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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

14. szám. IV. évfolyam.

A szövetkezeti falué a magyar jövő.
A falu elhanyagolt területe volt a régi magyar élet

nek. Gömbös Gyula miniszterelnök tette ezt a megálla
pítást minap a hitelszövetkezetek kongresszusán, amelyen 
megjelent és ezzel bizonyságot tett arról, hogy a nem
zeti munkaterven nyugvó kormányzati politika egyik leg
fontosabb célkitűzésének tekinti, hogy kiemelje a magyar 
falut elhagyatottságából. Ennek a törekvésnek egyik leg
használhatóbb eszköze pedig a szövetkezeti gondolatnak 
a falu érdekében való kimunkálása és gyakorlati hasz
nosítása. Nagyon szerencsés elhatározás volt a minisz
terelnök részéről, hogy amikor szoros kapcsolatot igyek
szik teremteni az egyes termelési ágakkal akként, hogy 
érdekképviseleteikkel közvetlenül érintkezik, a földműves 
néppel való kapcsolata elmélyítésekor nem állott meg a 
gazdatársadalmi szervezetek ülésein való megjelenésnél, 
hanem eljött a hitelszövetkezetek tanácskozására is.

Ne feledjük, hogy a hitelszövetkezeti szervezet, amely 
valójában a magyar falun nyugszik, nemcsak tekintélyes 
társadalmi tőkét képvisel, hanem kebelébe foglalja a fa-, 
lu legértékesebb rétegeit, a falusi intelligenciát és a gaz
datársadalomnak azt a közügyek iránt érdeklődő és gaz
dasági kérdések iránt fogékony, valamint tájékozott ré
szét, amely együttvéve valójában a magyar falu vezér
karát jelenti. A hitelszövetkezeti kongresszuson a minisz
terelnök a magyar falu nagy vezérkarával találta magát 
szemben, amelyiknél megfelelő visszhangra leit az a 
kijelentése, hogy a falu az a kifogyhatatlan forrása a 
magyar erőnek, amelyet kibányászni és a nemzeti kö
zösség egyetemes hasznára gyümölcsöztetni mindenkinek 
kötelessége.

Nagyon figyelemreméltó az a hang, amelyet a szö
vetkezeti kongresszuson Gömbös Gyula miniszterelnök 
megpendített. Hiszen olyan kérdéscsoportokat emelt ki 
és világított meg, amelyek legközvetlenebbül érdeklik a 
falu népét. A megadott tájékoztatás pedig mindenekfelett 
alkalmas arra, hogy irányításul szolgáljon a falu vezetői
nek a falu társadalmi és gazdasági ügyeinek vitele körül. 
A falusi nép, amely régi elhagyatottságában, érdekeinek
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biztosítása céljából, a szövetkezeti gondolat felé fordult 
és valóban az önsegítség elvének gyakorlati alkalmazá
sával odáig jutott, hogy ma már a hitelszövetkezeti szer
vezet kereken harmincmillió pengő tőke fölött rendelke
zik, — amely hatalmas összeg fillérekből tevődik össze —, 
megnyugvással hallhatta, hogy a kormányzati politika 
változatlanul a nemzeti munkaterv alapján áll, ami pedig 
azt jelenti, hogy a szövetkezeti önsegítés minden életre
való formáját előmozdítani fogja. Más szóval, minden 
remény megvan arra, hogy a szövetkezetnek akár terme
lői, akár értékesítési, akár pedig hitelnyújtási alakja meg
felelő támogatásra számíthat s így a szövetkezeteken 
keresztül sikerül megteremteni a magyar erőnek azt a 
nagy kollektivitását, amely erő külön-külőn is értéket 
jelent, de könnyen elkallódhat, míg így altruista közösség
be foglalva, meghatványozottan szolgálhatja a nemzeti 
eszme érdekeit.

Napjainkban különös jelentősége van a szövetke
zeti gondolatnak és a gondolat gyakorlati alkalmzásá- 
sának. Tanúi vagyunk annak, hogy az egyéni kezde
ményezésnek milyen nehézségekkel kell megküzdenie. 
Látjuk, hogy az egyesek külön-külöu megindított akciói 
hogyan veszítenek naponként hajtóerejükből és hogyan 
omlik össze gyakran az egyéni munka, csak azért, mert 
magában gyenge. Útmutatásul szolgál ez arra, hogy az 
egyéni kezdeményezéseket nagy egységbe kell foglalni. 
Ilyenkor az egyéni törekvések ereje külső hatásfokában 
megsokszorozódik és könnyen legyőzi azt az akadályt, 
amelyen az egyes ember átvágni magát képtelennek bi
zonyult. Ma, amikor a magyar életnek olyan nagy prob
lémái döngetik a kapukat, mint a gazdatartozások ren
dezése, a telepítés ügye, az értékesítés megszervezése 
és amikor az új gazdasági egzisztenciák megalapozása, 
valamint a termelés átállítása annyi gondot okoz, akkor 
tisztában kell lennünk azzal, hogy ezeknek a problé
máknak a rendezésénél nélkülözhetetlen a szövetkezeti 
gondolat és különösen a hitelszövetkezeti hálózat.

Akármerre tekintünk, azt látjuk, hogy mindenütt 
hasznosítják a szövetkezeti eszmének erő- és értékgyüjtő 
előnyeit, éppenúgy, mint a szervezetéből adódó lehető-
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ségekel a legkülönfélébb gazdasági és egyéb ügyek meg
oldása körül. Amikor mindenütt különös gonddal fej
lesztik a szövetkezeteket és látjuk, hogy különösen Nyu- 
gat-Európában milyen előnyt jelent a régi, nagyszerűen 
kiépített szövetkezeti hálózat, akkor nekünk végzetes hiba 
volna lemondani a szövetkezeti szervezkedés célszerű 
gyümülcsöztetéséről.

Módját kell tehát ejteni annak, hogy minél hamarább 
megalakulhasson a szövetkezeteknek az az egybefogó 
szervezete, amely, a kamarai intézmények mintájára, 
kellő erkölcsi súlyával végezheti a szükséges legfelsőbb 
ellenőrzést és biztosíthatja az egységes szövetkezeti 
szervezkedést. Nagyon közel fekszik ebből a célból a 
Magyarországi Szövetkezetek Szövetségének ilyen átfogó 
és intézményes szervvé való kiépítése, mert egészen 
bizonyos, hogy ezen az úton azután nagyon gyorsan 
lehullanak a szövetkezeti szervezetről azok az álszövet
kezetek és élősdi szervek, amelyek ma talán itt-ott még 
tudnak a szövetkezet köntösében megjelenni s ártani 
annak a nemes szellemnek, amely az igazi magyar szö
vetkezeteket jellemzi.

