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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo ly á s á ró l és a z  em ber a lk o tá sa iró l.

10. szám. V. évfolyam. 1934 Pünkösd.

Az időjárás.
A szerencse és jólét minden oly országban, 

mely — mint hazánk is — elsősorban mezőgaz
daságból é l: nagymértékben függ az időjárástól. 
Túlsók eső, késői fagyok, jégverések, szárazság: 
lehetetlenné teszik a jó termést és nyomorba dön
tik a lakosságot. Kedvezően váltakozó időjárás 
elősegíti a terméseredmények növekedését s meg
könnyíti az életet.

Az 1933. évben majdnem mindenből igen jó 
termés volt hazánkban s ez nagyon hozzájárult 
ahhoz, hogy a lakosság helyzete enyhült. Most 
azonban, 1934 tavasza ijesztő szárazsággal s ter
mészetellenes meleggel kezdődött, s minden ma
gyar legnagyobb gondja, hogy hetek óta nem esik 
az eső. A búza még eddig — a hivatalos jelenté
sek szerint — elég jól bírja a szárazságot, de a 
rozsot kénytelenek voltak magtalanul learatni s a 
takarmány ijesztő állapotban van.

A sivár és nyomasztó helyzetet súlyosbítja 
az, hogy a többi országokból, sőt világrészekből 
is a forróság és szárazság híre érkezik.

Különösen Északamerikában ijesztőek az idő
járási események (1. erről a „Világ folyása" rova
tunkban). A mostani magyar gondnak szívhezszó- 
ló szavakban ad kifejezést egyik legelterjedtebb 
délutáni lapnak a vezércikke, melyet alább ismer
tetünk meg olvasóinkkal:

„Ess,

essél, esdeklünk. Felhőbőrböl készült tömlőidet 
zúdítsd a sanyarú aszály nyakába. Vízfonalaid mil
lióival varrd össze az eget a földdel. Az -arany 
nap katlanában ezüst vízzel oltsd el a tüzet. Hiz
lalj felhőket s fejj tőgyükből bő esőt. Ne gyötörd 
a földet. Ne kínozd a vetést. Ne sanyargasd az

embert. Dagassz sarat az országút porából. Töltsd 
meg a kátyúk k is . teknöjét, hogy gőzölögve eről
ködjön az igavonó barom az akácfa-szekér előtt. 
Dagadjon patakká az ér, folyóvá a patak, tengerré 
a folyó. A felázott réteken süppedjen térdig a szöcs
ke lába, hogy ugrani ne tudjon. Szárad a virág, 
sorvad a gyümölcs, ég a vetés, kisül a legelő, 
szenved, senyved, szomorkodik minden eleven élet 
a földön. Elpiszkolódik falu, tanya, város. Ellepi 
a por az élet arcát. Csúnya lesz a legszebb áb- 
rázat: május arca. Mosdani akar a természet, für
deni, lubickolni, élni! És enni akarunk ma, enni 
szeretnénk holnap, ennünk kell ha már élünk, 
ilyennek teremtett mindnyájunkat Isten. Tápláld 
eső a földet vízzel, hogy adjon kenyeret, teremjen 
főzeléket, sarjasszon sarjút. A fák rosszaiban bó
logatnak buksi fejükkel, elájulnak a füvek, meg
sülnek a fagyosszentek. Miért ez a rendetlenség 
a természet csodálatos rendjében és rendszerében? 
Veszélyben az ember őszi munkája, a tél műve, 
a tavasz ajándéka. Permetezzen, szitáljon, szeme
teljen az eső, ha már zuhogni nem akar. Jöj
jön bő harmat addig is, amig megered a tavaszi 
hólyagos zápor. Terelje össze a szél a felhők elszé- 
ledt nyáját, csördüljön meg fölöttük a villám terelő 
ostora s kényszerítse őket, hogy tömörüljenek. 
Esőt várunk, esőt kérünk, szomjas vágyakozásunk
kal lábánál fogva húzzuk le az áldott vizet a föld
re. Az Isten áldjon meg májusi eső, ess már, 
esdeklünk!"_________________________________

Kisebbségi sors.
Az erdélyi magyar vasutasok ügye még min

dig nem jutott nyugvópontra. Akik közülök az esz
tendőnként megtartott nyelvvizsgákon nem hullot
tak el, az idén végre azt gondolhatták, hogy el
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helyezkedésük és kenyerük biztosítva van. Két hó
nappal ezelőtt azonban ismét megindult ellenük a 
hajsza. Berendelték egyik részüket újabb nyelvvizs
gára, míg sokakat közülök minden megokolás 
nélkül, annak ellenére, hogy mint véglegesített al
kalmazottak hosszabb ideje állanak a román ál
lamvasút szolgálatában, elbocsátottak. Több száz 
vasutas vesztette el így az állását s közülök eddig 
csak néhánynak visszavétele sikerült, éspedig azoké, 
akiket a ma'gyarpárti képviselők alkalmilag felve
zettek a vasút vezetői elé s bebizonyíthatták, hogy 
bírják az államnyelvet. Most talán fordulat, éspedig 
kedvező fordulat állott be a többi elbocsátott ma
gyar vasutasnak az ügyében is. A Magyar Párt 
vezetősége ugyanis eljárt a román vasút elnöksé
génél s ott egyelőre május 15-ig felfüggesztették 
az elbocsátó intézkedések végrehajtását abban a 
feltevésben, hogy addig az összes vasutasok ügye 
végleges rendezést nyer. Ez a határozat azonban 
azért nem volt megnyugtató, mert a meghosszab
bítás ideje alatt letelik az a 30 napos határidő, 
amely alatt az elbocsátási határozat ellen a vasuta
sok jogorvoslattal élhetnek. Felmerült tehát az az 
aggodalmas feltevés is, hogy a határozat átmeneti 
felfüggesztése csak azért történik, hogy a vasutasok 
jogorvoslati ideje lejárjon s akkor azután minden 
nehézség nélkül kiemelhetők állásukból. A román 
vasutak vezetősége ebben az irányban azonban 
megnyugtató nyilatkozatot tett s így az elbocsátott 
magyar vasutasok egyelőre megmaradhatnak állá
sukban. De még mindig itt a nyílt kérdés: mi lesz 
velük május 15-e után?

*
A székelyföldi kultúrzónába románosítás cél

jából kiküldötték Bota Juon ókirályságbeli tanítót 
is. A tanító Korond községbe került, ahol azzal 
kezdte működését, hogy megparancsolta a kis szé
kely leánykáknak, hozzanak hazulról vásznat, pa
mutot és minden szükséges anyagot, mert az is
kolában román nemzeti viseletét fognak varrni s 
abba tartoznak ezentúl ünnepélyes alkalommal fel
öltözni. Amikor a gyerekek nem teljesítették a pa
rancsot és azzal védekeztek, hogy szüleiknek még 
a saját, székely nemzeti viseletűk elkészítésére is 
alig akad hozzávalójuk, hogyan áldozhatnának hát 
román nemzeti viseletre, a tanító össze-vissza verte 
a leánykákat, akik közül többen tiz napnál hosz- 
szabb ideig tartó sérüléseket szenvedtek. Termé
szetesen nem mulasztotta el a kultúrzóna munkása, 
hogy a gyerekeket magyarságukban is meg ne 
sértse. A szülők panaszára vizsgálat indult s a 
felügyeleti hatóság úgy akarta eltusolni az ügyet, 
hogy a tanító ígéretet tett a szülőknek a megvert 
gyerekek gyógykezeltetési költségeinek megtéríté
sére. A szülök ebbe természetesen nem tudtak be
lenyugodni. A kultuszminiszterhez fordultak, hogy 
teremtsen rendet a faluban s szabadítsa meg őket 
Bota Juontól, a székely kultúrzóna regáti kultúrpo- 
litikusától.

*
Felvidéken, a szlovák lakosság körében egyre 

terjed az a felfogás, hogy csak a magyarsággal 
összefogva tud helyzetén javítani és a cseh elnyo

mással eredményesen szembeszállani. Ez a felisme
rés érdekesen megnyilvánult azon a gyűlésen, ame
lyet Léván rendezett az Országos Keresztényszoci
alista Párt és amelyen nagy számban-vettek részt 
a szlovák párthívek, de sok olyan szlovák is, aki 
nem tartozik a párt kötelékébe. Jabloniczky János 
dr képviselő, Aixinger László és mások szlovák- 
nyelvű felszólalása után Kácha Károly szintén 
szlovák beszédet mondott a szlovák-magyar testvé
riségről, bizonyságául annak, hogy a Felvidék két 
őslakó népét kisebbségi sorsa a cseh elnyomás 
alatt egyre közelebb hozza egymáshoz.

Pünkösdi vers minden 
ember részére.

É p ítő m ű v é s z :

„Valakik építették lelked lakóhelyét, 
e csodás palotát.
M illió  ablakát 
sugara a napnak, 
ereje viharnak 
szabadon járja á t!“

S z o b rá s z m ű v é s z :

„Valakik megformálták testednek bensejét, 
e nagy tűzvirágot.
Erős életlángot 
víz táplálja benned!
Csodaként kell venned 
forma-gazdagságod."

Z e n e m ű v é s z  és fe s tő m ű v é s z :

„Valakik beléd oltják érzések zenéjét, 
bolygó csillagrendet, 
sok fényt, vadat, szentet.
Apolló lantjának 
húrján fel s le járnak:
Összhangjuk végzeted."

V a la k ik :

„M ikor elromboljuk 
e csodás palotát, 
s szivárvánnyá szőjük
a halotti port át.......
M ikor elhervasztjuk 
ama tűzvirágot 
s világ négy sarkába
szórunk minden ágot.......
M ikor elégetjük 
mind a csillagokat, 
s Apolló nem zeng már 
ragyogó hangokat: 
a semmi felett csak . 
egy szent erő győzhet: 
t is z ta  g o n d o la tk é n t  
ami benned élhet."____________

Moníe-Carlót* meghódította 
a magyar muzsika.

