
BIZALOM

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo ly á s á r ó l és a z  em b er a lk o tá s a iró l.

14. szám.___________  V. évfolyam. 1934 július 15.

Minden szerencsétlenség 
közös titka.

Vad viharár vágtat,
Zúgó zord szél seper,
Szörnyű zivatarban,
Földindító zajban,
Elemi nagy harcban:
A gálya megreped.

Még egy véres villám!
A vízszörnyetegek 
Utolsó rohama!
Győz halál hatalma!
A jajgatás néma,...
Mindennek vége van.

A süllyedő roncsra 
Galamb száll. Elrepül.
Gálya kincs-tartalma 
— Arany gyümölcs magva —
Csőrébe takarva:
Épségben menekül.

A nemes rózsapaprika,
a m e ly  H o rg o s  m a g y a r  nevét m eg m en te tte  a z  

elszerbesitéstöl.

Horgoson „visszavált" a Szabadka felöl érkező 
mótorosvonat és az, aki a régi világot is ismerte, 
tudja, hogy ez a visszaváltás Trianon öröksége; a 
vasúti vonal innen Szeged irányába vezet, viszont, 
ha Kanizsa és Zenta felé akartunk utazni, akkor 
Horgoson a Szeged felől érkező vonatba kellett 
átszállni.

Szeged felől most is megérkezik a vonat, 
csendesen, szinte némán gurul be a horgosi állo

másra és odaáll a szabadkai mótoros mellé. Alig 
egy-két utas száll le a néma kocsikból, szó is alig 
hallatszik, az állomáson mégis minden szem a csen
des és néma vonat felé fordul. Magyar kalauz lép 
le a magyar kocsiról. A magyar kalauz egyenruhá
jának szól a sok arraforduló néma tekintet.

Az állomás perronján leányok sétálnak le-fel, 
magyar szó hallatszik mindenünnen. Horgosnak 
nemcsak a neve maradt mindmáig magyar, hanem 
a szive is. Ebben a határra kényszerített község
ben ma is alig találunk szláv lakosságot, pedig a 
szerbek a háború után mindent megtettek, hogy 
főleg az új határok mentén mindent elszlávositsa- 
nak. Az idetelepített dobrovoljácok jórészc is meg
tanult magyarul és a horgosi állomáson legfeljebb 
az egyenruhás emberek, a vasutasok, csendőrök, 
meg a fináncok beszélnek szerbül.

A kis mótorosvonat budapesti gyártmányú 
kocsijai, amelyeket még jóvátétel fejében kapott a 
jugoszláv államvasút, sokáig vesztegelnek a hor
gosi állomáson. Ezalatt útitársaim elmondják, hogy 
a horgosi paprika ma jugoszláv viszonylatban 
ugyanaz, mint magyar viszonylatban a szegedi. 
Nagyrészt ennek köszönhető az is, hogy Horgos 
neve még ma is Horgos és nem valami szerb név. 
A délszláv nacionalisták már jónéhányszor döntő 
rohamot indítottak Horgos magyar neve ellen, eze
ket a rohamokat azonban mindig a — horgosi 
paprika verte vissza. A horgosi paprikának ugyanis 
már a békeidőben is igen jó híre volt s a háború 
utáni időben a délszláv kereskedelem a „horgosi 
papriká“ -t már mint márkás árut tudta külföldre 
vinni. S valahányszor a szerb nacionalisták roha
mot indítottak Horgos ősi neve ellen, az újvidéki 
kereskedelmi és iparkamara mindig megtalálta a 
kellő utat a bánsághoz és ha kellett a miniszter
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elnökhöz is, hogy Horgos neve a régi maradjon. 
Mert az üzlet üzlet és kár lenne a paprikakivitelt 
a szegediek javára visszafejleszteni.

Horgos magyar nevét így védte meg a pap
rika, de nem védte meg a magyar lakosságot attól, 
hogy az iskolákban a névelemzést végre ne hajtsák 
és ahol csak lehetett, be ne szüntessék a magyar 
osztályokat. Nem védte meg a közvetlen szomszéd
ban levő Kamarás-fürdőt sem. A szegediek ked
venc kirándulóhelyén elpusztulnak a régi villák. 
Ide bizony most senki sem jár, sem az egyik, sem 
a másik oldalról, mert a határ közelében járni — 
enyhe szóval: veszedelmes.

E g y  v áro s  n eve  — e z e r  é v  a la t t .

A motoros visszafordul s most elindulunk 
Szabadka irányában. Aztán nagyot kanyarodik a 
vasúti vonal és délfelé vágunk, hogy a Tiszához 
közeledjünk. Ma is, a telepítések után, csaknem 
teljesen tiszta magyar vidék van itt. Szerb szót alig 
hallani, magyar városok és községek húzódnak itt 
a „legmagyarabb" folyó m ellett: AAartonos (a neve 
ma is Martonos), azután a régi Magyarkanizsa, 
(ma Sztárakanizsa a neve) és Adorján, majd Zenta, 
Mohol és a többiek egészen Becséig és Földvárig.

De ne menjünk olyan messze délre. Ne 
hagyjuk el a kis mótorosvonatot, amely a síkság
ról lassan elhúzódik a földsáncok mögött elbújó 
régi városkához, Kanizsához.

Olyan enyhe, erdőben és fában dús vidék 
ez, hogy szinte alig illik  a bácskai rónába, amely 
nyugat felől idáig ér. De Kanizsa mellett megvál
tozik a tájék: a Tisza közelében árnyas, hatalmas 
erdő húzódik és az út, amely Nagykanizsáról a 
bánáti Törökkanizsa felé vezet, hatalmas nyárfák 
sora között, erdő szélén halad és szebbnél szebb 
tájképeket varázsol az utasember szeme elé.

Kanizsa egykori elnevezése még a szláv tör
zsek első átvonulása idején, a honfoglalás előtt 
keletkezhetett, valósiinüleg a Kenéz (fejedelem) 
szóból. Ebből alakult ki a magyar honfoglalás után 
a Keneza, Kenesa s lett Szent István király idejé
ben Rew Kenesa néven fontos átkelőhely. Később 
már Révkanizsa néven ismerték, aztán Ókanizsa, 
majd Magyarkanizsa lett a neve és csak a kilenc- 
száztizennyolcas tragikus fordulat után kapta az 
Okanizsáról szerbre fordított Sztárakanizsa nevét.

