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1}ilT rcr(,í.aZ i1,1l}.irri.Yul\., crre._nézv,} rlliul;i*1 lrLt.ritht.bteii
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tlaI.'1i -§zcrlL szerkt,sztési rnór1, Tudnotrlk kel i'íorrását,,lrcl8}- ltr,_,§}lírha;satr,k reIe.
.Iieyik f_orrás:l az,.},2§i; _a 1rúii száz;rtlban ír lnagyar

n:,e] v rÉgi ő rc in ek.. ö iö_XOTt Ireil otenóiÍ,iÖyi,ii r i' *;-á ;,lÜ ;',i
];J_?].qnl.r| .. 

rd()éTcllcii". akik részi nt itlt.genessógnklrt l t ü z.-flelT,pli te,le a r}ag.f i.tr nl-elr-rlt, rószinl, aztlnhatt'r.ad diilrvr,l
f_!]_!§__ l],*_k|.cgY-']gr szárrrrrkra . éItlretetierr rryl,lvj iia_
_[iul] knak: _Nlittt brrg5'_ a környező ni,trir,6|1[,.11 a, szetryeclő
1gc]]agtr7.as_ o§§.e,,ícíl volt, furári tiint |ö] nckik a rrriegyr,zcrű i]},en rirgozásuáIi, árrií ii;iiitili' -: niiinor,r,i,i !

- nell il. a rnol},trn,,tettettetr_,tt'' -f Ólc szószörnyrlkct ii sz iil t.r\.z ls,lEil,z._ ho_Ér}" a lrlag},ar inkább lrzt iz.t,rtlti rrézni.
l! l,c s c l(,h:.q z_l lt va lam i t, a. nyrrgitt i ny clvck |teiiig jollllad áliazt. ttti t,cl. törtónik uataini" (--+ 

- 
t i;r"?le'*a,*1.".rii,]ü*,,

{!§n!19ot" .mp€yar().§ mondat,l' usiá;,,; 
- 
í;i;g;r**ii'ig,

l*lF1,{,,l,A. í,ckct{j piac l köz.vúlt nr,én1. ált,al_ t,liteltcti'k.:,
( íjzert. Iiat ritkán kcilttt ri,;,tllvürr kbrrri r, sz,ln ij,,il]i i*oi,-za§, k.inn5-el.rb is volt kirc,;zcjteni. pt,rlj!r a T{lsii,ii,ir:_
!_:l fslt nelyettf.síthet_ent a,"lnegfr:szitl r,téH, -L,t rlrási,i l,ll)ert_]tt ezen il ti)rténósen \...ln a }1itnEsútr., rníg lr;t rlzirrronr]om: ,,rnr:g.feszítr.ltték,., fijl-tOi,rT',i'l-ioiri.;-;,kík?J'A

ffi,

is tlsztit4be,iirt, ,mixüvjt ;s r#eteii" a 
-[i:z*r,i,**rt.-§li;

Készül az "órda"" Pá'zlor * Kelgm*n nn"?*rli.lnr, 
,*rr,.,

,,tlicsó_rtcssék" lrc]r.etí *errr rnondhlitok rrrást é§ & ,,szii*letett" ht:lyett_ sini, Ketteii ietliii"iJi,o,:'a srcnuca; io.g,{}zas. .Jc hil,t nz enillr_,r,ekrc oly_an szigoríran tlörijstók
lái,ll,_.it, .,tat i ktL.t i k, "9$ íÁiná iiit itlÍlÍ, "[Ó,.l: i ;ú-r] iilrcreszlu|-k.isut gl-íirték-cxürték a nuigyari ii,.,tvr,tii," ;i* nrittt irz rriá,r }enni szokott - ír ri. 6r,j-*'iIóiit,,t'i';t,i-;
Iel}t§etesq nagy. bajt,. .tn ot..t]kori ideglnt,sségtől rrlr}óIIleg 

.Iit }}} crtt,lL oYaJ űltu|t.to itil,geneS§égct hozott, |re-gll(,tt t,nileJ{. lIog}- a lJrrnántírj ]ratárszéli meer.Óilrennritl' tt.TJedFzett - némel ha,tásra _ t lrifcjezai. riárvojt t,llcletlrri. hogl. 1nli ,g§li< 1ry"űr.tlen *;ér, é;;i,,; ;,]
i1 .?c.i?t''llIie\,.az it ruásikl.,itn }lajt §7.prr:z. A vcréb rráluilkllet)it-ltOua Hill'í}s. r"§akrnl.rbirn _srrm}tjg1,5 és jókt,tlr,évei
íöi vi r] i r : Ánrcr ilii liun i iiiiíl ibt,i-ii' i§*i r"i i vcrzr,dei nt r",.., 0tt vo]t ;rzrrtán a _rua8:}.aT ó*úil-jöii."üriJr"ii*in
ilt_; ,,5: jól el jt:Jrt,tr,tt t,új;í; .j;it';;(";ii,r;*""Ér'i-Íi
]il]:' .- ttlrtnt1.1lt 

.Jr. llcrn osr,rltószjc}lilmű saij, rrmikor
:l:l1nt,_J.{, szitntonkéri. t hiivészkiser]et köztipérr csc.rep])9. \'alt n()llitT;rt; .."Ncrn tudonl, hrlr.a )trtt'tér,r,:.. *míJnü,]a a l';tlllrttit cllrlirryt cst,lér], A rltaglJnr bt'sz.étlnettr isrrreri tlzt a, kihrihótl ,rrz aititano,; aÍ.iríyi, "t,iiÜ:té.k*, ,,hrx,á.,is tctték?" - lti-ni.ilialii,"tó*" ttt,m }tltsz-
{]ill\:,^ti,11k;..tta .tl9s. bozr;ir-t,ssziili, h_ogl. az iel*gt,nr:ssége-
Kr]t, }icílYi.1U esriJtlsítg llr:s;t4r]rl ir r_^rílsitt,ttc czL'a klilru'k-
Iil,1.nl,i :,l,.]lj,t 

it a tt ttl. saabirtlulnnnlr,kel l ruiil Ón kép};ón
l9'_^: ,í1,|l,|g aITo] lneg nnnt is szó}tarrr, hogy - igrrziKakll}írl(lk nttlrliátr -. egész _fiórrzekaija nrirsy:ar szólástakar kiirtani. 1.1rrő1 iedt,o"elel,i,'i,öir[is;iii"k.

;ij

. _ ..ll,tc7i4|tét l"clte a gyíi}és.." No jó, hlr még lcgiilállhr aKcrc$fio(loli 1,lig}- épt} vpr.őík gl.íilós* lr,tt v;oln;r. Akkor|§ (:§zelllr)e.Jtlt. mi)rln},l1 is lizptctt a krlzr},,iéérl. Ntlhll'€gl,.. szej,, { l) ttlte]: rrriért .r:,dyszcrí!t:tt, ha ltrln.volrr)taniS itl}rCt * rri cslr,k n,;rr:i,lirriiL *,,;,';' -]r*r ;;csak ntaratljurrk meg a ri:gi jó'lióg}ü1§,]1,:rlírt -- Jill .c;cll,K nritrllrl3.ultk mpE il, rrigi jó ltluE!.at
§Zt] liiZli\'1|sagnaJ e§ m.(}n(ljlll( nteg. lirliirijl sztr t:iln,
ilI.1]llg,}, parit}i7,til,ilg: ,.\tcglri,zrlőrii;ii-,.| siiiii,§... nr*nutt"htll ní]szllillttjltÓ ;l,..ltl(,gktzrlt,ók. clli.zrlték. tnr:grryitrrtták.'is igtlrr §yakran. 

-

,}üagii,;n _gvijrr.l.íiríi." 1.1yen nin,cs!
l Szétl, .,Nggvrrn_nrtrr-rr. cvÁyr"_r.l

! üp,önyórií:rra-
gy,,}ln(lkck nlorrila rr,a li.

* i*i{

§aért&gyűitó a Kárpátokban
!r:t(|&tY],ra x,ytJirJVl l{. r.j.YUl] r}lil,ü!r,l uP-Onyoru:lttt-g5'orl sz,á1,. ,.ir*a,g5't,n-rrl,El,tln r2lip"-l:t pniiig 'ciá i, r.i,i"gyl,}ln(lkck nlotttlatraIi. FiÍ,dtha {iú)rtllt
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xxv. Évr. u. §zÁ}í lífi. Au§u§ztu§ i.

VÉGVÁRBAN.,,
A vÉ6várak rat{to* rnrgyar er6drtnds*ers a törökvil{g hrrcal.

brn alrkult ki. Nomaak!,,Zápatya öldökl§ eázadiában", amikor B§dr
eel{rd elfoglalá*a ut{n több mint cay évszáradlg ,,Boldoga*xony
tornya tetejábgn Félltold rüt},ot a k*rerrt hclyében'n, hanem Hunyldl
János diq&éges ttttál ld*jén lr, s kéróbb, egécren a török íélhold
me3íogyatkorá**lg.

Éz a Eré: végv{r, ninthr arra íigyelmertetne, hogy * török
id6kben, s márkor ls gyakran" §í ms8ynr nép rlvatarol **zadaiban",
ncmcgak az orurá3 leg*tls6bb t§fül§teínék védelmczésére volt griik.
ség, hanem a végsö yegrgdelem elhárít{s{ra lr, egyiittrl * v{gr6ki3
való kitartásra ls.

A mrgyrr rorc végvÉri sore, Hányezor vettl le ktr& a magyrr
íöldmCves rg cke szarráról, io8y íe3yvcrt rag*d|on. .Ahogy a népde
mondia, '']

lmmdr Skröm hclyln
Lovem e nylrsgbc,
$rl|ortorom holylrr
Xont{rnz{r ktzcmbe.. "

§ rhogy n török hódo}*óggd a vógvárak beljebb, * mrgmrradt
mrgyar torülotck h*ánirr tólódiak, ugyanrl3y k&6bb k *okan íllls-
ínúfték a ma5ylnlg* lo3tobbjal körü|, hogy végvál| harcot kell íolytrt.
nluk, rkórhgl állrnrk is. Koloarvár k{'lt6jg, R*ményik §úndor, §rdély

m*gerálllerkor *, V*gvárl oáv mögé rejt*zve vergaiycl burdítottr kitrrt{sn r *ü6gtdóket. Ó tr ft;yclmefiet bénnúnkot irf& hqy *
,magyrmá5aak ma 

'§ 
sok végvárr van l mindcn ma5lir fcladat és mlndon masytr *rtók, *mely ro{nk van bízva ; amelyben kemónyen

, ffi§g k€ll állnunk helyünket, s amelyet elsránun védglmeznünk kell. {,,A nyelv ma nókt*k vóg*§ rnen*déktgk'i - üzgrl pl. a költó r meger*llók
rlltat rnindenünnen vlsszaszorítoit magyartágnak.)

Meg ketl Énuln§nk a végvárl vltézek harcmodor*. A vé3belíek elsó törvényc r: ébrr*óg: álíandóan íelkésrühen várnl a yö§red§lm€t.

id *er**rz ielsxó;,Légy ré§én" E végek jelszava lg lehgtett volna. A daru r vé;váralc ktdvenc madara volt, éppcnaxért,ín6rteí.ébör§é§
lrnintaképének t1rtották. {,,Valamint darué, oly szemel ílgyelmg" * íria Gyöngyöly ls,} A v*3váriak márik orényt al áldozatkérrség. ,,Á ió
ihlrért, névért, § a: rrép ti§ri§$é8án Ök rnlndent hátrahagynak." A lcgdrágábbat lg : ,,§ok vad s madár g}romra Gyaknn koporsója Vitérül hólt
:tetteknek." Helytílláruk egytk legfóbb binosítéka az l8énytel6n§óg, rdcttség, kitartác a ltgncherebb köd.llményok kö?ött i§. A katonák

ítzstdec § tóy§ll vé6várakba gyakran nem érk z€tt me5 tde|ébcn" Nyalvünk ma 19 Bmlékaztet €rre, mlkor rrt mondiuk ,i6 péí8, §e
pa§§tó'r" De a végvárl harcot lly*nkor 13 kltrrt€tL ,,C$tán való éhr{g,§romjúság, na6y hévség. § íirad*á6 l mulatások." §talán ezaltgí8bb
titkn * vé5várl vitézek kinrtásának. Hitük töfhet€tlen vott (,,Á t€ ragy nevedben Én lr rnqrt lsienem t Kötöttcm ísl szablyámat"'), kedélyük
ép mnradt, c v§lt §z*mük a legeldugottabb véglrárakbro ll meglátnl hel7rot0k ég h&i vÉlialkorásuk rr6p*é6ilg. ,,Hl lehat e széícr föld íclett
§robb dolag a végekné! l" * klált íel halhatatlan v§$ébsn r vé5várak nagy poétÉit Balusa Eálint. A rok nyclvsn begzélőt nágy ínűv§lt§é86

*ölÉ peldáia {a latíno olagr, ítgncla, német, törökl lm8Íet, horvát ée oláh költérzetct ir !ól l*mexo} Brrt l§ bi*átát mindazoknak, lkik a

* :m*i magyar élet logrrélsóbb yé6íáriibafi, t srórványokban élnek, hogy végvÉri holpetükben ú6 mondtanak le a kuftúráról,
Állirrnk bo míndnyáic* a hit, a r&en!ér, a t{lré§ és áldor*vállalár ,,vlúrl§ oskolá|áb*" ,hogy htlytdllhatlunk a ma6yar él*t mlnden

ón végbettelrnrt
lfitl vlféroknsk
Dícglret* §er.3ül

Mint lok íit gyüm$lccrcl,
§ok tó *r*ancrókktl
ÁlC;on lrtin ín§l§k}üt

végváúban"

icgör }.lorvry P€tor



íütt

§ár dcrt,káu,r t,rúplűg(ip\,l, srrjritr.l
:{tgástl ltorrl"ía 6gg tr íltlu ti*vrrijct"
Tlt í§, í)tl, l§ lií/zzáí{)gtíik rr betakari-
.sabotrn s§i.pl{,§{liér. tsorlto: 1I"rtuka-

C§ÉPL§§
Laparnak, Á g}.er*tqk nagí k§d§\.elrórlzik a tőrek ér Del§l,E hordósírt. r.n!r",pedls íri.*§ r, jzet hordanak a ruunkd-
Éotnak. rgy azután, 8prsjátrsk-nsqyjá-aek, mintlau},jnok kijut a niunháhól.
Og_zduram rsrtd§zerlnt a zeókoknól es tt
mdzsÉlúsnál forJrolódik.

