a parlaton
kuruc halott, na8y halom,
Hős Rákóczi lobogó|a
alád állunk ml még úJra.
,.Fakó lovam, a Murza
Lajta vlzét átússza".

Hej, paJtásom, Tar Balázs,
táncolJunk, az ant\lalát,
Járluk el a kopogót
ilyen kedvem §ose vót !

Ma még élet az élet,
holnap talán nem élek.
HeJ, galambom, työng}rvirágom,
piros élet, fehér álom,
All a tánc az udvaron
haJdútánc az, 8alambom,

Piros dolmány, §árga csizma l

- Rongyos dolmány, lyukas csizma !

Kettös pisztoly, fényes kard l

- öreg fokos, rozpdamart !

De sose bánd, kenyeres,
koccintsunk, amíg lehet.
UJ pohárral, ú1 kupával,
keserűség ó borával.
JárJuk el a haJdútáncot,
szakítsd el a cslzmaráncot.

,,Leszakadt a c§izmám szára,
Jókedvem van, ördög bánja"
és ha szól a trombita,
hát leszünk halálfia,
metverlk a rézdobot,
elhullunk egy száli8 ott.
De amíg ma tart a tánc,
heJ, paJtásom, Tar Balázs,
táncoljunk, az antyalát !

JárJuk el a kopotót,
ilyen kedvem sose vót !

Fazakas Miklós

Fillérekért !óízű húsétel a N Ö T É N Y II Ú §.tról
!0 dkg. 4 §zeméIy ré§zére. Ne_ *H#,'Íj:llÍÍ,T*".hÍl:.',Íj"J:,:j*l""-:]--i:
gyobb-rendelé§nél árengedmény. l3uilapest, II. k'er., Fő-utcB 79. I'elefonl 167*-769

i<16sorrendberr, érdekesert csoporiosItJák. A
versekközt akad nent t,g},. altlit üttnepéll,t,lt
szavalni lelret. Egyet eg}:ik legközelebbi szá-
munkban mutatunk be.

\'6rtrerr ós vasban. l)ör,ényi Nagl- I.ajos.
(Stádium kiadás.) Nenlzetünk legnrozga|-
inasabb, legrornantikusallb koráról, a 1(i.
század második feléról sz(tl ez a törtórrelnri
r€gény. Hősei nenr híres lradvezérek, hatal,
más fóural<, ltanetrr cgyszerű hétköznapl,
szürke emberek: katonák, jobbágyok, vóg-
vári vitézek. A ncmzet történelnlénck núv-
teleIr szereplói, t]alás f)eák István lovas-
hadnagy típusa a kisembernek, aki hűség-
gel tetj-estti kötelességét é§ készséggel vál-

lalJa a reánchezedó terheket. Szcreplói nem,
szavaltrak, rr€m,,llagyvonalúak", hanent
egyszerűert, póz néIkül cselekszik ázt, amit
a Gondviselés szárrrukla kiszabott.

,, llulyar hqrllt udógító t íll u §zl allrr-vonalon."
lrtu Góbor Áron. Közvct}ett, szlttes szavak-
kal rajzolja elénk, a tőlütrk messze lezajlo.t
lrart,i esetnényekel és rrrcgfigyeléseit,

I,]ddlg <:sak hotnályosltIr ismert dolgok
szltvnilt kcrcsztül közel juttrak hozzánk ós
íg_"- érthetőkké válnak, Közlósel izgalmasarr
érrlckesek, idószerúek és igazak a szovjet
valódi arcáról, melyet ed<lig a Sztalirr-
vonal, mint egy valóságos kíttai fal gon-

- dosan elzárt NyugaL elől, A,z orosz nóp
rninden rétege képviselve van a kisebb-
nagyobb események történeteiberr.

Ezenfelül a magyar honvédck hósi küz-
delmelnck is hű képe ez a könl,v és elevcrt
beszámoló a nrodern haclviselésról, az ítj
§urópa nópeinek koreszteshadjáratáról.