A városnak történelmi múltja van. Erre kelt 
át a magyar honfoglalás három vezére is, akik a 
Temesvidéken uralkodó Glád ellen vonultak. Abban 
az időben keletkezett a szomszédos Martonos köz
ség is. Ezerhatvanháromban Salamon király ezt a 
rendkívül böventermő területet a pannonhalmi apát
ságnak ajándékozta és ezt az adományozást meg
erősítette Szent László is. Akkorjában tulajdonkép
pen a most Nadrlján névre átkeresztelt Adorján 
volt a mai város magva és később onnan kerültek 
ki azok az ifjak, akiket 1416 körül a bécsi egye
temen találhatunk. Színmagyar volt akkor is a 
vidék, aminthogy magyar ma is, hiába igyekeznek 
a szerbek telepeseket ideplántálni.

A szerb lakosság egy része a törökjárás idején 
húzódott Kanizsára, ahol a vendégszerető magyarok

körében otthonra talált. Savoyai Jenő hadjárata után 
újra kezdődött ismét a szerb település, amikor 
1694-ben Markovics és Vidákovics György kikül 
döttek jelentek meg a Kanizsán tanyázó Miksa 
bajor választófejedelem előtt, akitől letelepedésre 
kértek és kaptak engedélyt.

Ezernyolcszáznegyvennyolcban csaknem tel
jesen elpusztult a városka: 1313 háza közül 1171 
leégett. A testvérharcban elpusztult a nagytemplom 
is. A kis mezőváros negyvennyolc után teljesen 
újjáépült, magyar lakossága megsokszorozódott 
és 1917-ben mindössze 300 volt a szerbek lélek- 
száma. A telepítés és a tisztviselők idehelyezése 
megváltoztatták a helyzetet. Ma a hivatalos kimu
tatás szerint a szerb lélekszám eléri a kétezeröt
százat, de még ez a szám is messze elmarad a 
magyar lakosság jóval több, mint tízezres lélek- 
száma mögött. E mellett nem szabad elfelejteni, 
hogy a szerb népszámlálás minden nem magyar
hangzású nevet szlávnak könyve! el.

A  n a g y  p r ó b a p e r , a m e ly  lá z b a n  t a r t ja  K a n iz s á t .

Az államfordulat után a katolikus egyházköz
ség tulajdonában lévő iskolaépületeket elvették. A 
város szerb vezetőséget kapott és az iskolaépüle
tet különböző célokra használtatta fel. Több, mint 
tizenöt esztendőnek kellett eltelnie, amíg a római 
katolikus egyházközség elhatározta, hogy vissza
pereli a várostól az elvett iskolaépületeket. Az egy
házközség követelésének értéke két és fél m illió 
dinár lévén, a per indításához több, mint száz
ezer dinár értékű illeték lerovása szükséges, úgy 
határoztak tehát, hogy a két és fél m illiós összeg 
egy töredékéért próbapert indítanak. A zentai já
rásbíróságnál be is nyújtották a keresetet. A pró
baper eredménye fogja eldönteni, hogy a római 
katolikus egyház visszapereli-e az egész értéket, 
vagy pedig veszni hagyja az ügyet. Mert más ki
út nincsen.

Sok súlyos kisebbségi sérelem mellett a ka
nizsai magyarság az iskolaépületek elvételét tartja 
a legsúlyosabb sérelemnek. Jellemző a megfélem
lítés erejére, hogy csak most merik bíróság elé vinni.

Kanizsa magyar lakosságának túlnyomó ré
sze kubikosmunkás és napszámos. Ezek békeidő
ben egyfelől a szomszédos nagybirtokokon kaptak 
elhelyezést, másfelől a kubikosok bejárták az or
szágot s csak ősszel tértek otthonukba. Az állam
fordulat után a nagybirtokokat felosztották a dob- 
rovoljácok között. Ezért is növekedett a szerbség 
száma háromszázról kétezerötszázra Kanizsán. A 
magyar munkásokat pedig kisemmizték, mehettek 
a nagyvilágba koldulni. Mentek is és mennek még 
ma is. A háború utáni esztendőkben főleg Kanizsa 
környéke volt az a terület, amelyet előszeretettel 
kerestek fel a délamerikai fazendák ügynökei és 
innen szállították a pompás emberanyagot a dél
amerikai halálmezőkre. Sok kanizsai vándorolt Dél- 
szerbiába, Belgrádba és Zágrábba is, ahol a hábo
rú utáni esztendők fellendült építkezései során éve
ken át munkát is találtak.

De a kanizsai magyarok szeretik földjüket. 
Ragaszkodnak hozzá s bárhol is dolgozzanak, télen
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visszatérnek a kis vályogkunyhóba, a darabka rög
höz, amely ha kenyeret nem is ad, de idönkint le 
tudják hajtani fáradt fejüket rajta. Csodálatos az 
a ragaszkodás és szeretet, amely a világ minden 

■ részéből visszahajtja a kanizsai napszámost a T i
sza mellé, a kicsiny otthonba, ahol ha sokszor cu
korrépán és földszinti fekete kenyéren is, de élni 
lehet és szeretni lehet. A kanizsai magyarokban 
élő valóság a költő szava:

Áldjon, vagy verjen sors keze 
Itt élned, halnod kell.

Hendrik herceg fehér temetése.
Ezévben másodszor hirdeti már valamennyi 

harang és majd félnapon át tartó percenkénti ágyú
lövés, hogy királyi halottat temetnek. Félárbocra 
eresztett zászlók és tengernyi nép, a messze vi
dék minden épkézláb embere itt nyüzsög Hágában, 
talán a részvét, vagy a kíváncsiság hozta őket ide, 
hiszen királyi temetés alig van egyszer egy életben.

Itt ez már a második. A tömeg minden rész
véte a királynőé, aki alig négy hónapja édesany
ját, most pedig férjét veszítette el. Hendrik, Német
alföld hercege, július 3-án egy szívburokgyulladás- 
nál beállt rohamtól a királyi palotában váratlanul 
elhunyt. „Ha Oranje gyászol, gyászol Hollandia 
is“ írja az egyik lap és ez hű kifejezője a nép 
érzéseinek. Az elhunyt királyi herceg igen nép
szerű volt. Bölcsen távol tartotta magát az állam- 
ügyektől, de buzgón és szenvedéllyel karolta föl 
a Vöröskereszt, a cserkészet és a tengerpartmenti 
mentőegyesület ügyét. Szívvel-lélekke! segített raj
tuk. Emberségességéért, jó humoráért mindenütt 
szerették. Most ott fekszik kettős koporsóban, 
admirálisi egyenruhában és indul a nagy útra, 
Delften, az Oranje-ház ősi temetkezőhelyén át az 
örökkévalóság felé.