§zalait fl, gazda§ozon_f eg§, DÉr suoíD-
SZÓd vB,gT rok(lg fÉhéíD{.pDr:l s konshú_
bnn szorgorkodík. Ilsca.hor ki kiill ti.lnt
noogáé_}t. I[oq},i,;rrc, -. lrlnzcn m(,Bníi
8€gít§éB YBn, * ba nem Jót töeue, hót.
mlt , tzóluának. ]di§ odskint ttl§ 8
osóplőgós, száll * por, €§ inradnalt *
serúrty alül§Ozrik" odaberri ké*zül aa {tcl"Ár ótk*lzóry ldejtir* 8 rregy engtta aló"y6gy s hűr,ög íal mollé, rass. órineu-
tég§el a §7óü t(tbórre himnszeii,. hüvüg,
í,stállribon, h.osszr1 g*ztglohat kégzltanek
én terítenek" Hcg*cllre jec'tijhb }ret1-ou}önu5ű leilbencqlcte.rt ló7r,ck, utÁng
mr]g trnlonnát tllzrrt,k aüJ,iprrptlkával,
,§ltol sok 11rj rarrl azt is icznük. A..,ePéd kiilőrrtözíj. }ínngpsóg nrúr §&-
i{r ltú*e}láiásra szqrtrl *z ilrri}ri,r. §r"rtorrielött ltheteti' lroani a -,sr.dk'.-}ó} ii
urgr}iíthd,*,t,. * ilellrái $kiro} $1,ig Jó §,!-
|;!c volt. }ío.it urár crrt a tí;lra Í,:liúvrirblrkát rrrgy borom,fiuktt tasnflk-iü, 

-Á
hú__qt lc,vt,stlcn főzik ru**- s n'lrrishoe *r]-naJr 

_ 
e$r _k_is §A\.nByú§á&r'rl {tth,rrii lr

_trlüiÁt stb,). iieokták r,ronblrrl pilr,
hölt rasr pül§á§ 

'ürmóJ{han 
i,l oikúszi,

1orti. \:att 1ilya1 h1,19. ahot tözuTckpt igtl,*zít_enek. líiuálunk ill,enkor renll_czr-
rjni__loae,selözeiékot főziok s j,i ziiios
ictejérc kcroúriyreflirt (,§ k,itfciú \,úg;it
to_Jglt rukiak. Az örcg §imon, 

' 
az

",Ádám''-góp etetöju (ÁrJúi,r 
"oliat eIi.;

.,Uragónl.&ró" e*éplöBúpnc.ii a motorja fn.
JllEB,beD), naí.§on §zcretté a lerrcgÚf,i{úg cnilék*zerü, pnrlig r/lár jó húsa úv-§Q},_ezclőti Yolt, utikt,r nrrludta noki§aJútl Istl,án tráüúuk;

*, }io, üórika. ., br:ltioji a t§rlk a lorr-
criti.ti bu.

§béd ki]abgn ezután §Lrrc,§ étterml
esört!" hanenr köz?is bosr.Élgetós, tloriitt
rncgjcg.sr.óse,kkel, }íogt, uz .idei níúrol,n legc[só &dtrlós bizillssn ez lesa u tár.§nsáp lo*tudáIókoisolrtJ tagJálioz:

-- Mondjgd ruár, ör,.ióru, r,óge leez-c
ur6a s báború.nak!

lílsbirszú]ik a világ €srr$éIlyol|," ureg.jegyzóscít. gondolntait nrindr.ukl lioziri
fíiai. Grradasógt életük probtéuálrí.ll ig
folsik a szó, be*zolgálíatás, termós tred"g}óBye $tb.
_ üzsónaára á]ta!ában gyürrö],osőt &*
kal{ceot e-tzuek. firik mii! llyonkrrr rr.

,,hótli-azilva", ErsJdtrsú rriudaa keriban

]"il§ .}gy-k*i fn, §aodnek {§§ kosárrrrl ó§r
\-í.nú}q*t jtt t qópr:lijk+t, .\ rrfiHsob})
ótki! su}tr_irrt.rlk_ li:l1,n2n,l1,; az ingtici,:krrt
*grolrtl;fn rr triról * ruurr&.aküabr:ri i]l
c,ae§tIur:k,

§ok i:,t,l!-rrr, úÉ.r,uc.ttz*ti l(,:zcl cgóp!,i.
sdnck ti,gz.ik e e*qóplegt. Az il)"clr r:ó}l.
l)c! 6ú ját feltogrrdott. munkásnik ji)rr.
reb, s ig5 e sgzí]óDeb lt*t;r h,lli rutttr.
!álokrót gondoskodní og.v.kÉ,t szírz:lhi'k.
kal _ magas:rlrlL c..cÉplőriiz[ &rr1l, i!},err
e§etbsn flílrri,
,\z eiőbl,i kalákós e$§mÉs-$ÉaítdgL

üzonbari sokknI ornberibb - ár !eLl.rrec,,}ri,,
rlunk&ftlr§le.
, Cgúplés után g szaltnn- í:" törekkazlnk
}.rel,eteJezisc kijyctktzlt. §aóncn etjnlb,li"
lyűre herak,íák a knzlnk tirti:jrt1, 1,n*,
ne Úzzoa be &sÜ a,íetú:i -- ffzutíln §íJdor.,
nnk trosszri kijtelct, -qze]ílrúLól v&f;y í:sá-
i,óbú], - s Rzacl kergsztbt Jekötik" Á ha-

Ezzg] jóformán b* j* íejeződih r, cgdu-
ló;. }ía§tárbarr y&rr n gnboun, n! uílv$.
r<rn rendbcn állnuk a, kaz].ak. A cuzrit.
omher bicsit f,lllóleg*z}itt, kicslt-,rnrrt-
n§lrgl)úhÉt, munká jírunh fOrBJtúkti lÚ.-
rflílozáÉúnüIi r:rttlnrónít íedól g}air Tgl.
§iostt megpllrenhei. hog,t- neííi-oiiáti}
úJrn kt\zdjc őri_ik. kbríorgó muukáját. *
v*túst é§ 8& atntá§t.

ffo.ude* Kdr,lt.r1"

alkaJc,n_i rz is n pltlasztl1Arber Í;letr.br.:t,.
Kéezülnck j§ r* rli:rritníitt. .{z üsrzunvokmrlr előrc klrii0szflih r" knmrrit. nrtc-
fo]tcizzák á zsi_rkrr}nt ús rt(iki;ztiinrlk'i
íózáx tcrón ji ,nrjrxl+nntil. §,azrluranr pe,
di5 l,s,:pIog,l1i tt,itit, ,:l l. Jlll:rrl}. r,z ,,ti.j}:
,esí,rrlőtdl,trrIajrlcruorlroz iu. ntcH t r,ia*c.g]_llihnz is s t:&lir1,1re]§iklr,l ultüíllrrulljlL"
Ossaeszetli rj is rr xziiksóges "y.et;záti.o.kot, . feleöllri gz. uüvuft. Ea.irtnibrtu,
+tordnltnjtú*kurí $íutófl izúl g 679pt97,;_'
_dokutk - hog; ,,ruáma, syijn a g,!n''"
Erre rn,lurlrlnki trrrlja, ho§y ma oitlion
hell mnrirdrliu ris:rtt,utti kt'1,1 n aóojrer,,
Nac}oola §t)k lrcl§crl ür€liTflrl ruéu ai'ü kcil"
vr,s }alákól szokás. hüí{), á2 

'isuliríí§i;k.

Joczontseérlnk srgiterti:k o, clóplósnól, }li-
kor a traLtoraúgírr hougzik,'kiizben rrrúr
gzedilc el_ti a §zerszÚrl]ok.rt (l.illíl{, ftrrcb-lyét gtb.} s rnettnek is íi'.gzorrr*zorlltoz.
tonr&,boz, tlrol nrúr n esónltígúu leúl}i-
tá*a!í1 ós a, kaelrlienr_lk rir:gkrrzdc*órri':l.
§agíidkoznek" Btrntl,tzcrlnt a lrázlgaeda
oösae ki mlntleukinrlk a rritruk*k,örét, §
lesii§scaobb kuzalr*kókot küúi ít
:6aehil&- §1*8 § törekktgalra. Á }uve-,sgbh crejú icgónyulret rncg kó r.ót
hónyti 8z a§zteBía. zlÁkot lrórdal{, g
ahol rnóÉ ninc,+ clcrátor -- TírEy nBuldoleor.hrii s §uflltpe rudnsokai hor-
{ani. A fokércsol6dok kár,evágókónt sae-
repeinek §,,dobon". ylt,8y e§ati§§ törgbet

tilr,.tIi*,, Il t., l,tt.í,il, ll.tt,jll,
/Sr,iíjifll.iri }1rálglg taIt,o

!l Xis!{:tt {tií;8íJiirhúut n rir(i,

{a*í!*a*ía*a, e üxnú@& f,,la magaa,jawr
1913 t}aeCt, beszfurceí dídhok, littah Ptíndn, Tókcrt leté

m etla_t t_al áll;a zt a m t cI ii l;, a nint ii s ihlltó},eőkö rí. p r óhdi uii rótrjöltcÁ,. Csopol|ban.iőttgF és lé7,lxcilclliil ltítta,rir, lrcitl neiit, Mt-valóalq|,,Át í,ltenick lépéseíbrn sok tai+ o. ttunáii,ilt tunk"dli.
wenq|ébőI, I}ere*cnyl és Kiaíaludu Sdnilar tftst,irlel:. ütttnéből,áa ő wptatk pottagók aoltak éa-hetukék" trttttlukban hord.t{kqz lgben.ytiló caíklrifu cscngéút, a |:tllll: ltitJt:rlé!. a nuttrt*k. tne-ltgót;.lél,tuikbel't. nt inrirrlrís tnc,rélüt.§ ,r.,r:lt éa Pieu-I:,oqlú yí-
dúmadg. ftíőaaúwk. iró-nt. narru érdcl:lótléa ttuíl.tdttalt nrct íl n
,kls öitl;éttzöhör i u,! íilésüIc .n+il íadun dó él nén ú lc t t, p élt;öi;i.L,b +;L

fiItck a slírtptttli)lt, lc{ltöbbnjllirl .ilaírutt ttiir,I ég gllolí]s itl,u-
.Otil^,, lut:Jit.l)an, Prtiilín,lí|; a lrl.nőítrl: proL,lémú-l ,tc,Ito.k, o
eaaldd" éktt lti,fttl és 

'ltíeIé, 
.4 trlít.li hltittl.ú t:talí.d és a-'Ie-

t_,tlé h.otly,ttlfi. -4z tgpétt, !§rz|í.7]rl t, raakitlbuttt, és a téreudalattt-
hnn, pnlbt"íé ll.-i:i-tétlll:. It,ilifu_,lti, -1rr:akul tluil]! brtir,r,l Ig.la, srr ir,Ö;lÖrrlcÉi telr#snyil-t,útlif4stt rlől,d,isul:, bí_:íl:qiIa|! ij,ri:'néÍ,',:ti
ntm ohozott ,7,ri|.tuqli5l:. rrl,:iikij l,út ünitlótútluk éíi sallutlélű-
désilh gazlug§igcL, l'e $í,i mc,tld.t-oli 7,a!],u ,l.ltiiét, ,ltltlt ntrtitit;-írtalt, Torta.If,tíl lglt dtltab éIel, x |arnli kl,rr:krt.rtt ér éúrilíb.
a g u ü ]\M é.L, ny u r dll B a.l a.taní o a u órJo.1r &iílö* t abrlrt ű*tt {I t)lfü *t"
lrr,euéiÁ",. rrrseifu ckjror I,eLktt };o7y!4;x . -, üüutltütl baíri
ídtnr***írarit:lc és ytópí, a tü,art, {?riiJtf 'la*ráij'-gi;it; 

tllcsii"

térulk a me,nstét. Eáttérü|. *z ég s*al§dl" aa tylgufidt röp{ld, rr,
ezél, e am4lwt at embcrí, éraés f meültsége. eléú l?iőfi.k<í|, íd-
v úg i u. tntru.d,ké t l§at i át, h,an0 t a In € 8E ? e c8 e i fi , s a!?L cí e téb c * ér óan i,
i,.r. üzgalom,rrnrcgését, .,. I|aliott 6, g9§ gl-itt,plfu, fal.utono.s
itffitrctnu.újt.h ntrn uúlik.c egucn*tdttuk toufudr!1l' trtds.nax
,jlfgli,érdc§e* a Prjpdn idrt lcis ün-l.:dtúkör rlegl.rlík€l elntilié-
Éől, ltogu nú cliar lerrrtíí * ilÍost atuwie|níu ro_otlrr[.. c* r.e
nlkent e§,tl durabía éprltfl, etóg, - á *citor ,íilcllltt lilt ds rr,vl*
god tall tze mlélódtk, Á.l talúban ó lkie| wiaí,dúlk érett. 8íi i.!L8,J,l;
aeamlélőcl.nel:, téleménut sem írrísborr,.-sem atób,tn wm, tzí.ue-
un íogalmaznak. ncg, kj,tom ezt ercÁ,of l§, qmlklr leueltilcr.t ol,
1,0.+0til. Stűlltzctltlúolt ds rc4líso.Á,, De ha-lnsatli |éIi astél:. t{J-
bújultba zdrjtik, § lt sl,éL zörgeti az {lbll,,kot, a Bul.atonta grln-
drLhrcI; és a íúbo.rra ét meúí í,rttah, M,lst dalagiú;j l:alt" }ll-!]-
g,:ltőí llésö eatig qrtluknak" au,p|ukua|a se§ítenak klttt r. wt:eőn"
,1:tlgy naplrritxb* lrírnrr&" c;qg:u óIlutaka,t ör|,mek, íily lr.ní rsak
lieccte' tfidtual;, dc köxdilní.lt og{. a hlt hönuuet, a.mi,t krlrtí-
{,§o!,j/rc u 4serl;észntüg,galrlmtól. lto3lírlh, ós tu.lutl|ilo, Ii.o(r.1 ***-
rülrt&*eb i*mét ílíb*rba- ftleilní, fttert a. Balatanrd, a tdbar-
tüzrl:,rc, a l,ileliol:ra ds a lr-irrjrtdutdtokía sol.,ai ds fár,ú§fn
1ltlttJllnah, Kész cnlbcrtli,nck lűnncl:, ,letr& €níl{,nrlr saltws léil^
t,ljiuk/ll, nmt! h.ar,uai:, sríucsrr lott,:l-t!jo.|,,, É lr4, Iehct,, ihl)pli;7-
21lJ; q l1tll!plq lilú,{rt§t,,,1 41.c4;;, * ltiulroil {rtlk a kür,rT/őiírlh.ljll,jl-, is,

ístengE Áillrá!,

§



K§NYVTÁ§ F-RLT§§*T
d,limiil acliiattuk rolna azi ig, ho§y ,,Á hJsgrrnd* ltönyv.

tórn" vnpry, .,]líit o]rasl{)u a t&n§O§í r".nrhtr?", vog1, rntis *".gl"rr.
br:kr:t". .\zoknnk az olr-asnitnlóiról nkarutrk §zdlil, n}rik ti;l,i,
ktln óln*k, rnes§z€ a köakillír,tÁraktril, mesgao $r úgyíe,l.í}zí]l1]
!.ttrágs§" kttltúrától, nzokóról, nkik nelrr jártuk tllrlgriribrr, qinl"
názitrutba, s aklknek lrizouy alis vtn pénzíik, kiiliinii+í,íl
könyl"r*. hc tdejük uó}rR, tóleu, akadua 1r. Á p*ra,szttrrbcrek
nexü tokat olvasnak. De nem nzórt, mert félnek a ilzrlntül,
tnert ttell okarnak tnnulni, műr,elődnl. hallern szért. rlleIi !l
könyt rlrdga, az oivasás nohóz éri írirasztó: irtlretet,leniil run
rr|c§irva. egyszerír tmber, fua§Tle? ümlrer ní}hsuctrt,e*zi, lre ,q

}lizony, ez legtöbtrször nerrr nr. ő, hanern az iró liít,á:jitl Yarrrtak trg§an jó köuyvek, do sok-gok ozor kiiziil hog5lrn válo-
8asga ,ki a tan_ulni vágyó cmber, mikor nlóg n, tanító. rr jln.zö
§e 1udjn . .. }íeg azuktói ncm minílig kór gzivegcrr tflllilbsol.