Egész állami és társadalmi berendezkedésünk alap
ja a falu. Ezen nyugszik egész őstermelésünk, amellyel 
áll, vagy bukik minden más termelési águnk. Ez az a 
drága kaptár, ahonnan kirajzik a tudásra vágyó ifjúság, 
hogy felszívódjék az intelligenciába és felfrissítve ezt a 
társadalmi csoportot, képesebbé és rugalmasabbá tegye 
nagy feladatai elvégzésére. Száz százalékig aláírhatja 
tehát mindenki Gömbös Gyula miniszterelnöknek azt 
az alapelvél, hogy minden politikai elgondolás is csak 
a magyar falun épülhet, amely kifogyhatatlan forrása a 
magyar erőnek. A szövetkezeti gondolat felkarolása vol
taképpen a magyar falu érdekeinek szolgálatát jelenti. 
A szükséges összefogást szolgálja, mert nagy egységbe 
foglalja a kis faluk elszórtan küzködő erőit és ezeket 
azután a nagy nemzeti célok szolgálatába állítja. A 
miniszterelnök megnyugtatta minapa magyar falvak vezér
karát, hogy tervszerűen és sorban elintéződnek és ren
deződnek a falu ügyei, elsősorban a gazdaadósság, ami 
talán legjobban nyomja a falu népét. De megcsillogtatta 
a miniszterelnök a falu előtt a magyar jövő szépségeit 
is, amelynek megformálásánál nagy szerepük lesz a 
szövetkezeteknek. A legkisebb falusi szövetkezet minden 
tagja mától kezdve fokozottabban kell, hogy érezze azt 
a felelősséget, amely a boldogabb magyar jövőért ter
heli. Ám nyugodtan vállalhatja ezt a felelősséget, mert 
bizton számíthat a kormányzat komoly támogatására 
minden becsületes és életrevaló törekvés valóraváltása 
során. A magyar nemzet jövője jó kezekbe van letéve, 
mert Gömbös Gyula azt a hétköznap barázdákban gör
nyedő, szabad óráikban a nemzeti eszmét szolgáló szö
vetkezeti mozgalomba kapcsolódó, erősizmú magyarokra 
bizta.

A csillagok járásáról.
A felettünk ragyogó csillagok száma végtelen. Azon

ban sokaságukban vannak egyes összetartozó csoportok, 
épúgy, mint ahogy az egész emberiség keretein belül van
nak családok. A csillag-családokat naprendszereknek, v. 
csillagrendszereknek nevezik. Mint amiképpen a családnak 
a feje az atya s a gyermekek és a feleség az atyához 
igazodnak: úgy az egyes csillagrendszerekben is van 
egy atya-csillag, mely körül a többi, hozzátartozó csillag 
kering. A csillagrendszerekben az atya-csillagot: napnak 
hívják. Az égen szabadszemmel látható csillagok legna
gyobb része mind egy-egy nap, vagyis mindegyik egy-

egy nem látható távoli csillag-család vezére. A csillag- 
rendszerek e vezérei a napok, mind önfényűek, saját 
maguk adják a világosságot. Nevüket arról a napról 
kapták, melyet mindnyájan ismerünk. A nap, amelyet 
reggel felkelni s este lemenni látunk, annak a csillag- 
rendszernek ( =  naprendszernek) a feje, melyhez a mi lakó
helyünk: a föld is tartozik. A mi napunkról nevezik el 
a többi távoli csillagrendszerek fejeit, szintén napoknak. 
Ezek nem gyengébbek s nem kisebbek, mint a mi na
punk, csak mert távolabb vannak, gyöngébb fényben 
látjuk őket.

Minket elsősorban az a naprendszer érdekel, melyhez 
a mi földünk is tartozik. Tudjuk azt, hogy a mi földünk min
den nap egyszer megfordul saját maga körül s minden 
évben egyszer körül jár a nap körül. A 24 óráig tartó 
nap jelzi azt az időt, mialatt a föld önmaga körül való 
forgását elvégzi s a 365 napból álló esztendő pedig 
azt az időt, mialatt a föld megfutja a nap körüljárását.

Azt is tudjuk, hogy a földet meg a hold kíséri. A 
hold önmaga körül forog, a föld körül forog s a nap 
körül forog, vagyis a hold háromszoros forgást végez. 
A holdnak a föld körül való forgása 4 hetet, vagyis 28 
napot vesz igénybe. A holdnak magának nincsen fénye. 
Fényét: a napról kapja. Olyan ö, mint egy sötét tükör, 
mely önmagában véve nem világít, — de ha valahonnét 
fény esik rá, akkor azt a ráeső fényt tükrözi, visszaveri 
s ettől a reá eső fénytől maga is megvilágosodik. —

A napnak és a holdnak nagyon nagy befolyása 
van a földre és a föld lakóira. Nap nélkül nincs egész
ség, nincs élet. Ha a nap világossága nem érné a föl
det, akkor állandóan éjszakai sötétség lenne s akkor 
nem lakhatnék a földön se ember, se állat, se növény. 
(Mindnyájan tapasztaltuk, hogy világosságtól zárt, sötét 
helyiségben az emberek, állatok megbetegszenek, a nö
vények elpusztulnak.) A nap tehát az élet forrása.

Azonban a nap éltető hatását bizonyos fokig erő
síti a hold is. Vagyis a növekvő hold, — melynek fénye 
ugyancsak napfény — előnyösen hat a növényi élet növe
kedésére és fejlődésére.

Ezért tanácsos növekvő holddal vetni és ültetni, 
mert a növekvő hold erősödő fénye, több éltető erőt ád 
a palántáknak és magvaknak, mint amennyit a fogyó hold 
képes adni,

A mi napunkat nem csak a föld és a hold kísérik, 
hanem más csillagok is. Ezeket a többi, napkísérő csil
lagokat: bolygóknak nevezik. Ősi időktől kezdve ismer
ték a következő bolygókat: Mars, Merkúr, Jupiter, Vé- 
musz és Szaturnusz. Mindezeket — közelségük miatt — 
szabad szemmel látni, épúgy, mint a holdat, dacára annak, 
hogy nem „napok", hanem csak bolygók. A Marsot vö
rös fényéről könnyű felismerni. Még könnyebben ismer
hető fel a Vénusz, melyet esthajnali csillagnak is nevez
nek, mert naplenyugtakor hamarosan megjelenik az égen. 
A Vénusznak azonban nemcsak az a tulajdonsága van, 
hogy napnyugta után mindjárt siet előragyogni, hanem 
az is, hogy hajnalban legtovább van az égbolton s mi
kor a többi csillag mind elhomályosodik s el is tűnik 
a felkelő nap hatalmas fénye mellett, a Vénusz: a sze
retet csillaga, még mindig kitart ott és szabad szemmel 
látható.

Az a csillag, helyesebben: naprendszer, amelyhez a 
mi földünk tartozik, ősidőktől fogva áll a napból s a 
körülötte keringő föld holdjából, a Vénuszból, a Mer
kúrból, a Marsból, a Jupiterből és a Szaturnuszból, 
vagyis a földön kívül szemmel látható csillagokból. Nap
rendszerünkben ezekhez még járulnak más szabadszem
mel nem látható, vagy csak ritkán látható csillagok is.
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A mi naprendszerünk e hét fő csillagáról nevezte el az 
ember, sok-sok ezer évvel ezelőtt, a hétnek a hét nap
ját. Ez a német, francia és angol napi nevekben még 
ma is világosan látható.

A hétfő a holdról (németül Montag), a kedd a 
Marsról (franciául marsdi), a szerda a Merkúrról (fran
ciául mercredi), a csütörtök a Jupiterről (németül Donar, 
=  Donnerstag), a péntek a Vénuszról (németül Freya =  
Freitag), a szombat a Szaturnuszról (angolul satrday), 
s a vasárnap a Napról (németül Sonnlag) van elnevezve.*

Régebbi népek, régebbi tudósok tudták s elismer
ték azt, hogy a nap és a csillagok nemcsak fényt .kül
denek a földre, hanem fényükkel együtt szellemi, erkölcsi 
és életerőket is. Más szavakkal szólva, tudták azt, hogy 
más-más csillagok közelsége, más-más hatással van a 
földre és az ember életére. Ezért minden dolgukat, mun
kájukat, kezdésüket, végzésüket s ünnepeiket is a csil
lagok állásához igazították.