Reggel már kilenc órakor megáll a forgalom, 
a temetési menet útvonala óriási körzetben le van 
zárva, az út feketélük az emberektől. Tribünöket 
építettek, ablakokat, üzleteket adtak bérbe, hihe
tetlen összegeket fizettek egy-egy jobb ülőhelyért, 
nem ritka a 6—8 forintos állóhely.

A királyi palota környékét fenntartották a 
magas állami hivatalnokok, polgármesterek részére. 
Az út két oldalán katonaság, rendőrség, csendőr
ség vont kordont, mögöttük szorong a tömeg.

Ragyog a júliusi égbolt, a zászlók halottan 
libbennek néha-néha, a hangulat fenségesen ün
nepélyes. Az egész kép mégsem hat komoran, 
nem érezzük azt a tiszteletteljes félelmet, amelyet 
a Halál egyébként felébreszt bennünk.

• Hófehér lovaktól vont tompa-fehérre zomán
cozott halottaskocsi, fehér a lovak takarója, fejdísze 
és a gyeplő. Fehér selyem a mennyezet, tetején 
ezüstkorona, a bakon fehér lepelre hímzett német- 
alföldi oroszlán, a kocsi négy sarkán fehér strucc- 
toll, fehér a lámpák takarója és fehér a földig- 
érö halotti lepel.

Fehér temetés, ahogyan azt az életvidám herceg 
maga óhajtotta. Egészéleténekgyönyörü szimbóluma.

Pontban háromnegyed tízkor indul a menet.

Katonai csendörség, tábornokok vezérkarukkal, 
törzstisztek, négy század gyalogság zászlókkal, 
vadászok, huszárok teljes diszben, zenekarral. A 
protestáns lelkészi kar, egy fehér koszorús kocsi 
a királyi család virágaival, utána a halottas kocsi, 
kétoldalt kamarások tartják a lepelről lelógó szala
gokat. Ünnepélyes lassúsággal lépked a nyolc fe
hér paripa. Mögötte fehér koszorús kocsik, — az 
egyiken csak két hatalmas koszorú van. Fehér 
orchideák, szekfük, rózsák, nemzetiszínű szala
gon a felírás: „Magyarország Kormányzója". Piros- 
fehér virágú zölddel díszített a másik, szalagján 
arany betűk: „A  Magyar Királyi Kormány".

Udvari fogatok, külföldi uralkodók képvise
lői, a belga királyt öccse, Károly főherceg képvi
seli. Huszárok, tüzérek, gyalogosok hosszú sora, 
2—300 lépésenként katonazene. A feketével bevont 
dobok tompán peregnek, a sok dob az egyetlen 
fekete színfolt az egész nagy fehérségben. Tenge
részszázad és egy szakasz lovascsendörség zárja 
be a menetet, amelynek hossza megközelíti a két 
kilométert.

Ünnepélyes lassúsággal halad a menet a k i
jelölt útvonalon. Tompán puffannak az ágyúlövé
sek, zúgnak a harangok, így közeledik a menet 
Delft felé. Az út kétoldalún ezernyi tömeg. Gyász
indulók hangjai mellett ér be a menet az ősi Delft- 
be. Itt is ember ember hátán. Panaszosan szólnak 
a kürtök, a menet eleje niár fölállt a templom 
előtti téren, a királynő, aki Julianna trónörökösnő
vel más úton jött ide, a kapuban várja a kopor
sót. A bejárat hatalmas fehér lepellel van körül
véve, ezüst-szürke és lila díszítéssel. Kamarások, 
vadászok viszik vállukon a koporsót. A templom 
belseje fehér, ezüst és lila. Az ülőhelyek amfiteát- 
rumszerűen emelkedők, a diplomáciai testület, a 
felső- és alsóház tagjai, udvari méltóságok már 
órákkal előbb elfoglalták helyüket. Zúg az orgona, 
a ravatalt elborítják a koszorúk, majd néma csend
ben mondja el Hobbink, az utrechti teológia ta
nára, gyászbeszédét. Beszél a porig sújtott királyi 
család gyászáról, méltatja a herceget mint köz
vetlen, önfeláldozó, jó embert, aki annyi jót tett 
itt 33 év alatt. Orgonazúgás közben jön a búcsú 
pillanata. Majd elindul a koporsó, emberi vállakon, 
az Oranje-család kriptájába, ahová csak a királyi 
család tagjai mennek már be. Tizenöt hete, hogy 
itt járt a gyászoló királynő, a gyászoló unoka és 
maga Hendrik herceg is, most őt kisérik utolsó 
nyugvóhelyére. Negyvenhárom évig néma volt ez 
a templom, csendben nyugodtak az Oranje herce
gek, III. Vilmos, Emma anyakirálynő férjének te
metése óta senki és semmi sem zavarta nyugal
mukat, most négy hónapon belül ez a második 
királyi temetés.

A gyászoló Hollandia szívének egész részvé
tével fordul a lesújtott királynő, a gyászoló fele
ség és gyászoló leánya felé. Oranje gyászol, gyá
szol Hollandia.

A tömeg oszladozik, a harangok zúgnak, a 
delfti Új-templom Isten bölcs akaratával sokáig 
zárva marad. Ezért és a királyi család lelki meg- 
béküléséért, vigaszáért imádkozik egész Hollandia.
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A fájdalommérőn 
megmérték érzékenységemet.

M i t  m o n d  a  fá jd a lo m m é rö k é s z ii lé k  a m e r ik a i  és egyb en  
• m a g y a r  f e l t a lá ló ja ?

Oh tudomány! Oh technika!
Az ember szinte naponta elámul egy-egy 

vívmányának, ötletének újabb és újabb termékén. 
Fájdalommérökésziilék! Íme az új vívmány! Kö
nyörtelenül logikusan alkalmazkodik a mai kor 
szelleméhez.

Úgylátszik, vége a bizonytalan és relatív szó
lamoknak, hogy „falra mászik fájdalmában1', avagy 
„üvölt fájdalmában" és így tovább. A tudomány
nak kevesebb líra és több pontosság kell.

Amikor elolvastam a rövid tudósítást az or
vosi technika legújabb vívmányáról, elárulom, — 
bár nem vagyok hypochonder — testem különbö
ző részein fájdalmakat kezdtem érezni. így jöt
tem a gondolatra, mi lenne, ha . . .

Felkerestem Gluzek Lóránt dr-t, a fájdalom- 
mérőkészülék feltalálóját. Mielőtt azonban jövete
lem lényeges tárgyára tértünk volna, Gluzek dr 
először is a fájdalonimérökészülék amerikai és ma
gyar feltalálójának kapcsolatáról adott felvilágosítást.

