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Súlyos gond, sötét kétségbeesés üli nieg a világot. 

A Német birodalom válsága, Németország szövetségeseit 
és ellenségeit is egyformán érinti s nincs ország, amely 
mentesítve lenne azoktól a nagy lelki és anyagi terhek
től, amely a német válság kirobbanása óta, elsősorban 
a németekre, másodsorban reánk magyarokra nehezedik 
reá. A „gazdasági válság“ szó nemcsak azt jelenti, hogy 
még kevesebb a munka, még kevesebb a pénz, mint 
eddig, hanem azt is, hogy a javulás lehetősége is keve
sebb, mint eddig volt, és hogy az országok kormányai 
kivételes hatalmat kérnek az országgyűlésektől s kivéte
les intézkedéseket foganatosítanak.

Ennek a szükségessége a háborús évek gyászos 
hangulatára emlékeztet, mely sötétséget csak növeli az, 
hogy sehonnét sem érkeznek be jó aratási hírek. A száraz
ság rettentő s ebben a nehéz időben nincs jó termése 
az országnak.

Az antant-hatalmak: Anglia, Francia-, Olaszország 
és Észak-Amerika, ma már belátják, hogy nekik maguk
nak sem volt javukra az, hogy Németországot és Német
ország szövetségeseit a békeszerződés által annyira meg
bénították és kizsákmányolták. Szeretnének is már vala
hogyan segíteni, de azért arra még mindig nem képesek, 
hogy magukat a békeszerződéseket megváltoztassák. Pedig 
csak ez az egyetlen módja volna az alapos segítségnek. 
A többi más csak álsegítség, csak szemfényvesztés.

Mi kis magyar nép, nem tudjuk a világhatalmas
ságok eszejárását meggyorsítani s nem tehetünk arra 
nézve semmit sem, hogy ők felismerjék nlinden bajok 
forrását s megtegyék a döntő lépéseket a békeszerző
dések megváltoztatása iránt. Számunkra, magyarokra, 
nincs más hátra, mint: tűrni és remélni.

Erősen, nyugodtan állni helyünkön, abban a tudat
ban, hogy minden kétségbeesés és nyugtalankodás csak 
csökkenti életbírásunkat és rosszabbítja helyzetünket.

*

Ezen a szomorú nyáron jól esik látni azt, hogy az 
egész világ milyen lelkesedéssel ünnepli két magyar fiú 
ügyességét és hőstettét: a nagy óceán merész átrepülé- 
sét. Mi is örömteli szívvel és meleg gratulációval gon
dolunk a két magyar pilóta nagy és bátor teljesít
ményére, de fel kell emelnünk szavunkat az ellen a fel
fogás ellen, mely azt hirdeti, hogy a sportok szép és 
jelentékeny eredményei fontosak lehetnek az országok 
sorsának jobbra válása szempontjából. Ez nem igaz.

Az egyes országok és az egész emberiség mai nehéz 
helyzete, abból a helytelen gondolkodásból és helytelen 
erkölcsi magatartásból fakadt, mely a háborút és igaz
ságtalan békét előidézte. Igazságosan gondolkodó, ember
ségesen érző és erkölcsösen cselekvő emberek nem fog
nak háborút viselni egymás ellen s nem teszik tönkre 
egymást egy úgynevezett „békeszerződés" által.

Miután a mai kétségbeejtő világhelyzet o k a : az 
emberi gondolkodás és erkölcs eltévelyedése volt, ezt a 
mai szerencsétlen világhelyzetet nem is javíthatja meg 
semmi más. csak az emberi gondolkodás és erkölcs 
fejlődése és javulása.

Épúgy, mint ahogy kölcsönök és gazdasági intéz
kedések nem fognak lényeges segítséget hozni, épúgy 
nem hozhatnak segítséget a legnagyobb szabású sport
teljesítmények sem, mert ezek forrása végeredményben 
csak testi ügyesség, testi bátorság s nem az ember 
gondolkodási, érzési és akarási erőinek nemessége.
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Világ folyása.

A ném et b irodalom  válsága. A német biroda
lom vezetői már két-három esztendő óta aggódva látták, 
hogy az ország képtelen eleget tenni a békeszerződés
ben rája rótt ama kötelezettségének, hogy évenként több 
milliárd aranymárka jóvátételt fizessen a győző álla
moknak. Körülbelül három esztendeje annak, hogy 
Amerika egyik megbízottja, Young, olyan tervet készített 
a német jóvátétel törlesztésére, amely a németek részé
ről is elfogadhatónak látszott és az antant is belenyu
godott abba, hogy Németország a Young-terv alapján 
törlessze adósságát.

Most a harmadik esztendőben azután kiderült az, 
amit a német kormány mindig hangoztatott, hogy Né
metország nem tud ennek a kötelezettségének sem ele
get tenni, annál kevésbé, mert a rövidlejáratú kölcsö
nöket is felmondták neki. Hogy a birodalmat a pénz
ügyi összeomlástól megmentse a kormány, úgynevezett 
sziikségrendeleteket bocsátott ki, az esedékes összegek 
előteremtésére. Ezek a szükségrendeletek egyebek közt 
úgy intézkedtek, hogy azok, akiknek a takarékpénztá
raknál letétjük volt, csak egy bizonyos százalékát kap
ták vissza egyelőre a betétjüknek, azonkívül súlyos bün
tetés terhe alatt megtiltják a szükségrendeletek, hogy 
azok, akiknek idegen valutájuk van, ezt külföldre vi
hessék. Ezekkel az intézkedésekkel a német kormány 
egyrészt meg akarta akadályozni a pénznek külföldre 
való kiszivárgását, másrészt biztosítani akarta az arany- 
fedezet megtartásával a márka értékét. De még így is 
képtelen volt a július 1-én esedékes több milliárd már
kát előteremteni, s Németországot pénzügyi és gazdasági 
összeomlás fenyegette.

Ebben a rendkívül súlyos helyzetben a német 
köztársaság elnöke, Hindenburg tábornok, segítségért 
fordult az Egyesült Államok elnökéhez, aki elküldte 
Európába Mellon pénzügyminisztert és Stimson külügy
miniszteri, hogy győződjenek meg, csakugyan olyan 
válságos-e a német gazdasági helyzet? A kiküldöttek 
megállapították, hogy Németország valóban képtelen az 
esedékes összeget megfizetni és hogy helyzete válságos.

Az érdekelt hatalmak képviselői, köztük elsősorban 
Amerika, Franciaország és Anglia képviselői ekkor 
konferenciára ültek össze Londonban. Több napi tanács
kozás után most a hét hatalom tanácskozásáról a követ
kező hivatalos jelentést adták ki:

A nemzetközi értekezlet a következő nyilatkozatot 
fogadta e l:

A Németországban levő tőkék legutóbbi túlzott 
kivonása súlyos pénzügyi válságot teremtett. Ezeket a 
kivonásokat a bizalom hiánya idézte elő, amelyet az 
ország pénzügyi és gazdasági helyzete nem indokolt.

Németország pénzügyi egyensúlyának biztosítására, 
aminek az egész világ érdekeire lényeges fontossága 
van, az értekezleten képviselt államok tőlük telhetöleg 
hajlandók a bizalom helyreállítása céljából közreműködni.