Ma a csillagok ismerete veszendőbe ment s az 
emberek kezdik elfelejteni azt, hogy a csillaghatások 
segítségével sokkal többre mennek dolgaikban, mint úgy, 
ha teljesen elfelejtik a csillagokat, vagy pedig pláne, ha 
ellenük dolgoznak. A csillagállások ismerete és számí
tásba vétele elsősorban a mezőgazdaságban, a kertészet
ben, az időjárás-tudományban fontos, — de ezenkívül 
úgyszólván az élet minden ágában.

Az a tény, hogy az emberiség ősidőkben a hét 
napjainak neveit a mi csillagrendszerünk 7 fő csillagjának 
nevével jelölte meg, arra mutat, hogy a régi emberek 
abban a meggyőződésben voltak, hogy a hét egyes 
napjain annak a csillagnak a hatása különösen erős, 
amely csillagról azt az illető napot elnevezték. Érdekes 
e tekintetben, hogy a pénteki napot a Vénusz csillagról 
nevezték el a régiek: a szeretet csillagáról s valóban 
egy pénteki napon halt meg az emberiségért az isten
ember, a megtestesült szeretet.**

(Azoknak, akik közelebbről érdeklődnek a naprend
szerünk iránt, megjegyezzük, hogy a naprendszer eddig 
felsorolt, ősi időtől fogva ismert 7 csillagán kívül, újabb 
időkben felfedeztek még két napkörül forgó bolygó csil
lagot: az Uranuszt és a Neptunuszt, — legújabban pedig 
egy harmadikat is: a Plútót. Ezeket szabad szemmel 
most nem látni, csak távcsővel.)

Ez év június végétől július közepéig az a rendkí
vüli tünemény áll elő, hogy szabad szemmel, egyszerre 
látni naprendszerünk 5 fő bolygóját és a holdat is. És 
pedig valamivel naplenyugta után, a nyugati égen a 
Vénuszt, (az esthajnali csillagot) és a Merkúrt, meglehetős 
közel egymáshoz, különösen közel július 12-én.

A Mars és Jupiter a délnyugati égen láthatók, de úgy, 
hogy a Jupiter a Mars alatt áll. A Mars vöröses fényéről 
felismerhető. A Szaturnusz valamivel később jön fel, 
mint az eddig felsoroltak s az ég déli részén van. Ezek 
a csillagok mind fényesek s közelieknek látszanak.

Tudva azt, hogy olvasóink nagy része naplenyugta 
után már nincs a szabadban, nem számíthatunk arra, 
hogy ezt az egész ragyogó látványt a maga teljességében 
figyelhessék, — de ceilaablakuk fekvése szerint mód
jukban lesz arra, hogy az ég egy-egy darabjának csil
lagjait felismerhessék, a föntiek szerint.

Felhívjuk továbbá olvasóink figyelmét arra, hogy 
június 21-én kezdődött meg a nyár évszaka. Június 21- 
én van Európában az év leghosszabb nappalja és leg
rövidebb éjszakája. A nap reggel 4 óra 32 perckor kel

* Rudolf Steiner: Goetheanumi előadások.
** 1. Albert Steffen művei.

és este 8 óra 32 perckor nyugszik. Vagyis ezen a na
pon 16 óra nappal s csak 8 óra éjszaka van, Ettől kezdve 
rövidülnek a nappalok. Már június 28-án a nap reggel 
4 óra 34 perckor kel és este 20 óra 32 perckor fekszik. 
Vagyis a nappal ekkor már rövidebb 2 perccel s napról- 
napra gyorsul a rövidülése. A nyár elejét némelyek nem 
június 21 -re, hanem június 24-re teszik, ez a nap éppen 
félévre van Karácsony után (dec. 24.) s éppen ellentéte 
Karácsonynak. Mert Karácsony a tél kezdete s az év leg
hosszabb éjszakája, legrövidebb nappala. Karácsonytól 
kezdve mind nő a nappalok hosszúsága és rövidülnek 
az éjszakák, egészen a nyár kezdetéig, amikor megfordul 
a folyamat s az éjszakák kezdenek hosszabbak lenni.

A nyár eleje — június 24 — Keresztelő Szent János 
születésnapja. A Karácsony, Krisztus születésnapja. Ke
resztelő János pedig — a János evangéliuma szerint — 
ezt mondotta:„Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig 
alább kell szállnom!" S valóban, mikor Krisztus elkezdte 
3 évre terjedendő munkálkodását, Keresztelő Jánost — 
Krisztus előkészítőjét — ártatlanul elfogták és megölték. 
Mialatt Krisztus nagysága kibontakozott tanítványai szeme 
előtt: addig Keresztelő János élete sírba szállt... Anapról- 
napra rövidülő nappalok Keresztelő János Krisztusra 
néző, Krisztust előkészítő szellemének az örök hirdetői...

£4
Világ folyása.

A főterm ényekből jó  közepes term ésre  szárr.ít- 
liatunk. Legutóbb közzétett hivatalos vetés-és termésjelen
tés szerint az utolsó két hét időjárását az ország leg
nagyobb részében az átlagost meghaladó gyakori és 
zivataros esők jellemzik. A nappali felmelegedés különö
sen az időszak első felében aránylag mérsékelt volt.

A főtermények állása a következő:
A repce sok vidéken ritka és alacsony, bár az 

utóbbi kedvező időjárás folytán némileg javult. Becöi és 
szemképzödése elég jó és érés alatt áll, elvétve már 
aratják is.

A búza jól fejlődik, egyenletes, sűrű, szára magas, 
néhol megdőlt; kalásza egyes helyek kivételével szép 
fejlett, nagyobbára elvirágzott. Kismértékű levélrozsda 
mutatkozik. A búza jó közepes termést igér.

A rozs jól áll, helyenkint^ritka ugyan, de szára 
magasnövésű; kalásza jól fejlett, sok helyen azonban 
kissé ablakos. Lassan érik, Borsod vármegyében elvétve 
gabonaszipolykár észlelhető. A rozsból közepesnél jobb 
termésre van kilátás.

Úgy a búza, mint a rozs várható termésmennyisége 
egyrészt a nagyon változó időjárás miatt, másrészt pedig 
azon oknál fogva, mert a vegetáció az időszakhoz képest 
még meglehetősen hátra van és így a termést még szá
mos kedvező és kedvezőtlen eshetőség lényegesen be
folyásolhatja, ezidőszerint ténylegesen még fel nem be
csülhető, ezért a számszerű termésbecsléstől el kellett 
tekinteni.

Az őszi árpa jól fejlődött, kalásza szép, kezd szőkülni. 
A tavaszi esőkre javult, kalászát hozza. Sok vidéken már 
ki is hozta. Bihar és Hajdú vármegyékben itt-ott üszög 
mutatkozik. Árpából jó közepes termés várható.

A zab szintén javult, szára sok helyen elég magas, 
viszont sok vidéken gazos. Zászlaját még nem hozza. 
Somogy vármegye egyes helyein a lema károsítja. A zab 
szintén közepes termést igér.
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A tengeri a napos melegre kezd fejlődésnek indulni, 
szine is javult. További fejlődéséhez állandóbb meleg 
időjárásra van szükség. Másodszor kapálják.

A burgonya sok helyen a vetögumók gyenge mi
nősege miatt hiányosan kelt. Szabolcs vármegyében a 
kelési hiány a kisgazdáknál 15—30%, nagybirtokon 
5—10%. A burgonya általában közepesen áll, virágzik. 
Kapálása, töltögetése folyamatban van.

A cukorrépa nagyobbára szép egyenletes és jól 
fejlődik, üde zöld. Ismételten kapálják. Abaúj, Zemplén, 
Bihar és Pest vármegyék egyes helyein rovarkár miatt 
ritka. A takarmányrépa az esőkre és a melegebb idő 
beálltával sokat javult, szépen fejlődik, bár itt-ott foltos. 
Néhol pedig bolha és ormányosbogár bántja.