— Néhány napilap, — mondotta — azt írta, 
hogy készülékem tökéletesített kiadása egy ame
rikai felfedező szerkezetének. Ez megfelel a való
ságnak, hiány a beállításban csak ott van, hogy 
az amerikai és a magyar feltaláló egyszemélyben én 
vagyok. Mostani készülékem tényleg tökéletesített 
kiadása az Amerikában forgalomban lévő régebbi 
készülékemnek.

Gluzek Lóránt dr ezután találmányának célját 
és rövid ismertetését a következőkben foglalta össze:

' — A modern orvosi tudománynak mindezi- 
deig nem sikerült a fájdalom tünetét tárgyilagosan 
kezelni. A fájdalomérzetre vonatkozó kísérletek ab
ból indultak ki, hogy az érzékenységet meghatá
roztuk és a fájdalom fokát lemértük. Ezeknél a 
kísérleteknél a legnagyobb nehézség az volt, hogy 
csak egyetlen tényezőt ismertünk: az alkalmazott 
és nyomásmennyiséget.

— Az én eljárásom két tényezőt vezet be, 
a fájdalomkeltö nyomás mennyiségét és az e fáj
dalmat megszüntető nyomást.

A  „ S e n s a m e -m é te r“ b e lá th a ta t la n  le h e tő s é g e i.

— Hat évvel ezelőtt kezdtem a kísérleteket 
arra vonatkozólag, hogy megállapítsam: az egyének 
mekkora behatást éreznek fájdalmasnak. Készülé
kem, a „Sensatio-méter" (érzésmérő), az egyén 
bemondását pontosan tudja hitelesíteni. A készü
lékkel való kutatások során rájöttem, hogy a fáj
dalom okának lényege legtöbb esetben az érző 
idegekre ható nyomásemelkedés. Amerikában, de 
főleg most itt Magyarországon ezrével mértük a 
különböző fájdalmakat és igen értékes felfedezé
seket tettünk, amelyek nagyrészét a vizsgálatokat 
támogató kiváló magyar orvosprofesszoroknak kö
szönhetem.

— Az érzékenység és fájdalom mérésére már
is tisztáztam az eddig érthetetlen és gyakori ese

teket, ahol a beteg súlyos betegsége ellenére nem 
panaszol fájdalmat és amiatt későn kerül megfe
lelő orvosi kezelésre. Sokszor megtörténik például, 
hogy a gyomorfekélyes csak akkor érez fájdalmat, 
amikor a fekély átfúrta a gyomorfalat. A mérések 
szerint a fájdalom abszolút értéke az eset súlyos
ságával arányos.

— Amerikai készülékem a fájdalom direkt 
mérésére nehézkesnek bizonyult. Sikerült azonban 
a műszert tökéletesíteni és a „Sensame 27“ néven 
ismert magyar találmány a tudományos követelmé
nyeknek megfelel.

A  k ís é r le t i  a s z ta lo n , a „ S e n s a m e  2 7 “ a la t t .

Gluzek Lóránt dr ezután előveszi a fájdalom
mérőkészülékét. Az amerikait és kézigyártású, leg
újabb készülékének modelljét. A szerkezet külalakra 
kisebbméretű mikroszkóphoz hasonlít.

—  Ezen a készüléken, — magyarázza Gluzek 
dr — a nyomásadagolás automatikusan történik 
és az ellennyomást szolgáló légnyomással műkö
dő gumikorong a fájdalomnyómást szolgáltató rúd
ra támaszkodik. Próbáljuk ki a készüléket?

Megadóan bólintottam. (A tudomány oltára 
áldozatot kíván.) Rászereltük tehát sípcsontomra 
a készüléket.

Az óraszerkezet mozgásba jön és a fémten
gely megkezdi egyenletes, lassú, nyomó működé
sét. A tompa fájdalom érzése csakhamar jelentke
zik. Ekkor a légsűrítéssel működő gumikorong le
nyomása által a fájdalom érzete fokozatosan meg
szűnik. M ihelyt azonban a gumikorong nyomása 
szünetel, a fémkorong nyomásának fájdalma ismét 
jelentkezik.

A kísérletnek már vége is van.
— Az ön fájdalomküszöbe 1400 gramm nyo

más körül van, — mondja Gluzek dr, majd meg
nyugta tó ig  hozzáteszi: — ez egy normális ember 
átlagos mértéke. Ugyanis 1400 gramm nyomásra 
érez a normális átlag fájdalmat és ennek a nyomás
mennyiségnek kétharmadára, vagy ugyanannyival 
szüntethető meg a fájdalom. Az abnormálisán érzé
keny ember már 500 gramm nyomásnál reagál, aki v i
szont 2500 gramm nyomáson túl nem érez fájdal
mat, veszedelmes idegtompulásban szenved, vagy 
az érzést vezető csövek kerültek pusztulásba.

Dobogó szívvel búcsúzom el Gluzek Lóránt 
dr-tól, azonban örömben is higgadtan és nyuga
lommal, aminthogy az egy normális átlagos fájda
lomküszöbű emberhez illik .

Világ folyása.

E g y  m a g y a r  t u d ó s  n a g y j e l e n t ő s é g ű  k í
s é r le t e i  a  c u k o r b e t e g s é g  g y ó g y í t á s á n á l .  Az
egész nemzetközi tudományos világ érdeklődésének 
központjában áll hermányi Sztankay Aba dr deb
receni egyetemi magántanárnak a kísérletezése, 
amellyel segít a cukorbetegségben szenvedőkön. 
Sztankay Aba vegyész és fiziológus, aki Debrecen
ben orvosok közreműködésével folytatja kísérleteit,

^ A S )
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amelyekről a külföldi szaklapok is elismerően em
lékeznek meg.

Most Sztankay Aba egyetemi magántanár a 
Cukorbetegek Lapjában nyilatkozik kísérleteiről s 
a többi között ezt mondja:

— Évszázadok óta használja a nép külön
böző betegségei gyógyítására a kovasavakban dús 
növényeket, mégis alig pár évtizede annak, hogy 
orvostudósaink tudományos alapon foglalkoznak 
különböző organikus és nem organikus vegyületei- 
nek gyógyszerhatástani vizsgálataival. Megállapí
tottam, hogy amíg egyszerű anorganikus ve gyü l
tek a vizelet-és vércukormennyiségre csökkentöleg 
nem hatnak, addig a kolloid anorganikus és orga
nikus kovasavvegyületek, különösen a betegség 
enyhe eseteiben erős cukorcsökkentő hatást fejte
nek ki a szervezetben. Arra a megfigyelésre jutot
tam, hogy a cukorbaj keletkezésénél nagy szerepet 
játszó hasnyálmirigyek, a máj, vese, az összes em
beri szervek és mirigyek közül legmagasabb kova- 
savtartalommal bírnak. Nagyon valószínű, hogy a 
cukorbetegséget ezen szervek kovasavtartalmának 
csökkenése idézi elő s ha ez így van, úgy megfelelő 
kovasavtartalmú gyógyszerekkel módunkban áll 
ezeknek a szerveknek kovasavtartal mát fokozni és 
a beteget gyógyítani. A debreceni kísérletek, ame
lyeket Barna László dr és Piroska Árpád debreceni 
orvosok végeztek, szép eredményt mutatnak.