(H. }'.)
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RC)VATVEZETÓ: FODOR

LostyÉn §rlndor l Kls kutya, lugy kutytt . . . Irz a legújab}r
kutyásköúyv" Sz<irakoztatva" a §zépirodalom eszközeivel viszi az
embereket közclebb le§kedvesebb háziállatunkh<rz, Mondhatjuk,
hogy népszerűsíti a kutyatartás ismereteit. Az lró Poszda nevü
pulikutyájával társalog és lgy adja eló, legtöbbször tréfásan a
tudnivalókat. Az iró az okszerü kutyatartás barátja és elltél
rrrinden övatos ttilzást. Nemcsak beszélrri turt a'kutyájával, ha-
nem együtt is órez ds egyet is ért vele. A könyv gyönyör{i kutya-
képei Vadas Ernő művészi íéttyképíelvételei. Kladrii dr. Yajna és
Bokor, Rudapesterl.

A hfi tutya ós a szegóny eselódleány. Budapesterr Jarruár
12-én a Csi\ágó nevű váro§ré§zben az utcá[ hirtelen meghalt egy
ismeretlerr leány. Á halott mellett egy kis kutya kuporgott szú-
kölve. A rendór a pórázt kezébe vette és a kutya elvezette a
halottvlvóket oda, ahol á 18 éves leáriy szolgált.

A nagyváradl állatvódő egyesület rljjászervezői rnegitrdító lel-
hívást tettek közzé a Naggudrad. c. lapban, Szeretettel hívnak
és várnak tagjaik sorába mindenkit, akinek csak egy csöpp szere-
tet é,s szánalom is van a szír,ében. szenrbeszá.llnak elóre a várhatr'l

tllerrlrrrondásolikal ós kifogástlkkal,. Llil,atkozrrak az állatok lrasz-
nára, szolgálal,kósz, étző szervezetükre, másrészt az ember belátá-
sára és nemesebh felfogására, részvételére. Hogi, élhetnénk állatok
nélkül 9

A szegedl állaívódő egyesület elrröke, I.antos }Jéla válaszol a

l)élmagyarolszág című lapban egy íelszólalónak, Az illetó szóvá-
tette, hogy a szegedi Dóm-tér.szelid galalnbjait ernbertelenül pusz_

lttják, lövöldözik a közörrség szeme láttára. A galambokat bol,
dogult Klebelsberg I(unó gróf telepitettc oda és pusz|í§lsuk bot-
rányt okozó nyilvános áIlatkínzás. Az állatvédő egyfitlet lnár
m€gt€tte a lépéseket minden irányban, de nent akad gazdája az
intézkedésnek, mlndenki nlo§§a a kezét,és a galambirtás csak továbtr
íolyik háborítatlanul. ll{i is felemeljük tiltakozó szavunkat a bar-
trárság ellen. tliszetr a szelíd galanrbok minderrütt kedvcs látvÁ-
nyosságai a városoknak óstalkalmat rryujtanak az embereknek egy
kis telki örötnre és jótettre.

FlGYELEMt
Felhívjuk <rlvasóink figyelmét állatvédeltrti pályázatainkra,

ruelyok lapunk december 15-iki és,január 1-i számában jelentek
rneg és április 30-ikáh jÁrnak le. Kérünk mitrden érzó szlvű embert.
hog5, a rragy hidegben é§ hóban vó<lje szenvedő állatainkat,kü-
liilrii§en l sza}ladban til6 tnadarakat és lrasznos vadakat,

őnsvn zur őK TANÁcsKozo J A
ttovATvEzETő : cúLAlz JÁNo§

KözölJük az ldóközberl beérkezett kérdéseket és kérjük azokat
a tapasztalt, ügyes órsvezetóket, akik valamelylk kérdésre jti,
kiprrlbált megoldást, bevált módszert tudrtak, írják nteg az MOs.-
nek. hogy rovatutrkban közkinccsé tegyük. Ime:

1. Lehet-e az órsben olyan titoktartást íogadni. atnell,nré3
a rajpararrcsnok elótt is titok ?

2. \Iihetcm-e órsirmet zetlei clóadásra, Operába ?

1l, [log."*an gyarapítsanr az őrsi vagyorrt ?