..d c*qrkó,sz*kkel könnyii iissnebarritkozni. Jógzúqtlékri, be-
csületog firik. a váro*i eur}rr"r rayagakrr{ásd nólkii1. Pcrr*lrr.
hog_-r- tilriroÁ,, iermérrzeteo, hogy nenr órthetik n:eg n íalu ui:prir,
rla teerelik és ez a lö, Aa okosabbja'nrá,r lr:nr is küiiin§sr:t,
nZ,,esotihus"-t keresi a fulr,:lk óq 1arrr,ák 11,i11o!lry; [9rlglliaz slubcrt, a dolgoatit, Érrlcm_cs vele briszélgntili. 1g5,nztán
.gzóbnkeriiluek 8 liijnyl,ek i;. ís a rogü§-c§t ItóBz ,llr:íünivriló"
krrt ítlg ajáulauí.
_ Tanui-ti Áraulnu]c, & n&FJ, r:rdrllyi ilrjngk bút hönl,r í:r,cl
kezdi._ _Az elnő ,,,.íbrl n rcnpqt2g$err''. Kis sz-,'.kpl}- lcgrin},}olnntljai gz €rdőben, Oerüt áragztó, $osol§t lakllritó sór,rir
rur)giitLmírlyndges rrrlpi álnrénl.ek, öri}k bölcselógck húzíltjn*k
nres. _Kirsi és nns}-, igkolázótt Tngs tanlt]atinrI, yirrnqj i.r
lntt.vai er,rrbtr egyaránt o}rnrlrnl,.ia, eg.vernoL ilr.r:znj ÍutsJa, lrn
firlrg},e.rui Órez Ós sondolkDrlik,
.. Á rrtáslk'fnrrráti_körryv fir;,r:,ellriirrnlr gliijteniénut, }íilrrlen

*lbrseóléii_a,u_ór6ge}. §!aí}:r.} fo§yglkoaii rÜÖs*il,ei ld"kon, §a(tí;-
§ó§, eró ít. rlerű, ko,muly, gouiiolat. c.sullil forlltrlat S:* ját{rh,
egtlpa érdekíeszíl;ö for(lului. Nólru kijrirrl es 1trz. *r,a r:ttllrei
§z.}rtti.,, |1,gy Azntán i*rnr'lt lrlragytlgjon ó."-elr'ílijrjötr rr rltali.i|)-§a§ (Ji}'8n rithtt ncvetrls, Ttiluúri h,lin.y"1,1rr'' llii}r,lr,qi,E A1.1lr|.q nl§í{Iqr ,fajta ósi bölc§e§íisti bölr:st,ri,g. orel,r t,) lt,rlriltrtll j ,lr
rtetüt á,], bíltlt a.z i.gazság §l,ílzr) nii.lttu, rtrelljt,,: iriziltlv lr:,,,,lau8t)sn nRg1, lizii}ség vatr,

__ Ar.r_r|án ogúszelr ítrá§ kiin;,t6,1 njénlrrnk Salnll!lJi ! n,_,,-
,,K tr t -.,1.1 a ! lu l ot tt ü g /cie" r:iruii rrrű r,úí. Érr,lch,:s' lru, ".i.t,,,r, 

ll.,r
*a rr_ §titrro$yi, §zobrúrsznak irrlilrli. ttlk*t {attllli:,' *lr.lrslilt," rli.l
:tztllón _ r,is,qzaíorrluit a , fötdhöz i:i rr uílphrlz, {],1ron1;|,1 jii!t.
Apr,s1ol 1l.,tt, gxn!og ós kerrikpárórt jirrtn á flll,aknt,, },]liinrj,lit,
ngtt'tlt. irt +5 1;iri,"o kisli.rlt,rczett. sírsl, polilirált. !n*-111 1nr.li"
l,'..w. U,; {)r.\záff kópe kcztletl, kibrltrtuliprili rr ll:r}l.]ntr',i r,'!ijtr: ;tjürú pr*zúgálir_ ytel§ ke,rtott:lío Ierz" .I.}lll!Ru ,:i ur;tit,i a fii]ri
ne,íl|, l.r)Lrrt tii}rllet és job}lnn lertrt*l. Alklrlrn:t?,};,rrIii-a l'ijl11
mil1'*riSrigthez, n trljhoz. az óghajlrrt}roz, ílg aoii lri!r,,i,:ni ni,]*]
lanit}, arrlile n ntn tudrisa,i jiir,ir:k ri, §ílgí ** *rrrit biill'q őrllirikiil',jzlizlrdolikol r,,z,.előt| rndrr tu,rltak, 

' rle 
'ne cktrsklrlíl i,irg,ittehell*ictlt*ttek tcliinli Hng;,nn kau'lrágrHzrri, h,i§}. t eir i,',ili;tól ór,ri,i n kgrtet, hogy Xillt bárrni a jószitríal, i,iill:ulr rll,;"1,,r

Íe,r.nie].jiirrk" rrrit esirráljrrrrk R lnr,r_q&tatrkot -- iil-tltt k,il,,lris,lilt,,Tálarzoi. til,ürrlölcs., _ziilrlsóg-, virág-, .vaJ-, tÖjitsialme.li,ll*.,*l.
l,ar,ru,íj_t_ttveléssel, állutírrrtíllsa] r1.1rctji}k n\9liltllki]t Hd/.1lj,.
Stlbiló. (ls+zeállni szi.ivetkczethp, att1,1l.r-g5;tke-,1-.,1tttt a tt,l,,nrr,]rik
ltezetlen r.nn. Megszertnzni a !crmr.lórt és,!ii-lk,lsil,'.ir_,ltt,rr
,ltecsiilni ü? iirt,J€k tarra§zlslitíílit. tie hilrvitrii .sz.enriillk*i, nz iii
,rio]§,;rk,rn is, }Íindeirlrez tttl'.g ,:xirk l)í:llz §lrtli kr.l}, csr,k o}r l,:'.
lsuk.*1._§oruog6_:l,i_lmr*, kön_vvét, r'crsze, rrc rúr.in}i, lriix.v ilsorilr
1örtúnik, IIa a köuyvct elbltastrrk, a csorlírt rrióg' urnáilrrknalrkeli n]l,gc§inálfll,..'

P*tllzen rnát_ vit{g tÁnl! fei clőttiiuk líóri.ez Zsi$rnorrl kit
rcírá_tryóhel, nlely. Bózsa. §árrdor, a legerrrliiir bttyá,r ti1,,t,],t
trcSél], tl._ §z eg.rik, ,,Rózsa §tírldol u Iot|úi ugrttl.jtl':, a llrlltik
,,/lr):r_a Slíndor ci"ce,{ct.onjd a tzrnöldőJ;éi' . Tt;}ll, ez a 'li,it tl
qitty betyárti_irti.r:etnó1" Á niagyar rrép tzabx risú§ r"áB]rílrak cslr,clálatoi me§rÉjzoláse.

, }Ióricz,Xsi§ynqntl. állitotta ös§ze fl ,,,4lttOt:ttő" r:íruii. g9iijte"
mótry*, mel5. _.8érsz irodalrrurukat rurrtat ja bi a tegjavriból- r-illn_
fia_tott _1.cr§ekkel, Egyike a lr:gloutola}lh küu; ftiknek: tliitt11l
tiibbct forcassuk!

Petíjfi ót Arany verseit nem kell kiil;in gl6nlurrlrr}k. T)o t]át
szót trólnunk boll Ady,rói. ,4rlg mitilen idő& tgyik }e§nag}-obll
költőjo, de jóe is, Ilolitlí,ku§ ig, gői talán p.&,!r irl. (Jlvalni kell, del
latsa& kell megszoknl. il}egisnri}firil {lnr*rii]§l 'lrenae. § ksrdíj
olvas; rrom ríindlg értl mnjd, §ök dolo§t}&ll pijrbe is §zál1 ífl,c,
dri nem lraj. Olvasni kelll Kezdetnek ..lr IIIé1 szt!,crér,." köle-
tét gJánlhatjuk, 1,alamiüt a Nenrzeti Körryrtór strozntáhon
mcgjtlleni,,IÍjri szivekben élok" ciruú váiogatott árls_!r".güjrr,"
trúnl,t.

*
C*ak mutaiób,r sítlitstttik íet óppen euüket §.n trókat" }íást

1g ajá,nlbain&nk" fié*zletex ism*rtetós helyett 9§r ogé§, jes§-
*ék*t adunk ebb61 r;álogotbai kl-ki 1zlégo ót kedrt szerlnt"

JJ,:s.r Jojcr:u*;,'tí j : §;*;r,in y el g:lrqtok, (S ros* í rri rn iiv+.}
§ rfl ri {t:t,t., lit..: }ilttlihnnreik.
Ertj*it.iji Jtl*Ec!: §nr}r,,k. Yillóm *s r-.irÁ§.
l!,j! tl;js: .\ !]lilrr jl.rr},,;íjje.
Ftl it,l,,l5 ; Lrrrll,s .\.ínt_vi.
{i ú,r don 11 i : §gri r_,.sillligc,k. Láttrnt gt1 nn f n lhcf "
{,}itlt,lo: 'l;:t,zx a r.iijr§. {}]r,alr:ia riópi j,ró,)
{;.u;jfíl.i Islrlril: }ir':1riragyrirrrány {i,§ nírtrpf;ti *tÚ"-elii,dÚ:,

§li :1,1. ii rirl;rli§i kr,ór:i}a.
l j!.uzis i.i.t;ti!.l,: t-'.i;.trla &? írsz!,-l-jrn. Pu*zi:ák nópc, V'elsgi.
,r:ril,;!ii.,, íl.irrrr,fi tii:igyrit,
,/,,/,.Ji; A.1 at,;tt:} rltttll,]r.,jür,r:n r,)zsa.
.t 0.;st [ !4.' l il n., f)>*zr:. l,r,, t,sl i.
Jirjr,.i.iz (jé,za: §. 1t).-lg}-ar §ze},lí§r "r,áurlonitjt. Nópí írók,
.§,' l! tstltl. : Bán], bárr,
tí,:rIk .|l il,ü,ry; A maiayrrr fiilrl,
li tlhll,il,]i Jríl,r,s: J itIiúurrs llarát. §irronri.
lf*s,alaldrt.yri l)rlsrj; 1]r,ijl r,,árrrnk a nyr:h,.
áirrrdl:,t lrtt.rl., i\. p§r&§zt ólttlorrrre cr;§tUe.
JlilcSlrílii::\ blszrll(i kijrrtijlc. A §ogzthl-fiú e§$t{r ?óti,

Mt:r:,ir.l1. J'ó prr,lriilok, t,)l n1:,afírlk. §rrxt P§ter *§etnyöje"
]ü.l,ila I]lnnt: ÍNrrek €r }rrizamtzijkről..
lló,rirz Z,sign.olu}.: llét krnjcir.r. }íagvotó. §ó,aso §ándgr,
.\aí4lllJ1, Lószló: Krx"rik uzeptemberbett.
1,yi tíj Jó:st.,|; §opjnirlk.
ll rj öíi : 4j667,.s r.6.1,;r,i.
l'tltl: A, nti Sznr",iitn5,ink.
llt:!,lntlu| : T)nro,szlr;k. (Lengr-el ltó.)
Sil.L,tntliiij: f,g"v iórli útja- §iljn. (A Íinn te§tYórnón 1{,§.

rr* g_r rltr}l i r:rija,}
§ill/ill J*ír;rín.; T'tketr: bojt&r rallomásni. tr. ÍL §arurise"

tll{,ll: rad&]u}a, Hontalrrnok útján" 1'Ád.
§ oll a g 11i y'rrrrr_, l Kort-}íagyaroronág feló.
§l,abó í)ctső: Az egé*a látóhatár,
§arsb,3 ?til: Lakodalorn. Keresatelő, Söiaső.
fir"tlrlír,i lrox: Át,el ír reagote§t)on. Össgg§ nöTollái,
f ütit i)r !l.$tl11 Jsír.lí,il.. Jegorrfók alatt.
I'erw Péter: Mit 6r &ü {mbétt ba, ma§ynr- Parasrtsorn_ *

rrríríí]"íir §or§. (Ezz.l kellc4e kozderii §z olYÁiggt*§t.} §zánradá*.
§zsk kíitijtt §ok j{il olvgsbató, széD kiállít6sú, köuytgt tn"

lrltrrrrk, .íeuüek o1csóil r'.rsgsutrezheiök, de biaortr §ókrrírk bor-
§Os llz ára, Van suorrb8n néhány könyi.§otoz,&t, eely poiom:
púnzert a lerjobbat Byujtja. Bár rrtoljórn €arlttjük, tlsősnrban
sjáillJtlk rrlindp[ falrrai, tanyai böuyr-tárbs" de csspatkünyv.
tárbn, rogös bön§r,tórl,a itr. rlyenek a liemzeti, X.önllatár t:áte,
tei. a réEi irodrrlmunk órtéke.l,t tartalmszó Ma.§aar Klassallr:t_
.rojc, ozután a tríagü€Iö Eöttx1l,ek, s a kózben n€gszüut Tilru'
Nipkönut;tdr és íírr.rprros Eöntlutd:r ezómal. A Franklin-Társu-
i&tnak ig ?enns,k ,lgoa Jó, dt fiü6rce áril höay,ve,L.

Kdgtó !§agí &irá*

u,_l

ldEl lllés §rtk+rón,
Áro,au: Toldi. Brrda hatála,
Balőas Fere nc., A rög alstt.
Czrtlkar: Á gze§óuysoron- {§ól*r"lív 1ró mtr,§hptil kii§yye,}
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tnTAü Yf;t.r{} r§RYO§§l§
|:!,y§!i|itr"l:!l?#,Iffií1g,:áffiT;.diftffi,,ff rffi J}ti,:#lT:"}§;tr2":.!ql b"e&zll-nlg1utul, belúFtü.az orszdg'_iulá.nöi;liii,iá?Íitl, ióm"dd'd-ör;dliÖ

W§I{,§##:#:ii7tilH:őíiÉffi ,§ffii;írí,,r*"t/n1
[ Á pnrdotágri éltrr6l

oq#?1.ffi,3:'íJ8i'f ',"iffi L:?ffi ií*:iifi"ff l}i"il*ii:|H}l

fr :lí"É_iii§#ii:''i*ÍHái"lii{tts*"*gtltt;{iffií
iiáBiáb" 

.3lrf*áffi.ls,u4 mlnt a nólunk ismert, fa]u tetepdíoi-

,:+r§ft ,f.,B#*áffi #§ilrxíix-T§*"{:rímiTf{fr
í,iüi,!",if, §íf,".$*f..,ixr"bl#:tr""m*ni§aHísí"Ffe
í,í.,-*t?,'*lfl _f 

.iii[.,ödg,#t**;"""f 
T;;JHrJ"l§iff

i.j}!íi:fu f ""i%,,ilT.utrt,fáixt-,íiT;.TiTí§ffi ÍsÍ"d**

_ffiit§,rxffi,1-,ffi+tffi ffi ffi :;§+ltiffi
Az úihálózat, n modero \.op]gk_ed{s íejlfiéeo t€rnó§zeto§ennes}9n t9 t"lq .mp mór. ez{ nz O ii iát á}"Ú + Ji ^iui,'d 

s r.e rt.
,""&i:"1l"ilt" eutol]usszel utazrrnt *. vldókeken _kereszt ül.

ffi .farfu[i$161]$;iP:-§trr;;iH

h##.*

köteloző..a.q_u!om! iekola. tótoqitése, így torroészoto*en min-den, 
",mellé\!9]p.,-fo 

a,n__ia működik a 
- 
nóÖ cl§ö taáiniéi;TQ. -iÜ-

c&ur _ & §eJ_&L e§zaiílnnországi falumban öi elemi v&n. &
16rtrp^Iolüog ralilbíur nagy, kétenrel€tcl, modortr házban tanitja
p4 l_íJ$§agig!, qégy ta,Bító, a mellúkíaltaLbsn pedig cgytanítósisholÁk nrűködrrek.
_ .. }íüor m,egérkezünk egy íiun faluba - ha vaslttvop&t *-l-lelt vo,B, aBkor vorra.ttaj, bo orságut Ixlerrtén, tkltg3 a!16-t,u,*.z*l. * legelőgzör íe €t tetnplom i.anit iói, ,,.l terrintaő-o
I&tw,h.dzc.pén uanl" .- _mondja a finn köznrondág, Ísy ig van.
Jí,end§zerint eg"y kis dombon fekszik. hogv minden-érrirúnv-
bln.. lÁtszódjék. _§örülnézünk az autobuszrre góJlón. Ott*iaiiÜU
a.. a,ozc(,gtazdt. Nyilvó§ sok elintózni valóJa van ma a la}ios-8ágilr§i.Tnort rengeteg kerókpór van a fal mellett, Benézün]r.
Adotizefés napja, Egy fiatg.labb, képzott faluei ombcr, köz#é§ilrnofr, elfoEaüe a póüzt. csgndes. halb vlccelődée lolvik e.ps.rü§ztok Hizött,__E_cy mári! nagyobb szobában dolcozit egi
ag§zony, 

. 9k1 .au _éIclmiszer _ besaolgaltatást, óllemleze}Jeryeliet
eB na§ontó $plgokg,l végez. }.{ého_uéha csenget a telefo-n."A ía-lu§la8. erde\lodn_ek],_ uta§ltÉ§ok&t kórnek és t*nóceot, miolÓttsliílílulnak_ hazulról, §ok {időt óg íárailiságot taliarítanirkueB, h&.telefonarr kapuak keuő felr,,iJásoeitást.