A konferencián képviselt államok a következő javas
latokat hajlandók saját országaik pénzintézeteinek a 
pillanatnyi helyzet megkönnyebbítésére megfontolásra 
ajánlani:

1. Hogy a központi bankok által a német biro
dalmi banknak nyújtott százmillió dollárnyi kölcsön a 
lejáratkor újítassék meg még három hónapra.

2. Hogy a pénzintézetek közös megértéssel lépé
seket tegyenek az általuk már nyújtott hitelek ugyan
azon színvonalon való fenntartására.

A konferencia végül ajánlja, hogy haladéktalanul 
küldjenek ki egy bizottságot Németország közvetlen 
hitelszükségletének tanulmányozására és annak meg
vizsgálására, miként lehetne a rövidlejáratú hitelek egy 
részét hosszúlejáratúvá átváltoztatni.

Aáiként látnivaló, a londoni konferencia határozata' 
csak átmeneti megoldást jelentenek, s bár az amerikai 
Egyesült Államok elnökének Hoowernak javaslatát nagy
jában elfogadták, Németországban a helyzet jelenleg 
még mindig, sőt tartósan válságos.

A német válság természetesen hazánkban is érez
teti hatását s a kormány nálunk is bizonyos szükség- 
rendeleteket hozott, melyeknek alapján a bankbetéteknek 
csak egy részét, csak bizonyos célokra lehet egyelőre 
kivenni.

Az á lta lános képviselő válasz tás június 28., 
29. és 30-án lezajlott. Megválasztottak 245 országgyűlési 
képviselőt. Az új képviselőházat július hó 21-én nyi
totta meg a kormányzó.

A korm ány ú jabb  m ezőgazdasági akciói. A
gazdasági minisztériumokban nagyfontosságú mezőgazda
sági akciók vannak előkészítés alatt. Az Országos Mező- 
gazdasági Kamara sürgetésére a földművelésügyi és a 
pénzügyminisztérium beható tárgyalásokat folytat, hogy 
a száz holdon aluli gazdák ismét kedvezményes vető
maghoz, műtrágyához és egyéb nyersanyaghoz juthas
sanak. A termésjelentések nagyon sok helyen igen ked
vezőtlenek és különösen olyan országrészekből jönnek 
rossz jelentések, amelyekben a gazdák egy vagy két év 
óta nem kapnak jó vetőmagvat és elegendő műtrágyát.

Minthogy a két fontos tényező kimaradása a jövő 
évi termést még nagyobb mértékben veszélyeztetheti, a 
gazdasági érdekeltségek erre az aggasztó körülményre 
különösen nagy nyomatékkai hívták fel a kormány figyel
mét és úgylehet, már a legközelebbi minisztertanácsko 
záson dönteni fognak, hogy milyen arányokban folytass: 
a kormány a termés megjavításához szükséges akciókat. 
A tárgyalások, amelyek a kormány, a mezőgazdaság’ 
kamarák, az egyes érdekeltségek között folytak, má 
véget értek és a kormány a közeli napokban dönt, hog; 
ezeket az akciókat, melyek az idén úgyszólván teljese: 
elmaradtak, mikor és milyen arányban folytathatja.

Közel ezerö tszáz á ldoza ta  van az am eriks 
hőségnek. New-yorkból jelentik: A hőhullám katasztre 
fális mértékben szedi áldozatait. A halottak száma órá- 
ról-órára emelkedik, s a legújabb jelentések szeiint má 
ezerötszáz ember halt meg hőguta következtében. Külö • 
nősen az Egyesült Államok középső tartományaiba 
óriási a hőség. A legtöbb halálos áldozat Csikágóba: 
van, ahol az utóbbi napokban 126 ember halt meg • 
nagy meleg miatt. A legutolsó 24 órában háromszá 
ember halt meg hőgutában. Yowa államban az állatállo 
mány nagy része megdöglött. A középső tartományok 
bán a nagy szárazság a termést elpusztította. Óriás 
károkat okozott a sáskavész is. Kedden a hőmérő árnyék 
bán 35—40 fok Celsiust mutatott. Újabb jelentés szerin 
a halottak száma az Egyesült Államokban elérte az ezer 
ötszázat. A hőség nagy kárt tett az állatállományban is 
A detroiti Ford-gyárban az óriási hőség miatt be kellet
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szüntetni a munkát. Az amerikai Vöröskereszt bizott
sága sorra látogatja a nyugati és északi Dakota, vala
mint a keleti Montana államok aszálysujtotta vidékeit, 
ahol a szárazság megsemmisítette a búzatermést. A 
Vöröskereszt bizottság mindent elkövet, hogy segítsen 
a bajbajutott embereken.

Az árva lányhaj a m agyar szenvedés kifeje
zője. Londonból jelentik: A „Daily Express" című nagy 
angol újság a cserkészettel foglalkozó cikkében ezeket 
írja: Minden cserkész-világkongresszuson könnyen fel 
lehet ismerni a magyar cserkészeket a kalapjuk mellé 
tűzött árvaiányhajról, erről a gyönyörű, lágy, lengő 
növényről, mely csak a magyar síkságon terem. Az 
árvalányhaj eredete nagyon érdekes Magyarország fejlett 
kultúrájú, földművelő állam, amelynek termőföldjén ked
vező időkben nincs hely az árvalányhaj számára, amelyet 
— bármily szép is — nem tekintenek hasznos növénynek. 
De a magyar történelem gazdag a tragédiákban és az 
olyan nehéz időkben, amidőn a földet parlagon hagyják, 
az árvalányhaj kezd díszleni. Ezért mondják, hogy az 
árvalányhaj talaja a magyar szenvedés s a magyar 
cserkészek azért viselik, hogy emlékeztessenek vele a 
hazájukat ért tragikus időkre.

E ndresz és M agyar átrepü lték  az óceánt, m a
gyar pilóták világdicsősége. Két magyar pilóta világ
rekordok megdöntésével átrepülte az Atlanti óceánt és 
ezzel a magyar színeknek a legelőkelőbb helyek egyi
két biztosította a repülés történetében. A magyar repü
lők dicsőségétől hangos az egész világsajtó s a dicső
ségnek ebből a ragyogó fényéből egész sugárkévék 
ömlenek a nagy magyar problémára: Trianonra. Nem 
a mi elfogultságunk mondja ezt. A római Messaggero 
írja: Ezzel a repüléssel a kiváló magyar pilótáknak 
mindenesetre sikerülni fog  felhívni a világ közvélemé
nyének figyelmét a magyar igazságra.