,{. l-{tlgyatt békitsek ki kót veszekedós órsi taíaot ?
.l, \lit csináIjak a íitilrkal, lrogy ö§§zetartsanr óket ? Az egyik

tárrctll. a nlásik többet jár'moziba, nrint összejövetelekre. }Iinderrt
tne§próbáltarn. de erednrérrytelenül,

oT,T:}l o N, Kl RÁ N o U LÁsoN,
rÁgoRBAN A csERKÉsz

$lt

4 noprzokon ót tortjo

frissen és forrón vogy
hidegen ot itoll o

18 órós

0Rl01{
l(opholó :

r:::*r,Íii;,,. 
l{ 0 P H t H E K

,'BEBE" LEvEsT FoGyAszT,
mert |0 perc alatt
megfőzi, s€mmi
nem kell hozzá,
c§ak yíz. Legelső-
rendű magyar
nyer§anyagokból

készült mind a9.féle

,,BÉBÉ" leves.
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bajusszal szökellt a
|ragy§zoba tiikre cló
ós mintcgy önma-
Hát jelcntette bc
fcrrnhangon:

- Most ltiivetkc-
zik Bajnok Rill
izomcsorla ús cgytn.
súlyi fcncmón eló-
a<lása !

- Nem letronr(rt?

- jött cló arryuka
1riros, tollas kalap-
jiiban, cruparárrcos.
bó nadrágban, telc-
csikrlzott ki.ppcl
Pista

tJsy tudorn,
hugy fclrcrrórr
lclkcrrdczctt Bajnok
Bill. - de nrost fi-
*vclj idc!

i\z izrrnrcstrtla tl-
tiint cgy pillarlatra.

.tztliIt viill:irr lrozta bc a lt:rgy var;rlri-
tlt sz.kiit.

* Ktltszítz kilri * rrrou<lta nt(.ly harrgrrlr(,; úgy tt.tl. nlirrtha sziiruyü nc}i(.z tcihcr
rtnclltt,.

- Krrkurikti ! .- r.ikkarrt<rtta cl llutríl
}'irta lrohric. nrajrl krlt kuptafiit iisszeüiii-
gt,tvt,. irtóztatt'l zcnullorr;,il isiniilt.

Egy <larabig viillvctvt.rnűkiirltck a cir-
kuszcsillagok, Pista ordított, rnint a sak:il.
bukí't:nc<:t csirlúlt. Plrlkri 1lctli5 ki,t rzúkr.t
fektette a vasalrideszkrit is aán mászkátt
vd,gig,

,\ bohr'>c írl kósóbb f iilItissitcttc jclrnr:-
t, Ncrrr_is §gy§?er, }llíisziir kalap áelvctt,§l, i]§II_1_1§ §8y§?er, f.l()§z(lr xirtap n§lyctl

cgv_. muf [ot tctt a fcji.rc. azllin anyuka
*uvik troltgv,rlá iáha h,iir F, ,lr,',hL; :ilt;i-

zét, Ncrrr_is §gy§?er, }llíisziir kalap

cgy,ik pongyolájába bírjt. Ez uttibbi iiltii-

()lvlrrr tlIrrrórrybcrr vrrlt ri,sz( cHy cstc Pistiirritk és öccstltlck.
Pllklirrak. mint talárr nróg soha. Rpitkejuk elvitte őhtt a ..Csorlá-
lal<r:l Cirkusz" diszelőad:isára. Ncnrls<ldá, ha Pali aznau {.iszaka arr
rilmotl_ta. hogy ó a világ legcrósebb emberc. aki íélkéziel"fiilcnlcltc
az cgú.sz osztiilyt - a díszcs, maga§ba taittltt csoportozat tctcii,n
ott vott móg a pcdcllus bácsi is. - Pista viszont bohócnak álrnoátl
rnlg,ái,.q kiizóusóg kedvencének. Éppen javában hajlorrgott a tap-
rolók clótt. amikor rcggel felköltöitók. -

No, szó. ami szó, az álour nem valóság ús a k(,t tceórtvkc
csalódva ébredt. hanem aztán, ebé<l utiin, lzó-n álmukra és iz i,sti
clőadásra gorrdolva, Pista odaszólr Palinak:'

_ 'fc, ,öcsi. mi lenne, ha cirkusz,osdit játszanitrrk?