A dohány a hűvös időjárás miatt eddig csak lassan 
fejlődött; állandó meleget kíván. Kapálása folyamatban van.

A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucer
na első kaszálását úgy mennyiségre, mint minőségre nézve 
többnyire elég jó hozammal betakarították, — néhol a 
minőségét az eső rontotta. A második kaszálása is ki
elégítő hozamot ígér. A lóherét Jász-Nagykún-Szolnok, 
Csanád és Csongrád vármegyék egyes helyein a böde 
károsítja. Nógrád vármegyében pedig sok helyen elterjedt 
az aranka.

Az egyéb takarmányok az esőkre javultak ugyan, 
de a csalamádé még mindig alacsony, visszamaradt és 
sárga, a baltacím közepes, a biborhere gyenge, a zabos
bükköny valamivel jobb.

Gyümölcsfák. A kajszinbarack jó, néhol gyenge 
termést igér. Sok gyümölcs hull. A cseresznye és meggy 
szintén különböző hozamot ad. A korai cseresznye jó 
minőségben piacra került. Almából, körtéből és dióból 
jó, helyenként gyengébb termés várható, szilva is csak 
gyengén mutatkozik, sok lehull.

A dinnye gyenge, fejlődésében visszamaradt. Állan
dóbb meleg időt kíván.

A szőlők a hosszantartó hűvös időjárás miatt ország
szerte visszamaradtak fejlődésükben. A virágzás még 
csak helyenkint indult meg és így is csak a legkoraibb 
fajtáknál. A peronoszpóra és szőlőmoly fellépése még 
nem okozott jelentékenyebb károkat. Jégesőt a tarcali 
és miskolci kerületből jelentettek.

Ő szbeborult családapák vizsgáján a második 
po lgáriban . — Apuka, nehogy szégyent hozz a fejemre, 
és megbukjál 1 — nevet kedvesen egy kis polgárista lány 
az iskola kapujában, és cserépvirággal a kezében, fehér 
ruhában boldogan libben be az osztályba, ahol ünnepies 
évzáró vizsgára gyülekezik a sok szülő.

Az „apu" restelkedő mosollyal néhány emelettel 
feljebb tart. Szintén vizsgára. A saját vizsgájára. Most 
teszi le magánúton az első és második polgárit. Itt az 
izgalom nem rózsásra, hanem sápadtra festi az arcokat. 
Hihetetlen, hogy ezek a nagyok hogy tudnak drukkolni. 
Pedig az egyik csendőr, a másik folyamőr, van köztük 
autobuszsoffőr, cipész, gázórakezelö, sőt egy munkában 
megőszült, ötvenhat éves családapa is. Mind, mind az 
első és második polgáriból vizsgáznak.

— Érthető az izgatottságuk — mondja az iskola 
barátságos igazgatója. — Nem mintha a tanárok szigo
rúságától kellene tartaniok, hanem náluknál jobban senki 
sem érzi át a vizsga fontosságát. Tessék elképzelni: 
nehéz szolgálat, késő estig tartó munka után ülnek neki 
a nagyrészben családapák és tanulnak. Nem törődnek 
az ismerősök gúnyos megjegyzéseivel, azzal sem, hogy 
kisfiúk, vagy leányuk szemében az értetlenség következ
teben atyai tekintélyükben vesztenek. Öreg fejjel állnak

neki a tanulásnak. A pénzáldozatot nem is említem, pe
dig ez is nagy szerepet játszik, mert hiszen 150—180 
pengős keresetükből rakták félre a pengőket, hogy az 
előkészítésüket végző tanárnak fizethessenek és jusson 
a tandíjra, vizsgadíjra. Sok átvirrasztott éjszaka, sok 
önmegtagadás és lemondás ára függ a vizsgától.

Ötvenhat éves polgárista.
Az őszhajú polgári iskolástól megkérdezzük: miért 

szánta rá magát a tanulásra?
— Harminchat évvel ezelőtt kerültem jelenlegi 

állásomba. Ne tessék kiírni, hogy hová. Kellemetlensé
get okozna vele. Most, hogy a végzettséget szigorúan 
veszik, kiderült, hogy csak négy elemim van. Hamar 
le kell tennem a négy polgárit, különben kilesznek az 
állásomból. Más időben az ember nem bánná, mert 
már úgyis közel volna az idő, hogy nyugalomba men
jek, de van egy huszonöt esztendős fiam. „Végzett. Dip
lomás ember és nem tud elhelyezkedni. Őt is én tartom 
el. Nagyon kell a kenyér és nagyon ránkférne az elő
menetel. Ezért ülök most itt az iskolapad mellett, mert 
hiszen a pádból már igazán kinőttem.

A gázóra-kezelő Gulyás Lajos szintén kétgyerme
kes családapa. A fia tegnap vizsgázott első polgáriból. 
Hat éve van a gázgyárnál, de még kilenc évig kellene 
várnia, hogy kinevezzék. Ha meg lesz a négy polgárija, 
reméli, hogy eddigi szorgalma beszámításával talán 
előbbre juthat.

A csendőr magánszorgalomból tanul. Azt mondja: 
nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Ha leszolgálta az idejét, 
csak akkor remélhet elhelyezkedést a polgári életben, 
ha megvan a négy polgárija. Ez a legkevesebb, amennyit 
mindenhol megkövetelnek. És ezért tanul a folyamőr, a 
soffőr is.

Az „apu“-nál szintén a vállalat követeli meg a 
négy polgárit. Pedig már tíz esztendeje van ott állásban.

Csöngetnek. Megjelenik a tanári kar. Megkezdődik 
a vizsga. A nagy melegben nyitva hagyott ajtón keresztül 
vagyunk tanúi az öreg diákok vizsgájának. A folyamőr 
és csendőr katonás állásban felelgetnek, a civilek — 
nyilván a környezet hatása alatt — öntudatlanul kisdiá- 
kosak. A felelgetés nehezen megy az izgalom, a drukk 
miatt.

A negyvennapos eső. Olvasóink bizonyára 
emlékeznek arra, hogy a „Bizalom" június 15-iki szá
mában egy vers jelent meg, melynek címe: Medárd. 
A vers címe alá június 8-ika volt írva. Ez azt jelentette, 
hogy június 8-ikán van Medárd napja. Medárd az 
utolsó tavaszi hideghozó nap. Az első tavaszi hideg
hozó napok: május 12. 13. 14-én vannak; az úgyne
vezett fagyosszentek: Szervác, Pongrác, Bonifác. A má
sodik hideghozó tavaszi nap: május 25, Orbán, — a 
harmadik pedig a június 8-iki Medárd.

Mi az oka annak, hogy a májusi és júniusi tavasz 
melegét három ízben is megszakítja a jeges hideg? 
Ennek oka az, hogy földünk északi sarkának örök jégtől 
borított vidékein ép ezen három alkalommal szakadnak 
ki a jégtengerből óriás jéghegyek s ezek a jéghegyek 
Európa nyugati partjait mosó Atlanti-Óceánon úsznak 
végig. A jéghegyek nagysága sokszor olyan, mint egy 
egész kis falué s nem egy, hanem több jéghegy jön 
egyszerre. Ezek a jéghegyek igen hideg levegőt hoznak 
magukkal s egész Európát lehűtik. Ezektől az úszó 
jéghegyektől van nálunk, Magyarországon Medárd-nap 
táján is hideg. Ezért voltak a Medárdról szóló versben 
ezek a sorok: „Türelme csak egyszer hagyja el egy
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évben! Hatalmas jéghegyek lapda a kezében! Közénk 
dobja őket, tavasznak teljében: „Félelem dermesszen 
halál hidegében!"