Megkérdeztük az ügyben Ernszt Zoltán dr 
tanársegédet, a cukorbajok alapos ismerőjét, aki a 
következőket mondotta:

— A Cukorbetegek Lapjában megjelent cik
ket átolvastam és igen érdekesnek találom, azonban 
végleges véleményt ezek alapján formálni nem lehet, 
mert részletes statisztikát az összes kezelt esetek
ről nem közöltek. Továbbá a vizsgálatok eddig 
csupán ambuláns betegeken történtek, amikor is 
különböző ellenőrizhetetlen hibaforrások csúszhat
nak be. Különböző kovasavvegyületeket más beteg
ségek, így tüdőbaj és érelmeszesedés eseteiben 
használtak. Kívánatos volna a vizsgálatokat k lin i
kán fekvő betegeken tovább folytatni. Mindenesetre 
örvendetes, hogy Magyarországon ilyen nagyjelen
tőségű kísérletek indultak meg és remélhető, hogy 
sikerre fognak vezetni.

L o r d  R o th e r m e r e  é d e s a n y j a  e m lé k é r e  
h a t a lm a s  p a r k o t  a j á n d é k o z o t t  a  lo n d o n i  g y e r 
m e k e k n e k .  Lord Snell, a londoni grófi tanács el
nöke ünnepélyesen megnyitotta azt a 14 hold k i
terjedésű parkot, amelyet London egyik északi 
kerületében lord Rothermere, a magyarok legna
gyobb barátja ajándékozott az angol fővárosnak, 
néhai édesanyja emlékének megörökítésére. A par
kot, melyen azelőtt a Betlehem-kórház épületei 
voltak, lord Rothermere 155.000 fontért vette meg. 
Lord Snell meleg szavakban fejezte ki az angol 
főváros közönségének háláját lord Rothermere fel
világosodott emberbaráti bőkezűségéért. E nélkül 
— mondotta — a londoni gyermekek nem élvez
hetnék a park és a játszótér örömeit. Lord Rother
mere, aki nővére, lady King kíséretében jelent meg 
az ünnepségen, rövid, meghatott hangú beszédé

ben kegyelettel áldozott édesanyja emlékének, akit 
a család jó szellemének nevezett és örömét fejezte 
ki a felett,, hogy anyja nevében élvezetet nyújtha
tott a kerület gyermekeinek.

Évszázadok em léké t ő riz té k  és hosszú 
évtizedeken keresztül függtek a szatmári városháza 
tanácstermének falán magyar festőművészek kitűnő 
vásznai. Ott voltak ezerkilencszáztizennyolcig. És 
ott függtek tizennyolc után is. A napokig. Amikor 
is a román városi tanács levétette a falról a fest
ményeket és lomtárba rakatta valamennyit. Lom
tárba, porba, szemét közé — Feszty, Benyovszky, 
Berkes, Hegedűs László nagyszerű alkotásait, ösz- 
szesen huszonöt magyar festő felbecsülhetetlen ér
tékű képét. A szatmári magyar föld néhány éve 
nagyon forró, az igazság erejétől napról-napra 
tüzesebb. Szatmár idegen tanácsát és az összes 
idegen tanácsokat s hatalmasságokat Erdélyben 
úgy gyötri minden magyar kép, szó, jel, emlék, 
mint a legkínzóbb éjféli vízió. Felháborító és ököl
beszorító, ahogy ezek az idegen és bitorló hatal
masságok bűntudatuk és elfojthatatlan félelmük 
vízióitól meggyötörve és megvadítva eszükvesztetten, 
vakon és önkívületlenü! vagdalkoznak, törnek, zúz
nak, rombolnak maguk körül, — s elpusztítanak 
közben olyan felbecsülhetetlen és pótolhatatlan ér
tékeket, amelyekben évszázadok kultúrája, élete, 
munkája öltött látható testet. Az emlékeket és emlék
műveket elpusztíthatják a pillanat hatalmasai, de 
azok a századok, amelyekre ezek a jelek emlékez
tetik a ma élőket, — azok a magyar századok áll
nak, hatnak és éltetnek. A magyar múlt és a ma
gyar igazság elpusztíthatatlan, eíkótyavetyélhetetlen, 
— és csak a strucc és a háborgó lelkiismeret dugja 
a valóság elől homokba a fejét.

S ü l ly e d ő  u s z á ly  i z g a lm a s  m e n t é s e  a  D u 
n á n  a  M ű e g y e t e m  e lő t t .  A napokban egy uszály
hajó léket kapott a Dunán és csak a tűzoltók más
félórás munkája tudta az elsüllyedéstől megmen
teni. A szokatlan látványnak óriási közönsége volt, 
a Műegyetem előtt lévő rakparton sok százan álltak 
a forró napsütésben és nézték, hogyan mentik meg 
a Z. A. P. T. T. 27. számú uszályhajót.

Negyedkettőkor ért a hajó a Műegyetem elé. 
Az RBHV jelzésű mótoros vontatta. Mint később 
kiderült, a mótoros nem lassított és mert attól félt, 
hogy a Műegyetem előtt működő daru uszályainak 
nekimegy, hirtelen kidobta a vasmacskát. Á vas
macska azonban nem merőlegesen érte a Duna 
medrét, hanem ívben repülhetett, mert beleakadt az 
uszály testébe, amelybe hatalmas lyukat fúrt. P il
lanatok alatt vízzel telt meg az uszály. Hajósai se
gítségért kiáltoztak. A parton dolgozó rakodómun
kások siettek a hajóra, amely 280.000 kilogramm 
kavicsos homokot szállított. A tűzoltóknak, men
tőknek telefonáltak, közben a munkások lapátolni 
kezdték a homokot a Dunába. Természetesen ez 
nem nagyon használt és amikor a tűzoltók Szilvay 
Kornél tűzoltófötiszt vezetésével a Műegyetem elé 
vonultak, a hajóból már nem látszott több tiz cen
timéternél, a többi része a víz alá süllyedt.