- Vivát. Soroksór! - uyilatkozott ócsi és i,.tn biilcscn hozzír_
fűztc: _ Annál is inkább. mert apukáék látogáióba indrrlnak,

pista bólintott:
_ Igazaó, vaü. ,Amíg elmcrrnek, kicsit cló!ószülhctünk . . ,

,. Er5_ny_onlban hoz.zí is fogtak cgylrómely dolg<lk etökészitú-
séhez..El6ször is mcgállapodtak-abban.'hogy Palkó irónrűvész lcsz.
valamint c5ycnsúlyoztiba]nok. Mi kcll ehhá]' Nern sok. Trikó van
a szekíónybcn. apuka, cgyik nyakkcndójc jri tcsz szóp, színes iiv-
tlck, chttcz csupán m{,g bajuszt kell festeni, tussal,. -

- A tust hagyd etól - intézkcdett Pisti. mcrt ó zcncbohócot
akart alakítarri ós ecélból eltökélte. hogy a tus segitsfoével .,csuda
pofát" íest magának. A_ továbbiakhoz 

-elóvarázsoita 
a"szei.érryck-

böl apuka_egyik, _ _ncki hónaljig i:ró - nadrágját. úgysziirtdn
anyulta tollas kalapját.

MiIrdez csak clókészület volt, mel.t Pi§ti és Palkó nrés ..civil-
ben" voliak, amikoí jó szüleik benyitottak hozzrijuk búcűziii,

* Jók lcgyeteh, 5yerekek! Hétrc visszajövünk. , .

- Kczitcsókolom, kezitcsókolom! - zűEta a két lcelrdö cir-
kuszi ,csillag és alig csapódott be az elószÖbaajtó. máris lassau
hozzáíogtak az óltöaéshez.

Palkó hamarább lctt készcn. lznrait rncgfeszitve. hosszú feketc

zctbcu többszöi mcghcnrpcrgöziitt ós hol
tnekcgctt, hol ugatott. Hatiirozoitan sikcrt,
vrllt: fiilcg örrnragának tet§zctt,

jobbra íor<iult.

. , . , Minttjárt _se_títürrk_ czcn! - jiitt bt u(.hiiny csrirönrpiitii
bjrclogícclóvtl az cltürrt botróc. .- Lc Ícll szorítatri i csoclaléi k{,t
v(.g(,t.

Ez.rncg is tiirtúrIt. .\ tlcszka tgvik vd.gót cgy karosrzékkcl
rryrrmtiik otla a tiir-
lil,'lhoz. a rnásikat -- "d--

,ér*az odavonszrrlt iró- ,<3 ' ''',
asztal (s nógy ery- / '' ;'a§ztal c§ ncíiy e8y- / / ,, !

másra halmoztlti 9- -*\ ' JL.ri[ ,agriti.ti. 
-i.. \'' tf'r-^/

csodásan sikerült a
szerelés,

A botróc a mu-
tatvány alatt össze-
vcíte a fedóket, az
egyensrllyi f ene nórr
pedig végiglópegc- \
tett a deszka élí,n.

Mikor lcu6rott.
czt nrondta:

- Happ|
Aután mind-

ke ttcrr mámorosan
hajlongarri kezdtek.
Csoclálatos sikcr. . ,

Az újabb szá_

§ 
-1t_.J,

h. í€rr,'1 
..,y,'!iTí.'fi1

K$o,SgT! ':-,-=
, r 'r'i"i.ld

-jj
:l

fi::," :ü:"n ',;}í; l'F§"" - l l
rakotl vizespoha_ra- L7 l li ] lkai összcvissza ko_

+uu*

{-zr" ie,t

co€ítatta cgy karrál_ 't §tts;rlrirlt'szliritr lltliszlrlilt rtlgig, ,

lal. Kót pohár kissó ,.e l is giirbült". dc a siker igcn lragv vrrlt
Bill rncstcr mrrst rzékeket enrclt a magasba.
-- Ütszáz kilíll - hirdctte ki idónkirrt tz credmónyt,

-Nyihahn! - nyilatkozott a bohóc úr, czúttal már eg1, lc.
pcdóbc burkolózva. fcjén a szőlőmosílva.l. - Nyihahl. "ói'bru-haha!

palkri új ötletkéut arryuka rrapernyójót szcdtc cló, kinyitott;r
és antrak segd,lyévcl fogott a ,.nagy sziim". a dr:szkaélcn val,i'nr/rsz-
ká lás mcgisnlétlósi,hca,

A }robílc meg kiordított az elósrtllra lel(,:

- Folytrrn folyvást lchtt. urak és hölgyck! Itt a valór.li rlísl-
elóaclás. csak tcssék be{eló. ill,err csorla nrtg rrcm volt!

- Ncm is!
Ezt azouban rrrár apuka nrontlta. irki ruiigiitt anyuka

esettetr csapta tisszc a kezeit:
Jaj, a ruhám. jaj az crnyónr,.. Az cgi.sz lakás...