A Medárd naphoz az a régi idöjóslás fűződik, 
hogy amennyiben Medárd napján esik az cső, akkor 
utána negyven napig fog esni. Ez a jóslás mindig be 
szokott válni. Hét évvel ezelőtt esett Medárd napján az 
eső s utána negyven napig mindennap. Az idén ugyan
úgy van. Medárd-nap óta nincs nap, hogy ne esnék. 
Hét évvel ezelőtt egész Európában mindenfelé nagy ár
vizek pusztítottak. Az idén a lehullott esömennyiség 
nem olyan nagy, mint 7 évvel ezelőtt, így árvizekről még 
nem hallani, de a gabona- és gyümölcsérés mégis 
erősen hátramaradtak.

Am erika kezében van a londoni tanácskozás 
so rsa . A világgazdasági értekezlet hosszantartó tárgya
lások és hullámzások között folyik. Eredmény még egy
előre nincs. A június 19-i tárgyalások lefolyásáról a 
következő jelentés jelent meg:

A világgazdasági értekezlet gazdasági bizottságá
ban a lengyel és belga fömegbízott javaslatokat terjesz
tett elő a külkereskedelem akadályainak lebontására.

A délutáni vita során Runciman kereskedelemügyi 
miniszter az angol küldöttség nevében hangoztatta, hogy 
Anglia kárhoztatja a szabályozatlan és korlátlan túlter
melést,de az annak megszüntetésére irányuló francia javas
lat nem öleli fel az egész területet. Anglia nem járul
hatna hozzá olyan többoldalú egyezményekhez, amelyek 
hátrányban részesítenék az alacsonyabb vámtételű orszá
gokat.

Az elnök javaslatára albizottságot küldtek ki a 
kereskedelempolitika körébe tartozó kérdések tanulmá
nyozására.

A bizottság ezután a termelés és az eladás koor
dinálásával foglalkozott. Sir Philip Curliffe-Lister angol 
gyarmatügyi miniszter beszédében kijelentette, hogy az 
összes bajok gyökere a mezőgazdasági termékek árának 
zuhanása, mert az a legfontosabb vevőkört fosztotta 
meg vásárló képességétől és tönkretette a világkereske
delmet.

Amerikai javaslat
az aranyérmeknek a forgalomból való kivonására.

Pitf mán szenátor a pénzügyi albizottság elé ter
jesztette az Egyesült-Államok javaslatát az állandó nem
zetközi értékmérő helyreállításáról. A javaslat indítvá
nyozza, hogy kizárólag aranyat használjanak nemzetközi 
értékmérőül, továbbá a bankjegyforgalom fedezésére és 
a nemzetközi fizetési mérlegek egyenlegeinek kiegyenlí
tésére. Ez azt jelenti, hogy az aranyértéket és arany- 
rudakat kivonják a forgalomból. Az aranyalap helyesebb 
működésének biztosítására az összes országok egységes 
aranyfedezeti arányban állapodjanak meg — mondja a 
javaslat — és ennek törvényes minimuma alacsonyabb 
legyen a mostaninál. Ennek megállapítására haladékta
lanul hívják össze valamennyi jegybankot.

Hasznos tudnivalók.
m

Ültessünk m ézelő fákat. Mindenféle célú faül
tetést erősen felkarolnak a magánosok és az állam. Ép
pen ezért megmagyarázhatatlan, hogy miért nem karolják 
fel a mézelő fák fokozottabb kiültetésének eszméjét? 
Elvitathatatlan ugyanis az, hogy a méhek munkája a 
természet háztartásában, a növények megtermékenyíté

sében, tehát a többet-termelésben jelentős tényező s 
ha a méhtartás fokozódik, egyben nagyobbodik a növények 
megtermékenyítésének munkája is.

Mézelő fákat, köztük elsősorban liárs- és akácfát 
éppen úgy és éppen olyan mennyiségben kellene oszto
gatni, mindig legnemesebbeket kitenyésztve, mint a gyü
mölcsfákat. Sőt nagyobbfokú kedvezésekkel a község
határokat, a belterületi utakat, tereket ezekkel kellene 
befásítani és kis erdőket is létesíteni, esetleg ligetecs- 
kéket, nagyobb facsoportokat, hogy a méhtartás fokozása 
lehetővé váljék.

Akkor, amikor a statisztika kimutatja, hogy a mező- 
gazdasági művelésre alkalmas területeknek mintegy 46 
százaléka van csak művelés alá véve, akkor még ren
geteg új mezőgazdasági foglalkozási ág, vagy elhanyagolt 
kereseti forrás lenne kifejleszthető és jövedelmezővé tehető.

B oronáljuk m eg kaszálás u tán a lucerna és vö- 
röshere tarlókat. Az évelő takarmánynövények tarlója, 
különösen száraz időjáráskor hamarosan kiszárad és meg
keményedik. Ez esetben a lucerna és lóheregyökerek 
sarjadzó képessége legyengül, mert a felületén megke
ményedett talaj igen sok vizet párologtat el, s a levegőt 
is elzárja a gyökerektől s ennek következtében a talaj 
élettevékenysége is szenved.

A lucernások és herések sarjadóképességét lénye
gesen elősegítjük azáltal, hogy ha kaszálás után a tar
lókat éles fogú és nehéz ekékkel megterhelt boronával 
egyszer-kétszer, ha lehet keresztbe-hosszába megjáratjuk. 
A boronálással természetesen nem szabad késlekedni, 
mert a kiszáradt talajba a borona fogai már nem képesek 
behatolni, és így az nem porhanyíthat.

Ha a lucernát vagy herét szénának szárítjuk, a bo- 
ronálást a takarás után azonnal végezzük el, míg a 
petrencék a táblán vannak.

Ha zölden takarmányozunk, ne várjuk meg az egész 
tábla elfogyasztását, hanem a napi kaszálás után visz- 
szamaradt tarlót még aznap, de legkésőbb a következő 
nap porhanyítsuk meg.

Kis parcelláknál a boronálás zölden való etetés 
mellett naponta alig lehetséges, azért a kisgazdák boro
na helyett erősfogú, lehetőleg vasgereblyével porhanyít- 
sák fel a naponta visszamaradt tarlót.

Az élesfogú kézi vasgereblyével tökéletesen fel le
het porhanyítani a frissen kaszált heretarlót és tökélete
sebb, jobb munkát végez, mint a borona.

Németország egyes gazdaságaiban a lucernát 22— 
24 cm sortávolra vetik, tehát kétszer akkora távolra, 
mint ahogy nálunk szokásban van és azt minden kaszá
lás után kapálógéppel járatják meg. Ezzel a módszerrel 
igen nagy terméseket tudnak produkálni.

Öröklődik-e a lovak havivaksága? Régebben azt 
tartották, hogy a havivakság vagy időszaki szemgyulla
dás, vagy öröklődő betegség, tehát olyan, amelyet a 
szülők, a csödör vagy a kanca átörökít utódaira. Havi- 
vak-kancák után csikót nem neveltek. Havivak csödört 
a tenyésztésből kizártak. Azt hitték, ezeknek havivak 
lesz a csikóik is.