A muzsikuscigány-társadalom napok óta irigy
kedve beszél szerencsés kollégáiról, akik nemrég 
érkeztek haza négyhónapos vendégszereplés után 
Monte-Carlóból.

* Monaco hercegségben, Dél-Franciaország határán.
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A Riviérán vendégszerepeit cigányok boldog 
prímása Bura Sándor, aki nem is igyekszik ta
gadni monte-carlói sikere felett érzett örömét és 
büszkeségét. De joggal lehet büszke, mert a ma
gyar cigányok tényleg óriási sikert arattak és va
lósággal kedvencei voltak a monte-carlói közön
ségnek. Azt mondják, hogy a magyar cigányok 
közül utoljára Radics Béla járt a Riviérán, ezelőtt 
huszonhét évvel. Azóta feledésbe ment a magyar 
cigány és a magyar muzsika, de Bura Sándorék 
most megint meghódították a kis hercegséget.

— Hogy volt, mint volt odalenn a Riviérán!
— kérdeztük a kitűnő pesti prímást.

— Ragyogó nagy helyen játszottunk kérem,
— meséli Bura, — a Sporting Clubban és a Ho
tel de Parisban. Annyi volt ott az előkelő vendég, 
hogy az ember álmában sem lát többet. Hej, de 
szép is volt kérem, amikor Alfonz felséges elhú- 
zatta azt, hogy: „Csak egy kislány van a világon..." 
aztán átpislogott a svéd királyhoz, meg a monacói 
herceghez, mintha azt mondaná: ezt hallgassátok, 
mert ez az igazi... Mehetett is a newyorki 12 tagú 
jazz sósperecet árulni, senki sem hallgatta őket. 
Még táncolni is hozzánk járt mindenki. Rothermere 
lord úr is, amikor megtudta, hogy magyar cigány 
játszik, minden este eljött és kuruc nótát kellett a 
fülébe húzni. Szép élet volt az ott és iszonyúan 
előkelő...

— Aztán hogyan bírták ki négy hónapon át 
az idegen főzte't!

— Köszönöm, nagyon jól. Mert hogy velünk 
volt az unokahugom, aki egyben titkárnőnk is volt 
és ő főzött. A zenekar mindegyik tagja tíz frankót 
adott naponként a közös háztartáshoz és így az
tán egészen jól kibírtuk az „idegen kosztot".

— No és a játékkaszinó?
— Szép nagy épület — mondja — kívülről.
— És belülről? — kérdezzük. — A kártya, 

a roulette?
— Hát megvallom, — feleli szerénykedve, — 

azt bizony nem láttam, sajnos. Azaz, dehogyis 
sajnos! Jól teszik, hogy az állásban levő idegene
ket nem engedik be. M it értünk volna vele, ha 
látjuk a szép nagy termeket, a kártyát, meg a ru
lettet, kérem, oszt a végén még otthagyta volna a 
banda az utolsó hangszerét is? No pedig hang
szer nélkül csak olyan a cigány, mint a huszár 
sárga nadrágban...

Hogyan értékesítsük mézünket?
Nem elég, hogy a mézet megtermeljük — 

el is kell azt tudnunk adni! A méz értékesítése 
nem kisebb gond ma, mint a többi mezőgazda- 
sági terményeké.

A föbaj az, hogy a magyar ember nem édes
ségkedvelő, nem mézfogyasztó. A szalonnás, hús
evő, paprikás, borivó, dohányos magyar fitymál
ja az édességeket és azok királyát: a zamatos 
magyar mézet. Pedig ha ráeszmélnénk, hogy az 
előbbiek fogyasztása könnyen reumás bajokat, vér
keringési zavarokat, idegességet, idöelőtti érelme
szesedést okoz, viszont a méz rendszeres, kis ada

gokban fogyasztva, éppen az említett bajok ter
mészetes orvosszere, megelőzője, bizonyára nem 
20—25 dekát fogyasztanának a mézből egy évbén 
(ennyi a magyar fejadag), hanem legalább is ugyan
annyi kiló t! Ez nem is volna sok s akkor a mé
hészeknek nem okozna gondot mézük eladása. Kellő 
belföldi fogyasztás esetén nem is volna elegendő 
a most kitermelt 200—250 vágón hazai méz.

Míg azonban a megindítandó rendszeres pro
paganda idevezet, addig is feleletet kell adnunk 
a fölvetett kérdésre: hogyan értékesítsük mézünket? 
A kisméhész úgy értékesíthet legjobban — ami 
egyszersmind hathatós propaganda is —, ha csakis 
kifogástalan mézet termel. Bevárja, míg a méz be
érik, nem pergeti ki idő előtt, tisztántartja perge
tőeszközeit, összes edényeit, jó mértéket ad s ha 
módjában van, tiszta üvegekben, csinos vignettával 
ellátva hozza forgalomba a mézet.

E sorok írója saját tapasztalataiból is állítja, 
hogy ilyenformán minden lelkiismeretes méhész 
1—2 q mézet minden évben könnyen el tud adni, 
csupán az ismerősöknek. A kereslet évről-évre 
fokozódni fog. Az sem utolsó követelmény, hogy ne 
tartsa drágán a mézet. Meg lehet elégedve azzal az 
árral, sőt még valamivel kevesebbel is, mint ameny- 
nyit ma az üzletekben kérnek a mézért. Az értéke
sítésnek ez a módja természetesen csak nagyobb 
községekben, kisebb és nagyobb városokban si
kerülhet, mert csak ott van olyan vevőkör, amely 
hajlandó mézet vásárolni.

A falusi méhész kénytelen a mézét a leg
közelebbi város fűszeresének felajánlani, aki leg
többször maga szabja meg a méz árát. Ezért jól 
teszi a kisméhész, ha tájékozódik a méz kicsiny- 
beni áráról és nem adja oda minden áron, kivált, 
ha méze jó minőségű, érett. A mézárak nyári csök
kenésének egyik oka mindenesetre az, hogy a mé
hészek az akácméz kipergetésé után évről-évre el
árasztják ajánlataikkal a mézkereskedőket.

Nagyobb gond nyomja a nagy méhészetek 
tulajdonosainak vállát. Tiz-húsz, vagy még több 
mázsa mézet a mi viszonyaink között nem lehet 
kiüvegezni és úgy forgalomba hozni, tehát a nagy
méhész kénytelen tömegmézével a nagykereskedő
höz menni s kénytelen beérni a megajánlott árral. 
Ez sem volna baj, mert mézkereskedőink — cse
kély sajnálatos kivételtől eltekintve — szolídak 
és beérik tisztességes polgári haszonnal. Minda
mellett a nagyobb termelőknek is csak azt ajánl
hatom, ne árasszák el ajánlataikkal rögtön a per- 
getés után a mézkereskedőket, hanem várják meg 
az árak kialakulását és 2—3 részletben adják el 
mézüket. Azután arra kérem a méhésztársadalmat, 
csináljon mindegyikük — már a saját érdekében 
is — mézfogyasztási propagandát.

Ravasz püspök a magyar élőszó 
fontosságáról.

Ravasz László dr református püspök az Or
szágos Nemzeti Klubban érdekes előadást tartott. 
A püspök Bernát István dr elnöki szavai után kez
dett fejtegetéseibe és a többi között így szólt:
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— A magyar lélek a beszéd útján a gondo
latközléssel valami különös, benső viszonyt mutat. 
Nem lehet másnak nevezni ezt, mint adottságnak, 
tehetségnek: a magyar ember született szónok és 
minden művészi kifejezés közül szónoklásban adott 
eddig legnagyobb világirodalmi és történeti értéket 
a magyar géniusz. Zenei ösztönét a cigány által él
te ki. Építészetre sem a múltja, sem a történelme 
nem rendelte ezen a földön, maradt tehát a költé
szet, amelyben a magyar lelkiség megkapta a mű
vészi kifejezést és ezzel párhuzamosan a szónoklat, 
amelyben a magyar lélek ünnepélyes, szivárványos, 
kivételes, érzelmes kifejezést nyert. Egy olyan kü
lönös líra ez, amelynek rábírás volt a célja és ezt 
a talajt kell ismernünk, ha meg akarunk érteni olyan 
tüneményes szónoki lángelméket, mint amilyen 
Kossuth Lajos és Apponyi Albert volt, akiket bát
ran lehet odaállítani a klasszikus hajdankor, vagy 
a reneszánsz és a barokk legnagyobb szónokai mellé.

— Igaz, hogy évezredek alatt kialakult egv 
írott közvélemény, amely lassankint, láthatatlanul 
és felelőtlenül, sokszor igen veszedelmes formában 
alakítja a közakaratot. Ez a korszak az, amikor az 
írott szó elnyelte az élőszót, a hét sovány tehén a 
hét kövér tehenet.

— Vissza kell tehát térnünk újra az élőnyelv 
szeretetéhez. Pál apostol egyik legmélyebb mondása 
az, hogy a hit hallásból van. Nagyobb súlyhoz kell 
juttatni az élőnyelvet, mint akarathatározó tényezőt. 
Sokkal nagyobb gondot fordítsunk az élőbeszéd 
tanítására, legalább is annyit, amennyit az írott be
széd tanítására fordítunk.

— Nekünk a nyelvünk nagyobb kincsünk, 
mint a földünk, mert régibb, s akkor is él, amikor 
már a föld nem a miénk. Nagyobb, mint a törté
nelmünk, mert a történelem a nyelvben van, de a 
nyelv nem fér el a történelemben. Ezt az élő, zengő 
testet, ezt az óriási és közös műalkotást sokezer év 
finomította. Ez egyetlen bástyánk, védelmi rendsze
rünk, hódító seregünk, szent kapunk, amelyik kizár 
és befogad, menedéket nyújt és otthonunkat jelzi. 
Van nemzeti nyelvünk, s ennek jogaiért küzdünk, 
amikor az élőszó hatalmát hirdetjük és győzelmét 
prófétájuk...

A püspök előadását nagy tetszéssel fogadták.