Az amerikai-magyar óceánrepülés gondolata Ma
gyar Sándortól származik. Szekszárdi születésű és csa
ládi neve Wilczek. A dicsőségteljes repülés megmutatta, 
mennyire fontos, hogy világviszonylatban is kimagasló 
férfiainknak magyar hangzású legyen a neve. Magyar 
Sándor Ludovikás volt s a háború elején avatták huszár
hadnaggyá. A cs. és kir. légjáró csapathoz osztották 
be s mint figyelőtiszt többször kitüntette magát. A 
háború után Szegeden pilótává képezte ki magát, eleinte 
a gazdasági életben próbált elhelyezkedni, majd 1925-ben 
kivándorolt Kanadába, ahol egy magánrepülö iskolában 
talált alkalmazást. 1929 nyarán vetődött fel benne az 
óceánrepülés gondolata. Tervét közölte dr. Molnár Jenő 
windsori ref. lelkésszel, aki a legnagyobb lelkesedés
sel állott a magyar pilóta mellé. Kanada azonban nem 
volt alkalmas a terv megvalósítására. Itt kevés és szét
szórtan élő a magyar. Tevékenységük színterét ezért 
áttették az Egyesült Államokba, Detroitba. Delroit s a 
szomszédos Pittsbourgh, Toledo, Csikágó és Clevland 
városok mintegy 40.000 magyarja már kellő alap a 
nagyarányú mozgalom megindítására. Eördögh Elemér 
pápai prelátus, toledói plébánossal élén csakhamar 
bizottság alakul az anyagi eszközök megteremtésére. 
A gyűjtés céljaira 30.000 darab egydolláros levelező
lapot nyomatnak ki és egyúttal tárgyalást kezdenek egy 
detroiti gyárral egy Lockheer-Sirius típusú repülőgép 
szállítására, mert ilyen gépet használt annak idején 
Lindbergh is. A vételár 18.000 dollár lett volna, elő
legül a gyár 6000 dollárt kért. A gyűjtés azonban 
„nem ment" s a bizottság pénz nélkül tehetetlenül állt.

A Magyar Légi Szövetség, amelyet közben Roflier- 
mere lord arról értesített, hogy az óceánt átrepülő 
magyar pilóták díjazására 10.000 dolláros jutalmat tűz 
ki, anyagiak híján szintén nem állhatott a bizottság ren- 
delkezésértv. S amikor a lord Amerikában járt, az előtte 
megjelenő magyar küldöttség előtt hangsúlyozta, hogy 
a 10.000 dollárt nem vonja el eredeti rendeltetésétől s 
kijelentette, hogy a költségeket az amerikai magyarok 
áldozatkészségének kell előteremteni.

1930 tavaszán vitéz Czapáry Jenő alezredes és 
vitéz Grosschmicd István társaságában megérkezik az 
újvilágba Endresz György magyar pilóta, a háború 
többszörösen kitüntetett repülője, a Magyar Légi Szövet
ség első sportrepülő-oktató pilótája s az ö megjelenése 
újabb lendületet ad a mozgalomnak. Azonnal felajánlják 
neki, hogy csatlakozzék Magyar Sándorhoz s tegyék 
meg együtt a légi utat. Váratlanul mecénás is akad, 
Szalai Emil győrmegyei származású, Hinti húsgyáros 
megjelenik a bizottság irodájában, leolvassa az asztalra 
a gép megrendeléséhez szükséges 5000 dollárt s kijelenti, 
hogy a gép teljes vételára erejéig garanciát vállal. Egv- 
kettőre megkötik a szerződést. 1930 augusztus elején 
kész a gép, melyet Justice fór Hungary (magyarul: 
Igazságot Magyarországnak) névre keresztelnek. Endresz 
és Magyar beülnek a gépbe s többezer-kilométeres 
próbarepülést tesznek■ vele teljes sikerrel.

Azóta állandóan felszínen volt a két elszánt ma
gyar pilóta merész vállalkozása. Nemcsak az amerikai 
magyarság, de a kis Csonkamagyarország minden egyes 
tagja szívdobogva leste : valóra válik-c az álom? Indul-e 
a két magyar fiú ? Sokszor jött a h ír: Indul: S aztán 
rá a zsibbasztó cáfolat: az indulás elmaradt!

Végre! Július 16-án megkapta a Magyar Légi Szö
vetség New-Yorkból a nagyjelentőségű táviratot:

Juslice fór Hungary greenwichi idő sze
rint 16 óra 20 perckor (középeurópai 
idő szerint 5 óra 20 perckor) Harbour- 
graceból elindult Budapestre.

Czapáry alezredes.
A távirat határtalan lelkesedést keltett s nyomban 

megindult a lázas készülődés, hogy a magyar földre 
érkező magyar pilótákat méltó fogadtatásban részesít
sék. Csütörtök délutánra várták a levegő magyar hőseit 
a Mátyásföldi repülőtérre, amelyen hangyaboly módjára 
hömpölygőit az izgatott embertömeg.

Közben lázasan terjesztették egymásközt az embe
rek a szikratáviratokat és rádiójelentéseket:

New-York, július 16.
A Stavangerfjord gőzös (norvég) szikratávíró útján 

közölte, hogy 23 órakor (középeurópai időszámítás sze
rint) találkozott a magyar óceánrepülőkkel. A találko
zás az északi szélesség 54 foka 08 perce és a nyugati 
hosszúság 37 foka 59 perce alatt történt. A magyar 
repülök jelezték, hogy minden rendben van, kezdetben 
rossz idejük volt, de most már az ég derült.

London, július 16.
A „Maya" gőzös reggel 7 óra 40 perckor jelen

tette, hogy a Justice fór Hungaryt a következő fekvés 
közelében látta: 49 fok 25 perc északi szélesség, 7 fok 
50 perc keleti, reggel 7 óra 15 perckor greenwichi idő
számítás szerint.

A „Stavangerfjord" norvég gőzös kora reggel egv 
újabb rádióüzenetet fogott fel a Justice fór Hungaryrói, 
amelyben a repülök kijelentették, hogy mindeddig rossz 
idejük volt, de most már teljesen kitisztult az ég.
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London, július 16.
A Daily Mai! szerint a Stavangerfjord norvég 

gőzös ma reggel két órakor jelentette rádión a Daily 
Mailnek, hogy éjjel tizenegy órakor rádióüzenetet vett 
fel a Justice fór Hungarytól, amely akkor'm ár meg
tette a fele utat az óceán felett. A repülök indulás előtt 
táviratilag mondtak köszönetét Rothermerenek a messze
menő támogatásért. A repülök 630 gallon benzint vittek 
magukkal, ami 28 órai repülésre elegendő. Remélik, 
hogy 26 óra alatt elérik Budapestet.

Tizenkét óra harminc perckor érkezik a repülő
térre a döntő hír:

— A Justice fór Hungary! féltizenegy órakor Frank
furt fölött látták! s ajakról-ajakra szállt a szó:

— Frankfurt fölött repülnek a fiúk!
M ajd:
— Már Becs fölölt húznak á t!
Aztán jó sokáig semmi hír. Döbbenetes kétségbe

esés a várakozók között: Istenem, ha valami bajuk 
történt volna! Hiszen már itt kellene lenniök!

A tér telve előkelőségekkel. A tekintetek azonban 
egy helyre összpontosulnak: ott, ahol Endresz fiatal 
felesége és Magyar édesanyja reszkető izgalommal lesik 
a híreket és a — gépet.

A rádió szól:
— A Justice fór Hungary 6-kor megjelent az 

osztrák főváros felett s 5 óra 53 perckor az asperni 
repülőtéren át egyenesen Budapest felé vette útját.

A rádió újra megszólal:
— A gép 6 óra 18 perckor megjelent Győr felett 

és három kört irt le, majd nagy sebességgel folytatta 
útját. A repülőgép az utcákon hömpölygő tömegben 
nagy lelkesedést keltett.

Szivszorongva lesik a percek múlását. A gépnek 
már itt kellene lenni. Izgalmas csend: de berregés nem 
hallatszik. Mi történt? Hol a gép? Elhal a szó: Szeren
csétlenség ? Nem! Nem ! És megszólal végre a rádió:

— A Justice fór Hungary Bicske és Szár között 
kényszerleszállást végzett. A gép csavartörést kapott, a 
pilótáknak semmi bajuk.