"\z apai harrg mtir határoz<lttahlr vtrlt:
_ Bcty:ir kiilykiik. hát ti itt mit csináltok?
Pisti kiisziinésf ormiin nre gcmcltc a szólónrostjt:

- Cirkuszosrlit játszurrk.

- No. majt{ nrilrdjárt rcrrtlezgk d,tr a sziirlroto,kra killönb cir,
kuszt! _. szólt a ki,t.csodamüvúsz papája ós lrtunltitba kcztlctt,

Hitt".. _ az vtllt iim a cirkusz!
[Jndi lmtt

l\il l(lll)lillut .l§sz(.ll l ali.lel.Y(.
lront'tl, r.sittrill l

I6
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REJTvÉilYtK
A negfejtóseket leuel*ölapra irvrt

rr kövelkezii cilnte külrld } ,lMtr{lyrrf
{serkész rertyón_ye, I]udape§l, V,,
N§By-sándof rrtcá 6.

§atüldógl hetárlilö ; Isdg íehr. 1,1.

Küldret$k he kózlósrg l!§etkétz-
vonatk$zá§ír k§}B3ztfBJt}éB}eket ! A
mJz0t trrs§ül, & hsl!,c§ mruírrtd§l
podlg 2 p$ltlánybun k&irJfuótek gl.

/lt lt{2. január l§.l Magyar
€*rkérzben közölt rei§énrck

halyer rne3fe|térc:
l. .\ toJáxokat l(olttnrbttsz mórl_

Jára (eg§,más telejéle) állltsttk íel.
2. ,,Az első hó" című clkklretr.

}iolkó l.áseki. §farossy Áltljos"
}tárlolt (iózlt, |'rrler l,,rttó, l.rrJos
Árntid. Viléz (iézd.,1lmfl§ .\rlt,r.
ilajnros (iózrr, }lárl,nníí_"-'l'as. Iltt-
lúsi lstvrlrr, i)zi Béln. ltákgsl I'ril.
§zeIrtkercsellrv Srlntlor. Nngyín-
lttss1- |.)lemír,," }iálor l)ónes, llónn,
ítrlvl l,]lek, Glztlrrg lsl.vÁn, íiárlo-
ros },)rrriío' .\leg*l-' l'óter, l'lhel},l
Sándor, örrlsz l")rvin, }3irún1,os
Góza, l§ng1, (}llvér. Pi,leríl Cson-
gor. l lor\,álh lmre, }lohat, Yrrlttr.
i:sik ,1tmos. lrlnrtorr Arírári* Nórtr}
Dezr.]i Vály Gyóző, Aliztelos,Jónos,
I)ór liálld0rl Téícy lléltt ó5
Karácsrrrr }flek.

t. §r§mtenl kérdé*
Egy upn fia fólévl belratásakor

elköltötlri 6 pénze eÉybáloílát az
rttazásra. egyötöd rógztlt a íia be-
iratására. eg},ne8ycd ré§2él ruhá-
zatru. eÉynyolcatlrlt pedl§ tnn-
hüllyvekre. llllkor a pénzél óssze-
szádrolta, már csrrk 31 pengőJe
yolt,

*lennyl pénzzel lndutt el a 
"á-toslra?

2. Rógl lelet

íog élő §rér§u á m
a,z ember szervezetében. Rossz rágó:
§zer§zámok elégtelen rágást Jelentenek és
a §zervezet természete§ mÜkÖdésében Jelen-
tös zavarokhoz vezetD€k. A fogápolás tebát
az egé§a§éget szolgálJa. -: D€ rag:e§zkod-
Jon & Chlgrodont fogpasztához,.a"melynek
anya.Ta mikroszkopÍku§en flnom, erÖs'en
tisztító, hatásrl és borsment& íze pompá§an
üditö. A fogápolás legíonlosabb para,nc§o*

. }ataként fogadJa meg:;

7" Pótló
reJtvény

l1gészltsótck ki
u hlrlnyzó sz6ílr-
knt, n l)ótolt bF-
tüket rtedlg ösz-
szeolvn*va cE§híreg hartteiá"r
nevét kapJátok.