A baromfi- és tojástermelés új iránya.
Pákozdy László hódmezővásárhelyi nyug. fő- 

állatorvos és Kubacska Béla, az ismert szakember, 
nagy készültséggel adták ki új könyvüket „A  ma
gyar baromfi- és tojástermelés és értékesítés vál
ságának kivezető útjai" címmel. Mint a meleg 
tavaszi napsugár a hideg talajra, úgy hat ez a könyv 
a falvak göröngyeire. Nagyon el van hanyagolva 
Magyarországon a baromfitenyésztés, bár már át
itatódott a közvéleménybe, hogy milyen sokat jelent 
ez az országnak. Nem kisebb ember, mint jákfai 
Gömbös Gyula miniszterelnök foglalt állást ebben 
a kérdésben már 1928-ban, amidőn a jövedelmező 
baromfitenyésztés és értékesítés mozgalmát felkarolta 
s a képviselőházban is ismételten szóvátette ezt 
a kérdést. .

Pákozdy és Kubacska könyve rendkívül érté
kes, talán először közzétett statisztikai táblázataival, 
hogy úgy mondjuk, egy országos „baromfiközvé
lemény" kialakítására van hivatva. Az összes intéz
kedő körök részére tanulságosak lesznek a statiszti
kai adatok, amelyek megvilágítják a magyar tojás- 
és baromfi-értékesítés mai helyzetét s azokat a 
szükségleteket, amelyek kielégítése piacképességün
ket ezen a téren fokoznák. Megállapítja a könyv, 
hogy ma, a mostani árak alapján, jövedelmező 
baromfitenyésztésről éppúgy nem lehet beszélni, 
mint ahogy nem lehet jövedelmező búzatermelés
ről sem.

Annakidején, mikor Gömbös Gyula szemé
lyesen vett még részt a mozgalomban, évi 80 millió 
pengő körül járhatott a magyar baromfiállomány 
szolgáltatóképessége, csupán az exportviszonylat- 
ban. Amikor azonban megtörtént az 1932 évi devi
zaintézkedések végrehajtása, a baromfitermékek ára 
a felére esett le. A kivitel akadálya a tojáspiacon 
a német vámemeléssel és a márkázási törvénnyel 
kezdődött, amely 1929 április 1-én lépett életbe. A 
német parasztok abban az időben 1 drb tojást 
21—22 fillérért termeltek, ezt az árat azonban az 
export nem élvezhette, mert a vámot ládánként már 
akkor 49 pengőre emelték fel.

Magyarországnak is rá kellett volna térni a 
márkázott friss tojás rendszerére, de e helyett a ma
gyarországi hűtőházakban spekulációs célból elrak
tározott tojástömegek még kiviteli prémiumot is 
kaptak! Holott ez a kivitel tette tönkre a magyar 
friss tojás régi jó hírnevét. A hűtőházi tojást egy
általán nem szabadna exportálni, — mondja Pá
kozdy és Kubacska könyve. Érdekes táblázat mutat 
rá, hogy a magyar tojásokból ládánként (1440 drb) 
csak 838 darab (52%) az üde, friss teatojás. Azon
kívül van még 94 drb friss aprótojás is, aminek 
az értéke 20 százalékkal kisebb. Ládánként azon
kívül még 257 főzőtojás, 86 jércetojás, 26—44 
piszkos tojás és 34 törött tojás szokott előfordulni. 
Vagyis már ebből a statisztikából látható, hogy a 
kivitel mennyire rászorul az ellenőrzésre.

A legtöbb külföldi piacon a 60 grammnál kisebb 
súlyú tojásokat már „másodosztályúnak" tekintik, 
míg a mi tojástermelésünkben ez a súlyminöség 
is csak kis arányban fordul elő. Nincs is nálunk 
ösztönzés, hogy a nagyobbsúlyú tojásokat termel
jék, mert a tojásgyüjtök semmivel sem fizetnek 
többet a súlyosabb és friss tojásért, mint az apró 
jércetojásokért. Tojásértékesítésünk „kidolgozatlan" 
s e miatt világpiaci értéke 25 százalékkal kisebb. 
A lámpázásért, osztályozásért és csomagolásért %  
fillért szokott a kereskedelem felszámítani, holott 
ez a költség a külföldön csak egy töredéke az érték
nek. De éppen mert a mai rendszeren túlzott ha
szon van, senki sem irányítja és oktatja a termelőt, 
hogy korai (márciusi) keltetésü csirkéket neveljen 
és 55 grammosnál könnyebb tojást ne keltessen. 
Nálunk elszaporodott a „két asszonynap közötti" 
csirke. (Boldogasszony napja augusztus 15. és Kis
asszony napja szeptember 8.) Épp ezért van nálunk 
olyan sok apró tojás.
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Érdekesen mondja el a könyv, milyen szerény, 
de puritán eszközökkel indult meg Dánia híres 
tojástermelése és értékesítésének sikere az angol 
piacon. Egy egyszerű tanárember kezdte a szervezést 
legelőször, aki mindenekelőtt összeiratta a tyúkok 
számát abban a faluban, ahol megtelepedett. Csak 
100 tojótyúk volt, — de kétszerannyinak a tojását 
hozták hozzá, amikor gyűjteni kezdte az árut az 
exportra. A lakosság fele magyarán csalni akart 1 
Ezt lámpázással állapította meg és azokat, akik 
vissza akartak élni, megpirongatta és az értékesí
tésből kizárta. A tojás beváltási ára akkor 2 krajcár 
volt Dániában — Londonban ellenben 20 krajcár! 
Ezt a különbözetet biztosította a dán szövetkezeti 
mozgalom a termelők javára!

Magyarországon is lehetséges volna a tojás- 
gyűjtés és értékesítés szövetkezeti megszervezése.. 
Tőlünk 3—8 napon belül kifogástalan minőségben 
lehetne a friss tojást Európa bármely piacára elszállí
tani. Sajnos, a szövetkezetek terén nagy a kiábrán
dulás, mert a felárakat, a visszatérítési jutalékot 
nem a termelő kapta, hanem eladminisztrálták. A 
„Hangya" ellensúlyozó munkája csak legújabban 
lépett közbe, s még nem tudott kiterjeszkedni a 
bajok orvoslására. Megállapították, hogy például 
Hódmezővásárhely kisgazdatársadalma a rossz to
jásárak folytán 1932-ben T6 m illió pengőtől esett 
e l! Vásárhelyről ugyanis abban az évben 166 m illió 
tojást szállítottak Németországba és tojásonként 
túlzott volt a költség, amit a közvetítés vont el. 
Ennek az állapotnak az orvoslását sürgeti a most 
megjelent könyv. Előírja a módokat, amik mellett 
tyúkállományunk exportképes produkcióját az állo
mány szaporítása nélkül is 50 százalékkal lehetne 
növelni. A kötethez értékes táblázatok vannak csa
tolva, amelyek ismertetik a különböző baromfifajták 
tojásainak táperejét, a vitamintartalom adatait, a 
kilóra való tojáseladás fontosságát (a magyar tojás 
átlaga 40—50 grammos és 18—22 darab megy 
egy kilóra, mig a 70 grammos tojásból 14, a 80 gram
mosból csak 125 darab). Érdekes statisztika ismer
teti a baromfilétszám változását négy évtized alatt.

Pákozdy és Kubacska könyve nemes inten
cióinál fogva megérdemli az illetékesek és a terme
lők figyelmét. A könyv Erdey Sándor könyvnyom
dájában, Hódmezővásárhelyen jelent meg.

Beteljesedik a németek álma: 
jön a népautó.

Nehéz megmondani, hogy miért, .de tény, 
hogy Berlinben a nemzetközi autókiállításoknak 
rendkívüli vonzóerejük van. Százezer látogató egy 
napon nem tartozik a ritkaságok közé. Németor
szágban minden ezer lakosra csak negyven autó 
jut, azt lehetne mondani, hogy a százezer látogató 
közül csak négyezernek van gépkocsija. És mégis...  
a nép tódul a kiállításra, minden kocsi körül szá
zan, meg százan tolongnak, apró, de nem mindig 
csendes viták zajlanak le az egyes ipari szenzációk 
körül, a vevők száma is emelkedik és az üzlet a 
szó valódi értelmében virágzik. Újból valami, amit 
Hitler sikereként lehet elkönyvelni: az autóipar

ugyanis csak 1934 őszén tervezte az új kiállítást, 
de a kancellár azt kívánta, hogy ne várjanak oly 
sokáig, ha ezt az iparágat is tényleg új életre 
akarják kelteni. Siessenek és inkább hozzanak 
kevesebb újdonságot, de mutassák meg, hogy a 
német kocsik minden tekintetben versenyképesek. 
Október eleje helyett tehát már márciusban meg
nyitotta kapuit a berlini nemzetközi autókiállítás, 
a megnyitó beszédet természetesen Hitler Adolf 
tartotta.

Amint már említettem, a német nép ideáljai 
közé tartozik a gépkocsi. Egy nürnbergi kovács, 
Hans Hautsch már 1649-ben megalkotta ezt a 
csodát, nagyszerű, díszes, kényelmes ülőhelyekkel 
ellátott kocsit épített, amely önerejéből haladt. 
Persze se gőz, se villamosáram nem hajtotta a 
megcsodált valamit, hanem alatta gyerekek voltak 
eldugva, akik akkor még elmésnek tartott készü
lékkel forgatták kerekeit. A nép azonban hitt 
Hautsch mester tudományában. Tehát a németek 
autó-álma már több évszázados és hacsak sok
kal később oldották is meg a problémát, mégis 
tény marad, hogy a németség az úttörő szerepét 
játszotta a gépkocsi történetében. Más népek csak 
a gépkocsi szeretetében előzték meg a németeket, 
például Amerika, ahol ötszörte nagyobb az autó- 
tulajdonosok száma, mint német földön. Akinek 
azonban még nincs autója — márpedig sok m il
liónak nincs — , legalább álniodozhatik róla, hogy 
és mint cselekednék, ha a boldogok közé tartozna. 
Talán itt rejlik a berlini autókiállitások nagy láto
gatottságának a titka. A német, tekintet nélkül a 
bugyellárisára, odamegy, úgy tesz. mintha a zsebe 
telve volna ezresekkel, válogat, megnézi az összes 
kocsikat, jegyzeteket csinál és térveket kovácsol 
nagy utakról, sok tízezer kilométerekről, beleül a 
kocsiba és próbálja, vájjon eléggé kényelmes-e, 
megbeszéli az esetleg szükséges apró változások 
költségeit, azután köszön és — megy a következő 
kocsihoz. Ártatlan mulatság, nem kerül pénzbe, 
legfeljebb az elárusító idegeibe. De azt viszont 
ezért fizetik. Csak az amerikai elárusítók ismerik 
a német nép eme — jó szokásait. Ha nem látszik 
meg a vevőn a valódi jólét, a magyarázat is rövid, 
a kíváncsi kérdésekre adott feleletek sem kielégí- 
tőek. De miért is venne a német — idegentől...  ?