Mindenki fcllélegzik. Itt vannak ! Itt vannak mégis ! 
És lassankint mindenki megnyugszik:

— Sikerült! A két magyar fiú átrepülte az óceánt!
Szinte úgy érzi mindenki, hogy részese a siker

nek, a nagy teljesítménynek. És ezalatt már rohannak 
a fiukért Bicskére, hogy diadalmenetben Pestre hozzák. 
És jönnek, nem fáradtak, huszonötórai légi út után tel
jesen frissek s jókedvűen szállnak ki a gépből. Pihenés
ről szó sem lehetett. Rákosi György a légügyi hivatal 
főnöke jelentette Gömbös honvédelmi miniszternek, hogy 
a magyar oceánrepülők megérkeztek. Azonnal jött — 
parancs helyett kérelem:

— Ha nem nagyon fáradtak, jöjjenek fel a minisz
terelnökségre, a miniszterelnök szeretné üdvözölni őket.

Dehogy is voltak fáradtak. Autóba ültek s percek 
alatt már ott állottak nem is a miniszterelnök, hanem 
az egész magyar kormány előtt, mert a miniszterek mind 
együtt voltak, hogy valamennyien kezet szoríthassanak 
a derék magyar fiúkkal. Bethlen miniszterelnök arca 
ragyogott, amikor a kormányzó, a kormány s az egész 
nemzet büszke örömét tolmácsolta.

— Az önök hőstette bizonyság az egész világ 
számára, hogy ez a nemzet minden akadályon keresztül 
is ki fogja vívni a maga igazát, fejezte be beszédét a mi
niszterelnök a meghatott pilóták előtt.

. Alig ocsúdtak fel a sok, szinte zaklatott ünnepel- 
tetésböl, megérkezett lord Rothermere távirata is, lelkes 
szavakban dicsőítve a magyar pilóták nagyszerű telje
sítményét s jelezve, hogy a kitűzött 10.000 dollár jutal
mat a legrövidebb időn belül rendelkezésükre bocsátja. 
Ezt az utóbbi kijelentését a lord igen szigorúan értel
mezte, mert kevéssel rá már Bethlen grófnak távirato
zott, hogy a pénzt távirati úton küldi el és kéri a mi
niszterelnököt, hogy azt személyesen adja át Endresznek 
és Magyarnak.

Az általános lelkesedést csak mélyítik a hivatalos 
megállapítások a magyar pilóták rendkívüli teljesítmé
nyéről. Londoni jelentés szerint a Justice fór Hungary 
13 óra 50 perc alatt repülte át az óceánt s ezzel meg
javították a világrekordot, amelyet eddig Post és Gatty 
tartottak a múlt hó 24-én felállított 15 óra 48 perces 
rekordjukkal. A magyar pilóták tehát csaknem teljes 
két órával verték le a híres világrepülőket!

A Justice fór Hungary méltó a nevéhez, beváltotta 
a hozzáfűzött magyar reménységet: Igazságot Magyar- 
országnak! . . .

Nyikorgó keréknek csak visszhang a válasz.
Irta: Raab Mihály.

Az út mintegy önmagából eredve iramodott neki a 
gyepes hegyoldalnak. Kiálló kövei zilált rendben zörög- 
tették a kocsi kerekét és az a tudat, hogy a lélek nem 
öbelőlük akar kizökögni, arra bírta egynémelyikét, hogy 
kiszakadjon az úttestből és a kerekek elé, majd alá 
kerüljön, megemelje a jámbor kocsit, megbillentse, aztán 
zökk! Vissza az út:a. Pedig a kerekek már jócskán 
nyikorogtak.

Feljebb már erdő fogadta a nyöszörgő kereket. 
A bükkfa megismerte benne a fajtáját és boldog suho
gással egy kis pinty csipegését hasonlítgatta össze a 
kerékagy nyöszörgő-nyikorgó hangjával. Ment a kocsi, 
gurultak a kerekek. A galagonya-bokor rózsaszínű virága 
beleakadt a kerék agyába, úgyhogy olyan lett ez, mint a 
lakodalmas kocsi feldíszített virágos kereke. Az útszéli 
vadrózsa lelkesedve fogadta és örömmel vélte felfedezni 
a hallatlan hasonlatosságot a kerék alakja és virágjainak 
formája között és ő is belefont egy ágat emlékül a kerékbe.

És ment a kocsi, gurultak a kerekek. És jött 
közelebb a cél, mely felé tartottak, A hegy tövén, a 
völgyből egy-két házikó kandikált ki. És lenn a völgy
ben, át a falun, a szomszéd hegyre folytatódott az út. 
Az innenső hegyen egy várrom állta a jelent. Ö is 
visszaköszönt a rossz kerék szavára. Visszhangja volt 
a köszönés. Régi idők éltek benne. Ősi időket viselt 
magán, mint köntösét egy király. A nyikorgó kerékben 
pedig csak a rózsás emlékezés élt, amit a bükktöl és 
a vadrózsától kapott, és a büszke képzelődés beleszövö- 
dött a galagonya és a rózsa ágai közé, a kerék küllőibe. 
A komoly romtól, hogy az önmaga nem nyilatkozott, 
hetyke, öntelt dicsekvéssel kérdezte, nos, mit lát rajta? 
Vagy mihez hasonlítja öt? De a várrom falai csak a 
kerekek visszhangját kongták válaszul...

Apróságok Szent László életéből.
Szent László egyszer nagy harcot vívott a kunok

ká!. Szent László diadalt aratott felettük, úgyhogy szalad
tak a kúnok eszük nélkül, hegyen-völgyön át s talán 
kiszaladtak volna a világból, ha a kúnok vezérének egy
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ördöngős gondolata nem támadt volna. A kún vezér 
szórni kezdte tarsolyából az aranyat, ezüstöt s intett 
katonáinak is, hogy csak szórják ők is, majd meglátják, 
milyen nagy hasznuk lesz ebből.

Hát az ármányos vezér jól számított, mert a magya
rok egyszeribe félbehagyták az üldözést s mohón szed
ték fel a pénzt.

— Hagyjátok! Hagyjátok! — csendült végig a 
magyarok sorain László hangja. — Ráértek erre később 
is! Utánam! Hajtsuk a kunt, hajtsuk!

De hiába, a magyarok nem hallották László szavait. 
A pénzre gondoltak most mind. Hát nem is csoda, hogy 
eltántorította különösen a szegényebb vitézeket, hisz csak 
úgy fénylett a föld a sok aranytól, ezüsttől.

Csak ez kellett a kunoknak. Amint a magyarok a 
pénznek estek, megállapodtak a futásban, visszafordul
tak, hogy rácsapjanak a pénzszedő magyarokra.

László király szomorúan tekintett fel az égre: onnan 
várt segedelmet.

— Édes jó Istenem tégy csodát! — könyörgött 
László.

Isten meghallgatta a szentéletű király imádságát: 
s a ragyogó aranyak, ezüstök egytöl-egyig kővé változtak.

Ez volt a magyarok szerencséje. Megértették az 
Isten csodás intését, lóra pattantak mind s űzőbe vették 
a kúnokat. Meg sem pihentek, míg a kúnokat az ország
ból ki nem kergették.