Tor,ább mcg::rünk-'az orgzágírion. §at nigzim- hory Flnn-
0r*zlrgl}a.n_rrem lehet találni oiyeu falut, &hol nem lÖino saö-
uetke.ac.ti,,bolt. Az _éppen o]yair lényege's Ó8 ioiiómző ;- iÚ;I&Iu§l clctre, mtnt Magyaror§zágon a koesma. Júl emlókszom.
amikor_ kiskorunkbaa órlesanyáök }úldött vatamtórtJ" bóliü
!s .ry"llog uem §aptuk In€ á kereseit ííut..l Ttiiiti§iiir-il}i;
_td.rtout_, bo_ry példtíul az élesztő kiíogyott s. szöretke?,etben Ös
Fen.y.t,ele{,e\ volt]rnB_ e}monni a magánkereskeddlr(iz. }íiesrr<laafirlú§na.k órcztük! Naglron bántotta lolkiíemtrretün\et, d* koi-Je.tt az gtc_§ztq, mc,rt n kövei&ező n&p k6nyef$í ak&rt ',sütr'i ateqe8&nyanx. ile e ílnn pqraszt nemcsak ráeórol abban * szÜvet-kezetj h_oltbau, omelylök tasia. aindcn riiiaszte$uer. iiunsm
tlneE eledJa gabo_nájót, krumpliját, szóvál riindazt, amit ter-
Pel ,.98 póBzbe} aka,r ériékestteni. A szövotkezet n'sru ss*pjaoe, uL_ e yo\,öben is & §&Ját órilekointk képvi*elójót láfjir,azért bi?_ik benue.

_ § finq faluryl gmbor. földqüvelóeeel, tebénte,ny4rzettol ó*erdéezottel _foglalkozik. e totaútiiótás' ar-;ltaptÖriiaixÓ7aaii
am_qly Bz élotót blzto§ltja. A háziállatok tenyrisztieo ég azerdés_zet peüs könnyebb mesélhstoif -ilvu:i, -iidíeii' "tet' 

"násn!.BE .ecT rQa_ze_ .{nagánhaeznri]atba keiii-l, a m&eik résaö{p€Cug.ele{tJ8..Al^t8Iáben eFy közepgs íinn gazclának 1{F30 bok-
lll1{1 müvelt,.íöldje ,lap. Ep, jóval töbE m,ínt egF lna$Íarg:azú&e,. de éTi}retó, Ínert e finn íöld nem terrnethót anivit-
inreu!.ry! e.déIl,^so,k}al_ jobb,_uia!íyar föld. A fiun gezdáiaÉllyen DirtoxbEn tFl5 telrene,_ 2-,{ lova, jubai, tfúkjál, ó3 né"bány. diszn_oja van. Termé§zőtesen ;;;ü' ; ;aüoÉ vidötötóritsáltakoznak. ehol rijab_b. a teteptiioa, ott-u:áanari'.!];o6''üÉa .bhtokok. Nelréz munkát yéi&--á'riiii iiiiisatl' Prr?áüi-i
1TP19 3?q meqy olyEn siÜ]én,_ m,iít ítt Mag:yarorszógon,Ineri _& _ta_lgJ _payetsran ,*öve_s.,_ée ha példárrl a nioosrirrMi-le-ceapolt földről van §zó, §g_k_ái6 toe taitani, mis álnOÓ;: fi-
s}-.o\Bl3,.! ki tud sze&ii ó ttittniür-ee; Eiót*n''az aTónyÜ?"inó
:3nT:9l,q9§9n e§upqp az eTberü crö nem eló!í. Aünál lobbű
i}$",fiilti§:$í'iet§qÉ!#,:,i,s1.13l"!?EP,s'ff *n,iíí*
19_e, "PJldáu 

l.. a. .k a szá_tó gepe í rienicsatr á- 
"ei 

ÓÍt áÉn' hí;fi i;-§&!l&l_D88zIr&iJ&k,__hlrnem az nratóenál is.
. _Altalában a íiul $azda élénken fispcli a nzakkérdésckot.
i §íZo.&-, cB, a .Fezdeagszonykörök arról gondorkodnak, hói,v{t íflh|sla.Nuak rögtön résziik ]eryen o jónak tizoniutT'ri:iaEú
3|j_{ 

rqs9kban. Á - 
f alvakban i U iő 

- 
mÜő"sa-i'i.i cí -io 

; áciáóőÜ

!T,T,,},§e?ff ,,*li,I**,"}X*'íi§f ;á."#!"!!u,!i,utr},,{",*ri"}{I
:i T93]it _,1_1 rlcn ek te jén ek a á i itii itatiiei.' áiiá- ii g"yi'i io u?Öiin g.z{aa.§uonyokst. lt.gír ószíazerúen tÁrltólja tetóiicii-Éi-;;is.tállót mes Á tehbnekr.i tartsa tigztán',-Á"i O"iiiiór.aúá'Ű}ii*r,lintr*, u,. b gs"v. ll ai tai tenvósiet- sT,;Ö r oiiasór. t*i' TijÍÖatítinz utóbhi évtJzedckbon^

ií::.'{]!_1]i+:]-::.

.l l.i];j;:.:r. j .

frfii;lTi,.#1ttpiffi*'ilLí,:iqíiiífí,li-i;í, rtl1!$il{'ffiir§§*il$_d:{Jt#í:,$ii;



YkwL
Hútom szúp n4pdalt mutatunk be a

linn lestvérnernzet népkiiltészetéböl: l. A
dalnló pásztor (Soittajapaimen); ?. A tuta-
3or (Tukkipoika); 5. Tú1 az etdós hegye.
kcn (Tuonue takse metsiimaan).

Fogadjátok szcretettel ér tanuljítok
nreg és énekcljétck ezeket a íinn nóp-
dalokatl szöve3,ükból. dallamukból égaaki
testvéreink lelke árad,

A bárom dali Ujvárossy Berrár jolán
száp, múvórzi ford{tásában közöljük:

|"Ü,hóhiro g1{t"r.Loda}n lifuüq modtjr nürqot.
llogorú ccl*the § lúbff.rófín
§zliirl íirsrelűrvr,
lloh, hah, bclr ilú lytr|tbllrh l rlalre.
3rllinl össr*lúite.

A hrt.los s oell§L }tólún
Deréh lelóny Ám 6.
Hub, bab, hel, nó íyullruol { dllr8
Detét ttgénr úu 6.

§tm Lell ,éll ór6tt9§tod$l
Bús parrsrtl torbel
Huh, bah, hc|l ló 

'yrrltrunt 
& drhs,

B{§ p§ti§rtl 9orb8'.

A lulaloi r scllöt bótóDó a lelnogyobb út.
Euh, h8b, boil nó trullsuat r örltr,ó a leraaÉrobb úr.
At§trróíö vau a zcebébpír,
ölgoros a láuca.
Hub, beb, tetr nó tyu|lsunh r drllr,
olrotos p láóc§.

TűL A2 EnDo§ HEGYE§EN

KI IJE§Z A GYŐzTEl§?
Augurztul 1.1 vorrtnytételek ;

l.
E9óvÉ Yáltorr€t o vlr, útlt trtrrah!.
b{ ldléli oltcldteloL!
illrllttncn isró fü§ót€íat
úsrcnlt álr
n!|lcr nGB rói?d ..Elelrt!
llúnyloa tl tét sletrln vtláfr,
ilrlk}í n$í lód tctlít,
í{p.alí lo §s!rl, lc L*tbsrolt, ls ltlií§t

lI.
vir9.1 tíell ó. d§ll l9o}t.
Mlt c|ysttr bnllolll túlle mÉrt
drlolta, {nrltll€ Dóiil{p,
fulüt öíölét o llÉ ,nldáf.
efdűb-ü.róó, lDlít { d..lbr
p§tilrlr ós lülsmllc,
lcnplo&bütt g JÉlyorr Lítbtl,
búl, cstüíOl r lolal br}*.^

Itl.

TltÉn"4tl.áló rrip.csodílelurt
hó*or*r{ á§ttl iltYíhf ide§ffi
- r rnA;rir lduiérat t}órel ltrtun!,

ó mlt lapolt Adyl a llórló*
dalnol? § §ll tip, hs Pe8tro ls
eir ldt|et morl-Lom$dldr?

lv,
§alttl plpámnrl múló lll§ll.,
dohihyöe torrló rtür|ir
{ llütoiil rlttlil lllúráaoÚ,
{lül íli ! llltet.órbct
§r&.í6lt bállíl t1lrí.taltóí
úay losrlól sr{t, talnl ae {lml.

A jtlllul l§-l v*r*enytétcl,
mé8foitéic,

l,. sal*rso Bsllntl létcnfs an.t.
ll. Pclóll §Étdorl Solond tstót.
lll. Bobllg tllí{ly: lHcrtit , ., .it$g§!e.
lY. Yörörmarly Mlhrtlyr Á v{n tl|ánr.

A §ÁLoLó PÁ§zTOn

J g*-: á qrnortfa.njtorn

Futtrrr *r .flróí sltoü, ltlláö,
ltaránn alkony tú|ónr bel.
Dnllnmogsn.lrllealógéü turoil *r ttdón,
l*apún, *lhoní lüdn"

§r*lo00 holonipll v§senll ceond0l,
Iü*rán, vltreall rrend§ll hel.
Drlllmo**n.lrelltue§§§ ilyálám tolomplr
l{{rárl, ?e!ütnyl mendlil.

Habn n tónat dsllnl t§obbán,
llarán. dollal crobban. hel.
ílallamasan-h*llem*sel habie a tórtit
|rardn. rlnllal ceobbaa.

Dít ar ösróny moredtl,
Kövcerls é€ tash€tty.
§lvadult r lél. btr2t,
Én Dr|nou crl §€m.
Eód iondolvrl .úíralofir
Erysrlilc laaD a2 úl ls.
Hoaybl heltod ballbtlom,
líát llltdrrn s btlt l§.

t"-tai* o sd-l& lü.t{, l'línt orno"dórrri,"n1ol

Jil o, r-d6J l,eggnktn

or. e -nem, Á:, o bold1-,rá. gon,

§,ÁL§§I § I Ű TÁIrO§t §Iú
..'llagiolLösstekcriilt+k.rx1,,,,li;W,e§,ffiiwÍil*rt:a!#r{,##,,,,íi,r

lrcrú nehézaégei m.iatt,

#ií *'§;i#:$:,iíii,; "iiiít*lx;tll ffi
if:,§í;:ű|!*lt,::,i;i!É*!:íí,z,,ij ffi, f;i.}§,:f^Itl*i'í;;lri-"xiT,.

;$uabYeí,ffiáaű'lif .:|i'í-uí:lrf'1líit*,x!-.1§ ':ri$'-' §*&_ffiÉ,n,ii,ii.u . , ,wrt,,, t#ffi*!#'!!§ffi,,oi,á';,r;;ffiffirX:l;;

'íiriű ií,'{,:;,!íir.:,,{lír.:{:.Wnid!,ruu*n,. nuúrígbokrai esqtlep ő nnua§üa§ ri!'##,W:ry;W;M#§:*'áW"#
f iff :!. t epyütt lájottalt ao,iaúkőal,a'a"';;};iíJőű'"ű;;;; ,:ql+nr;rril ,i.őr$,$;pi",iíőőű" űi,nyuiő,ii' iÍtőíáin,reen. ott

,tndr,,._rg,uütt 
_ 9regenték a' 4;aió,ií'-'llrl rffi§

re'PúaöleDnWdr:I,1lót é* pallil,tl őj nlneL.a,l-

, Epvtuúnú fhihham-ar ösezebarótkozttak. áz ídén minden la.. ff!Íi"",*r,]'J"E'i';#i?oűf éitr;x:,r:d#xó*Á:í;f:,í"H#hlura, rerul-t adro8tr c9erkéPzn-ek_Iegyen egu íaluaí liú bardtjo,'be q lalu,. llrlslh nydron Úirt te mchetaz l,e hozeti éa tgu tol:dbb,ez..1,Ilarótsdg Te lsilk otuaiii niőőnúbííá,t',:ííag'_ő;ű'iá;íaT;" ígu áat{ai,' ,ni(őr-tiii: ű<iía"iíiiiiilt,'áiűűtrrőioii"it,-Xíi-igaen,. nanem_öídlr.te, lguaí és örök, Ydlassz-maoődnák'nit héabeft, lectuérelc e lgazl barótolt, leeateh.'
ll'I,u8l 

"lege.TUkét, 
akhjel,"araba.d,irIódet eltöNheted.-akíuei iái'^ TaMm nem |e gondoltdtok, llog! miluen óridei ielentőséaellz4íIoEnu,có.-,9ki..fieg.rilutoLta q |aluii. élet, szdmodra k.liltinlb_ aa4 enn_eh a bar<ited.gnah népÜ,nlt, it,u6ié érdekóben, Etsadio-gQ:,,eraeteatégeút, Ahi mindcnben aegitségédiiL lata. Meimii* dok mulasttdisaít pótoltdtolt,,tnert á úi'kélfogtfuotokkal a ttir-gqtJa_a, taru neueaCtegtégeit, kiuezet a hatlirba. ahaí m,ni- 9adal.mi cgXlcnetlenaégeh tűnlrch el. s a iöuő eousélee maoilqr

\ET|!,lftlPd ea .ifue.gp\óbllhatoil g munkúíkat. úógteniertif '-a túrcad.alma a:l,ohul ki, Eúaoneeer qxagaai caerhZöglűil, a uiián-I,al,llli,néPazoktisoklial. Eluerct olyan öreoemueiiéí.'-axiiéí-tri annyí cgytwis heaét fogó |alusí l,egeni, 9zaah.útzeáci'emiőe:bb
.:,yr.n!IEd lgari,népdalokat, y9lro olgan pd.setotembeilrcz, akttÓI. ember éa ma§garabb mdgya\ *iraaÚ.almi. c neru*eti éldünlt.
';,ifflí.'gfiEí!ű',:ffi";i!;,'n'*íiY 3!; Ifíi!íí;:!:i;,}rill;l:. tr:,r&ri.,'".ffiil,Wi:#rol':r!,tlfuí;fl:r, *nío#P.*" 8 ha aan

Ig,is legull.aautáry iaazí iá-űráiiő,-'§ű'i"ar:izri'kitői{Áö: Eíeónok ehhéz jő'riűnttái.
.gqaoot Q, cgerkég?.*{ellemtt éc életczemléletét. s ezdlial őt ía KottÍca Kdroly, gzakyezst6i.elóadó.