Hitler Adolf kétségkívül ismeri népe nagy 
autó-vágyát. Ez az oka, hogy felvetette legutóbb 
a népautó ideáját. Arról van szó, hogy az összes 
autógyárosok közösen gondoljanak ki egy új autó
típust, amely rendkívül olcsó és mégis alkalmas 
lenne hosszabb utakra, ne okozzon sok költséget 
és ne szoruljon sok reparálásra. Amint a múlt 
esztendőben ugyancsak a kancellár kívánságára a 
rádiógyárosok kitalálták a néprádiót, amit azóta 
többszázezer példányban adtak el darabonként 
76 márkáért, amely összeg tizhavi részletben fizet
hető ki, úgy próbálják most az autógyárosok meg
alkotni a népautót, amely talán csak ezer márkába 
fog kerülni és tiz hónap alatt lesz törleszthető. Ha 
hozzávesszük, hogy a múlt esztendő óta minden új 
autó az első tulajdonosa kezében adómentes, k i
számítható, hogy a népautó, ha az idea tényleg
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megvalósul, szintén sok tízezer példányban akad 
vevőre. Egyelőre azonban csak tervről van a szó. 
Az élelmes Ford-vállalat azonban már a mostani 
kiállításon megjelent a maga népautójával, amely 
természetesen az amerikai milliárdos német gyár
telepein készül, de mert kerek 2000 márkába 
kerül, egyelőre még nagyobb elterjedésre nem 
számíthat. De Ford példája is mutatja, hogy az 
autóipar a gazdasági válság közepette megpróbálja 
gyártmányait olcsóbban a piacra hozni, ami sok 
tekintetben sikerül is. Mindez azonban nem megy 
a berendezés kárára, a fényűzést az autóipar még 
mindig ismeri, a kocsik egyre mutatósabbak lesz
nek, motorjuk nem lett rosszabb és minden egyes 
cég még egy sereg különlegességgel is kedveske
dik, úgyhogy minden ízlés és minden szakérte
lem kielégítésre talál. Németország pedig mind
jobban berendezkedik a gépipar pártolására. Hitler 
Adolf kezdésére és a kormány támogatásával 2000 
kilométeres új autóutak épülnek a birodalom terü
letén, ideális új utak, amelyek a legnagyobb gyor
saságot engedhetik meg, mert keresztezést nem 
ismernek és meg nem szakított egyenes pályán 
visznek céljuk felé. A múlt esztendőben kezdték 
meg az új utak építését, néhány esztendőbe kerül, 
amíg felavatásuk megtörténhetik, de addig is mun
kát adnak tízezreknek, azután pedig Németország 
belekapcsolódik a világforgalomba a legszélesebb, 
technikailag tökéletes autóútjaival. Csak Olaszor- 

> szág van c téren előnyben, ahol Mussolini már 
évekkel ezelőtt elrendelte a hasonló autóutak építését.

A mostani kiállításon látható már a jövő képe. 
Az új utak tervekben és képekben, az autók azon
ban már valóságban. Kiki válogathat közöttük, a 
német kocsik vezetnek, ami csak természetes, hiszen 
a múlt esztendőben a német autógyárak egysze
rűen megduplázták előző évi termelésüket, 40.000 
kész kocsi helyett 80.000-t jelentettek be a ható
ságoknak. Kocsi van tehát, álmodozó is, aki életét 
már alig tudja elképzelni gépkocsi nélkül, sőt 
több mint egymillió németnek van írásos joga a 
gépkocsi vezetésére. Szóval van minden, csak még 
a szükséges pénz hiányzik. Miután azonban az 
említett több mint egymillió németnek a nagyob
bik fele — a nők sorából kerül ki és a hölgyek
nek sem utolsó álma és kívánsága az autó, nem 
lehetetlen, hogy a német autóipar tagadhatatlan 
optimizmusa is megtalálja a számítását. A nem
zetközi autókiállítás látogatottsága mindenesetre 
erősíti a hitet, hogy a világ gazdasági válsága eny
hül, vagy legalább is, hogy az autóiparnak jobban 
megy a dolga. . .

Ne félj Sylvester.
írta: Bibó Lajos.

Burokban születtem, az bizonyos, mert a M in
denható kifürkészhetetlen bölcsesége idáig megó
vott attól, hogy a nagyfejnek dolgaiba avatkozzam. 
Egyszerű szívvel, igénytelen szellemmel áldott meg 
a leremtő, következésképpen mitsem konyítok azok
hoz a veszedelmes tudományokhoz, amelyeknek 
a törvényei alapján az okosok az emberiség sor

sát irányítják és a világot kormányozzák. Álmom 
sincs például arról, hogy Roosevelt1 legutóbbi gaz
daságpolitikai intézkedései mennyiben használtak 
vagy ártottak a dohárnak, annyit azonban tudok, 
hogy az Egyesült Államok elnöke testestül lelkes
től gyakorlati ember, aki fütyül minden elméletre.

íme, legutóbb ez történt.
Élt valahol Ohióban2 egy bizonyos Harris 

Sylvester nevezetű derék néger szántóvetö. A Szilvesz
ter nevű emberek köztudomásúlag balvégzetű csil
lagzat alatt születnek, így a mi Sylvesterünk is 
hiába próbálkozott a szerencséjével, nem tudott 
a jámbor semmiképpen sem zöldágra vergődni. 
Esténként eljárt a clevelandi néger olvasókörbe, ahol 
ámulatbaejtő dolgokat hallott a Mississippi ára
dásáról és a távoli föld különböző csodáiról. Syl
vester Harris gondolkozni kezdett a hallottakról 
és ennek folyamányaképpen egy szép napon pénz
zé tette mindenét.

— Na, Isten álgya kigyelmeteket — mondta 
néger szomszédainak. — Én mán most odább ál
lok egy házzal. Elmék Mississippi államba kis
gazdának.

A négerek megértöleg bólintottak. Sylvester 
Harris vonatra ült és meg sem állt Columbus-fal- 
váig. Ott nyomban földet vett és bevetette. A vetés 
kikelt, február végén azonban elkezdett áradni a 
Mississippi. Negyednap minden különösebb cere
mónia nélkül kilépett a medréből és a víz elvette 
Sylvester földjét.

A jámbor hitetlenkedve szemlélte a pusztulást.
— Hát ezt nem mondták a clevelandi ol

vasókörben — sóhajtott egy keserveset.
Nadehát, aki víz azlán árrá dagad, az vissza is 

takarodik, ha lejárt az ideje. Sylvesternek is meg
maradt a fele termése, de hiba csúszván a szá
mításba, kölcsönt kellett felvennie a földjére, hogy 
kiheverje a kárt. Learatott, megint vetett, hanem a 
Mississippi tavasszal ismét megtréfálta. A hullá
mok megint kisétáltak most februárban Sylvesternek 
a búzatábláira.

Aznap beállított hozzá a bank embere is.
Aggyon Isten — köszönt tisztességtudóan — . 

Itt vónék gazduram a pénzért.
Sylvester kimutatott a szennyes tengerre:
— Láttya a tekintetös úr, hogy mi végzött 

velem mán most másodszor a Mississippi?
A bank embere húzogatta a vállát:

Látom. Látom nagyon is. Hanem azért 
nekünk kell a pénz, különben licitáltatunk.

Sylyester elsápadt. Szó nélkül elrohant a pós- 
tahivatalba és felhívta a Fehér Házat.

— Itt Sylvester Harris kisbirtokos Colum- 
busból — lihegte bele a telefónba.

— Mit tetszik?
— Mi tetszik?
— Az elnök úrral akarok beszélni.
— Nem lehet.
— De kérem, a Mississippi kiöntött . . .
A telefon kattant. A telefónkezelőnő azt hitte, 

valami világraszóló katasztrófa történt és kapcsol-
1 Köztársasági elnök.
2Eszakamerikában.
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ta Roosevelt elnököt. Sylvester egyetlen lélekzetre 
elhadarta szörnyű ijedségét, hogy el akarják ár
verezni a földjét és ezzel végezte:

— Az újságokból olvastam, hogy elnök úr 
kijelentette, mindenkin segít, aki önhibáján kívül 
kerül bajba. Arra kérem hát, segítsen rajtam is.

Roosevelt elmosolyodott.
— Ne félj, Sylvester fiam — mondta bele 

a telefónba. — Megvizsgálom az ügyedet, aztán 
még hallani fogsz rólam.

Sylvester letette a hallgatót. Futott haza. Ra
gyogott az arca.

— Möhet haza az úr — nyájaskodott a bank 
emberével. — Most értöttem szót éppen Roosevelttel. 
Majd ő intézködik.

A bank embere nagyot nézett. Azt hitte, a 
néger hirtelen megbolondult. Szó nélkül megfordult 
és elballagott.

Harmadnap aztán a neworleansi bank távirati 
értesítést kapott, hogy Sylvester Harris váltóját 
meg kell hosszabbítani.

*
Hát így is eshetik. így csinálta Roosevelt, 

az Unió1 elnöke. Mármost felőlem szidhatják, ameny- 
nyit akarják, hogy így, meg úgy, nem jól intézi 
a népe sorsát, én kitartok mellette.