Röpködtek a vezényszavak a Duna partján, 
pár pillanat és már állt a nagy szivattyúgép a pár
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tón, a csövek az uszály testében és nagy zakatolva 
szivattyúzták a vizet a hajóból be a Dunába. Köz
ben negyven főnyi munkássereg dolgozott az uszá
lyon : a homokot lapátolták tovább a folyamba és 
ásva kutattak a homokhegy alatt a vasmacska ál
tal okozott lék után. Félhárom volt, amikor meg
találták a nyílást. Hatalmas fahasábokkal és rongy
darabokkal tömték el. Ekkor már biztos volt, hogy 
megmenekült a hajó és megmentették a rakomány 
legnagyobb részét is. Három óra előtt néhány perc
cel elvonultak a tűzoltók, a vasmacskát felhúzták. 
Az uszály homokrakományát a Műegyetem előtt 
a rakodópartra hordták ki, mert hivatalos vizsgá
lat indul, hogy kinek vagy minek a hibájából sé
rült meg a hajó.

A z  É s z a k a m e r ik a i  E g y e s ü lt  Á lla m o k a t
búzakatasztrófa fenyegeti. Hír szerint a világ leg
nagyobb búzatermő állama még a jövő nyár előtt 
búzavásárlóvá lesz, mert termése rosszabbnak ígér
kezik, mint a kilencvenes évek eleje óta bármikor 
volt. A világ búza-betegségének az Egyesült Álla
mok az oka, az növelte búzaterületeit mind na
gyobbra, nem törődvén vele, hogy ezt az alapjá
ban véve kicsiny értékű terményt csak dömping
áron, csak mindenkinek másnak a kárán lehet majd 
értékesíteni, ha a termelés egyszer túllépi a saját 
szükséglet kereteit. Most a súlyos válságból meg
tanulhatja, hogy a természet erőivel nem lehet da
colni. Az eredményes túltermelés is megbosszulja 
magát.

B e b a lz s a m o z t á k  Z o r o  A g a  s z iv é t .  Lon
donból jelentik: Zoro Aga, a világ legöregebb em
berének holttestét Eyub temetőjében helyezték örök 
nyugalomra. Ebben a temetőben csak a mohame
dán történet hőseinek hamvai pihennek. A halott 
szívét, veséjét és belső szerveit a temetés előtt 
kivették és bebalzsamozták. A halál oka az or
vosok megállapítása szerint urémia volt, de a 
tüdő és a vese is tiidővésznyomokat mutattak. 
Az orvosok véleménye szerint az elhúnyt száz
két éves volt.

A h a t lá b ú  m a la c . Az emberek szeretik a 
csodákat, akár égi tünemény, akár hatlábú malac 
formájában. Ilyen csodája van most a Nyíregyháza 
közelében lévő Barabás községnek, ahol egy gaz
dának a kocája hatlábú malacot ellett.

Természetesen az esetnek híre ment és sokan 
tódultak megnézni a ritka látványt. Állandóan nagy 
tömeg derült az ól előtt, úgyhogy a gazda alig 
győzte fogadni a vendégeket.

így ment sokáig szépen, barátságosan. A gaz
da eleinte még büszke is volt, hogy az ő portá
jára milyen szokatlan látványosság vonzza a népet. 
Emelkedett a híre, tekintélye, hiszen a szomszéd 
falvakból, messze vidékekről is fölkerekedtek, csak
hogy lássák a malacot.

Ám egyszer a gazda mégis csak megelégelte 
a puszta és haszon nélkül való dicsőséget és ki
tört belőle az üzleti szellem.

Úgy okoskodott, hogy a csodát sem muto
gatják ingyen, táblát akasztott ki a kerítésre, amelyen 
ez a felirat állott:

„ It t  látható a hatlábú malac! Két fillérért 
megnézhető."

Az egyik unokáját nyomban kinevezte pénz
tárosnak, aki kiült a kapuba és beszedte a kraj
cárokat. Akárcsak valami cirkuszigazgató.

A Barabásról érkezett legújabb jelentések 
arról számolnak be, hogy az emberek szívesen f i
zetik le a két filléreket.

Hát hiába, csak fel kell ismerni, minek van 
konjunktúrája. És a fontos az olcsóság, a filléres 
látványosság. Még most is emlegetik az egyik kis 
alföldi városban a régi históriát, hogy milyen szí
vesen fizettek a vásárosok, amikor valaki sátrat ál
lított föl és kiírta a bejáratra:

„A  magyarok bejövetele. A bejövetel két fillér."
Aztán, mikor benn voltak az emberek, akkor 

nem láttak a sátorban semmit, csak egy másik 
ajtót, amelyen ez a felírás volt:

„A  magyarok kimenetele."
Áz emberek nem haragudtak. Nevettek. És 

ez megért két fillért.

A csikavai hársak.
Irta: Mikszáth Kálmán. (Folytatás.)

Behúnyta a szemét és vadul rángatta a fűrészt 
a végkimerülésig, egész gödröt vájva a csizmája 
sarkával, nekifeszítvén lábát a megrepedezett szá
raz talajnak.

Egyszerre eleresztette a fűrészt, kétségbeesett 
sikoltással rogyott térdre, Toportyán pedig a fű
rész gyors eleresztése folytán hanyatt vágódott, 
kiszakítván a fűrészt is mély vágányából, de csak
hamar felugrott és a fa túlsó oldalán termett a 
nyöszörgő Lányi mellett.

— Az istenért, mi baja történt, ifjú uram?
Annak a foga vacogott és reszketett, vonag-

lott a teste, alig birt szólni:
— Jaj, segítség! A halott fogja a lábamat. 

Be akar húzni. Segítség, Toportyán, a halott . . .
— Miféle halott? Miket beszél az ifjú úr? 

Térjen magához!
De amint közelebb vizsgálta a dolgot, rájött, 

hogy a fa alatt levő régi sír behorpadt! (túlságo
san megfeszítette benne a lábát), a föld engedett, 
besüppedt s a Iába belecsúszott a sirgödörbe.

— Ejnye no! Ez bizony kellemetlen dolog. 
De hát nem boszorkányság. Ahol sír van, ott lyuk 
is van. Ahol pedig lyuk van, ott a föld felülete 
könnyen enged.

Károly úr csakugyan hajmeresztő, keserves 
helyzetben volt. Amint egyet mozdult, a sír mind 
tovább omlott s az üreg egyre nagyobb lett. At
tól lehetett tartani, hogy a felső testével is beleesik.