Újabban rájöttek arra, hogy a havivakság tulajdon
képpen nem öröklődő szembetegség, amennyiben annak 
jelentkezése a talaj- és takarmányozási viszonyokkal van 
szoros összefüggésben. Számos külföldi ménesben észlelt 
megfigyelések igazolják, hogy a baj oka nem a fajtában, 
a családokban, vagy egyes egyedekben, hanem mindig 
helyhezkötötten a takarmányozási és talajviszonyokban 
van.
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Német-, Francia-, Orosz- és Magyarországban több 
alkalommal megfigyelték, hogy ha olyan ménesekből, 
ahol a havivakság az anyakancák között nagy mértékben 
fellépett, a csikókat addig vitték el más vidékre, ahol 
a havivakság nem szokott előfordulni, míg meg nem 
betegedtek, a betegséget soha sem kapták meg.

Magyarországon Homoródon, a lipiczai állami mé
nesben lépett fel nagy mértékben a havivakság. Amint 
a ménest Bábolnára helyezték, a betegség megszűnt.

Az állatorvosi szakkörök a takarmány mérgező 
hatásának tulajdonítják a baj okát, vagyis a szemgyul
ladást mérgező fehérje borulási termékek idézik elő. A 
havivakság rendszerint ott fordul elő, ahol nyirkos, sa
vanyú, agyagos réteken, vagy vízöntéses árterületeken 
termett széna, vagy fű képezi a lovak takarmányát.

A nád mint lótakarm ány. Olyan vidékeken, ahol 
sok nád van, ezt jól fel lehet használni a lovak takar
mányozására. Etethetjük zölden és szárítva. Zölden való 
etetésnél május végén és júniusban vágjuk mindig a 
szükséges mennyiséget, ezt megszecskázzuk és pelyvával 
vagy lőrékkel keverten etetjük. A lovak szívesen eszik 
és ha megszokták, oly nagy mennyiséget esznek belőle, 
hogy zabot takaríthatunk meg vele. Ügyelni kell azonban, 
hogy meg ne fülledjen, be ne melegedjék, mert akkor 
ártalmas lehet. Éppen ezért mindig frissen készítjük elő 
a takarmányt s ha ünnep- vagy vasárnap előtt mégis 
két napra kell előkészítenünk, úgy vékonyan teregessük 
el. Ha szárítva akarjuk télen etetni, ugyanakkor kaszál
juk, mint a szénát s ugyanúgy szárítjuk és teszük is 
el. Etetésénél ugyanúgy járunk el, mint a zöld nádnál, 
vagyis szecskázzuk és pelyvával vagy törekkel keverjük.

Szárnyas ismerősök.
Irta: Gárdonyi Géza.

Ebben a cikkber nem poétákról van szó, hanem 
tyúkokról.

A tyúkok általában megvetett teremtések és én 
azért is szeretem őket. Ha egyszer nyugalomba vonulok, 
könyvet írok róluk. S nem aggaszt az a kérdés, hogy 
ki fogja elolvasni a könyvemet? Inkább az a gondolat 
aggaszt, hogy valaki elolvassa majd és a fejét rázza rá:

— Micsoda haszontalanságok!
Dehát engem teljes életemben csak az efféle 

haszontalanságok érdekeltek. Nekem egy kis csirke 
érdekesebb szép Meluzinánál. Mert igaz. Mert a 
végtelenségnek egy titokocskája. Mint ahogy egy tollpehely 
szerkezete is csodásabb nekem a legkomplikáltabb 
gépsárkány szerkezeténél. Egy közönséges tyúktojás 
pedig többet mond nekem Istenről, mint Akvinói Tamás.

Hát a tyúkok életét kezdem most jegyezgetni s 
az eddigi jegyzeteimből bocsátók ki ezúttal egynéhány 
levelecskét.

*
A piacról öt csirkét hoztak. Lehettek már hathetesek. 

Három közülök fehér volt, mint a galamb.
— Hagyjuk meg őket: igen szépek.
A három csirke-szépség mindig együtt járt aztán 

a kertben. A tyúkjainktól féltek. A tyúk gyűlöli a csirkét, 
s ha közel éri, vágja. Hát a három kis árva külön járt, 
— kerülte a tyúkokat.

Az egyik különösen félénk volt, szinte vad. Az 
embertől is futott. Húsz méternyi távolság kellett neki, 
hogy biztonságban érezze magát.

Eleinte azt gondoltam, hogy csak tőlem fél, meg 
a tyúkoktól. Később láttam, hogy természete a félénkség.

Félénk mint némelyik félénk leány. A szeme örökös 
aggodalmat fejezett ki, s a kifejezés rögtön a rémület 
kifejezése volt, mihelyt valamit mozdulni látott.

Vájjon lehetne-e ezt a rettegő állatkát megnyugtatni?
Búzát vagy kenyérmorzsát szórtam a baromfiaknak,

— valamennyi hozzámfutott. Az idegen két csirke is 
szedegetett a háziak mögött. A vad csak állt húsz-harminc 
méternyi távolságban és felnyujtotta a nyakát: nézett.

Ha feléje dobtam a csemegét, ahelyett, hogy 
hozzákapott volna, elfutott.

Hiába próbáltam megértetni vele, hogy javát 
akarom, félt és mindenkitől félt.

— Miért olyan félénk ez a csirke?
A félénkség nem születik a háziállatokkal. Az 

erdei vadak is bizonyára az anyjuktól tanulnak félni.
A kis nyúl nem fél az embertől, amikor kinyílik a 
szeme, de ha az anyját futni látja, maga is futásnak 
ered.

A háziállatot félni csak a szenvedés tanítja meg.
A sokat kergetett, bántott kis állat bizony elvadul és 
menekül az embertől. De ez a kis állat az anyja mellől 
került hozzánk: mi bántalmak érhették? És hát a csirkét 
nem bántogatja a gyermek se.

A félénkség vele-született.
Aki foglalkozott állatokkal, tudhatja, hogy az 

állatoknak éppúgy megvan a maguk egyénisége, mint 
az embereknek. A tyúkfélékben is minden tyúk más 
természetű. Van köztük bizalmas, bizalmatlan, irigy, 
tolakodó, verekedő. Van köztük büszke és van alázatos, 
van csendes, van lármás. Egy tyúkunk annyira karatyoló, 
lármás természetű volt, mint némelyik vénasszony. 
Serpenyőbe került: az udvar csendességéért.

Egyszer aztán igen éhes lehetett az én kis fehér 
csirkém s hogy a magot messze szórtam a többinek, 
a legmesszebb esőket nagy óvatosan ő is felszedte.

Ez volt a kezdete a szelídülésének.
Attól fogva mindennap bementem a konyhába és 

szórtam valamit a tyúkoknak, vagyis hogy inkább őneki.' 
Úgy intéztem a szórást, hogy mindig feléje hulljon a 
legtöbb.

Hát lassankint egyre közelebb és közelebb bátorodott.
Két hét nem telt belé, már oly közel jött, mint a 

többi, de még mindig megrebbent és felugrott, valahányszor 
a kezem mozdult s a szeme mindig gyanakvó volt és 
bizalmatlan.

Volt már egynéhány igen szelíd tyúkom. Le is 
írtam egyszer egyet közülök: a szakállas tyúkot, mely 
nem is tyúk volt, hanem kis tollas ember. Érdekelt, 
hogy meg lehet-e ezt a jércikét is annyira szelídítenem, 
hogy olyan legyen, mint a szakállas tyúk!

Mindig arra szórtam a magot, amerre ő állt és 
egyre közelebb csalogattam magamhoz. De a kezemből 
nem akarta sehogy sem elvenni.

Végre, úgy két hónap múlva, ezt is elértem. Hogy 
a társai mohón kapogatták a szemet a kezemből, 
egyszercsak ö is odakapott. De olyan ijedten ugrott 
vissza, mintha megcsaptam volna. És ez napokig 
ismétlődött, ha egynap tízszer etettem is.