Lehet ugyan, hogy se a politikához, se a 
pénzügyekhez nem ért, de Sylvesteren segített. 
Ugyan bizony ki van közülünk, aki elmondhatja 
magáról, hogy egyetlen embert is boldoggá tett 
boldogtalan életében.

Májusi történetek.
J ó s z á n d é k .

Egész nap azon gondolkoztam, hogy milyen 
ajándékot küldjék testvéremnek, aki bennlakott a 
városban és másnap születésnapja volt. Többféle 
dolog jutott eszembe és e miatt egyre halogattam 
a levél megírását és az ajándék becsomagolását. 
Reggel valaki beutazott, aki elvihette volna neki. 
Az időből kifogytam és csak kártyán írtam pár 
sor üdvözletét. Mire a becsomagolással is elkészül
tem, akkor vettem észre, hogy az illető lement már 
a vonathoz és már hallatszott is a vonat zaja. Sze
gény testvérem, végül semmit sem kapott tőlem a 
születésnapján. A jószándék megvolt és az akarás 
is, de a halogatás miatt mindennel elkéstem.

M in d e n n a p  m e g ú ju ló  kegye lem .

Egy derék kereskedő eltörte a lábát. Az a 
gondolat, hogy talán sokáig ágyhoz lesz kötve, 
minden munkára képtelenül, a fájdalomnál is job-- 
ban kínozta a szorgalmas családapát. M ikor az 
orvos megvizsgálta a törést, csüggedve kérdezte 
tőle: „Mondja doktor úr, mennyi ideig kell feküd
nöm?" Az orvos barátságosan nézett rá s ezt fe
lelte: „Ma csak egy napig kedves barátom!" A be
teg egy pillanatig hallgatott, aztán így szólt: „Igaza 
van, elég nehéz a niai nap s balgaság lenne tő
lem, hogy a szívemet a jövő gondjával nehezítsem 
meg. Ma csendben fekszem s a többit Istenre bí-

■Únió, az Északamerikai Egyesült Államok.

zom." S ez a tudat erőt adott neki arra, hogy 
nap-nap után csendesen feküdjék, míg meg nem 
gyógyult.

A z  Ú r  nevében .

Ellenséges indulatú indiánok fenyegették 1756- 
ban Pennsylvániában a keresztény gyülekezeteket. 
A testvérek közül egyeseket megtámadtak és meg
öltek. A Betlehem-közösséget fenyegették most, ahol 
Spangenberg lakott. Az indiánok fejszéiket forgatva 
kiabáltak: „Most látjuk meg, hogy az Üdvözítőjük 
képes-e arra, hogy fejszéinktől megmentse őket." 
Spangenberg hallva fenyegető szavaikat, felemelte 
szívét az Úrhoz: „Édes Üdvözítőm, Te hallottad 
fenyegetésüket, de nem engedheted, hogy bántó- 
dásunk legyen, mert ez szégyent hozna a nevedre. 
Ments meg minket." Ezután felfegyverkezve álltak 
őrt. Az indiánok a környéken égettek és gyilkoltak, 
de őket kikerülték s így 600-an menekültek meg.

A  m e g ta lá l t  é le t.

Egy gazdag kereskedőnek útközben megsé
rült a kocsija s nem utazhatott tovább. A helység
ben, ahová éppen érkezett, az ottani tanító fogadta 
házába szíves vendégszeretettel. A szobában,-ahol 
elszállásolták, egy Biblia volt az asztalon. Csupa 
időtöltésből lapozni kezdett ebben az előtte isme
retlen könyvben. Tekintete Jak. 4 : 13— 14-re esett, 
ahol az élet bizonytalanságáról van szó. Gondol
kozni kezdett: „Te ma nagy veszélyben voltál. Ha 
életed vesztetted volna, mi lett volna üzleti terveid
ből, mi lett volna saját magadból, hogy mentél 
volna át az örökkévalóságba?" Imádkozni kezdett, 
aztán elkérte a Bibliát, ettől fogva magánál hordta, 
elkezdte keresni az Urat és meg is találta.

sas
Világ folyása.

A B o c s k a y t  n e m  e n g e d ik  b e  N a g y v á r a d r a  
a  r o m á n o k . A románok a magyar igazságtól való 
félelmükben ismét bizonyságát adták gyűlöletüknek 
s ezt a sporton keresztül juttatták kifejezésre. A 
román belügyminiszter rendeletére kiutasították az 
országból a Kispest Futball Club csapatát, amely 
bukaresti és brailai vendégszereplés után Erdély
ben akarta folytatni túráját. Brassóban már dresszbe 
öltözve állott a csapat, amikor kézbesítették a ki
utasító határozatot, amely a magyar csapatot az 
ország területének elhagyására is felszólította. A 
Kispest már haza is érkezett Budapestre s a ki
utasításról illetékes helyen jelentést tesz. A kiuta
sító végzés nemcsak a Kispest csapatára, hanem 
általában a magyar csapatokra vonatkozik. Erre 
vall az az értesítés is, amely most érkezett Nagyvá
radról a debreceni Bocskay vezetőségéhez. A nagy
váradi Törekvés közölte ebben a Bocskayval, hogy 
a tervezett nagyváradi mérkőzés elmarad. A nagy
váradi lemondó távirat a következőket tartalmazza:

— Hatóságok a mérkőzést nem engedélyez
ték, későbbi terminusra reflektálunk.

Ezek szerint a nagyváradiak még remélik, 
hogy hamarosan mégis csak fogadhatják a Bocs-
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kayt, de ebben hinni aligha lehet. A legújabb ro
mán támadás fölött nem lehet napirendre térni s 
az egész magyar közvéleménynek követelnie kell, 
hogy a románokkal mindenféle sportérintkezést 
szüntessünk be. De nem hagyja annyiban a dol
got a Kispest sem, amely az elmaradt erdélyi 
mérkőzésekért kártalanítást fog követelni a nemzet
közi futballszövetségen keresztül.

T izenhárom  és fé lezer kiadatlan lakás és 
üzlet van Budapesten. A pénzügyminiszter legutóbbi 
expozéjában a többi között a házépítkezéssel kap
csolatos kérdésekről is nyilatkozott s bejelentette, 
hogy bizonyos kedvezményeket a jövőben is meg
adnak a házépítésre. Akkoriban több oldalról sür
gették a házadómentesség kiterjesztését, mire a 
pénzügyminiszter megjegyezte, hogy mintegy tizen
kétezerre tehető a kiadatlan lakások és üzlethelyi
ségek száma. Ez a szám azóta, mint a főváros 
Statisztikai Hivatala jelenti, lényegesen emelke
dett. A főváros Statisztikai Hivatalának a külön
böző mozgalmak adatait tartalmazó beszámolójából 
kitűnik, hogy február végén 13.523 kiadó bérle
ményt tartottak nyilván a hatóságok az előző évi 
februári 11.186 kiadatlan bérleménnyel szemben. 
Ez a számadat azért feltűnő, mert már a múlt év
ben is kétszeresre növekedtek a kiadatlan bérlemé
nyek az előző évi állapottal szemben. 9702 lakást, 
2259 üzletet, 1115 raktárt és 447 egyéb bérleményt 
jelentettek be a háztulajdonosok adóelengedés miatt 
üresen állóknak.

A statisztika szerint az építkezés az év első 
két hónapjában visszahanyatlott, noha már a múlt 
évben is nagy arányban csökkent az építkezések 
száma. Február végéig mindössze 40 új épület épí
tésére adtak ki engedélyt az előző évi első két hó
nap 75 építkezésével szemben, tehát majdnem a 
felére csökkent az építkezési tevékenység. Mind
össze 30 földszintes, 5 egyemeletes, egy kéteme
letes, egy ötemeletes és három hatemeletes bérház 
építkezését kérvényezték. A kisebbszabású átalakítá
sok, toldaléképílkezések száma azonban növekedett.

H á z i ip a r  és id e g e n fo r g a lo m . (A falu téli 
foglalkoztatása.) Évek óta vitatott kérdés, hogyan 
lehetne megszüntetni a vidék téli munkanélkülisé
gét. Az őszi betakarítástól kezdve a tavaszi munka 
megindulásáig alig van foglalkozása a mezögazda- 

. sági népességnek, ami igen súlyos nemzetgazda
sági kárral és sokszor morális veszéllyel is jár.

Ezen a bajon akar segíteni a háziipar. Van
nak ennek durva és művészi formái s ilyen pél
dául a halasi csipkekészítés is, amelyet a vidék 
szélesebbkörű foglalkoztatása céljából most akar
nak kifejleszteni. A pompás halasi csipke, hajszál- 
fínom rajzával máris nemzetközi különlegességnek 
számít, amiért angolok és amerikaiak utaznak Ha
lasra, de sajnos már-már úgy volt, hogy kivész 
ez a ritkabecsű háziipari különlegességünk. A 
Dekányi-féle művészi elgondolás alapján terem
tődött meg ez a csipketipus, amelyet Halas város 
támogatásával Markovits Mariska iparmüvésznö ta
nított be a gazdalányoknak. Éles szemet és köny- 
nyü kezet kivan ez a munka, rendkívül szaporátlan, 
de olyan nagy az értéke, mint a brüsszeli csipkéé!

Most arról értesülünk, hogy Halas város tár
gyalást kezdett a kereskedelmi minisztériummal 
ennek a csipkének szélesebbkörű termelése ügyé
ben s ebből a célból Fekete Imre dr polgármester 
Budapestre utazott, hogy a kereskedelmi miniszté
riummal közvetlenül lépjen érintkezésbe. Munka
társunknak a következőket mondta:

— A kormánytényezők a halasi csipkében 
nemcsak a falusi nép foglalkoztatását, nemcsak 
háziipari unikumot, hanem idegenforgalmi tényezőt 
is látnak. Szó van arról, hogy a halasi csipke elő
állítása szélesebb körre terjedjen ki, többen tanul
ják meg ennek készítését, hogy a mutatkozó és 
várható külföldi érdeklődést ki lehessen elégíteni. 
Ezidőszerint csak 5—6 iparművésznő foglalkozik 
ezzel, egy-két tucat gazdalánnyal. Az oktatók szá
mát azonban 30—40 főre szeretnénk szaporítani, a 
megfelelő munkáslétszámmal. Remény van rá, hogy 
a kereskedelmi minisztérium és a város összefogó 
igyekezete lehetővé teszi ennek a háziiparnak szé
lesebbkörű kiterjesztését és azt is bizonyosra vesz- 
szük, hogy Halasnak ez a különlegessége, a halasi 
népviseletekkel és népszokásokkal együtt, a kül
földiekre nézve olyan vonzóerőt fog gyakorolni, 
mint most Mezőkövesd népművészete. A halaskör
nyéki falvak foglalkoztatását ez a munka művé
szeti alapon fogja a jövőben elősegíteni, s ebben az 
ország egy különlegességgel lesz gazdagabb.