*
Egyszer napokig bolyongott Szent László seregével 

egy végtelen pusztaságon. Sehol sem találtak forrást, 
seregestül dőltek ki a vitézek a rettentő szomjúságtól és 
éhségtől. Mindnyájan elcsüggedtek már, csak László nem : 
ő bízott Isten mérhetetlen jóságában. Imádságra kul
csolta kezét:

— Ó égnek-földnek Atyja, Tercmtöje, ne hagyd 
el népemet nagy nyomorúságában, tekints le r á !

S im egyszerre mindenféle vad húzódott keresztül 
a pusztán. Az éhségtől elgyötört vitézek leikébe^ vissza
tért a bizalom: nem kellett meghalniok éhen. Erőre kap
tak s tovább mentek.

László pedig újra imádkozott:
— Ó Uram, fakassz forrást is az én népemnek!
És fakadt forrás, tiszta, üdítő. S eloltván szomjú

ságukat, lelkesülten követték Lászlót mindenüvé.
*

Hanem Isten újabb csapást küldött a magyarokra. 
Mindenféle förtelmes, ragadós betegségek támadtak és 
pusztították a magyart. Siralom földje lett a magyarok 
földje. Zúgolódni kezdett a nép:

— Lássátok, büntet a magyarok istene, hogy el
hagytuk ősi, pogány hitünket. Nem használ a szent 
király imádsága.

És összeverődtek minden rendű és rangú emberek. 
Mentek a király sátorába. A szent király akkor is imád
kozott.

— Hiába imádkozol, felséges király — mondta 
szószólójuk — úgy sem hallgatja meg a magyarok istene. 
Térjünk vissza mind a pogány hitre, meglásd, megszű
nik a pestis.

A szent király megbotránkozással nezett a hitet
lenekre, arca elborult, szeméből megeredt a könny s 
szomorúan mondta nekik:

— Menjetek haza békességgel. Ne zavarjatok imád
ságomban. Én hiszek az egy Istenben, mindenható Atyá-

»bán! Meg-meglátogat, próbára tesz, de nem hagy el, 
letörli könnyeinket.

A hitetlenek megzavarodva indultak kifelé, de abban 
a pillanatban hirtelen vakító világosság támadt a sátor
ban s hallották a mennyei szózatot:

— Ne csüggedj Szent László! Isten meghallgatja 
imádságodat. Oltsd fel királyi ruhádat, tedd fejedre koro
nádat s kimenvén a sátorból,' lődd el nyiladat a virágos 
réten. Menj a nyíl után, ahol leesik, találsz egy füvet, 
mely meggyógyítja népedet.

Akkor László felkelt, magára öltötte királyi ruhá
ját, fejére tette a koronát, kezébe vette nyilát s kilépett 
a sátorból. Utána a hitetlenek, csendesen levett kalap
pal. A szent király mégegyszer felnézett az égre, aztán 
ellőtte nyilát. És ment abban az irányban, a nép meg 
nyomában.

— Itt van a nyílvessző — kiáltotta fel László 
— Nézzetek ide.

Felvette a nyílvesszőt, mely egy széles levelű növény
ben akadt meg, keresztül hasítván azt.

— Olyan mint egy kereszt! — mondták a népek 
és térdre borultak.

És találtak még sok-sok olyan füvet s ennek csoda
ereje meggyógyította a magyar népet.

AZ ESTHARANG.
Megszólalt az eslharang lágy szava.
Mely az embereket figyelmeztetni akarja, 
Mielőtt fáradt testük pihenni térne.
Egy utolsó fohászt küldjenek az égbe.

A néma csend ágy liat a lélekre,
Mint amikor irt tesznek a sebre.
A harangszó sok embernek eszébe juttatja, 
Amikor még édesanyja imádkozni tanította.

Ha lopva is, de letörül egy könnyet,
Érzi, hogy a szive egy kissé fölengedt. 
Magábaszáll és hallgatja az estharang szavát, 
És összecsukott ajka mondja az „Ave Máriát“.

Mnosztra, 1930 VII. 5 K. L.

Futó verseny a régi görögöknél.
Heten álltak a versenypálya elején. Mind a heten 

17—18 éves fiúk. Mezítelen lábukon saru, testükön 
könnyű szoknyaféle ruha. A futó versenyre készültek. 
Vallásuknak nagy ünnepe volt ma s azt legszebben úgy 
tudták megtartani, hogy minden erejüket megfeszítették 
a versenyzésben.

Régebbi népek, melyek a görögök előtt éltek, leg
drágább kincseiket: állatjaikat, aranyukat, ezüstjüket, 
elsőszülött gyermeküket áldozták fel az istenségnek. 
De már a görögök azi mondták: „mi is áldozunk állatot, 
gabonát, kincset az istenségnek, de ezenkívül még töb
bet is akarunk áldozni. A saját erőnket és szépségünket 
is neki akarjuk adni Nagy erőfeszítéssel összeszedjük 
magunkat, hogy szépen, erősen, tetszetősen, gyorsan 
fussunk, hogy gyönyörködtessünk mindenkit, aki lát 
bennünket, hogy legelsők legyünk a célnál". A görög 
versenyző így gondolkodott: „Ha csak kincsemet ái- 
dozom az istenségnek, nem teszek érte annyit, mintha 
fáradságot, gyakorlást, próbát nem kímélve: megfeszítem, 
megerőltetem magamat érte, hogy gyorsan fussak, mint 
a kilőtt nyíl, — szépen fussak, mint a repülő fecske s 
győzelmemmel dicsőséget hozzak reá*.
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Az a hét fiú, aki most ott állt a versenypályán, 
hogy futó versenyen vegyen részt, ugyancsak így gondol
kodott. S valamennyi kérte a levegőt, a szelet, az esőt, 
a napot, a földet, hogy kedvezzen neki s hasson reá 
úgy, hogy ő tudjon legszebben és leggyorsabban futni.

A versenypálya mellett a verseny kezdete előtt 
a papok vallásos szertartásokat tartottak. S csak ezek
nek bevégzése után lehetett jelt adni az indulásra.

Most is így történt. Megkezdődtek a versenyt beve
zető vallásos szertartások, melyekben nézők, verseny
zők egyaránt áhítattal vettek részt. Az oltáron tűz égett 
s minden szem annak irányába szegezödütt.

Az első ifjú azt mondta magában: az én védő
csillagom a nap. Én életem minden tettében a napra 
gondolok. A nap ad erőt, életet, egészséget és szépséget 
mindennek, ami a világon van. Anap a mi anyánk,ami segí
tőnk. Én olyan szívvel fogok futni ezen a versenyen, mint 
ahogy egy anya futna, aki sürgős segítséget akar vinni 
szükségben levő gyermekének. Két karomat előre fogom 
tartani, mert avval viszem a segítséget s a szivem ereje 
fog vinni, röpíteni.

A második ifjú ezt gondolta: az én vezércsillagom 
a hold. Életem minden pillanatában benne érzem a hold 
erejét. A hold szelíd fénye deríti a sötét éjszakát, az 
vigasztalja a búsongokat és vágyodókat. Amikor futni 
fogok a versenyen, úgy fogok futni, mintha gyorsan 
vigasztalást és enyhülést akarnék nyújtani valakinek. 
A holdfény, mely tündéri sebességgel siklik végig a 
tengereken, benne lesz szívemben s mint ahogy ezüst 
fénye villámgyorsan úszik át a hullámokon, úgy fogom 
én is lebegő karral hasítani a levegőt s az első leszek.