— Fogózkodjék a karomba — biztatta Topor
tyán. — így ni.

Lányi görcsösen kapaszkodott a vállába, mi
re az erős Toportyán egyetlen rántással kiemelte.

— Hopsza! No lássa, nincsen semmi baj. 
Csak nem kell mindjárt megijedni.
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De szegény Lányi nem volt se holt, se eleven; 
szerencse, hogy a sötétben nem láthatta Toportyán 
az arcát, mert bizonyára nem volt annak most 
emberi formája.

— A lábamat fogta, ha mondom — dadogta 
összezsugorodva, remegő hangon. — Éreztem a 
hideg, síri kezet, amint fogott vele.

— Ej, bolondság, bolondság! Képzelődés az 
egész. Tessék elhinni, hogy képzelődés.

De azért maga is fázott és szepegett egy ki
csit, mert ez mégsem egészen tréfadolog. És bár
mennyire bátorította is az úrfit, hogy aki egyszer 
meghalt, nem ébreszti azt fel semmiféle fűrészelés, 
azért mégis szükségesnek tartotta mentegetődzéskép 
amoda is szólni egyet-kettőt.

— Hiszen nem bántanánk mi a fát, kérem 
alásan, dehogy bántanánk, ha nem volnánk kény
telenek vele. Hiszen tudjuk mi jól, hogy kedves 
volt az a jó tekintetes úrnak, aki ültette valamikor, 
de a rokona is kedves volt, mert kettőjük közt 
osztotta meg vagyonát. Az egyik az idők folyamán 
elköltötte, amije volt, a másik el nem költötte. No, 
mostmár aztán okvetlenül veszni kell valamelyiknek, 
hát azt a tekintetes úr is beláthatja, hogy az a 
valamelyik a fa legyen.

Meglehet, belátta az alant porladozó tekintetes 
úr, mert többé nem tett semmi kísérletet a meg
akadályozására.

De hát ebben nem lehet föltétlenül bízni. Nem 
árt egy kis elővigyázat. Károly úr tehát, amint 
ismét összeszedte magát annyira, hogy folytathatta 
a fűrészelést, helyet cserélvén, átment a fa túlsó 
oldalára, ahol az imént Toportyán állt.

A lig egy félóra múlva végre inogni, recsegni 
kezdett a fa.

Károly úr rémülten ugrott el onnan, mert nem 
tudta, merre fog dőlni. Futott-futott vagy ötven 
ölet. Ott aztán behunyta szemét, bedugta füleit az 
ujjával, hogy ne lásson, ne halljon semmit.

Toportyán fogta a fejszét s néhány csapással 
megadta az esés irányát s a híres komposszesszor 
fa a földet megdobogtató robajjal terült el a ned
ves fűben.

Mély síri csönd támadt a tompa zuhanás után, 
csak a csikavai erdő zúgott messziről borzalmasan, 
haragosan.

A hold kibukkant fényes sápadt arcával, 
mintha mondaná:

— Látlak.
*

— Most már szedjük az irhánkat, ifjú uram, 
én< is azt mondom, mert a fa nagyot szólt, mikor 
esett; pásztorok, csőszök, legeltető sihederek meg
hallják a mezőben s még elénk kerülnek, baj tá
madhat belőle.

Futottak az erdő felé.
De hajh, az erdő fái úgy látszottak messziről, 

mint feléjök rohanó kisértetek. Azaz így látta Lányi 
Károly. Fantasztikus alakok voltak ezek, ismerős 
emberek és ismeretlen, soha nem látott szörnyek,

az egyik fa szakasztott olyan volt, mint az egyik 
elhalt eperjesi tanárja, Szamatóczky Márton, sze
me, arca, bajúsza, torzonborz üstöké, mind, mind 
tökéletesen kirajzolódott gallyaiból, ágaiból, még a 
kezét is úgy tartotta ütésre, ahogy ő szokta, ugyan
az a mozdulat . . . egy nagy virgáccsal szaladt 
eléje ütésre készen. Aztán jött egy boszorkány, két 
seprőt lógatva a két kiterjesztett kezében. Ezt a 
vén banyát is ismerte. Kofa volt valamikor Eperje
sen. Aztán egy huszár alakja bontakozott ki, disz
nón ülve, kivont karddal látszott nyargalni eleibe, 
hogy legázolja, hogy nyakát elvágja. Hejh, ször
nyű volt ez! Amonnan egy medve csörtetett, kiol
tott nyelvvel. (Ez egy bokornak volt a figurája.) 
És ahány fa, annyi szörnyeteg. Faunok, sárkányok, 
Medúza-fők, egy óriási kecske szárnyakkal egy lá
bon futott, s ami mindennél vérfagyasztóbb, irtó
zatosabb volt, az alakzatok mögött a hajdani kas
sai hóhér, Skrobanek János (akit gyermekkorában 
látott Lányi egy akasztásnál) lépegetett kimérten, 
messziről fenyegetőzve az ökleivel.

— Mihály, Mihály, én nem megyek az erdőbe. 
Nem megyek, nem megyek.

S állva maradt az ugaron.
— Hát mit akar tenni? — förmedt rá Topor

tyán bosszúsan.
— Inkább itt maradok, megvárom, amit a 

sors hoz, inkább megfordulok és megyek a faluba 
házak közé, emberek közé, de én az erdőbe nem 
megyek.

— No csak az- kellene. Hiszen ha a faluba 
megy, minden kisül. Aztán ott vár a kocsink, hát 
oda kell menni.

— Nem mehetek, Mihály. A fák bosszút 
állnak rajtam. Fenyegetnek. Nincs erőm oda
menni.

Toportyán visszatért hozzá, megfogta a ke
zét, hideg volt, mint a jég és reszketett az övében. 
Halotti sápadtság terült el arcán, a szemei kidül
ledtek s az irtózat, a téboly fénye szaladgált ka
rikáikon.

— Jöjjön, jöjjön! Szent Isten, csak nem vesz
tette el az eszét . . .

S vonszolta magával erőszakkal, árkon, ba
rázdán, tüskén keresztül.

Az örökkévalóságig tartott, míg a kocsihoz 
jutottak. A tót paraszt nyugodtan aludt a kocsi ülé
sén, úgy hortyogott, hogy a madarak, mókusok 
meg se moccantak. Nyilván találgatták maguk közt, 
milyen új vadállat lehet az.

— Hej, Zvarina! Talpra, Zvarina! — kiáltott 
rá Toportyán. — Egy, kettő, három, indulunk. 
Üljön fel, ifjú uram!