,



A §,milímrm B$JrÁnmór,
Osz volt a bihari Dusztán.A Juhok már torkig €tték meírrrbat. e.boj!ír betóIltetto őket esy bok}oe pa-

gonybn s ott elfekúrltek. Ireült a bojtáre§t'ía törire, hát,át nekivetetto a-fa-törzsn6h, belehallsotódzott s szel.
uú§ó§b8,... Hetekkel ezelött leceltetós
közben ez egryi} major krltjóróI iíóvizet
vett. A maJor tornÁcón eFv ötecaFazonvúlt, egy kistíy€Iekét attáiott ös lassú.
DéIy, nonoton hangon dalolt ...

}ío§t az üldösélés közben úry tünt a
boJtáíDek, mintha a szél zírrá-eÁban az
öíe8as§zony dololna. Pipóra byujtott ésgsE nézte, nézte, lrog:y & Dipalüet mi-
§ént, Té§z oI a semmíbe. Eszóbe Jutott
,vlgasztalan bojtórsorsp ée abbaü á uil-
lanatban vorsgorok bomlottak ki előtte.Elővett egy rövldke tlntacerúzát. &
celzmaszórát Jól letörölte a szúre újjó-
,pal, ho§y szópen ragúo§Jon rajta a betü
ós oda trta íöi.a ver§€t.

O_D,,rzóllt plprlo drrtrg l0stlc,
dohíltom lorzló erüsllct lend merrrl 8 pü§rls uélráo.boi, 

'ulha§úon 
a leltem véled

ílelcmne! tüDt |eplckéli'
loTo lllaudó reooénydo.

.Itt 0sí pbrer,r meg kell átlnunkt .frd?t.u
al-lan did.k iil a lim.ndzluw padlaibott.
még ,na is, o,lci uem oda aaló, és l,ánu
éttel,mcs zselléríiú,, bo|td,rguereh wm latel - még a polgaíriba se , ,.

§lnka az ,,étet glnná,rlumánat' ltttg tanulója. E[árom könw kígérí véEic
iljúságán: a Btbtta, enr Petőii-kötet-6
e8ry Tolsztoj"regény. á Petőf,l-kötetet
eg.vetlen bárÉnyáért kapja cseré,be, hosz-
szag _rimán.kodás uián, eÉ§ i§m€rotleü
as_ztalossegérltől. A siÜlta-i§ész életdrtr.
világnózetéra hetáB§al van: .,rí, aors elletl
Lgap, Iáaadtatn és Meadlk- ltlí,tldijröhh,é
- írja vallomósaiha& - Isttn elé néha
l eborultatn és l,ebonllok maradéktalanuttnu ls, amikor mó,r azinte kibírhutathrlqolt az élct.,. Én Józust oda rejtettem
aeóta magamba, akonnan nern moshatia
Jti soho a naluxíltig e.cölete. Á leosseáb
éa legbiztosabb h.elaet adlaaztottőm kí
nekí ., ;'

Éjt§zaká^kat olvas át az ólban, pl,ttú,.
koló lámpa me}lett, nB§ titokbe-tr. -msrt & gtzda drágóIotta a láropába-
valót.

§tnka Istrán élottörtóne.te tónyggen l&a.
zolJa azt az elyet, hogly ae tekókkattárr-
ság nem iele*t u,lndic mű"-eletl,enaéEe,t
éa ae ígazi műoelteég sokkal több, mÍnt
ttjrténclm,í éataóaolt, és l,extrkona afuk
halmaaa,

*

Mlnt l€ilÁeletes, §inka István önélet-
raJzát kétkötetee munháJábau irta aec..Az életrajz lrndalmi é§ irodelontör-te-
Deti jel€nt{iségén lolül, eserkéezgaernmel
*ézte, IeglaÉyobb értéke az. hoqy msr.
tqlfrljuk benue a lníu]en nehéaeéóén diá.
dalmaskodó íérfíélet nagaezeri DéIúA-kéNt, §inka mindtg teUes erejével ra-
8iedle,úos a _munkát, (a .,leve8óból-élö",
áb:ándozó !ÖltÖiípu§ na8§ou mestze vaE
tóle)_ és _sohasem yólog&tott e beosülete§
munaa tajai között. Arról az triőról trja.
amikor uÉr ,.íölfeitez€tt" böltó vott 

-éi
!úirrt s ,,maga 8lazdáJa élt" súlyos&n b6-
teg íeleségórel és parátyi gsertlekelvel.
bogg ,,bizony alc&otíöorr újtdgbq, h ír-tam,.lucerwít ia kau,dltarn, s a tehnő
mcllé h dalilltam woenlí'
A ,,leketo bojtár" vallomgsatból aokat

tanulhatnának oaok. s,klknek könnvebb
sor§ot adott ar élet, a}ik mind,on kis ne.
hézség olótt megtorpannak ée ulndezot
aytk j116 hívetkozíak, hogy crolc a szÜlt-
tég allto őket a beoetglen ritra...

§tnkónak valóban nsg§ ön6rzetoü sd aa8' ogFenBgt rörij,§ ú.t. &mlt mogt€tt. ó1
a temény sors, arnlt vóclsélt. O nem esrt
e, költószot biroilelmÁban otthonoo. de a
le8,keményebb löldmtv§§ mun}Ébaa ír
megÁuja a helsótl Ezirt, gokszor qúnnval
nyilatkozik a,,pollttkti DéDveúáísklól''
óe ozokról, atlt parasztl szármgrá§ukra
biyatkozva, övatból,,nóp1,1ró"-nak ti§t_
Já;k hi masukdt, ,Á2, hog! gaermelrkorú,-
bon lnl,aki pdrsaot meotérttette a liMt.
tncgostorozta a malacokat a nto;rnr pa^
fonceóra, t ail,d|g, hogu naft mehetett
!óts2ani, blaqna éil,es heaéc ahhoe, fuga
6g! egész életre maíilaü harilla d meo-
törettetés, a néopé a]óátatós emléhét,
Igerl: hónuóúL|, att egv féláleten e a Dkruatl eorc münilen g!ötrelírlét. mínde*
ktnidt, mlnden na§drahagldtottsóodt
élní & éree.ní - aa ígery leliogotti a
nép, lsciga ahosu ítjabban naltd.iók, d

,,tlépi" ielzőre, Ábból d gortbótr iüittjutni, eaörnaű az útJ'
§inka nem aa egész parasztsós kóltöje;

a Fazda8 parasztok éppoly távol óllnah
t.tile, mint a városi elókolők. Az eleaet-
t_ek,.a nlncatelenek höltöja. €, vak ko$er-
fonó eorsói is átérzl:

*§rly"Yl|rlrl §crcly
Locrrntll }ülöH! . húrr édr tlln6.!ült
lülrl vúOrr6l t0tüti.

Íünddsll 1 lróffól,
ttln6dött { tólrílg lllo6dült a rórba
lo|tDtt a1.|ó?sl.

ftlnörelt tz ótrc;r .t?m|b€n é' le|r.

- llnrrtalrnl * tülloat&,
. r lsbbf lÉl sé .{t.tt.

.;i
Élt csrt MÉt/ó8ltóat
§ íaalí aDnst orlodt.
és tstöllel toat{
volol s lolars{,"

(Tnn6tl6 lo§drlo§óJ

!íasy §z€retettel amlékezik azokrót
akik aa ó vtlásá^boz tartoztsh abba a
vilóBba, omelyből egaedül ő hozott hi-
tele* hanga,t qa ltodalornba:

D.rrtsl.ií.! báron |r{tlnl.
úrrtlü} r ho*rír úttell
trórtadrrá!ól {rrc§ly&be -l mGúl i locrllk dórcs{*bc.j}lenl r tocr.lnt, rúdla se toll,r rorsultnrl úila rc roll.
Éu hurroocl, óvcs vollüD.
, rtlor ![{r dltó! daloltao.. -

ültor l lovat mrlílltlt,
llr.obclcü lürülólltat,
5 .Lll sdüd roro lÉtlrt,
lcvcgülb6l oc1llnótlel;
o.lEut.t|tlL hol vrn r lúlr-r lol tíl e tactólyhor rr &.
Otl ?olt rr.ién, 8ólltrt Jánor -gít aG luiloü, urtrc |Ét rnort.

§ §t .lú tlótrlr. llróc Gábor.
r mly Lopnrt §rlbó §áadot.
t Atdrlr llr. n{nl oyolvvrl
í drnáltodó''Llr Pnpp Gctaell,
íllcnc ávlr óllüüt Grütt,
, lll€ü( óvrs me|ú mlnd iln$tt.
A tilb}lt rlmondom nrórtor,
be élot múr, üóhullártor.

(8nléttt mrrrrlrdl}

Költ6saei* ólotrekeltl pá§ztofélotóüek
o§ztalyogalt; az örg8 §zéké-Balogot, aki
* böleeőJót rlnsatta" Edes Pótert. a cei.
bógt, Z§sllér Jánost, a rokkant Der&Mtot
ée gorra mlntl: Béz-Bologot, Panda Mi.
hólyt, a ceillagszemü Bondár Katlt ...
Fölldóződnet lelbóben a gl'yermekkorl ké-
psh a blhatl egtóh vtrózsa,:

,,trrt bármlly hoc8ú ar ílct.
.r .alat Dlndlr ülalr ü6r tcüórloul, nlnt oerbátéft
aóLrt araüt.óelt sr?ral6.s

ltl Baroóa l csltótelrán
tlttnLét §rllís huJlalón
,elr ar. o*6L röle!ónyc.íD &t állóssrágú bolt.trtLl púhslolpú blr pullnlk
l§l0§ ínéíl§ r srglnébr.

-.. ob, srólll plpóB órvl llbt|rt
dobónyom bomló erügtlt
:§ rlnga§d rörlal lílúsároú,lnli llt o Kerek.érbcn,
tllroc varnyír srtmeülllón,íuy lorrllk sré|, mlnl ar ólor . ..

A versröl bizonyá,ra sokan rólemeraek
az egpkori bthart bojtÁrban költészetünk
aagxg őstehoüségére, §lnkg Ist§ó.ura.

*

*
A szalontai elemi lskoiiban eu gl€6

padban ,ült. (Ez volt a lerjobb tannlók
helye.) Eo ott l§ ez eleők Tözé küzrlöttelöl magit, & vizgc6D ötkoronást kaoott
ajónttókba. TanítóJára. Mester Józsirroma, ls n8g§ halóyel emlékezik. Narry
1ápa volt, ho$r gírmláziumbe Járjdri"
lire4tB-. Dehi ottl§nne a helye. De neno legondolhatott, komolyan a gimnáziumra"
r\z elemi után esy lbvnroshoz ezesötlik.
bajnaltól-estls tóslót hordanak - at úi
szalontaí qí?rvldzíum építóaél,,ea, Jelles-
zetos, k€§erü humorÉval Jegyzl Beg
§iake: ,,Ennai hözihn kgaldbb nekem ir
aan o §talot4ta,i, gítnnáaő*mkoél" i §lúal Fqkfi,e bojtAr íello$ásd t., tl.

llegöc rq|iv{ny l. Rcgörcrorlae lrrtrtól*bor
Dül6re lut. Nagu lenehet keút tal,amlneic, Mi ennek a tét ar EcseitLláp eráll Böruelu közaégbm au!rusetut elaő felé-

szólásnak az eredetet MogyarÉzzÁtok mea rövialen kovács bat hwmdr harlnadíabm rsndezí, ffici tnotgolmualí aa Állam.
Karoei bátyótoknok lapunF lecnrtóbbl srá,B-ában közölt oi}ke taitnnóna| Iyúélet ?ót- ég Néphűtató Ómfuítrud,aal e§ailtt
alapjáa" Ea más m&syaráz§totls iameltek, azt is lrjótok oe8i. kúatótd.bordt, A tűoroús eélia a kutotfurunka nódezeúinek
tr]e§lk mostent otkkü-nkbon is találhattok egr ilyón s2ólá§1, elsaidtlt&la malletú 0, cserké*eetbm b |elhasandlható nlpí mű.
uáiryarfuatóval együtt. Melyik azl ,uelüéa| elemek _ g!ütéee. á kutat<k iün elúr_eldthatóan be-

l{. rejtveny léákorábbaú boérkozó üsfrejtégei juiatmat |eiezödlk,,t eredméngei euu kW|}ór*t]ban helüInak a, nlil"^fl-nyornok. ,b*ad§ elé,

,6

§itka ae errúékea& költőie, yergei
hanmdatíeető lírává ftnomodott elbeszé-
lósel a pásltorro8ékneE, a vógteleuül
ot§§z8ú és sz§morú. emberi sor§okD,ak é{
a!8p!ópu§sia$s9uétryekll0t. Talán e8§azaprópueziaoteuényeknek. Talán cs§
költőgk s€ru meritott annylt az eltl6kei-
ból, mlnt ö. Mlnd,eu vereén vala,nl Tl.
laniló osende§ §!omorúgá8" halk, do gú.
lyos víd ömlik el, {Btrálót sze,ft e,oüd-
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''.1"r|o- ilÍ*fi"ifr*^T'#*Í,,,,,,:;.i.,,úl.§,* t,. tlt ]|nJúííei_ü ||nl'xeqpel,J iurrr.rl, [\11iiésdtól iálo*ltva, milt "]bany"\ J,,:;,r,J§ll J,jalltlr§r,s3 t,ttit híJtl{,láü}-r Járú§ T,á*z]Lr. firizr, l]urió}, §ildály. YÜÓr Rélr.
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ijnlüritt rrÁr. ítúti , L.tyán öi:ói;- iii;];, 'Si,i,j_:' x"iri:-jiur,. -Á, ,.ölio,

."i]]],:ri, . ,']|l,]ii]_-.1..lj r,lcál ,íllut9-!jú,*ó§i ilrilc!.es né,l,knliÉ"zcl rtljts kcrcsztmói,§uetél e.lj$:, a lec,j|/f;:i l!)l írltlt]{jtr|!-l'i|i!i :l nlfcúli t'll}u.]rÉ?5BÜt. ragsolb sz;lnlr,llt §zereDló mesék€n klvül *rer-}Jir,]t,,:ik . 
j:'{sz:trllnlói3. tl!,cqy §i€l*tt!. rd* .i ;il§i.ff.;t]''.jiJr.iiii,aifur.* üiájis--r]réti.etii1:1 ,1t1,;.,ól,, Ár cqvik. ldjtizt{ s{v. Js§etbtBüÁ- iiii*riiro-H "§íű;d;-iÖ.lk, 

.i.iii:i* §;iiiitái
í!:lí ;]iljt viirU{i)J vt.eet,..tgy lYtá§i&..a §e]Jc§ü].l ,hózrunrttsüi.r] lóril elénk DóIÜÜ}túszüiÜDk ítü?"§alúIlibi:(,7, üti l)eszalilolo! .Bít)utr_B Jtá.rJa,ll.si" Jrg r-illozalossáirÁrl a nép le}kéutk n hacolgitriti:,ir,l|. r íir,o er,jüirlás}óJ, e(! ironréúe_lmi iii""i§i- ,ütiil,ti ; d&iii' lrl.títűoauri i*riÜ
iiijr. lülü"\r'I§i]J}ióL, an:elyhclr a ióisadil,m .l*g- i".h'riii-t..'iöí?a§s iűriiaii'i'-Óioáiu,iri r.,itrr
.b.uIUr,-JúZ(.^]j_ }íJtsItrüOzJ§u elq}-n§*l \cltüJa résxt, á- szeilieiatón és ge igatsáii,bü} és á medlöcsátó

i'ii;i"j;l:|,ít:i* 
" 

-.." 
].#.§'*||u","'_tl"iili-; l[ijíifi;ü6';-,; 

;*[öí-übü -;, - 
*,,;i,{eÉósek

b+}iap;rülódLr íirrn hldirokbeu},+}d. A _fgyl.rl# '§'ndnvajunkntk lsrnernün} kell a :nacJar_nép-
Llrl&lir.li,l .s;óIó. 'ejezet. 