A harmadik ifjú azt mondta: Az én vezércsillagom, 
a harcos csillag, az Ares. a Mars. Az én futásomban a 
Mars ereje lesz benne. Ökölbe szorított karral, fogok 
száguldani, mintha harcba szállanék, mintha küzdelembe 
rohannék, hogy az első legyek!

A negyedik ifjú így szólt: védcsillagom a Hermcs, 
a Merkúr, a követség csillaga. Ez világít rá életem minden 
napjára. Most verseny fi fásomhoz is ö fog erőt adni. 
S fogok futni magasra tartott karral, felemelt fejjel, mint 
aki lihegve rohan, hogy jó hirt vigyen.

Az ötödik ifjú pedig azt gondolta: Jupiter-Zeus 
az én csillagom. Benne van a mennydörgés, égnek minden 
ereje. _ A bíráskodás és igazságtevés hatalma ö belőle 
jön. 0  fog vezérelni verseny futásomban s intő kézzel 
fogok vágtatni a pályán, mint valaki, aki sürgősen akar 
igazságot tenni, hogy a világ folyása helyes úton marad
jon s ha ellenkezik, lecsap, mint a villám. Hatalmas 
Jupiter ereje fogja duzzasztani mellem. Én fogom a legjob
ban bírni levegővel a futást és gyors leszek, mint a 
villám. Elsőnek leszek a célnál;

A hatodik fiú azonban mást gondolt. Ő azt gondolta: 
Vezércsillagom mindig a Vénusz (Aphrodité) volt. Az 
én csillagom a legszebb s az én csillagomban van a leg
több béke, boldogság, szeretet. Ö'elésre tárt karral fogok 
rohanni a versenyben, mint valaki, kinek szívében a 
Vénusz világit, mint valaki, akit a szeretet visz és a 
szeretet vonz valakihez. Én leszek az első!

A hetedik ifjú is erősen bízott: Az én védcsillagom 
a Szaturnusz. A legtávolabbi csillag, a legrégebben áll 
az égen. A legtöbbet tudja. Mindennek a kezdete belőle 
indult ki. A bölcsesség és komolyság forrása. Minden 
gondolatomat ő élteti s ma is úgy fogok futni, hogy 
a verseny alatt rágondolok. S előre hajló felsőtesttel 
fogok sietni a cél felé, mint Szaturnusz szolgája, ki égi 
bölcsességet közvetít a föld szomjúhozó, kereső gyer
mekeinek.

Mialatt a hét ifjú így gondolkodott, befejeződött a 
szent szertartás és hamarosan megadtákajelet azindulásra.

A fiúk felfigyeltek, indultak s mind a heten hétféle 
mozdulattal, hétféle ügyességgel, hétféle szépséggel szalad

s z  ÉN POÉTASÁGOM.

Gúnyolják bennem a poétaságot,
És könnyes fájdalom érte a bér,
Megvetve, — dacolva tűröm az átkot,
Babért és hírnevet lelkem nem kér.

Gúnyolják bennem a poétaságot,
A szívből jövő szép virágzenét,
Kacagva járom a nagy pusztaságot,
És versben köszöntőm a napkeltét.

Gúnyolják bennem a poétaságot,
Melyet nem adok oda semmiért,
Sajnálom bennük a tudatlanságot,
Mert a vers hű és sírig elkísér.

V. /.

Hasznos tudnivalók.
ssí

Szikes talajon a tanya mellé ültetendő fákról.
A szikes talajon a fa rendesen nem azért nem marad 
meg, mert a talaj nagyon sós, hanem azért, mert 
nyáron a szikes talaj teljesen kiszárad, a vizet nem 
veszi be s így a fa kiszárad. A szikes talajon 50—90 cm 
mélységben két vízrekesztő réteg van, fent 35—60 cm 
között egy mésztelen réteg, 80—120 cm között egy 
meszes. Ha ezek nyáron kiszáradnak, akkor nem eresz
tik át a gyökereket s a fa kiszárad.

A tanya köiiíl a fáknak életét és buja fejlődését 
a következő módon lehet biztosítani: Az ültetendő fák 
helyén egy köbméter 130 cm mély gödröt ásunk. A 
gödörbe a fenékre egy kevés szalmás trágyát teszünk 
s erre rászórjuk a kiásott és összekevert földet. A gödör
ből kiásott földhöz meszet kell keverni. (Vagy 12 kg 
égetett és elporlasztott meszet, vagy 25 kg cukorgyári 
mésziszapot, vagy 50 kg faltörmeléket, vagy 100 kg 
sárgaföldet, olyat, amelyből téglát szoktak csinálni, mely 
savval leöntve pezseg.) A meszet el kell keverni a föld
del, de a faültetés után még mintegy kétujjnyi meszet 
a talaj felszínére is kihintünk és az egészet letakarjuk 
szalmával vagy pelyvával. Azon célból, hogy a tyúkok 
a szalmát szét ne szórják, kaparják, teríthetünk még 3—5 
ujjnyi vastagon sárgaföldet vagy meszes homokot.

A szikes talajnak legnagyobb hibája, hogy nem 
veszi be a vizet, a hóié meg az esővíz leszalad róla s 
már kora tavasszal kiszárad s ilyen marad egész éven 
át. Különösen száraz marad az épület körül, ahol az 
ereszről lecsurgó vizet a ház előtti lefurkózott szikes 
agyag nem veszi be, alatta aztán a talaj olyan száraz 
marad, hogy nem tudja a fákat kellő nedvességgel el
látni. Alig hajtottak ki kora tavasszal az elültetett fák, 
máris hamar elszáradnak.

Épület körül ültetett fákat a következő módon 
lehet még szikes talajon is életben tartani és gyors 
fejlődésüket biztosítani: Minden két elültetett fiatal fa
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gödre között egy harmadik gödröt ásunk 200 cm mélyen 
s ebbe szénsalakot hordunk 100 cm magasságig. Azután 
kitöltjük az egész gödröt jó termőfölddel, melyet előbb 
mésszel kevertünk össze. A kitöltött gödör fölé füvet 
vetünk vagy virágot ültetünk, igen buja fejlődési! lesz 
benne. A szénsalakkal félig kitöltött gödrök teleszívják 
magukat tavasszal vízzel s egész évben elegendő nedves
séggel látják el a fákat, azok igazán buja fejlödésiiek 
lesznek s később sem száradnak ki.

A ház előtti gruppokban szikes talajon úgy tudjuk 
a fák életét biztosítani, ha az egész grupp területét meg
forgattuk 60 cm mélyen, a föld felszínét behintjük jó 
vastagon mésszel, mésziszappal, vagy sárgafölddel. (Egy 
négyzetméter területre '/■> kg égetett mész, 3 kg mészkőpor, 
12—20 kg sárgaföld vagy meszes fehérhomok kell.) 
A kiterített meszetvagy márgát gereblyével összekeverjük 
a talaj felszínével. Nagyon elősegíti a fák tenyészetét, 
ha a fák és bokrok elültetése után az egész grupp fel
színét 20 cm vastagon befedjük szalmával és rozsét 
fektetünk a szalmára, hogy a tyúkok a szalmát szét ne 
hányják. Ezzel az eljárással a legrosszabb sziken is lehet 
szép nagy fákat nevelni.