S z e g e d  „ g y ü m ö lc s f a - h a d s e r e g e " .  A Sze
gedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete nagysza
bású kultúrmunkát vállalt az ország déli határvidé
kén. Kogutowitz Károly dr egyetemi tanár és lel
kes munkatársai nem kevesebbet tűztek ki maguk 
elé, minthogy megszerveznek 1 m illió drb sze
gedvidéki gyümölcsfát. 200.000 holdon terül el 
ez az óriási „gyümölcsöskert“ , amely hivatva van 
rá, hogy Szeged gazdasági életét új alapokra fek
tesse. Tudni kell, hogy Szeged városnak 46.000 
hold földje van bérbeadva és a búza-kukorica- 
rendszer folytán sokezer bérlő egzisztenciája van 
aláaknázva. A város nem kapja meg a bért s ez 
óriási űrt támaszt a költségvetésben, ami annál 
sajnálatosabb, mert Szegeden a legutóbbi években 
elvégzett városfejlesztés gazdasági alátámasztása a 
bérlők fizetésére volt alapítva.

A gyümölcs-mozgalom, amelyet a szegedi 
egyetem és a közélet számos tényezője melegen 
felkarolt, a városháza és a megyeháza egyaránt 
támogatott, nagy lendülettel van kibontakozóban. 
Ha nézzük az eredményeket, ezek igazán nagy
szerűek. Ma már 150.000 darab gyümöcsfa van 
bevonva a faápoló mozgalomba, azonkívül 120.000 
új fácska van elültetve, — s ha ezzel szemben néz
zük, hogy milyen liliputi anyagi eszközökkel ér
ték el ezt az eredményt a szegedi farmermozga
lom vezetői, akkor igazán elcsodálkozhatunk az 
ideálizmuson és az önzetlenségen, amely ezt a 
mozgalmat vezeti.

Az Egyesület, mint a jelenés előadja, azzal 
kezdte, hogy Szeged város területét 6 fökörzetre 
és 48 alkörzetre osztotta fel. A jelentés felsorolja 
a körzeti munka lelkes apostolait.
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47.000 oltványt osztottak szét már a legelső 
évben és ugyanakkor közel 200 faápoló munkást 
képeztek ki, hogy a védekezést gyakorlativá tegyék. 
Az idén már Szatymaz egész vidéke szakszerűen 
védekezett, amelynek hatása lesz az új termés fé
regmentességénél. Folyamatban van a permetező- 
gépek beszerzése, kiállítások rendezése. Alig pár 
éves ez a munka, de eredmény máris mutatkozik I 
A szegedi állomásról tavaly 119 vágón gyümöl
csöt szállítottak el az 1932 évi 17 vagonnal szem
ben. Tervszerű következetességgel halad előre a 
szép akció, folyik az igazi nemzetépítés, kevés 
szóval, sok cselekedettel és a jövő évtizedek ál
dásával. Most rekrutálódik Szeged gyümölcshad
serege s egymillió fa ereje fogja megvívni a bol
dogulást az Alföld szép városának.

Nem ke ll bo rrava ló . Amióta nyilvánosság
ra került, hogy a borravaló sokat vitatott kérdésé
ben a közeljövőben kormányrendelet fog dönteni, 
mégpedig a borravaló eltörlése mellett, azóta számos 
nyilatkozat jelent meg ezzel a kérdéssel kapcsolat
ban. Mi sem emberi, sem szociális szempontból 
nem tartottuk és nem tartjuk helyénvalónak a borra
valórendszert, amely ugyanakkor, amidőn degradálja 
emberi mivoltában azt, akinek adják, súlyos és fölös
leges terhet jelent annak, aki adja. A nyilatkozók 
sorából mindezideig hiányzott annak a testületnek 
állásfoglalása, amely a közönségen kívül legilleté
kesebb nyilatkozni: hiányzott a pincérek testüle
tének az állásfoglalása, amelyet azonban ma me
morandum alakjában juttattak el hozzánk.

— Köztudomású, — mondják a Magyaror
szági Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak 
Országos Egyesülete részéről, — hogy a borravaló
rendszer az óvadékkal van szoros összefüggésben. 
Ám az óvadékmizéria kulisszatitkai nem tartoznak 
a kormányra, ez tisztára a tulajdonosoknak és a 
föpincéreknek a dolga, amelyet az új helyzetben 
kénytelenek lesznek egymás között elintézni, annál is 
inkább, mert eddig sem a harmadik faktor — a 
közönség intézte.

— A borravaló megszüntetése vagy meghagyá
sának kérdése két tényezőtől: a közönségtől függ, 
amely adja és a pincérségtől, amely elfogadja. 
A százalékos rendszernek legális formában való 
bevezetésétől a kávésok idegenkednek leginkább, 
pedig ők voltak azok, akik a százalékot bevezették, 
de sajnos nem úgy, hogy abból a pincérekre vagy 
a közönségre háramlóit volna haszon.

— Semmi kétség sem merülhet fel aziránt, 
hogy ha a kiszolgálás díja törvényes formák között 
lesz megszabva, abból csak jó származik, a kiszol
gálást nem fogja rosszabbá tenni.

— Mi pincérek évtizedek óta harcolunk a 
borravaló ellen és ebben a harcunkban a közönség, 
valamint a sajtó hű szövetségesünk volt. Mi eleve 
is biztosítjuk a közönséget, hogy a magyar pincér
munkásság, amely hosszú évtizedek óta szeretettel, 
tisztelettel és megbecsüléssel szolgálta ki, ugyanezt 
fogja tenni a jövőben is, sőt ha lehet még több 
tisztelettel és szeretettel.

A memorandum ezután polemizál egy a saj
tóban megjelent nyilatkozattal, amely sértő formá

ban emlékezett meg az ügynökökről és a kávéné- 
nikékről, mint olyanokról, akik nem illetékesek a 
borravaló kérdésében nyilatkozni. A pincérek egye
sülete védelmébe veszi a kávéházi közönségnek 
ezt a kategóriáját, amelyet — mondja — annál 
inkább nem szabad lebecsülni, mert a kávénénikék 
és az ügynökök a legjobb fogyasztók, akiknek sok 
tulajdonos külön engedményt ad, csakhogy üljön 
valaki a kirakatban.

Az óvadék-problémával kapcsolatban pedig 
hangsúlyozzák, hogy az óvadékok 80—85 száza
lékban nem a föpincérek tulajdona, hanem az 
óvadék-uzsorásoké, akik heti egy-két százalék ka
matot vesznek a pénzük után.

Végezetül a pincérmunkásság örömmel üdvözli 
a borravaló eltörlését kimondó rendeletet és ren
dületlenül bízik abban, hogy az a közeljövőben 
életbelép.

— A Nemzetközi Vásár, valamint a tornász
ünnepély alkalmával tőlünk eltávozó idegenek — 
módja a memorandum — azzal a tudattal távoz
hatnak, hogy a magyar pincér, noha nem nyújtotta 
ki kezét baksis után, megtartotta vezetőhelyét figyel
messég és udvariasság tekintetében az európai 
pincérmunkásság között.

A borravaló kérdésében elfoglalt álláspontját 
a pincérek egyesülete részletesen fogja kifejteni 
azon az ankéten, amelyet a kereskedelemügyi m i
niszter ebben az ügyben a napokban összehív, 
hogy az érdekeltek kifejthessék álláspontjukat.

V á lt o z n a k  a z  id ő k . Bécsi jelentés szerint 
a salzburgi céglistában érdekes kereskedelmi céget 
jelentettek be a minap. Az új cég társtulajdonosa 
három Habsburg-leány: Margit, Germana és Ágnes 
főhercegnők. A cég Rohrbacher dr badgasteini szál
lodáit és üdülőit vette át.

Géperejű ágyak. A napokban érdekes lát
ványban volt része a London főutcáin sétáló közön
ségnek. Két ágy gördült jelentős gyorsasággal az 
úttesten. Bennük két fiatalember pihentette fá
radt tagjait és közben félkézzel irányította különös 
jármüvét. A gördülő ágyak utasait most bíróság 
elé állítják a közlekedési szabályok be nem tar
tása miatt. A főtárgyaláson fog csak kiderülni, 
hogy automobilt alakítottak-e át ággyá, vagy pedig 
ágyaikból készítettek-e automobilt.

A h a t a lm a s  k ö z m u n k á k  e g é s z  s o r á t  a v a t 
ta  f e l  M u s s o l in i .  Most ünnepelte Olaszország 
Róma alapításának évfordulóját. Ezt a történelmi 
napot a fasiszta kormány egyúttal a munka ün
nepévé avatta, amelyet az egész országban nagy 
pompával ült meg. Az ünnepnek nagy jelentősége 
az, hogy ekkor avatták fel azokat az új, impozáns 
közmunkákat, amelyeket a fasizmus az utolsó év
ben alkotott.

Rómában Mussolini ünnepélyes keretek kö
zött avatott fel a Capitoliumon a munka lovagjaivá 
tizenöt munkást, majd további kétszáznegyvenegy 
gyári és háromszáztíz mezőgazdasági munkásnak 
adta át a munka érdemkeresztjét, majd a Palazzo 
Veneziában hatvanezer munkásnak osztotta ki az 
öregségi és rokkantsági biztosítási kötvényeket,
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összesen ötvenmillió líra értékben. A felemelő ün
nepség után, amely a becsületesen végzett munka 
közben elaggott és megrokkant munkások elismerő 
megjutalmazása, felavatták az olasz főváros legú
jabb alkotásait.