{. Nytrő l ['z llenr,e, ilikszáth :
Jó palócok, Tamási : Áhel * rerr-
8cte§ben, lláko,sl : Iilnérrttlll hn-
ransok. }íórn : l.]nclt a htizanlczók_
ről,'-Szókel1, l Zátony. }(omrirouti :

.{z iisrllrik, Herczcg : [\rgán_vok,
vltéz }'arrrgó : í}siik irrfil<5(gt,, _\lli.
rlcz : Légy jó mintthaláltg.

5. Kairi!}: 1, 2, 3, 1, 9. 8. 6,
köaépen: 5,

6. }littcl a ltátrrnt r.gl,íornra srilyti
ülnlát Tllt a pincrir, cgk lz almák
naíy§ris.l tolt kiilönbözó,

tÁBOa §§BT8
A ÉnT8lÉI u
?Á§ Étö I!É
ALIKÁ DALOL

LILt
9ALAr sÁTOR
1IB ÁtÁ Énl

rS Élngszt !
vÁO§l TRí,sz

Jl reitvényeket hclyeren fej.
tették met:

l'ldókgn : }lésaúr lrerenc, §zegerl.
Garny Akos, fiö(liillír, }likiyn }1i-
hlil1,, lttlkéresullir. l{örn1,ot l,riszlri,
llalat,§sul4lorn)ilt. l.ászló Jánrrs,
§zékelyrrtlvarhely. I{utassy Gyairg}-.
I)ebreeen. }lrrtvál,|r Zoltán, Dell-
rmen. Llérczi ,lióln. §z;rll,ntuz. líj,
Klss l.ószlri, r*ugt:kíirüs] Konczrír(iézu, (ir,íír. Zsi{n .{nllrós. Székes-
fehórr,ár, fiórprir lrrlgl,es, Csillag-
beg1,. í)rexler (il,üzii, .\szód. Ktle-
tncn Iiéla, }Jlcske. llonti lstr,án.
Szcgct|. Hlicz G.r,ör61, Tnmás, Sáros_
patak. t)ér,ónl,i Il,{rn, (legléd, }laki
.Iántts tis'|'öltíí§ í-iáhor, Szelrszárd.
Rttl1,olszk1, llrjos. Ceglód. l)éter-
betreze l.ószló, Szelrsztil.rl. lJál lré-
!9r. (isikszererla. Ynrgo Özséh,
Ktlss;r. llotor |.riszló, l(oIozsvrir.
\érnet}r f{utlolf. Szentes. t}lgsz
Sáttrlor. Marosrri*irhcl},, llorllilh
liórol§, I{áposrnr. Ttitlt Stinruel,
l}eszlerct,. §ezslfd(,7.\, _\[lilrr. \'trsz-
prim. Krl\,1ir,s í'nl, j'j\.idltk^ ()|be i
,lrizsef. 2rtlae4r.f§zcÉ. .\-dg}, .\lilJ()§.
Szirlltrrlkrr, lit,lltrtett ltóla, llicske.
I)utlrir íiyrtll, [}ecel. trtltg}ilr lrá-
niel. ltecsketrtót. \'ózsrltt5;i,llizstlí,
l }ccs. l l:rlrlllh I 

'óll('s. 
liornár(*n.

Iiirrangllzri,\lxltá§. .lászfuokrrzállás.(iillcz l|ttIn. Strlu,ott, llrtnylrr ,\ncl-
riis. Szllt,.zri.

llltll{pttsípn: Hraxs(r {iyöf§y,
linlrrtrir Ilczsii, |:?ltlx,ll, 1,1rnít. iíj.
íteiiitrktl l'ril, l)ir l.;letnót, }..(,llleez
I;iszlil, 'l'rith Fétfr, Nagy {;óza,

t. Bddlórok .l6nrb€n
--- Póter bnrátonrtrrrk van e§y

ílelcklofos kész(lléke, mellycl o
unp btirme|y szukábnrt kltűnó hDng-
cróvcl hall*rrtju a róntal rátliót , ,

tlicstlkcdr:tt rr' lrrirrnp Dugó .látxrs
bardtunk,

illl grtrrdollok, ltcrí íiillentell
mát, rne5ltlt Jatti?

9. Korcrrtrc|tvény

A M'r§yal C§eík{§Zszöv{rt§ég lr.irntalos lrrpja. I(lrrdJa a. Mngyar üserk€seszövetgé§. A §z§rke§?tósótt és a kladósórt Kosch Béla dr íelol.
Előíiretéti ára ó peng$. €*erkéraeknelr, teventéknékl tanulóknrk éty évre 3 prn3ö (qy 6rr:cabén küldéndő bc t). Víllalalok.