Végre minden félelme elmúlt. Annyira megjámbo- 
rodott, hogy valahányszor meglátott, mindig kivált a 
tyúktársai közül és hozzámfutott. Járt utánam, mint a 
kutya.

De máshoz mindenkihez azután is bizalmatlan 
maradt. Sem az anyám, sem a cselédünk nem bírta 
két méternyi távolságnál közelebb csalni, még esztendő 
múlva se. Tovább meg nem is élt. Egy reggel csak a 
tolláit találtuk meg a kerti árokban.
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Két kendermagos csirkénk volt egyszer. Szintén 
testvérek. Meghagytuk őket, hogy olyan egyformák voltak.

A két kis kendermagos mindig együttjárt. A 
többi tyúk gyűlölte őket: csípték, vágták mind a kettőt. 
Csontig leszedték a bőrt is a fejükről. Hát futottak 
tőlük. Csak mikor megnőttek, akkor fogadták be őket 
a tyúkok a társaságukba. Csúnya két boglyas tyúk lett 
belőlük. Egynapon kezdték el a tojást és egynapon az 
első kotlást.

Ez a két tyúk ma is összetart. Akárhol járnak, 
mindig együtt lehet látni mind a kettőt s akárhova 
tesszük az éjjeli szállásukat, bizonyos, hogy ők mindig 
egymás mellé ülnek.

Csak akkor váltak meg egymástól, mikor az egyik 
másodszor kotlott és csirkét nevelt.

Vigyázgattam, hogy az anyai féltékenység változtat-e 
a viszonyukon? Azonban erre vonatkozólag nem jegyez
hettem fel semmit se, mert az a tyúk nem volt annyire 
féltékeny a csirkéire, hogy a többi tyúkot megrohanta 
volna.

Hanem azt láttam, hogy mikor a csirkék megtol- 
lasodtak s elváltak az anyjuktól, a két öreg tyúk megint 
összecsatlakozott.

Mi vonta őket együvé? Testvéri érzés?
Nem gondolhatom.
Az állati világban nincs testvéri érzés.
De azt se gondolhatom, hogy csak az együttnö- 

vekedés és összeszokás a kapcsuk, mert hiszen tizen
öten is voltak ők testvérek. Azokkal együtt nőttek 
fel az anyjuk szárnya alatt, de ők ketten aztán külön
váltak.

És azt se gondolhatom, hogy a tollúk azonos 
színe tartotta őket egymás mellett, mert hiszen gyakorta 
volt fehér vagy fekete tyúkunk, testvérek is: nem tanú
sítottak egymás iránt szeretetek

Az ö kapcsuk nem lehetett más, csak a barát
ságnak az a neme, amelynek neve nincsen, csak példája: 
Castor és Pollux regéjében. Mindig voltak és vannak 
a világon olyan emberek, akik magukban nem érzik 
magukat egésznek.

Mintha fél, azaz V* lélek is volna a világon s 
mintha annak addig kellene bolygania, míg csak egy 
magához hasonló V2 lelket nem talál. Akkor azután 
azok együttélnek tovább, mert csak együttérzik magukat 
egésznek.

Nem gondolhatok mást.
*

— Van-e a tyúknak esze?
Ez a kérdés mindig érdekelt.
Megint csak a félénk fehér jércével kezdem. Hát 

az, hogy a többitől kíilönváltan, magányosan járt, egyi- 
dőben gyakorta az ablakom alatt láttam: a kiskertben.

Egy Esti Újságnak a fele hevert ottan. A szél 
vitte ki még ősszel az ablakon s hogy télen át senki 
se ment ki a kiskertbe, ott is maradt.

Valahányszor a tavaszi szél megmozdította azt az 
ujságdarabot, a kis fehér jérce mindig megrebbent s 
odábbfutott.

Azután, hogy ide-oda kaparászott, megint vissza
került az ujságszelet közelébe s mikor az újság megint 
mozdult, megint csak éppen úgy megijedt, mint előbb.

Ő tehát nem tudta megkülönböztetni az élőt az 
élettelentől. Neki minden élt, ami mozgott. Ha a szél a 
fűszálakat, lombokat mozgatja, a tyúkok bizonyára azt 
hiszik, hogy azok is állatok.

Nem ismernek különbséget élő és élettelen közölt.

A számlálási tudományuk se terjed tovább az 
egynél.

Mindennap egy fészekbe tojnak s mindennap 
elszedik a tojásukat. De ők nem tudják számontar- 
tani, hogy tegnapelőtt is tojtak: az egy otthagyott tojás 
megnyugtatja őket s bizálommal tojják melléje a máso
dikat.

A tulajdonjog érzése is hiányzik belőlük. Négy-öt 
tyúknak egyetlenegy fészke van s valamennyi a magáé
nak tartja a fészket is, a tojást is. Tavasszal, mikor 
legbuzgóbban tojnak, néha ketten is tipródnak az elfog
lalt fészek körül és be-benéznek: nyugtalanul várják, 
míg az, aki letette a garast, leszáll.

Mikor költenek, akkor se tudnak különbséget a 
maguk tojása és a másé között. Pedig van különbség. 
A konyhán mindig megmondják, melyik tojás melyik 
tyúktól való. S a különbség szembeötlő.

A tyúknak mindegy, csak tojás legyen, ha fából 
vagy porcellánból van is. A kikelt csirkéket egyformán 
szereti.

Pedig az is bizonyos, hogy a tyúk némely dolgo
kon több különbséget tud, mint az ember. Tessék 
megnézni, mikor kapar: olyan apróságokat csíp fel, 
amiket mi a föld morzsáitól megkülönböztetni nem 
tudunk. Vagy tessék nekik magforma gyöngyöt szórni. 
Megnézik, de nem nyúlnak hozzá. Törökcsibukszárról 
bontottam le egyszer apró, sárga gyöngyöt. Éppen olyan 
volt a köles. Bedobtam nekik a tyúkudvarra. Oda is 
futottak s meghőkölve bámultak rá s rám is. Még csak 
egy szemet se vettek fel, hogy megízleljék.

És hogy vizsgálódni ők is tudnak, azt akkor 
láttam, mikor egyszer tavaszidőben két házinyulat hoztak 
hozzám.

A két kis nyulat egyelőre az udvar egyik sarkába 
rekesztettem. A pince oldalába.

Máig is sajnálom, hogy le nem fényképezhettem 
a tyúkokat, amint a pince ormán megjelentek és kinyúj
tott nyakkal, az elképedés és csodálkozás minden jeleivel 
bámultak le a két kis házinyúlra.

Persze félszemmel bámultak, mert a tyúk nem úgy 
néz, mint mink: egyszerre két szemmel, hanem csak 
félszemmel. S éppen azért volt komikus a csodálkozá
suk, mert hol az egyik szemükkel néztek lefelé, hol a 
másikkal. Mintha próbálgatnák, hogy csakugyan jól 
látnak-e?

S negyedóránál tovább tartott a bámulásuk. Akkor 
is csak azért hagyták abba, mert valami kánya elrez- 
zentette őket.

De miket gondolhattak ők, mikor a két nyulat 
meglátták?

Talán azt vizsgálták: veszedelmes-e az a két 
nagyfülű idegen?

Valahányszor a nyulak megmozdultak, a tyúkok 
elszörnyűlködö kerrenést hallattak s bámultak tovább 
kinyújtott nyakkal, aggodalmasan.

Hanem azért annak a kurta értelemnek a fejlődé
sét is meg lehet látni. A kis csirke három-négy napig 
nem tudja megkülönböztetni az embert, a bokrot, meg 
az anyját.