Leleplezték Bolivár Simon szobrát, amelyet 
a délamerikai köztársaságok ajánlottak fel Rómá
nak. Felavatták a Paganini-villa közkertté átalakí
tott hatalmas parkját, a környező épületek lerom
bolásával szabaddá tett és szép kerttel körülvett 
Angyalvárat. A Viale Aventinon, az Aventino és 
Palatino között elvonuló újonnan készült hatalmas 
útvonalat is átadták a forgalomnak, megnyitották 
a Viale Aventinon levő új, 1391 ágyas AAussolini- 
ról elnevezett közegészségügyi intézetet, továbbá 
leleplezték a Via deH’Imperon lévő Maxentius-bazi- 
lika falán elhelyezett s a római birodalom négy 
különböző korszakát ábrázoló márványba vésett 
térképét. Ugyanazon a napon avatták fel Rómában 
a San Luca-akadémia új székhazát is.

Olaszország más helyein is egész sorát avat
ták fel az új alkotásoknak. Ezek között legnagyobb 
jelentőségű a közvetlen vasúti vonal Bologna és 
Firenze között, mely több órával megrövidíti az 
utat az olasz főváros felé. Az új útvonal azon a 
24 kilométer hosszú alagúton visz keresztül, amely 
egész Európának legnagyobb és legcsodálatosabb 
vasútépítészeti alkotása. Ez az új alagút méltó szim
bóluma a fasiszta Olaszország alkotóerejének. Ez 
az új alagút közelebb hozta egymáshoz Rómát és 
Budapestet.

Az Appenineken keresztülvezető és termé
szeti szépségekben rendkívül gazdag vasútvonalat 
az olasz király avatta fel.

Felavatásra került még Olaszországban több 
jóléti intézmény székháza, a balillák különböző 
vidéki központjai, utak, vasutak, villamosvilágítá
sok, vízvezetékek, hidak és kórházak most befeje
zett munkálatai.

A király osztotta ki az akadémiának irodalmi, 
művészeti és tudományos személyiségek részére 
alapított, összesen 800.000 lírát kitevő nagydíját. 
Anconában az Emmanuele Filiberto nevű cirkálót 
bocsátották vízre.

A p o r k a t a s z t r ó f a  borzalmas csapást mért 
Amerikára. A téli búzatermés java elpusztult, a far
merek éhínség előtt állnak, az állatállomány ve
szendőbe megy. A por- és homokvihar, amely napok 
óta dühöngött az Egyesült Államok középnyugati or
szágaiban, már egészen az Atlanti-óceánig jutott, 
de erejéből semmit sem vesztett. A városokban az 
utcákon alig lehet járni és temérdek sokan meg
betegedtek. A meteorológiai intézetek jelentései k i
emelik, hogy évek óta nem volt ilyen számum és 
az ok kétségkívül a hetek óta tartó rekkenő for
róság és szárazság.

Az egyiptomi tíz csapás egyikének újvilágbeli 
megismétlődésének tekintik azt a porfelhőt, amely 
lassankint végigsepri az északamerikai szárazföld 
túlnyomó részét. A történelem során ezúttal először 
borította el a délvidéki prairiek pora New-York utcáit.

Amerre a porfelhő elvonult, a nap délben is 
elsötétült.

A repülőgépeknek legalább tizenötezer láb 
magasságba kellett felszállni, hogy elkerüljék a foj
tó, poros levegőt, amely behatolt a házakba, üz
letekbe, erős szemgyulladást idézett elő, forgalmi 
baleseteket okozott, pillanatnyilag megvakítva a 
kocsivezetőket.

A repülők jelentése szerint a vidék a magas
ból háborgó iszapóceánhoz hasonlított. Csikágóban 
egy köblábnyi levegőben 308.950 porrészecskét 
számláltak meg. A rochesteri Maio-klinikán a mű
téteket el kellett lialasztani, mert a por a műtöter- 
mekbe is behatolt. Indiana államban hóekékkel 
próbálták az utakat járhatóvá tenni. Sok helyen a 
vízellátás is fennakadt.

Ez az elemi csapás növelte azokat a pusztí
tásokat, amelyeket a tartós szárazság a vetésekben 
okozott. A terméskilátások a legrosszabbak negyven 
év óta. A tizenhét legfontosabb nyugati és közép
nyugati földművelőállamot termés-katasztrófa fe
nyegeti.

A csikavai hársak.
írta: M ik s z á th  K á lm á n .

M ikor 1736-ban Mária Terézia, a szépter
metű főherceg-kisasszony elvette Lotharingi Feren
cet, Magyarországon is sok „Te deumot" mondtak 
el a papok és még több áldomást ittanak a me
nyegző megünneplésére a nemesi renden levők.

Gróf Brunswick Károly, az akkori nógrádi 
főispán, váltig törte fejét, mikép tűnhetne fel az 
udvar előtt. Mert stréberek már akkor is voltak. 
Sőt azelőtt is.

De maradjunk a nógrádi főispánnál, aki sze
rette volna erre az alkalomra derekasan kivágni 
a rezet. Valami nagy lojalitást akart, de ami még
is olcsó legyen. Sokáig gondolkozott, mig végre ki
adta a parancsot, hogy a lakosság emlékfákat ü l
tessen. Ez a lojalitás maradandó is és nem kerül 
pénzbe.

Minthogy roppant száraz esztendő követke
zett, az emlékfák ritka helyen fogamzottak meg. De 
semmi közünk a többihez, a mi történetünk két 
hatalmasan fölpendült hársfáról szól, amelyeket 
nagyságos Lányi Pál úr ültetett el a Porovka ne
vű rétje végében, a csikavai határban. Negyven esz
tendő alatt hatalmas-derekú terebélyes fákká nö
vekedtek, dacára annak, hogy a hársfa lusta, vagy 
gyöngédebben kifejezve, hogy sokáig szeret fiatal
nak látszani Szóval, Lányi Pál megélte, hogy a 
fák lombkoronája alatt tizenkét személyre terített 
asztal lehetett teljes árnyékban.

M int filozófus ember, élete végén elgondol
kozván hosszú pályafutásáról, hogy bár több rend
beli hivatalokat és tisztségeket viselt vala, azt hány- 
torgatá elméjében, vájjon ha nemsokára Isten színe 
elé kerül és a Teremtő azt kérdezi, miféle nyomot 
hagyott a világon, nem volna-e legcélirányosabb 
azt felelni: „Ültettem, uram, két gyönyörű fát a 
Porovka réten és azok ott nőnek, virágozván és 
illatozván, árnyékot nyújtanak az eltikkadt úton- 
járóknak."
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Annyira beleélte magát e gondolatba, hogy 
valóságos kultuszt űzött a fáival. Mindennap elsé
tált a Porovkára, nyesegette, tisztogatta és elbe
szélgetett velők, mint valami értelmes lényekkel. 
Ha valamely gally megsérült, bekente puha gyó
gyító földdel a sebet, hogy ne terjedjen tovább. 
Gondozta nemcsak azt a részüket, amelyik kijött 
a napvilágra, hanem azt is, amely befelé nőtt, mert 
a gyökerek is csak olyan édes gyermekei a fának, 
mint a gallyak, csakhogy ők nem hivalkodnak, ne
kik nem kell a napfény, a szereplés, befúrják ma
gukat szívesen a talajba, sokszor kemény kövek 
közé, hogy onnan táplálják látatlanul az anyjukat, 
meg szép kis gally-testvéreiket odafönn, akik leve
leznek, susognak, virágoznak és ringatják a rajtuk 
ülő madarakat.

De a fák is hálásak voltak iránta. Árnyékot, 
gyógyító teát és pihenőt nyújtottak neki. Sehol se 
tudott olyan édesdeden elszundikálni, mint alat
tuk a fehér márványpadon, melyre ez a mondás 
volt ki vés ve:

„Pihenj meg itt, vándor, ha erre jársz. E fák
nak egy királyné szerelme adott életet, de illatuk, 
árnyékuk a tied is“ .

Sőt az öreg úr megélte azt is, hogy egy napon 
Mária Terézia maga is megjelent a fák alatt és 
meguzsonnált.

A felséges asszony uralkodása vége felé Vá
cott, Migazzi püspöknél töltött vagy két napot s 
hallván az érdekes vonatkozású csikavai hársfákról, 
asszonyi szíve megkívánta azok látását, elrendelő 
tehát, hogy másnap délután oda kocsizik, miről a 
hopmester azonnal értesítse a birtokost, Lányi Pál 
kir. consiliariust.

Hajadonfővel várta öt az ősz gazda a csika
vai hársak alatt, gazdagon terített asztallal, király
néhoz méltó uzsonnával.

Az uralkodónő hosszan, némán nézte az ér
dekes fákat; sok-sok emléket kelthettek azok fel. 
Borongós hangon jegyzé meg, de mégis nyájasan:

— Igen örülök, kedves Lányi,, hogy láthattam 
a fáit. Erősek, szépek. De egyszersmind udvariat
lanok is, mert megmondják nekem, milyen öreg 
vagyok.

Aztán mosolyogva ült le, megízlelte a frissítő
ket, miközben odaszólt Kaunitzhoz:

— Ön ügyes az olyanokban, herceg, vésse 
bele a fákba a névbetűimet.

így lett az egyik fa az „M “ után Mária, a 
másik pedig a „T “ betűből Terézia.

A királyné még vagy félórát töltött ott, vidá
man enyelegve a püspökkel és palotahölgyeivel. 
Távozáskor sajátkezüleg tört le egy illatos gallyat, 
mellyel a felséges arca körül hadonászott, hogy a 
szúnyogokat távoltartsa.

Hanem hiszen ha nem lett volna is becse 
eddig a Lányi fáinak, lenne majd ezután. Száz és 
száz történetke röpködött szerteszét messze vidé
ken a híres uzsonnáról s nem is volt igazi gavallér, 
aki nem szerzett egy gallyacskát a hársfákról, amit 
imádottjának küldjön, hogy tegye az iinádságos 
könyvébe, vagy a poharába a vizitszobában.