;t postatakarékp.csekhszámiar"-Ji:l,[Í:-ffiT...',"1T:::t;fi,:;ff,T;Í,:i'j:"iiffi,"*§.::i.x"lHfÍ-"i teleírrn :711-.o!4éc118.*?26.
Nromatott ,,Forrá§" Nyomdal Műlntózct & Kladóvállalat R.-T. málynyomó körfor6ó3ópeln, Budapart, Vll, Doh{ny.ütca 12

felkelés ut*n és lefekvés olőtt
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4. Képréitvénl

§. Varútl rejtvén,
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,tó nrsgfigyelfi vírgy? ol\:ásd át Boküldto r i,lpprnszky tiíör0y, (iytlík
Íi*§elmcsen uz nluttll talán}'t,j: l'larzlnter rorok l .l. A mel ülóf,- olurz folyó. 1?. Ftrlukocsku. tE.arld..nteg rlil,id gon(l0ll{(trlás ulÁn n"n'-"i"r[lirrnö'mairiirarrii'i.iliiinl, .'.l,",r., 

-hiru, 
noroi-iriiöiö"i.,it_a §óln§zt: i. tiiiriilir;,iT.;öa;i..'fi,á;;i;'ei: i;;ti,i i.niil:,, rTl.- 

-fiuToiii"öo.'io.

,-§l,ii1,1 'i"t}.',fi]'i'in,';::iíil,!,j ir[l**t;i §d-*r* ntiil, uiii'1;lill",,-m.,lliTi*l,",r:;:,tlartJón hulutllrrk. .l tlherkocsllran. íi:''ii;'iil;,.i,]'ili;aii,"ül rü.,*j"üo]. ítl:aiig r.rrnsrklékrrl. csk enn*lt
3llii .i..:TT"l,_[",'i,il-.|§:i.J;|l: ia._-j,lt,,i'"í"i.'Tü].',(arii""ii,,líil:a iiii'§ír,,üiii."l.csa\.Sanyi Ós (iyurl lartó.zkodolt. ri:l.*r"rr.'ji'"',E" u"r.il loDlrlPl{ H §zemelyxoc§||ll' _nii herl test }relsó slerve.
ijtr I,iil r Hll,, \.l,""t"i|ü"Tofi fr T,1 *i. ui:";,li"1';t'xü masll{ al.tónal p_P(ltg (r:glrfl n},I,t_ . . o}ijus. hlrll(,ln . . . 23.Fal feló..'lézelt., Mlndkel|cl o táj ' ' Vtiiiii, 

-'liitig,,i '}lumor.
széps{gelDen í{yón}'orBoülcll. ,, Zí., Helcttrrdlat kí_
.._ l, v!{y"á]:?,|_ylndjárt_leeslk.. _a §.;i. 2+;'ÚÜi';ii',,Ú;-llyakkt,núiB§ürítfl 3zo' Salt§l }i,or t)scrkós2.. '!|6_
ü DárüUanoz, iriplúrtr * lmondhutnr|,. )(eke<l .m§8 k"r1,1o.:. l:l!...:,l ljr'.'-iipr ""iöii,ii--i,i,

::í!í {,i.ü:ü1Fr§I","ü,l,Jii"il lil}ii,il,-.;hiii, li
íiúk? í'rernlószete§oll,, c8y;
f.lrfllllt n}(.t1.1nlndk6i,n kllnrtóan }üooölouer iotok:
lrézlek kelet, lllelvo n3rtgut fe|ó. t. l'etőíi ílpla. 2. ,t
{le lnóH lílkröl Bnln hasznóltuk.} kutt5hó sienre. J.

§{rrcs, íontlorlat, 4.
Ó. Kezd&reitvén7 Báli lretúi kcverve.

lilii{l}sl:r-j§l,!íL JHi§§; 
**"ru"dirili#l(it.Ít. 1.1l§{)§(; i,iii 

,--in"iái,úuúüőri.
ljctrtl n1,olc rórostlév kezdóhrtílí l !. lílrrrlen óbrában

ltelyesen ais§zeolTlrsvn, crednrórryül mcgtalAltxl. 12. A ka-
esy kilencerllk tlla,{§rtr váror nevét rikás oslrrr elején lAt-
urll:ik. lratorl. 1lr, Vlsszttl