Ha az ember a kosár fölé tartja a kezét, csak úgy 
a keze alá bújnak, mint az anyja szárnya alá. És azt 
is láttam, hogy mikor az egyik tujabokrom mellett 
voltak, némelyik odabujt a földig hajló lomb alá és ott 
szunyókált mindaddig, mígnem az anyja valamit talált 
és kreccsegett.

A kis csirke az első napokban mindenhez hozzá
kap. Egymás lábát is fel akarják kapni a földről, az
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anyjuk lábát is. Mikor az anyjuk először kotyog nekik, 
bámulva néznek reá, de csakhamar megtanulják, hogy 
hívja őket. Hozzákapnak ahhoz, amit az anyjuk oszt 
nekik, de hozzákapnak az anyjuk orrához és tarajához 
is. Sőt az első-második napon ahhoz is csipegetnek, 
amit táplálékuk fölöslegeként pottyantanak el. Tehát az 
ösztön nekik se mond meg mindent. Tapasztalat is 
oktatja őket.

Az is érdekes, hogy a csirke, ha tököt vagy más 
efféle paszatos ételt kap, a földbe törli az orrát. A tyúk 
már ritkábban teszi ezt, a lábával is megszokta az orrát 
törülni.

Hát van azért valami eszecskéjük. De hogy még 
ebben is van köztük egyéni különbség, nem egyszer 
tapasztaltam.

Szólhatok egy igen okos tyúkról.
Van egy rút kis tyúkom. Az egész nyaka csupasz, 

tarkótól vállig csupasz, csúnya vörös, mintha leforrázták 
volna. A tolla fakó, fahéjszín vörhenyeges. A feje, 
mint valami boglyas ijedt vénasszony. Mindig olyan 
rémült képű, noha nem fél tőlünk. De mégis, mintha 
azon aggódna, hogy övan kiszemelve másnapra levesnek.

Pedighát kell a kutyának az olyan csúnya, ko
pasznyakú !

Meghagyták. Tavasszal kapirgálhatott a többi közt 
a nagykertben, nyáron bekerült a tyúkudvarba.

No kicsike udvar. Zöld drótháló kerítés környékezi 
s fölül is dróthuzatok vonulnak át rajta széliében, 
hosszában: nehogy kirepüljön valamelyik.

Nem is röpül ki soha egy se.
De lám, cgyszercsak künn látom a kis kopasz- 

nyakút a nagykertben.
Ki eresztette ki?
Senki se vállalja.
Beterelik, bezárják.
Egy óra múlva megint kint látom.
Vizsgálom a drótokat. Sehol sem látszik szakadás. 

Arasznyi szélesség sincs a felső huzalok között: hogy 
szállhat ki?

Már akárhogy, de fönt száll ki.
Nohát az az egy kis tyúk hadd éljen kedvére.
Él is. Sétálgat, bogarász, kaparász a fák alatt, 

virágágyak között, szőlőben, gyepűn túl is. Csak estére 
kerül haza. Hogyan talál liaza a sok kerítés között? 
Nem tudható. Elég annyi, hogy itthon van. Fölröppen 
a tyúkkerltésre. Tipródik, nézeget lefelé. Végre ráugrik 
a drótra s bebúvik közte, leröppen. Ül a többi közé, a 
tyúkülőre.

Másnap megint kint van.
A cseléd pedig bosszankodik reá, mert mégis itt- 

ott földet kapar a kerti útra: söpörni kell utána. Meg
fogja este, elnyirja a szárnyát.

A kis tyúk egy hétig búsan raboskodik a többi 
között. Egy hét múlva megint künn látom.

No furcsa!
Vannak a kerítésben nálánál kisebb tyúkok is: 

azok nem tudnak kijönni. Ö egymaga kijön nyírott 
szárnnyal is.

Tojni azonban bejár. Fölszáll a kerítésre. Nézeget 
a drótokra: jár ide-oda, hol láthatna szélesebb hézagot 
s végre beröpül.

De beröpülnie alighanem nehezebb, mint kirepül
nie, mert lám, egyszercsak a sütőkemence alól búvik 
elő s vidáman kotkodácsol.

Attólfogva ő egvmaga odajár az aprófa mögé, a 
kemence hajlatába és odatojogat. Sohse járt oda egy 
tyúkunk se. Nem is járhatott. De hogy találta meg az

a kis tollas azt a legalkalmasabb fészket? Ahova ember 
nem lép, eső nem ver, kutya meg nem eheti a tojását, 
se menyét, se egyéb nemtom-mi. Hogy talált ő arra a 
zugocskára? Csak kereséssel, gondolkodással választ
hatta azt a helyet.

Egyszer aztán tavasszal anyai vágyak lepték meg: 
kotlott, vattyogott, nézegetett a konyhabeliekre: követelte 
a tojásait.

Elültették.
Hanem az aprócsirke kellemetlen a házban. Kibúj

nak minden kis lyukon: eltévedeznek, csiúpolnak. A 
sírásuk olyan éles, hogy áthatol ajtón, ablakon, falon is. 
Félkilométernyire elhallatszik a csirkesivás.

Hát tyúkanyó kosárba kerül a gyermekeivel együtt 
s vitetik a pokolba. Azaz hogy a paradicsomba: ki a 
messze tanyára. Ott szabadon élhet a csirkéivel. Hát 
ott is tölti az egész nyarat. Az őszt is. Csak télire 
kerül haza: be a dróthálók alá.

Tehát félesztendőnél több időt töltött távol.
Félév alatt minden állat elfelejti az előbbeni álla

potát. A ló, a telién, a disznó, három nap alatt meg
szokja az új helyét, a kutya is két hét alatt. Nem tudom: 
hogyan viselkedik egyik-másik félév múlva a régi helyén.

A mi tyúkunk másnap már a nagykertben volt 
látható. Ugyanazon nap a régi kerülőkkel beosont a 
konyhába, be a sütőkemence aprófái mögé és a régi 
fészkén tette le a tojását.

Hát mégis csak van valami, ugye, abban a buta 
kis tyúkfejben?!

*
De egy másik tyúknak az emlékezőképességéröl 

is van feljegyzésem.
Egy áprilisvégi napon egy vörhenyes csirkét látok 

a konyhaudvaron, kívül a tyúk-kerítésen. Már tollas 
csirke, de még kicsi. Ott gunnyaszt egymagában. Mingyárt 
látom, hogy beteg.

Nézem, hát látom, hogy sebes a háta, az egész 
háta. Irigy, vén tyúkok kegyetlenek olykor a csirkék 
iránt: lehet, hogy ennek a hátáról is azok szaggatták 
le a tollat. De az is lehet, hogy más a baja.

Kinyitom neki a kert ajtaját: behajtom. Bizony 
csak alig vánszorog.

S beszólok a konyhán:
— Ez a beteg csirke csak hadd legyen a kertben.
A kis állat ott gunnyaszt tovább a fűben. Néha

szétnéz maga körül és csippent valamit, de többnyire 
csak áll és a válla közé vonja a fejét.

Tán aznap délután történik: egy ásocskával valami 
lapu-gyökeret fordítok ki. A gyökér mellett kövér giliszta 
kerül napvilágra.

— Ugyan megenné-e az a csirke?
Odaviszem neki az ásón.
Félrehátrál, de a gilisztát is meglátja: elkölti.
Másnap, hogy megint sétálok, meglátom a csirkét. 

Gunnyaszt egy virágágy mellett. Fogom az ásót: a kert 
elején van egy nyirkos rész, — kifordítok onnan egy 
nyomásnyi földet. Van benne giliszta három is.

Viszem a csirkéhez.
Megint hátrál, de elkölti a gilisztákat.
Ások még neki. (Folyt, köv.)
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