Megijedt Lányi Pál. No, ha ez a bolond divat 
így harapódzik, akkor a két fát hamar elhordják, 
szilánkja se marad. Szörnyűség az, hogy még min
dig mennyi ember szerelmes egymásba! Elhatároz
ta, hogy addig is, míg rendes csőszházat építtethet, 
hadd üljön éjjel-nappal egy puskás őr alattuk és 
ne engedje tördelni.

Beteges szeretetébe belevegyült most komoly 
aggodalom érzése is a fák jövője miatt. M i történik 
velük, ha ő nem lesz? Ki gyámolítja őket, ki őrzi? 
Szétszedik, eltördelik. Ripők gyerekek bevagdossák 
a ncvöket, pásztorok tüzet raknak alattok, felgyújt
ják, boldogtalan fráterek felakasztják rajtuk magu
kat, amivel megfertőztetik. »

Lassan-iassan megérlelődött benne az a gon
dolat, amit a halálos ágyán tollbamondott, min
dennemű ingó és ingatlan vagyonát, minthogy iva
dékai nincsenek, fivérének, Lányi Mihálynak Sáros- 
megyében élő fiára hagyván, kivévén a Porovka 
nevű hatvanholdas rétet és négyezer Mária Teré- 
zia-tallérokat.

„Hagyom pedig — diktálta a haldokló — a ré
tet és négyezer tallérokat a két hársfának olyan 
módon, hogy időről-időre a szolgabíró és a csi
kavai plébános neveznek ki kölcsönös egyetértés
ben gondnokot, aki a rét és a pénz jövedelmét a 
hársfák gondozására fordítja. Kívánom, hogy dí
szes sorompó emeltessék a fák körül s amennyi
ben szükségesnek mutatkoznék, külön csősz ügyel
jen rájok.

„Minthogy azonban minden múlandó e földi 
világon, következéskép a fák is, azon esetben te
hát, ha a fák kiszáradva, háború, villám, elemi csa
pások által vagy bármely módon elpusztulnának 
idővel, úgy a rét, mint a nevezett summa pénz, 
mely a váci káptalannál őrzendő, nevezett Lányi 
Mihály ágán élő egyenes leszármazottakat illesse.

„Rendelem továbbá, hogy lelkem az Istenhez 
szállva, porlandó testem a fentemlített fák alá te- 
mettessék, Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek ne
vében Ámen."

* *
*

Úgy negyven év vonult el csöndesen az öreg 
sárgolyóbis fölött, hol annyi fű, annyi fa, annyi 
ember és annyi bogár van.

A két hárs még mindig élt, sőt még nagyobb 
lett. Az alattuk levő sir behorpadt azóta, alig is 
látszott, hogy ott valaha sír volt. Csak a vadmé- 
hek tudnák megmondani, akik ott döngenek fölötte 
és halhattak róla az apáiktól.

A világ megszokik mindent. Megszokta, hogy 
Lányi Pál nincs. A vadméhek megszokták, hogy 
ott sír nincs. A fákat is megszokták a vidéken. 
Eleinte furcsa volt, hogy egy szép rétnek és ka
pitálisnak az urai. De hát az örökös nem tett an
nak idején kifogást — hiszen olyan kicsiség az 
a rét az örökölt háromezer hold mellett, száját se 
lett volna érdemes kinyitni. A hatóság sem bán
ta, sőt tetszett neki. Kiszivárgott, hogy midőn a 
királynő értesült az öreg Lányi különös hagyomá
nyáról, Kaunitzot kérdezte, lehetséges-e meghagy
ni, a herceg mosolyogva felelte:
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— Ha egy virágszálnak leket hét országa, 
miért ne lehetne két hársfának egy rétje?

Hát bizony már akkor nagyon el hervadt vi
rágszál volt a királynő, de a bók friss volt és a ha
tóság respektálta a Kaunitz mondását; a két hárs 
nyugodtan élvezte a maga jövedelmét, — már 
amennyit a tútor juttatott nekik belőle.

Irigyük nem volt, legfeljebb egy-egy szegény 
vándorló legény sóhajtott fel néha alattuk:

— De jó volna feleségül venni valamelyiket!
Maga az örökös már nem is élt negyven év 

múlva. Ameddig élt, nagy úr volt és rá se gon
dolt a csikavai kársakra.

Egy másik fa volt az ő rögeszméje, mely 
különösen szereti a sárosmegyei talajt: a családfa. 
Fényes történelmi ősök és nexusok kereséséből áll 
e betegség. Az ember elképzeli például, hogy g i
liszta vagy kígyó van benne, vagy elképzeli, hogy 
Gara vér folyik ereiben. így vagy úgy boldogtalan 
az illető. Mert keresi, keresi, de soha se találja 
meg sem a Gara vért, sem a kígyót.

A következmény azonban elmaradhatatlan. 
Ha az ember kriptákban turkál a helyett, hogy a 
földet túrná, napról-napra lefelé megy: úgy történt 
aztán, hogy Lányi György megfogyva, eladósodva 
hagyta a birtokát két fiára, Ubulra és Józsefre.

Ubult szerencsésen lelőtték a francia hábo
rúban, mielőtt megházasodott, de már a maga 
birtokrészét elköltötte, családot tehát csak József 
alapított, de József is „terhelt" ember volt, ahogy 
az orvosok szokták mondani. Az ö szenvedélyét 
a pörlekedés képezte. Pörlekedett mindenért, min
denkivel és örökké csak pörlekedett. Pedig ez nagy 
baj volt még akkor, a régi prókátorok vilá
gában, nem oly tréfa dolog, mint most. A régi 
fiskálisok még derék, tekintélyes urak voltak, akik
nek gyanútlanul adta át magát az ember s úgy 
ottmaradt a bőre lassan-lassan a kezeik közt, hogy 
észre se lehetett venni. A mai fiskális már nem 
veszedelmes, mert a mai fiskális teljesen gyanús 
firma, lelketlen, istentelen hírben álló individuum. 
A diplomája olyan, mint a velencei macskák nya
kán a csengetyíi: Vigyázz, mert itt a macska! A 
csengetyűs macska évekig nem eszik galambhúst 
a Szent Márk-téren. A galamboknak egy tollát, ha 
kitépte is, többnyire idejekorán röppennek el. A 
mai fiskális tehát már nem árt nagyon, hanem 
mikor még a diplomája nem volt figyelmeztető 
vészcsöngetyü, az ügyvéd kényelmesen végezhetett 
kliensével. . .

József úr szemlátomást szegényedett. S ami
lyen arányban fogyott a vagyon, oly arányban 
bukkant fel a családi emlékek közül a csikavai kár
sak története.

A csikavai kársak! Bolond egy dolog. Egy 
gyönyörű rétünket tartják vissza, meg egy kapitá
list. Hát hallott már valaki olyat?

Fűnek, fának beszélték. Egész Sáros tudott 
róluk. Némelyik hitte is, némelyik nevette. Mert 
hát új dolog az még Sárosmegyében is, hogy va
laki a fáktól várjon örökséget.

Nyomatott a váci kir. országos

Eleinte csak mint családi kuriózum jött szó
ba a két nógrádi hárs. Orrhangon beszélte el a 
hóbortos Lányi Pál végrendeletét az öreg József 
vagy a fia Károly, aki akkor jogász volt Eperjesen 
s akire az ősi fényből csak a raccsolás maradt. 
No meg a fák.

Később azonban mindinkább kiérzett az elő
adási hangjukból a dicsekedés és a reménység. 
A csikavai fák így, a csikavai fák úgy. Az ördög 
vigye el ezeket a csikavai fákat!

Az ifjú Lányi egy vakációban nem. sajnálta 
az utat Nógrádba s mivelhogy tudott egy kicsit fes
teni, vászonra teremtette a két hársat, hazahozta, 
felakasztották a nagy ebédlőben, a többi családi 
képek közé.

A látogatóknak volt újra mit hallani; most 
már őszintébben adták:

— Ezek azok a bizonyos hársak, öcsému- 
ram, vagy bátyámuram. Egyszer még kisegítenek 
bennünket a sárból.

A kellemetlen vendég aztán rendesen arról 
beszélt, hogy a hársak milyen hosszú életűek e 
földön.

— Hát ugyan meddig élhetnek?
— Öt-hatszáz esztendeig.
— Hm! — sóhajtott magában József úr — 

nehéz lesz kivárni.
A hársak élete ezalatt semmi változáson nem 

ment keresztül. Csuklani nem tudtak, hát a sok 
emlegetés nem bántotta őket. Csendesen, álmodoz
tak messze onnan a Porovka-réten, meg se gon
dolva, hogy a Lányi-családnak immár ők az utol
só oszlopai. Olyan oszlopok, amelyek útban állanak.

De meglehet, hogy a „Terézia" (amelyikbe 
Kaunitz a T  betűt véste be) valami bolondot gon
dolt a következő télen. Mert mikor megjött az új 
tavasz és Mária már rendes szokása szerint kie
resztette a rügyeket, szép lilaszín pattanásokat, 
azalatt a Terézia meg sem moccant. Ámbár ’ iszen 
a Terézia mindig lustább volt, mindig több nap
fény kellett neki, hát eleinte föl se tűnt a késede
lem. Hanem mikor aztán Mária a leveleit is k i
bontotta és Terézia még mindig aludt, az akkori 
gondnok, Poroszkay Mihály uram (tekintetes So
mogyi István szolgabíró úrnak sógora) hallván a 
hírt, nem kis ijedelemmel kocsizott ki Porovkára, 
a valódi tényállást megszemlélni.

Hát csakugyan igazat mondanak; a Terézia- 
hárs kopaszon meredezik az ég felé.

Nagyon elbúsult Poroszkay uram s még a 
kocsi-ülésről kezdte korholni a vén fát:

— Hát mi az ördög az, Terka? Megbolondul
tál, te Terka? Ne okoskodj, Terka! Igyekezz már, 
Terka! (Folyt, köv.)
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