Fafajták: Nedves helyre: zöld juhar, fekete nyárfa, 
tamariska, amerikai kőris. Száraz helyre: fehér nyárfa, 
eperfa, szilfa, akácfa, meggy, vadkörte (beoltva is jó,) 
virágzó kőris, olvasófa, csörgöfa.

Védjük a fecskéket. A fecskék száma különö
sen a háborús esztendők óta észrevehetően megfogyat
kozott. Olyan falvakban, ahol régebben seregestöl tanyá
zott a fecske, tavasszal hiába várja a legtöbb ház ked
ves madarának visszaérkezését. Annál jobban elszapo
rodnak az embert, állatot egyformán kínzó szúnyogok 
és legyek, amelyeknek éppen a fecske a legszorgalma
sabb pusztítója. A szúnyogok és legyek irtására ajánlott 
vegyiszerek sem sokat használnak, ahol a megfogyatko
zott fecskék nem szállhatnak harcba az alkalmatlankodó 
szúnyoghaddal.

A fecskék pusztulásának több oka is van. Egyik 
az, hogy némely déleurópai ország népe ezerszámra 
fogdossa és eszi más apró madárral együtt a fecskét 
is. A fecskefészek elnéptelenedésének egyik gyakori oka 
a verebek elszaporodása, ami különösen a háborús esz
tendők óta vált érezhetővé. Ez áll még Pestre is, ahol 
egyes utcákban a gyalogjárást ősztől késő tavaszig egé
szen lehetetlenné teszik a fákon tanyázó verebek tízezrei.

Mikor a vándorújukról hazatérő fecskék, szokásuk 
szerint, régi fészküket felkeresik, ezt verebektől elfog
lalva találják. A fecske sokkal békésebb természetű, 
semhogy elfoglalt otthonáért a bitorlóval harcba szállna, 
sőt még az olyan házán sem épít új fészket, amelyben 
a verebek tanyát ütöttek. Mivel pedig a fecske csak 
olyan házon telepszik meg, amelynek építési módja 
megfelel a fészeképités kívánalmainak, az is megtörtén
hetik, hogy ilyen alkalmas fészeképitöhely híján az 
érkező fecskeraj nyomban fölkerekedik, másfelé keres 
magának fészkelő helyet s így messze vidékek fecske- 
nélkül maradhatnak.

A fecske tehát a verebek alkalmatlankodása ellen 
védelemre szorul, aminek nagyon egyszerű a módja. 
Nem kell egyebet tenni, mint a fecskék tavaszi erkezese 
előtt leverni minden olyan fecskefészket, amelyet a veie- 
bek elfoglaltak. A háborgatás elűzi a verebeket a ház 
tájáról s a visszatérő fecskék zavartalanul megépítik a 
régi helyen új fészküket, amelyet a költés ideje alatt 
már erélyesen inegvédelmeznek a betolanodok ellen.

De védelemre szorul a fecske az emberi tudatlan
ság vagy rosszakarat, sőt az emberi nemtörődömség 
ellen is. Akárhány gondos háziasszony pusztán túlzott 
tisztaságszeretetböl veri le az épülőfélben levő fecske- 
fészket, holott a fészek alá szegezett deszkalappal vagy 
vastagabbfajta papírlemezzel is megóvhatná háza tiszta
ságát. A vidáman csicsergő fecskeraj szinte hozzátar
tozik a magyar falu hangulatához és ahol sok a fecske, 
sem ember, sem állat nem sokat szenved a légycsipés- 
től. A gazda pedig jól teszi, ha az istállóban alkal
mat ad a fecskéknek a fészeképilésre, mert az ilyen 
istállóban alig van légy s a jószág megszabadul így a 
legyek kínzásától.

Nálunk a háztáján két fecske faj él: a füstifecske 
és a házifecske. Az előbbi valamivel nagyobb és kékes 
csillámé fekete hátáról, vörösbarna torkáról, vörösbehajló 
hasaljáról, viliásabb farkáról és csupasz lábáról könnyen 
felismerhető. A kisebb házifecske testének alsórésze 
egészen fehér s ezért némely vidéken molnárfecskének 
is nevezik. Lábát is, egészen a karmok tövéig, fehér 
pehelytollak födik. Egymással versenyre kelve vadász- 
gatnak a levegőben szállongó apró rovarokra, különösen 
legyekre és szúnyogokra, amelyeket röptűkben fognak 
el. Mélyen behasadt, nagyra kitátható csőrük, rendkívül 
alkalmas erre a célra. A méhészek általában nem nagy 
barátjai a fecskének, mert azt tartják róla, hogy a méz- 
legelőre járó liléiteket is elfogdossa. Újabb megfigyelé
sek szerint ez a feltevés nem állja meg a helyét, mert 
a fecske legfeljebb a fullánktalan herék közül kapdos 
cl egyet-egyet, a fullánkkal jól fölfegyverkezett munkás 
méhet azonban békén hagyja.

A füslifecskén és házifecskén kivül — bár jóval 
kisebb számban — még egy harmadik fecskefaj is él 
nálunk és szintén derekasan kiveszi a részét a szúnyo
gok pusztításának munkájából. Ez a harmadik fecskefai 
már csak azért is ritkábban kerül a szemünk elé, mert 
nem a ház tájékán fészkel, hanem leginkább meredek 
vízpartok, homokbányák oldalába vája fészkét. Éppen 
ezért parti fecskének nevezték. Nagyságra valamivel kisebb, 
mint a házifecske, amelytől azonban szürkésbarna háta 
és fehér mellének világosszürke sávja jól megkülön
bözteti.

A parti fecskét nem érheti az a veszedelem, hogy 
földbevájt fészkét a verebek elfoglalják, száma mégis 
észrevehetően megfogyatkozott, aminek okát azonban mind
eddig nem sikerült kideríteni. Fészke mintegy méternyi 
mélységben van a homokpart meredek falában és szűk- 
nyílású, vízszintes irányú, csőalakú bejáró vezet hozzá. 
A fészeképítés meglehetősen nehéz munkáját a házi
fecskénél is valamivel kisebb madárka 2—3 nap alatt 
elvégzi s mindezt parányi csőrével és gyönge lábacskái
val. Évenként csak egyszer költ s 5—7 hófehér tojását 
12—13 napig üli. Legfeljebb olyankor költ augusztus 
elején másodszor is, ha első költésében valami módon 
megzavarják. Fiókáit éppen olyan gondosan táplálja, 
mint a házi- vagy füstifecske s az apró rovarokat közel 
a vízszínéhez, röpülés közben fogja el. A fiókák 25—30 
nap alatt növekednek anyányivá s igy második költés 
idején csak szeptember vége felé indulhatnak vándor
újukra.

A parti fecskét az ember nemigen veheti gondjába, 
de annál inkább megteheti ezt a háza táján tanyázó 
házi- és füstifecskével, hacsak azt nem akarja, hogy a 
szúnyogok, legyek elszaporodása valóságos istencsapássá 
váljék számára.
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A m eteorkövek. A meteor görög szó, légi tüne
ményt jelent. Meteorkövek vagy meteoritok alatt pedig 
azokat az ásványtömböket értjük, amelyek a világűrből 
hullanak földünkre légköri fénytünemény kíséretében.