(ÁcÉlbnlte,. ezüs!baliar kdii};;;ili;-il1n'csa},'rrárt. nxir-ira*l:uiitgui,áriu},§j:lr.l l|rdiü (§enlé9zsztmponlból i§ Dn€}on E"i'*itribré ós idr?etrbó t€sd, hsnes 3zért ir,
íig},c}cilrctnclió. Érde}es_ beszimoló vpzeü eI iii.v"i'í,iíi."eii l?rtűil*r, uil tiiltok e* 9rr-
ií""1:;if;1,1!l1p3 .9."J3i'}H"",;"oí};lj*; íHt"ff,,l. ó"Tl*íi§il" ,ia;;;lti,, i:,,tl!iq
'1rlrnek, akiI llirtel<rnkedúsból, Tsgy réúr€* leJ- .].i?"i',i."6,i" iioi*i;; 

-iiarcréiiel tsfiiíIk tncg.
jtsl .töTeltÉk tl rétkütr.l; rle 3ddi* b(c§úletet rr'ii'i,tr.iiliittsziaúl-, mtv'dsanb és uuÉygt_Iel-
tlóé}etiü vult, }iír*},§?eíü.gazdasári _li.Jtlp7651 ii"*áiriríüBi-íeáióiiíaiu-alo DtpköItéjrcaün&},in.}3L i1! ül:ldcn rrb. (méx olrisásra-mütelú.désre i,i""iiii-iiiaá*ifii1.'-§.oaó xirdli is ert tr-gnlrirs, ís v;n a&;!rna) és rnirs a bü.Etetésj idót iliii" *TrÖ-liiri"in.rti-Gipoailnxk. (,2ó}t anya-

;,"illj;.u,s;,1Yo;í,1},$i}"ih#,-",fr*l iTi;j.. tfi: il[iti**.,:i;i,liil.;,;ifl"*'iiÍa:*;,ít};iljn ez a.!öldkr,Ie.!sé,r. eíyetkn .ltÉyházo.. áhol a iiiiri i x-iiltlüei úeni. egálzen iliúloráir,,_t'!-
r:rbck uérni },,reselúkli,ó1 ín}Éultsen iótélony- uii'rtr'-iiráiióiuúló vÁbna} bcnne er&óIcs!.
célü l]iljtésl.rvrrdcztek.} ." ;;i ciiirrii.ii-ii.i;k;i;],j, U. B. J.

..t }.]ntv ]tÉnost,obb €rtétc az, hogy ne,m
cstt iliijrrct .ii §;ó;;}özi;i,--ü'ane6 űíi ta}ii: t":B*?§rtfli*§f"'r"t:Jr 

Dezsó-Senl'e
á,roni 

-iijlij+t-i j,,ffi;k;.it-*dörffüíiili'ö ,rt'.p;ffi;í,"J*I §:Tüi-r": §.'i.:lf;rÍ";.'$ffiáJs"*ír,ri:úi,"i.,i,z otut-Ttüo TanüiiáÍ--*- -- sF3.r.,}álTi:§$J""f,.,.ilörtl"#,iii.{ m:;: Iti:ní.lren c§.l,cdüláltó, éttéles }önr..r,- úttö
iri,i, xt^rornoi'.l.i'noj-'irr-'ile-ivti,iii,ri' l,tr-oi- ou,áiót'ioi:i"+-iáü]Éö'ü"rij,ffi'l{Ít*rltj:{jeró,szlivakati. ,;;. !'üit ,;ffi.,",iti?,rffi"i.T3fin*rJ#ty,r

Árvi Jörvrrrutlst 
^ 

Eeunret mcner. (l\ni. if;f;l1o#'JÍÍ§"l'r#lon'-X*etlem, ú 
".eFfit* rt§,Ény,) §lty észr,kpoblanmoal lis }i. *aeztilel i-últozatlen ma}ad. F4t a Táltmntlon

tjtóYirD5baü ól Jeksi. c }cporsöüósziió mesh'r tén§8coL nz őrsvezctée §zellenüt él lelLét, _azíia, }í*gismerjüb i§*ermeLi élBtét, játé}tit| frsi,cietB önDcvelését é9 önkílpzéiét|_ az _ö!{
8,L)ndó:kü:ását. üröu}eir-bÁnals.h, li§zte ábróod. rratteremtérét. és or 6rB íe}üdntan tílnef!€!!
iit, t:qy céljrr:t. [llndprrne!, lclkcl tlcteo ls, röüd íejsz8teúben é8 lgen érdeBe8, g}'aBo{láü
r*crós iclkr van az ó szánrára: ü ..urmeIÁ§ íaE- módon tü a kb könyY. Különörcn mo§t _A'mlEor
l:.k, l siri;üvcirirclr, a hajóknak és r koílorsók. !z őr§l BuD}út sok belyütt_ 8átoUa a ltA9glü.g
:rrk. Árui.ni irtl Jrksi, úsy la]ild és scomorodilr tr€lyzet, Dalryon íoBtor, bóFy óí9Y"ezetótuR
rz R :ltlríértyr^: lisztx íncaeTl}ág, s csak alhor lér €Dnok a potnpús llr Eöny"loB a_ seFJtBc8éver
tislz;, Latvátry lissztón5,e, rni[or a renlónl;teleo xoizúuelrdt ai ogyezer úédi cagl úJra moü,
sz*re},n:tr riliittt mins 

- tejjebb eull& gyuitoso iiiduld rendgzereo-órsl m'lFliáf! l

fu$ jyaiftáí§

lr&űxr#ár ű,rjr§e&
T'olt .ió nalt-átonl Zab tríílujlu,
a: ar nrjudi §zét han g iatndl
liiilőáik, Táq:v new éltcti.cíg:v new éltati.

in laboda nő,í,tibanuotruin laboda nő
s toríh ö, kopnak él:ei,
ieil- l,a az a- téűaete,
i,Áii, -i,lLien szrilt el, ap éIete.}vog! saélben

\

I

|.- li$r:i. líimi| ttnü§lodá§rn vetem*dó eo:ber a
sre*ét.r]látlren *llrorull r:}mévei vl§§ratéf apie
íü§lJlli(,l:1ráh.rz. § }0pDr§ó}ü§rt!é§hÉr. § haiót!

laúIl éIete, núnt a le.Ihő,_..
iá"tiit"- mínt puaztuló crdö.
Ezetl}ti tízennuolc éttlel
ísncitenl nteg': Áhkof _üitte
,Ái ioiixit 

- 

csőisős szekétrel,,
Ezt a{ak entlékképnerl íran *
Iw eloluaasa, *e sitjon.

Ázóía éu, hó g napra,nav _

1,,iítt. istl,X a-bcinat murail,
Csillaoa,rnÁl llme nőben,
Sarsa, tégtelefu 1na!!!ldr 8or8,
s ilorrá ,izllí, stdz esőbcn,
Porrá tizilc. r*int a 8?,I:r1l,.vog,

irtc,ty esak |élig élie dwtnuog , , ,

Tlarnuudi sz4tr ha'agjainál,
líinőáhct bizonu lab ltiltdla! _

]iúrötte glb tan, $?ftd {R éLet,
--, zijrgései, elnémuttalc
I Lt-k odaltní s z eh er é nelr.
.|aomlit az urasdrt őkre
litt,auosta nuir ürökre,

(Sln!e lstvÁn Bnlll<lrii,iünyvéböl,}

iiliiriliiri-'iliro*o6.-,!'-1tr-egdákir'lr 
-it,leúl"T-ü- Érdemcs ezt e köny_ve! v.égts glv§nt'.i{9§,

riul ut'r|:o úliic] r .,rneonyci :srtr]os", ]rlin, tRlálllDk a könyvben Dclildent, am' a Dunanlül,
it".i,itii.*"}j,rnü,:ü Jni§-i,it,iin"úi,*d-iinn'iit- ro'-i-éráexáiúlrenuuntot..2_12_rzöyqgoldal,j_lí,
r:l)i rz *njl,.,ri ilttl iúttysEíiib.;n jiró, csupa lényképüblaésso&rarzélénltük9kóDY§_eLFöld-
Aöl!tlsJli regirrrét, lmelret liodv}rinll rntstcri rnjzlt. tórténelmét egJrrárlt_Pe$tmorJru{ D€rüle,
i;,,L,i"l.r,l,i'"l,ail,tü t i --' --'Á*-biúÁntui ,ótdíánt íelépliésének _ls"qert*

" ",}" "frí,t##His'"*Srl'j*i §r, t* Pürilncsnoft nr l,,.$3#xfiHf,,{-,lf;il

;,!,: i;, xt.,' l, lOYOlS ;li,lt[figTf*í##,#,{:
*,ffi&;,j ,,§: i, Kedces pn!l{ts/ " 

"P.]J#ii%Btí*To"g;,rlffiilj *r,#*,{; :,y:""u;,::, : 
"í,T#ífYfttí*To"*;

;t ffi*..W r:#psrr:r-:n§Á lmxfiSilfifr
,,",.,'-ffi ..T-,,-í::# j),?-|í,i"É{i#:!!!i:*Wíí#:,ii§1ff $"'$'-,*l?liH*"

L{ffiffi l I ili§li] 'ijiifű"Iiíki}ii|Iaiíiííí{á!'á',ífi, it"f§iii"?.a'u"dil'ii*i*n,,iqt,: it,.:irl í(:ilc:lü!& fu, amilt]lttl maid ]|Iaguarorsúanáikeli'étnie. l köuYvet.
,1a ,,gysrer tí, lirrA,, kuüIlük áz ország tlbei-Jó munkát oégez!ünk', i l,9s9zebbrérz_c.qég!9
llh?! |liilúnk, stqíteltünk, munkúnkkal' és péIdánkkal szolgáIluk , 1 il*#lóf;ff3ffiÍ:§:helsű J:rlnl';l ,. Iiütön ürgü.eue a holr-

I]tnem a ilalq nehezebbik rés* mosl köuelltezik. Vlue a hdran" íóf,latáBt,*'hoiépiti,st,
httts lrlutlmczrlt. s:ln- keménu íIolnek_ a katni ihras:lllttík o rpanpll tthiök,ném€té6ma{}Br

íl|nÉm a dal{,g ncneicbbik lésre mosl köuetltezik. Vlue a hdran" íóf,laláBt, honépit(,st,
hptts t.llJtlmc.eíl, i:!p, keméng élelnek, a koftli {brc§ít6rlők. a reaqetl tthiö},nálr€té6mag}Br
íllxdnlil{, rt tie.lt,í; uílhordrísnaÉ, zuhoqó tsíben is működő uola(Iat-riak- nóolB§§r.et.
teggel"i ts csíi l'innepi ggüIeke:dnek, Íltszakaí 

'rslgnek... 
,$Ús, ísrnci , §.€m_c6sL,barcot,há-

ilÍ-l,,r.r s;árnndra a sO-Á,- s:abadidő,'aL ntlhon puiaúaa. az éiltsanuai i borút,hanem lntézmé-

i,,:;;í;:",rítí|i:,;:jf:i i,;":;:,::,:;if,:we'*r* I'iÁ,:HM " hi:-.i,il##Íq}1i[
{ép.rrl!}rutírr lE üólonciúÉI Ha efts ,gand.ól(rk,.miíaíi| e§rdmös irú az ü€lmlrrioményokÉt,ok
,l /resÁ,d, anttl n ltíras pdnnanhalmi hencés apálság ebédlőiében lúllal,r:': ;, úJ srlottat bóiltve Ur-
epy aároncsaü,il ss{ró_ndr.l{ borashord,..l s;iíe*ift is-slertr|oluik a üóN Ja *léat.fou {fiioncsaillrl sí{rö.ldr.lí bofó§hord|| s;iíe*il! is slerleloluik a üáOa Ja {IénN.
íŐJ,rlum, "\ h{p lelttú.tc pedíg.. ,,Liberlale perlit"'. - }laggatŰI: . *§a,ótoran duuún-
Beíe;itts:íult o .sla}ud*dgöa. . . - tú]t s' !ré8,1s_ iotJestn

. l:iqgázl! .Tt. is tgy járhoís_r,,..§e hidd, hogy.a telies,^katlú,lft ; liffi§"i'"g-!|.X"fÍ:*:abldsúg ai,rir fiasznas, akdr kelltmes uolna liámailra!'Csak lílrd } ;ilii,iii: huniö cí{..rzí§ íi§Cp/(' rr r:srrlcjsiíürpCnu kemtnu. acéIas abroncgalll Tesled. Ialked i madi,iir*qúnt<nt-'- ]*ís tjsde/il íJ fsrlrcJ§iíörírCng keml,ny, acélas abrancsallt Tested, lelked E nraei:ri;'.o-r*Ur,:-.is
,l7|(l;g!t ts itir;seií úrzüd mea ,ele!'ítlcas ílira munlrát. lrinalall. .&e- ! mefranuljú& Jobbán
lscti lehci.istqel, tlndllerel'és beostloll ellőolaltsúqol. trool lrcrinos. ; negÍsmernl." Pi.t trja

trí*l];fr Hi§\#,ti3#í#iTi!,#í;,!i,1!,íiío2fiJ,,{'i;í§tri1H{'i$Bfiü,#i

1:, B. J. tdcér,gi iezdúdt& a könvv.ocr*t azutáu,-st§;1ig

§líLo l§lfós! B*üudfr*b$lrv,,,0r*6tssronyo!ra
errrló}sze}, rlrogy simárl úllék el§r$rtL ü'
{ro}parloi ós yé§l babonálról. e€*fó§tott
gyt.rnrckqhról ó§ §zeíe!6tról §üttogta§. na§},
inazán, í,:n{oskorlva. * tg rárro§íil{a.b," Éu meg-
n/tla körb+}örbÉ §r&hdtam a ltlterc klréjt,
lnintha nrug 1!xrtatn TolnB iró2tli /thel. Esls
borzrxl§v* hrli]tffi} a2 ágy}} és éil§rr§& íel"
Lírbáltam, Gondglom, fi ngppöl lralt*it me.§ék
,énliló alg.kjait }áthíttim á}momban" -. ridézi
§inka gytrmeLkori érnláhsit.

líöitéíz€ttnck kü]önó§ ercdeüsécel a8nnir *,
ballrdál, Lc(szebb ba}latlái rllszkiadA*ban, jetgn-

1r,\ yr.u. (}íJ§yaf Élct )ticdása) }tuboray Mi.
}ály mrlvésd [épotvel,

I{uláróbil töröljült a ,,Zab MlMly varnrddl
sl{llren" clnrü }rn}ladát, á .bdp §uhoray Mlbálrt,
rrrflte. §irüa Ballailás&ónyvóMl laló.
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Í-ffu ffi-r'rW {§*m* 'Y'

/§. FJ{ít §,{§ r.g íi.a ff 8.&§ _ .,* ilIi ba|od ,t:L'ttt, höl.11iilit * qfffuan§oskoclott a raactő, íkl
l'il{i lu'rlrlö:Ir ft l,úllssllnL rjrr.sil..