Az ugyan nem bírt volna magától fölülni, úgy 
kellett fölemelni, mint a gyereket: a kiállott izgal
mak beteggé tették.

Zvarina felriadt, hamar elkészült, s közibe 
vágott a két fakó lovacskának.

— Csak sebesebben, sebesebben! — sürgette 
idegesen Károly, aki behúnyt szemmel ült ott fehé
ren, mint egy kisértet.
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Kivette zsebéből minden aprópénzét s oda
adta a szekeresnek.

— Ez mind a tied, de vágtass, úgy vágtass, 
amint bírsz.

Zvarina most már megeresztette az ostort s 
a két ló elkezdett rohanni eszeveszettül, mint a 
mesékben azok a kócos, girhes táltosok, akik pa
razsat esznek, felhőt isznak.

Amint így villámgyorsan gurult a kis ekhós 
szekér a keskeny erdei úton, melyre cserfák, nyír
fák borultak, egyszerre csak odavágódott egy gally 
a Lányi Károly szeme közé.

Fájdalmasan szisszent föl. Toportyán odapil
lantott. Hát vér folyt a gazdája arcán és a szem, 
a jobb szem, nem volt többé sehol, csak a puszta 
üreg meredezett a pilla alatt, melyből véres nedv 
szivárgott.

— Huh, a teremburáját! — kiáltott fel To
portyán kétségbeesve. — A gally kiütötte az úrfi 
szemét. Á llj meg, Zvarina, állj meg!

Leugrott és vizet hozott kalapjában az út 
alatt csörgedező patakból, kimosta a szem helyét 
és bekötötte egy kendővel.

— Jaj nekem, jaj nekem —  siránkozott. — 
Hogy megyünk most már haza? M it mond a sze
gény tekintetes asszony? (A kezeit tördelte, haját 
tépte.) A legszebb legény volt a megyében, de 
még azon túl is. Minek is engedtem az erdőn 
menni szegény kis gazdámat, mikor érezte, mikor 
tudta, hogy a fák bosszút forralnak ellene.

— Még most is fenyegetnek, Toportyán — 
nyöszörögte. — Látom a másik szememmel.

A tót kocsis is megrendült, sopánkodott, át- 
kozódott, fejét vakarta és elmagyarázta, hogy a 
gally először a lőcsben akadt meg és megfeszülvén, 
onnan csapolt roppant erővel a fiatalember arcá
ba: Ejnye, ejnye! No, az bizony baj. Kivált, ha az 
ember leánynézőbe megyen.

— De talán már nem is megyünk? — kér- 
dé együgyű kíváncsisággal.

— Hallgass és hajts tovább! . . .
De a Zvarina jó szive nem tűrhette, hogy 

hátrahajolva, mindenféle füveket és zsírokat ne 
tanácsoljon, a szemre s egyébként is ne vigasztalja 
utasait.

— Hiszen persze, nem jól esik az embernek, 
ha az egyik ablakát beverik, mivelhogy csak két 
ablaka van. De ha meggondoljuk, hogy az egyik 
ablakon éppen annyit lát, mint amennyit kettőn 
látott, hát akkor már mindjárt nem olyan baj, 
hogy beverik.

— Hallgass, hallgass, Zvarina. Ne beszélj 
nekünk bolondokat.

*

Lányit haza az anyjához hozta Toportyán, 
ama Zvarina nevű losonci fuvaros szekerén. Ott
hon hetekig tartó ideglázba esett s élet-halál közt 
lebegett sokáig. Az eperjesi orvos, aki gyógyította,

nem sok reményt kötött hozzá. „Ha megél is — 
mondá — nehezen lesz épeszű ember". Lázálmai, 
borzalmas víziói, fantazmagóriái baljóslatú sejtel
meket ébresztettek.

De nem lett semmi baja, mert kisdiák korom
ban Rima-Szombatban magam is ösmertem őt. 
„Diákverő Lányinak" nevezték közönségesen. Sá
padt, magas, meghajlott derekú öregúr volt, foglal
kozására írnok a megyeházán (mondták, hogy gyö
nyörű írása van). Arca szép lett volna, de az na
gyon elcsúfította, hogy csak egy szeme volt. Kopott 
ruhában, meglapulva, félénken járt a házfalak mel
lett télen-nyáron át egy vastag pamutból kötött piros 
és zöld kendőbe becsavart nyakkal, egy vasbotra 
támaszkodva és két sárga kutyát, két kedvencét ve
zetve elágazó zsinóron.

Minket diákokat érdekelt mind a vasbot (mert 
akkor nagy háborúink voltak a csizmadia-legé
nyekkel), mind a két kutya, kiket Párisnak és 
Londonnak nevezett. S minthogy az öreg írnok 
szemben lakott a gimnáziummal, volt sok incsel- 
kedés, imposztorság a kutyákkal. Az írnok szenve
délyesen szerette kutyáit és miattuk meggyűlölte 
lassan-Iassan a diákokat, akik a kutyákat haji- 
gálták.

Szóval, egy soha el nem múló elenségeskedés 
támadt a diákok’ és Diákverő Lányi közt. Sok 
diákgeneráció az öreg írnokon tanult meg versel
ni, gúnyolódó pentametereket és hexametereket ka- 
nyarítván, melyeket skandálva kiáltoztak utána.

Dühbe jött ilyenkor s vasbotjával kergette 
meg a diákokat, egyet-kettőt meg is dögönyözött 
néhanapján.

De az okosabbak tudták a módját s elfutottak 
előle a Perecz József uramék nagy diófája alá. Oda 
nem mert elmenni a félszemű írnok. A diófa salva 
gvardia volt, mint a szenteltvízzel elkerített kör, 
ahová az ördög be nem juthat.

Az öreg diákok kitanították a „golyhókat" 
erre a különös arkánumra.

— Csak szaladjatok a legközelebbi fa alá. 
Oda ő nem mehet. Onnan bízvást szavalhatjátok 
a verseket, ha megpukkad, se tehet semmit.

— De hát miért?
— Mert idioszinkráziában szenved. Fél a fák

tól. Ellenszenvezik velők, irtózik tőlük. Azt mond
ja, hogy üldözik. Nem menne az végig egy erdőn 
az Andrássy-dominiumért se. Az utcán is messzi
ről kikerüli a fát és elfordítja a szemét, hogy ne 
lássa.

— És van ennek valami különös oka?
— Az, hogy bolond.

Vége.

Felelős szerkesztő és kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
Budapest, V., Szalai-utca 10.

Nyomatott a váci kir. országos fegyintézet könyvnyomdájában.