Nem csillagok ezek, de amikor különböző színű 
fénygolyót alkotva vagy hosszú, fényes csóvájukkal át
szelik a magas levegőréteget, úgy tűnnek föl, mintha 
tündöklő csillagok szakadtak volna le az ég mennye
zetéről. Sárga, smaragdzöld, tűzpiros színekben ragyogva 
szelik át a magas léget s ez a fénytünemény gyakran 
még nappal is látható. Valószínű, hogy legtöbbször át
rohannak földünk légkörén és onnan megint kilépve 
folytatják útjukat a világűrben. Néha azonban menny
dörgéshez vagy puskaropogáshoz hasonló robajjal csa
pódnak a földre kisebb-nagyobb darabokra szakadva. 
Nem is egészen jelentéktelen anyaggal növelik ezek a 
meteorkövek a föld tömegét. Brezina cseh tudós számí
tásai szerint évenként 500 tonnányi meteorkő esik le a 
földre.

A meteorkövek iránt igen nagy a tudósok érdek
lődése, mert ezek az égből aláhulló kövek az egyetlen 
anyagok, amelyek a világűrből hozzánk jutnak és amelye
ket pontos vizsgálat alá lehet venni.

A rajtuk talált olvadási jelekből ma már tudjuk, 
hogy a meteorkövek legalább 40 kilométer másodper
cenkénti sebességgel száguldanak át a levegőn és így 
darabokra pattannak szét. Az nein csoda, ha felületük 
a levegővel való heves súrlódás következtében áttüzese- 
dik, izzóvá lesz, és aminek következtében fénycsóvát 
hagy maga után. Megállapították, hogy ilyenkor legalább 
tízezer fok forróság támad a súrlódó felületen, atni jóval 
magasabb, mint a nap hőmérséklete.

Sokáig azt tartották, hogy a meleorkövek olyan 
anyagokat tartalmaznak, amelyek földünk anyagából hiány
zanak. A pontosabb vegyelemzés azonban kiderítette, 
hogy a meteorkövekben egyetlen olyan anyag sincs, amely 
vegyidet ne lenne ismeretes a vegytudomány előtt.

A vizsgálatoknak alapján a meteorköveknek három 
fajtáját különböztetik meg. Az első csoportba tartoznak 
azok, amelyeknek anyagát főleg vas alkotja. A második 
csoportba tartozók főanyaga kő. A harmadik csoportba 
az üveganyagú meteoritok tartoznak.

A vasmeteoritok tiszta nikkelvasból állanak. A kő- 
meteorilok főanyaga a szilikátkő. Az üvegmeteorifok 
közönséges zöldes vagy barnás üveganyagból állnak.

Érdekes, hogy a meteoritokban víztartalmú anya
gok sohasem fordulnak elő, bár kis mennyiségben néha 
iger. sokféle ásvány van bennük: foszfor, szilícium, mag
nézium, kén, króm, kóbalt, bitán. Szénanyagok is van
nak benne olykor grafit- és gyémántpor alakjában. Nem 
felel meg azonban a valóságnak az a sokszor felmerült 
kósza hír. hogy élő szervek maradványai találhatók vol
nának a meteorkövekben.

Volt idő, amidőn a földön talált minden nagyobb 
összefüggő vastömeget égi eredetűnek, meteoritoknak 
tartották, Grönlandban egy egész hegyet, Új-Zelandban 
pedig egy hatalmas nikkeltartalmú tömböt tartottak 
ilyennek. Az alapos vizsgálat aztán kiderítette, hogy 
egyik sem meteorit. Sokszor az üvegmeteoritokról is nehéz 
eldönteni, hogy a világűrből hullottak-e alá, vagy pedig 
valami ókori üveggyárnak a maradványai.

Hazánkban sok helyen találtak értékes meteorköve
ket, amelyek ma részint a bécsi gyűjteményben vannak, 
részint a budapesti Ásványtani Intézetben.

A legrégibb meteorit, amely megmaradt, de gyűj
teménybe nem került, a híres mekkai fekete kő, amelyet 
nagy kegyelettel őriznek a törökök. Régóta sejtették, 
hogy a híres ereklye nem más, mint meteorit, de csak 
a múlt század vége felé derült ki biztosan, amikor 
Laurin bécsi konzul nagy nehezen bejutott a szent helyre 
és a nagy kőből leütött egy darabot a vegyi vizsgálat 
céljaira.

A legérdekesebb volna azt tudni, hogy honnan 
származnak ezek az égi kövek. A meteoritok származása 
azonban ma még tisztázatlan, eldöntetlen kérdése a tudo
mánynak. Régebben az volt az uralkodó feltevés, hogy 
a meteoritok a hold vulkánjainak kitöréseiből származ
nak. A hold azonban minden valószínűség szerint ki
hűlt égitest, tehát nem lehetnek működő vulkánjai sem, 
amelyekből ilyen nagy, sokszor többmázsás ásvány
darabok röpülhetnének hozzánk. A másik, az újabb 
gyanitás az, hogy a meteoritok a világűr valamelyik 
szétpattant bolygójának darabjai. Azonban ezt a felte
vést sem lehet meggyőzőbb, nyomósabb érvekkel tá
mogatni.

A m éhszúrás h a tása . Egy amerikai gazda írja 
a következőket: Van nekem egy lovam, mely csaknem 
fületlen egy méhszállítás következtében. Ezt az erős 
hámos lovat oly kegyetlenül megszurkálták a méhek, 
hogy leesett a földre, olyan nyögést, hörgést és ordítást 
téve, melyhez hasonlót állattól még nem hallottam. A 
méhekkel feldúlt kocsiterhet hátratoltuk és oly hamar, 
amint csak bírtuk, működtettük a füstölőket, füstfelhőbe 
borítván a lovat, ami eltüntette róla a dühöngő méheket 
Aztán a kocsiboritó ponyvát ráteritettem és segédem 
őrizetére bíztam, míg én a közeli tanyára mentem, ahol 
megfejtem néhány tehenet. Ezzel a meleg tejjel fürösz- 
töttem a lovat több óráig, mire észrevettem, hogy lassan 
magához tér és 7—8 óra múlva hazavezethettük. A ló 
teljesen kiépült, mivel azonban a méhszúrások folytán 
füleiben teljesen megszűnt a vérkeringés, ezek néhány 
nap múlva leestek.

Ennek a szerencsétlen méhszállításnak kapcsán 
egy amerikai újság a tej jó hatásának bizonyítására közöl 
még egy esetet. Nevezetesen:

Egy poszméh megszúrta egy embernek a lábát. 
Az ember eleinte nem vette komolyan a szúrást. Lerakták 
a szénát, vacsoráztak, ezután borzasztó viszketegség 
érzete ragadta meg. Arca, keze, karja olyan lett, mint a 
vörösposztó. Nem látszott betegnek, sőt tréfált és neve
tett. Hazamenet megállt a szomszéd ház előtt, elmondta 
a szomszédasszonynak az esetet, aki egy lábas édes tejet 
hozott ki s mondta, hogy kezeit és arcát fürössze bele. 
Megtette. Ez használt neki és a mosás után csaknem 
közvetlenül megszűnt a viszketés.

A méhcsípések kezelésére nagyon használható szer
nek mondják az aloe tinktúrát. Ez utóbbinak egy cseppje 
rögtön a szúrás helyén eldörzsölve, azonnal megszünteti a 
fájdalmat, meggátolja daganatok képződését s megakadá
lyozza a terhes és kellemetlen viszketegséget. A tinktúra 
beszáradt maradékát a bőrön ott kell hagyni.
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