. -" utiil ,tt!;i, lttl!]]l ltli}t! m(.ilrl.uit,1,I kiinttilebb Ietl a. hátí-
.?sl'k.id.' -" Bíl,t ttltllJttt t,lröhilt.tt!ta: nl4g.lj| a,,,Darscn al.at?':
" ._-^'.Jrtiittljtngy ágaz i.l/ -* dr uaa*l h*túru l{,dítat,ttl, a ?nú§.loii.l1nú }lolii.tcjlr:al. 

*

. $z ,,ayrtttIol;"_ to,"*tíbbr! is rtí*lil ,l,a!Jot, Trárták, haga ané§mi lijl'rtkCzi}t? ,Ió tuis|élól,ar hu.llglt.t.,,-: .ttlt1,1.,l A.űclrtli'seéllnlalt! hL* ,ut ntLt:lJ!.őbt'n. (iriittltlrt ir l;iildn. ,lzubl|1,1.!t1 Jttttttdjo n
kirdlzduRlkut, Bálút n sr)ltlr:.rlir, irün]lit,ult,t tjs t,tt.,llű'sctl ki-
ptl:.t,tttt:tl:

,.,_.- Tc aonclosLorJaz an ltalr(ll, ártei.t á hől.gcp*;.nek thből
éöl,t?_sz, az _uraknuh_ lnlcbbüL .§;,:},r,i, s tt,rrok l,,,,ii,, .-|. nttrt ő
a.e.ii.lnepelt * tbböl q, buti.l.iub,ol,, }lit iu,)i: uj-)ltliL but,tb,,ltloíítí
_ - !íet4 uú,nak, eéglleiető ,úr hdrelnl !llt*,l, az, ac,űleléwftltőL
IOQ_U|L,,. la.gk _a!ra. p!)ndoltan, Jt,lt|ll 1fuvlgl lt}tl! t,z ít l.iniBtlóh.a, -. Bé_Ia leltajolt u hótí*núkJüirol. hiirt úail Mefl;ei)últa ,vu?téstől,

- ,,. az ió leezl §aóxal a bérlőgetóillez .. -

- , ,, sohuwe Dróbilta, ?Laru láu bÉhét ̂-. --" ,, , til,aid ,nehqt panas#6 o. nóhilralallw* .,,
- ,. . 9 tvluúr büsake lohet a* 1i! eúíre! atb,

.- flnll Teh1l! valamtr,héceüU Ée-_ep a leitalas annab a.
7)a,lqrninek: e4 awjdtékat lga is lól Álloh eléhe. Ietei seaít-8,?seocl.. C$ah Wúf mehetné_k - Üotdolta ma.síiban. ezegéna
ufl,ftepelt, - un(íptí ffiotogatówüel, ilat aa a hólual Béla^ Peraee
tilgta_pie_Bt nqytölthet & poh.írba, de cs o iabdréh igeil. hi.kll:ánhozik belőlam.,.
_. á hiraagdg aawban tökélet*r ffiunkü ahatt llóaegnl. Ho|,
ütt,_hol ott_,,epe,lie poha\df talamgl,uíh lrawíre, o trarttirenók
{,edíg rendra odajöttelt,^Palíhol apaa[, hout ..da aelefi uflu-ttteílí íllég qgu ex.gt?" f,r PoIl lwad.ban lneffizólaltalí, n. b[hák4 fengatcg nloglaatt - l:laben, - (I'olvtatjub)

a g y uni s,u l ra lngg }t t ft . t el e t ö,bt ö tt e' á _űbq l ai' ő :"ű r,;. i; i ril; i.
_^^!: o:ű!y! a!lr?Il.u&r" utdn íelcihetrődőht n nekih.l:rült trii-8a8dí. .r forrdt hörttué,hlt ,persze telelzórtdi, i§liis'" iil,tr:iíil,te!!*!éjjal,. aluacaytl.tth:ar,-hor"ieriíáőtíűiÉi',.1"";;;.',,n'iiiíi'riíi,

, A l; ét _es e.rkés a undorod v ?' né z eti tX§ ii "-' t iiá" 
-r:ta,i,lr.iűii}' 

i i; i -ben ada*úfita a bdl ,1itlnuk:
- Eguih üI,utd.ű el,ltérttlaem és kíiüt:üh renilet rxi?kilnit

._1 {}a^hl, guqrek! _ryg. bíaal,maekadJ! Itt maratl!, üüví§ .ne*a
*sólí.talak. - áeral klaietatt a tereibe,Á tiút, hderjacrrel <t .Inhdrmaaé tntdtnaéb* ,mártotta a két
üueget s au.ittt- u, ctmkók letlltak. azétlen.nro(st,últu n t,,tttíít.q ,r|.í1*m butólüa^-slx aWláptrtaht kada,,ka tl'l.it azonií.t,iil ht'-
öa.tötta egy.red.trbe é§ nqgy _paltár ,íI_,, {i,uüll ,,ítl,*l.uíta!ta;..
/{Iiglh.o,qu ,xégzatt a míi.ltal,e-ttel, u*r hullatttt, it t1' Giüllftlltt úthangjat:
. ,.- Béla! _Ito|,ohat! * Á ítti ltirtcl*rl. y*aeúIllú,íttll lasimá-totta Urcl!t'óI, ,o^,_,d_erűt" (g ufigpkanol 4 L9.1rpt,|. tillrlotl,t ttz iit;(-gekhel Griinítlcl. úr ltti!u,,n,ijgé, Eztitatt''titah,han. lter,rtia!aaz.,,iinnepelt,.' széká| .ée . !t]cntőeett kr,.ih,tlgntt. Puii gllá'ciírc-
x,ehetőcn Wllntatt a_ f qJétel, antiböl Bóla. is ,t-,lclJért|rctic, t,,ai,ilul
e* aftnu|t jelent; .,Vebletl!,n
.. Qr_ü4íeld lir rőuid beezédrt_.rögtöntött az {ri td§ tisetele.
t.Qt e, M é z é tl e t s l a v a k lt at ., pr! b üI a á i: l áí ai enb ei" tíi. Ű ai Ő.i, 

" ii l ̂
é |y e s z t e ni. Áz,,ö a s z e e e k ti,i a*" i r út t i t b ií íe i ii l íőuíő i r at" íű iiei -télt meg .a .saúxlhat,, Bóla töltütt és ők koccínt<iaru tmettéll
a,,p.ohü.rukat, PaIi, rrulr rú.Jött, Ilog_g a, ,,köz.panl:ogitott tdnw.rldi*ceqa §cfulií nui*,,rnínt ő ,íL_agg,_ Elhgtdi_ozta 

'eluít. 
hoga ctébüIc,lugu a. ftLlgke*délt" liton, h,gdd ériéIt el mtnét hahtará'óa i iét-

tuh,&t _ét^_lcg_yen tége c-hl7gk az utdlatu ltjlébnak. Le attartak

'rfrli'x#,fiírí!?!ot!loguü dlt tel, ég neuetgéIue. dadaguu mon-

_ - Mé . .., tttálgen 
'isg. 

. . tiszteQ , 
" 
, cégle . . . ,l)eze . . . t6 út !

^e,., 
kldl|(l hatl.dr ,,, tllrgainxl fle.., rendkl ,,. kf"z-üL me ",,mt .. .,,m.tgtisatelil ,sad,., spdnwlnwa a4 ö.., anal, eú ,.'.'eW

lc.!)t?_clt. bla,,_,_biz4lrna! Raitale .,, |eazek, ltogy azt iö..-
r0!:líl?sL,,ll , ., httu,llc! ,,._ltogu Őa monilJam csa.It?. ttiilgle ... ,meg-
ttlclűcn ki .., hieniarrielhe§e}m! Eah:el Pioali- u,raiűt
, , _E.3 ol!]_a,rl billtlllalailul kaoelntotta oda golnuiÉ a_ Grihu
|,e|üetlrz, llóoi] űz rtadtdn .fiintofta el orungkilücos pocahldt ekilötfu1 e nil l hi taze r aizezett },,iállii liedilí' űú: Á- úíiiiffi ' ; {-
.e.ntó?ell úeizenézctt ét attól, kezdae neffi sokat tilrődteh'tőte-
!!ji,,!l, g ,,iiitt*lent,,, mdr t, r, Pü miiialílpé,Ő,inli-iőtiőŐ:
§aél}lr;fi. .r;atla 

'efiL,
szél,nck, l;agu gefib,

I]éla kikerrkedő szeíflillel rérett bdtuiára,:-*.§zttrnyű. alalc ep! Méig éítőd á-lŐiűbaaWtl h elózottlNo, '!§$P1,2 takedíaml ,, ,

a,xi,"I,"b,|f.l#!,|-i}qőíi'Y,!!f í,#ű"*l!,,ffi::,.&,itr,r:,{!;'nn!*
?ír*y:l Jtgt ta ..poka r dt a |.elry,olgúló,,k 1í ut ón ak'. - 

atca s aőni;iai,iL,Iitr,;,íűt!íi.lT,f,Wtif 
íír,,#íifr ,rÉoiry,rí.#tr!?i,t:aEzreüetlé Qzt 18, 

'_lof,u 
bQtaja, marokra lolja, o, boh-arot: nill-

Wri-:trí1Íl;i.i3o,n,í#Tl{Ét#"?T"'í}Ixffi ű"l,ÍTiI-
rlt, qq.a, kibe.Tal, e8,rnovt mdt bdnta, hoay elöbb lűtethőctett

§
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Míska leesell a pudlósról.* Uga kelt neked * kpr}olia ar unyia. * Minek má*z-
ktilsz Iol1stonasan.
. * Seba!, ,7 .|oitia el ididatmát Miska * ú§gís le

a!(altanl nwr ]Dnnl!

I:, R L, D.li É.\},L.§ F(}Gf (JE L, tlÁ.
Hlij 'flt<.ttlrr,lr| . -, -7 hcíUt":t|. holsu t:sLí!alódna!, i7,66ll nll(_..h!l ttltitt.lttttLil t,uIami tt,rntt§uuhor:iilt,l, ainilőt kíogltolt.

. {jittt,tse l.a_,.i , *- \.ttggan .tli'urscn. !udnlt egy !ö {a'iűur-lalal. 'ftú:tl rrúselt tl í*ieÚ*" htt, étell*l kindlnak"

rü,p.R§§6.#"§.
, 7-,I§éprttem milyen nagy tal.rngás tsan a haldbaftn crtli-
kor haldí a§utl,tkozús uah,

A }íagyar Cserkészmozgalom hiv. lapjá. Met4ieIenik havonta kétszer. Kiadla a
Ilng§al Cserki.szmo4a7om. Á szerkésztésért'és a kiadásért Ncmcre "ranos'dr.

A Magyar Gserkész előfizetési ára,í.t0 pengö.(Egyögz-
szegben küldendő be l} Vállalatoknak, jogl szémáyeÉnék egy

évre {0 pengő. Egyes szám ára 50 filtér.
4 postata}€ró'kp, cxekkszámla sz4ma,: 31,428, Szerkesatőségós kiadóhivatal:
§udapest, v, Nagv-sándor-ü. 6, Cserkószházi tcleíon: 111;$4 ós 1:.6*726.
Forrás Nyomdai Műintézet é* Kladóvállalat §..T. mélynyornám,
Budapest, Vll, Doh{ny.utca 12" Felelös vezet6 l Molnái }óreef
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A cikóriát régóta ismerik, de nem sokan ,tud|ák,
{rogy e_bből a növényöől, helyesebben ennek a
gyökerébői készül több mint' l00 esztendeie a

mindenkl által jólismert

FRAN C K
C I KÓRIÁKÁVÉ
Mindennapi kávónkban napönta asztalunkra
kerü!, nem árt t€hát, ha megismerjűk magát a
növényt is s foglaíkozunk annak termelésével. Miért
monö,;uk, ho6y aranyar*:ir, gazdának a cikórial

A clKÓRIA TER.M§LÉsE A GAZDÁNAK MlNDEN-
KOR HASZNOT HAJTOTT

és pedig azért, mert :

l. jó terméseket ad s jó beváltási ára mellett
ősszel mindenkor komoly összeg kerü| a
gazda kezébe,

2. a kiszedett gyökérről levágott íej és cikória
levélzete értékes takarmány és rninden
állat szívesen megeszi,

3. a eikóría Jó előveteménye a búzának és
árpának,

4. miuián kapás növény, hozzásegíti a gazdát
ahhoz, hogy talajából a gyomot irt§a,

5. általában nincsen sem állati, sem növényi
kártevője, tehát a termeiése mindenkor
biztos,

6. miután szerzödés alapján termeli a gazda,
beváltási ára mindenkor előre meghatáro-
zött § így a leszállításkor nern érik ín€g,
lepetések a gazdát,

7. termelése nem Jár nagyobb munkával, mint
bármelyik kapás növény termelése.

TERMELjüNK TEtJÁT clKÓRlÁT!
Mindenki, akit érdekel, kérjen termelési útmutatót !

Csupán egy levelező':|;l"1.'' írnia a következ6

FRANCK" KÁVÉSZERMÜVEK RT.
TERM§LÉ§l osZTÁLYA
BUDAPÉST ll3, PosTAFtÓK §

s azonnal megküldjük képes terme lési útmutatónkat.

A cikória yeté§éhez a vetőmagot mérsékelt áron
adjuk, vetőgépet és v€tóembert díjmentesen kül-
dünk. Megmunkáló szerszámok kölcsönadásával ls
igyekszünk segíteni azon a gazdán, aklnek arra

szüksége van, illetve, aki ilyent tőlünk kér.



ffi §JTryÉtrY§ t{
-{ },elrrr n(,tslkiii:.|,]it,r .i iiiT(,t,

L+aú fiItt11, iiul,il111.1; ",_\íaattt{],qeri'r.,z rlitri.ttltt'. ltu<l*1rst,''i.,
,\aí1\ -§ii|l,f.Jt-lrt§ ó_

Ne,r jrttlrl-rrr |1ir.7,111|;.r451- 5aJ-
kll}jnlt lt lltíi{f(Jt(isfkt,él. .iz 1)i?_-
itl§l ]ta .2oi{Jllllns t;tl{.\, Ps írrcs-
i.lf([c!DJ(d, lucí ii í(,1,,d-L.lluIl.
, §ekülátst ír*íiiril.í6.. J9lr. jilü. .7"i.

A Magyar §serkésx í9jí,r. ;rrl.
l§"i rejtvényeinek r*egfeitése;
1" Á}rnl,
2. §ok szar,:t, k*vés sntil. -dki sokal

btszó} vn5y §ülr:rt t§{i. §írgy §o*
k$t hazudilr, Oktrs crrtlrcff egyczlrrlitul is rneg lclit,t isrrrrrtli.
;\t},lig rz,olgrill i:z(i, tlllÉ lti ucnr
rrlrntlod, §zÁtrryrrrr j:ir a 6onosz
}tír, Sz*t,i,ra Irífit, ri!k.i ,r}i,rssiiÉ,
;\ hrz,c'lgii trlelr trvitlur cjii a st-
il*i..\ki nti.t akaT drrrglitn,i.
icildlrttct}en le8},cn. Ótrrliistirct
lsrrlúznt. Szep szó l ltgjobb be-
}i e ]te !U,

íl, Lrkllrrsjtrnc, \lg.r,szalotrtin. Lflr"
josk,rpit,irlr. 

"lrarr}"ostnrrrit. Iio-
Í.!í&sxinre§!í"r. §zomb*ihelyi. ?tr-
nrdnykeresk*dő"

,J" ?(l*!ü tl*rab,
il" fisulrii Pál. Crlóni Géz;,, Lévlv

,lózsef, Glrdoni i Geza. .Vikszátir
KJlnltin, Zrirryi. _!xrn1* Jrinos.
ii\titt. l!(nedck F:lek. §eiósy §,lck

ü. }íüíetil)get tédte
Ále:ts i{tctít e§t
{iy{iztl111i zá§ílónk,
Áz erő
}lossz tá}ror
Cöfvin }íúl§á§
Segits nrngaclon, az ]}ír,u i§ írr(-€i.
segit
E8!, naÉ},tábor
Tlio ile Junti,-o
]iis t"züst
Ész*ki qópek
§zínt iiDncD
Zajló Tisza-

?. §.r. Eres. §crte. Hcrtcs. Here§ct,
l(_ercs]et, Ke]ct!e. Kertel, Erkel,§lek. Ike.

i{*jr}*r:tl {ls:r:l'li 11?. ji. lt8, i',1,!.
72{l" l{g".rl tilLr, T2!. _\íÁlr"l],'1li3, )Ítlrjirh,r. l I l .í}1,1nijj\e,!ultn],,
t2ti _\gg}t_, r,. }.r,r li..zr:lplc, lr1
}lljrIn.p l1,.. 12|.i. .\lll)i.Zli.íiIt}(ik
i,o]t, i \ í!íi*l]:i]icru líitiií(i\{ l, nt,tjd
ilz ös.Zu(,ni]i',.t lrki,rla ttte;jrkirrlii.
l.t,ozrri, 135. \'ilJshIru nr§i{litr /t-
neizfrzd (olt. , tt, Nlt. l t!,
ía(ti.n}, l t,l,. .\Itrse1. 1 lj, Tin,,,k
tiszíscg. l l{i. }lutalúszri, l 17. sz|i-
§!ldú, 1"t,3, Az*tros ]:ct;ik, 1-10,
!,]lrriirlet frrtrcilt czriv.tl lUL,\}i).
1it. tl;rrrril. ]ó!,,\klIl ..lrlitt litti,
,ljt, l)tituulriig, l55. ulnsz. rltivr}ii.
tiltj- _\rlp. 1;;. 'f:r*ild,,s/ti. 153.
lt. 1.]il. lít,z.ei, cte }rrizr :ilht is,
1ti2" },iéht.tk. 1§.i. }1é§. 16ti. Nurr-
.rfir tleje, 1(i8. }(orblic§, 1?0" Án-
F}'itlrnug. l7.l. Netttes szerr,. l7 [.
IztltOs. l;s. (i(iraiij t,sszctéleIei;-
berr ú}et, 'j78, §éveliivel ; ék. t80"
l:lc)v§ kevPrY*, :lsl,. Forrlítva l
*frikai. rá§árlozó iólieuóthiáil:; j, 133.
]di;lnirtr](, l,q 1. szlrrle'!} rir6r. 1s5.
Crordlr. l8i. }{ült.,júr, 1|{8. §clDet
}titöszó, 139, Trópu§i bete€ís{ill"
:1til, üR. 1t|2, Dltl,id Gát}or" 1!)3,
Lir.li hatrgullit!i sok§zOr núpi tl-
],rrzilús..ll.i. üOB. l1|C,, T::tlcu i),
11'7. TiJzfl nttllt:kloil,újr, 1Ull, 1prrri
)lö\-(;llr,. 2uo. Srúve3. 2(l1. ).I)oIJ''
kgverve, 203, Tüzt{őanl,eg. llí)i.
Á *zabadiiáglrrrrc nel}es korí,lairy-
zója vslt. 205. Á kaittő a,S hírd§fz4r.
t(6. Ral§jelző. ?0§. Nizza eleje.
2ü1l, Yad-}*k, 210. 1"öIgá §."llék-
íoiyójá. !t1, vé§tag, ?12, \érnet
tl<iljárri. 2t 3. I]. e, t. 115. "\zóhel!,n. 21tt. liicsju}ltü kÉpzö,
219, LatiD kúlőszó, :l3l. Dnln}át
tréil. 22l. Ptirb,rjtúr ífonctiku*lu).
:l2á, §ig}ázul r!, 227, G_,-'irr ke.
verse, 22$, S(.nre! nsztaj tíbnrtlku_
§ini. 22{|. §rilrcl eleJe. !31, É,szak-
keláti szorosunk. 232. §étc]űr,cl :
}ózi§tn9rt alrgol §poriműszó. 2§3.
r,\iiheh, §zép kifejz.essel. 235, }iet-
tór. 236. _r..ér,eliirel ; az cg},ik nem.
237. )§, 239, zúz, 2,1t. orosz íol_vó"

l,íil" \:1jjn11 :],lix.i {aktti:i'Í.lc§l§#J,
?4:i" ,!" t, tlj,l.. r*tn. }l{i" §x{YaI
lll\,,s. it (_\ i1,*nlií ítltclItziiJe, 2.i7.
1i..í{lit J,tl\('i. 2t}*. \'li, 2l1l. 1'§zr
,]lti ;,lti.z(jhtl] , ,l,-}ll. Ö\rzflrlí lIríts-
sl}hnngzri, 2§3. Zinronyi Tibor.
25^l. Yti. 255. Cipészsz*rszám.
356. §ag.,*hccsü. 2§8. }*p ttsri"
ii{i(}. ;t ruundás lrrá§odlk ió§ró.

§ü§ítőlelles §ö.$k: 2" G!-r"rmek-
tl;rn§. jl. nJ)t'.,1, Szab^ teszi.3.
,.rg1oo" 1revervs, 6" Ituzdít. 7.
üörügi'ktiil JitvOlt ri]*g-sp{)rt!:ér-
sil!)_f, l9. HáZiá]i&t. 9, L, vi332i1l1E5
l j1. rn!| l i,h 97.tl(]c.lc{.r. ] Q. 1}aloló.
11 . Ds. 1:]. _F'lancilt ícú. róilt rleYez-
1.i,k tl a §zadizmu§t, 13, ;\r:ibiai
anqol kiköt(,. í{. jll|nús Jenó"
trj. .\lkoi, ]6. Slrrttllrjllon§a8. l7,
\. 1íi, L}r1,1kck:ti szolnszétlunk. l$,
Ht]riltl:Éil, islilQrt ideg§n §?óvfll,
2iJ, Túli,ín§. 2t. §év.lő§tii §zlo_
r ili nr:p. :!. Efdély úslak,i népyul!. .Jí{: }írjcllrrnr vij. 2l. ,l uron'-
d.i§ hílrrrtldlk r6szn. 3tJ. .t mlrlrrlás
}loilgcdlk r:Ószt" 32. }IirP_§ nitrg},ar
1.,g19 r:oll. 3.r. _.L kinái lilozóíilí|ball
lz ut iitazsig, 3ti. IY.\í.r. 37.
Síltir,zliltiiroz is for!iö§. 30. I'or_
tókrr {ókezethiiln},). 4ü. }{lres nr*-
lli'ilr ürvi)s. lrorszaksüotó í+lícdczó
tult..{2.. §. _15. Láctl iiiF3,2!,,
,i6. Rl-"{, .1S. Í ás' nrrissailrán5zói.
ö0" _\z c]szuktt^tt r(rzek visszü-
§zijrz(isaó}t kirt& íköziimcrt, id§"
o1,1 52ri), 52, firdír_yi í..jede]cnr y{,lt.
5.*. }l(tnlái vf,l§cn},tér" 5§, §zaY{lt0lt,
§9. ísme, 61. Vi}írgrdsz. 63, t]hi}ei
\t§3tag. §5. Iiütöszó. 68, (llusz
nite]ó, 60. C§il}ú}ji. ?1, Háziál]rl.
73. SzelllÉI§rfl*. 7_1. 1l1,cn ípry is
titl}.7J. lil s7.('le1.77. Drólos núF"
t]0. Iillut}t ítttóíüadár. 84. Zgrmait
tleje, 85. Lovns" nonrád lrép l,olt.
86. Dokh hcvervc.. 87, \'élnet
$rYo§" $r,, Puska teszi. 92. :t'IS
}everl'e, 93. Flatározó fa§, $§.
_\Ltpíaj, 1l7. Lpáil},niv. í:l8. í L.
l0(}. ÁlIór,iz, 10J. }íagárrirangzók.

l1l!. ,íllúviz. rir}.i, ük. 1ü;, Áz d§
r*i,g_\,jd,lf. iirj, §, Y, Íl{}. -ül*t€t*tő.
,ll3. Cip*sz. is §z" :1{i",{,0rn}§
Ytg!j.l1{., 11?. }"ü§at n;!:es, 11s.'hu]lü}íli. 12"l, !:fe,lín(nylrnláYoZó
I|rF, l?J, liicsi" l!.1. Ftlrrlitvt
0Á itl1.1z. ] 21}" Rang jtlzó" 130"
,Iúrcrn. 1li1, P*rzsa eredctű játék.
132, }l*jtlrrtrn vak. 1i]3. teány-
lrecenév, t3.1. \aíyíorÉltlmú, §zúp
tatosr;t mondJJk."'1J.1; ÖrYendeá-
nfk, l3ti, }-olrász. tr37. Sp<rttegylet.
1:til, f,{llgi nrtplnj.133. SzÓ. l40.
}iutr3. 1,13. Tintirii jtlzűje. 143.
\(.\,*lú\,(.l l Jilrtill ló. 150" í;sapa.
l .ir 

j}. -\ ]re t teztlr c$,ikc.. 156. Er_
dilti vliro§, :58. }lulnorista i§rneít
irú. 1tji}" ]ik.ikeió. 161. }{alr:tt_
]]:tln§íl§Ztti. i§lllelt ii-lesen szól,ál,
lti3. }lo!]lliltr(:5z 1ü.í, 1'aszit, 165,
Zi§|Itírt előiLik -mes. 167, ;\zoüos
lretrik. lü9, OlojlrláIhír, i7t. .\nú_nlttrls clcje. t7l. }túrtliiszó. 't76.
Jolllr ellelrtéte. :t7?. }linrlenrrek van.
1?9. üsavar. 181, Észalramerikai
1.]§"l g}.firnrát. 182. §ag_var festő-
§lűvasz Yolt. ],&5. Á§ztaló§-§zef_
szrrm. l3G, liikótől}arton i.núlnek
{ll(i\flóve'!.). 1s9. \-ilágr(isz: 19ü.
-{ngol rcgÉnyírd. 1!l3. Mndár {l!ú-
b§§), 1{r.1. §zi:tla vil:'lgrrsságát §zol-
§ltllatja. 1t7, üörög rréptöru§.'r9rl. §JL . 2('0. Fol},ó §pan} ül
]l\clven. 20:l, }Iítsik giirüg 1örzs"'!0;, Lt,kapilr. z12, }iévelővel:
trrrnác, 21,1, }lailzaganyag (ék*zet-
l!iány),, 216. Febétmegyei köz§óg.
2l7. Én lntinul iólrezetícle§teg).!'J0. §i§}..nrrtFyarország legmaga_
s.rbb hsgy€. 222, BZD. 22§. ].iem
iatlnul" 22{" Leánynév. 22í. For_
ditva: színehagyott, 226. Drb.
2l]8. Forrlítva : IJüldog Márgit i§
ez 1ctt, 2]}0. Pohár. 2lJ2, §emes fúm.
93.1. Bál ellentéte. 236. l{évelö.
?37, Egyél, íálusiü§an. 23B. Vág"
210. RY. 242. M.ozog, 2á0. Kl**
()1tó, 25]. )(é§lelen adckozó, 2ö2.
§aj:lrtkezűleg, 2{r7, T^g," 258. Gén}
szí:lei. 25U, I{,cttőzve bányáváro§.

§:

s,!Áfi§_ű §§TTöI § Á§}.§ÁNTÓ§])On§! Iiti FLi{l\D D_dBIDo ()
}t Ko§EK ]§uRrB§n §AI( i-. §EIl ,ÁcT§LÉ§MAEI.F UH PI:§LLÁT :{jr§I óüL D LÁTOrT§o§Dütt },íüo

K§R§§zTn§rTYÉNY
flxlduccoi mondá§a ma8y&nrl

Beküldte i K§vács László, söpro§.
Yiz§ul§te§ §orok 1 1. -{ nróndó§

el-§d ró§ze. 25. }lioszt. 2§, §szg§.
27, Jltttát, 28, János franeiáui.
2§, }Iongol !qkq, 3r. Rdn:ai pénz-
rletn. 33" KoccinlrsItiI mtlndiik
tlntin szó). 35. "\zOlro5 betúk. '36,
Eszme k'özisrnert idegcn szóitl.
3s. .lzot:us lit!iik. 39] _\ &ikötüt
\,é(lik ,ilcvrriive1.1. .{0. \éntct, ro-
han)oiztflB jele . -' l. lj0r(lit\.J mutrtö
szú, 43. .1§i{e\tettg.fi úilit. J-t. Neres
lirli lró]túnk" 47. §\,íl mtttíltja.
48, Tiitrj}i sü\,eg. .l3. l"iIen,ci f|aid
(TISI). 5r. L lrí,rt \zl\jiik lel( ír
}rortlót;ol. 5:?. I}ic\.íi\ ú szó, 53,
G}.üill$lc§, §5, Az ti§;\ rövírl neve.
.í6, 

",G1,":inr" 
ker:err'"e. 5?, §élnet e}ő1-

,!i,rÓ. Ílq, llí:zl t\l! lrirsístiij, 6|.).
riitrni ltos:zmrlrlttk. 6l, }{cltrges
lronrolihri. G"l. LlszrliitOt l, lreg1 ség.
§.{" §zanrállrnns, s5. }Ililrln"' íiii.
Elne}. {ii. §zürt vitlliit. 7tt, (;r,ü-
möics, ;:|. Szicil;^i' rrrlkán. 7l.
§ói igazat 1ntrrrtl;rni. 7§. }'t!§onág
ró§zs, 78, O,EF" 79. }{atírroz{i rÉg,
8íl. F*lr!,tgr.tó szó. í{1, Gl,crek.
82" §_Yiinrölc§. §3" J'rrpán Domzetj
€led.], 86. üiliszta. 88. Nüe talái-
ruálryír. i}{!" Ázonos betíik, íü, Önt.
{i3" l\íirtutószó, $l, .]óseir,ű ltszi.
ii6. Á cselekedetei. l}!l. Lebcrítia,
1üü" Ftdle" .tüi], vendi}glö§, 107,
O)ltszorszóg. 1ü8. Fa. 109, §zemé-
lyes ;tttvrrás, 1l0, }Ijres regény*
jrdnk ós kő!tűí}k, 111. Zeneszerzőnk
ae oJrcralrl'rzi z(llrkilíí \ ezóni li.
i l3. Raugjclzü. l1-1. ESD, 115.
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