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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.
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Advent.
Arany csillagos kék palást alatt:

az öröm pírja dobog. 

Sebek kiömlő vére nem feketít be most holdat napot. 

Szentség közelgő balzsam-fénye
simít minden élet-lapot.

Krisztus a gyárban.
R a v a s z  re fo rm á tu s  p ü s p ö k  beszéde a  p es tk ö rn y é k i 

g y á r im u n k á s o k  és iparoso k  e g y h á zm e g y e i 
k o n fe re n c iá já n .

A múlt napokban érdekes gyülekezettel telt 
meg a budapesti református teológiai akadémia 
nagyterme: a pestkörnyék gyárimunkásaival és ipa- 
rosifjaival, akiket a pestmegyei református egyház
megye hívott össze munkakonferenciára.

Ravasz László dr püspök szolgált a bevezető 
istentiszteleten, majd beszédet mondott ezzel a cím
mel: „Krisztus a gyárban".

— Krisztus a gyárban, — lehet, hogy nap
közben mint egy fáradt, poros, ismeretlen látogató 
megjelennék egy nagy gyárban, amely sokezer em
bert foglalkoztat, sokmillió pengő tőkét forgat, nagy 
összefüggésben él az egész világ gazdasági szerve
zetével, ahol rettentő zaj, por, jövésmenés van, ahol 
úgy látszik, mintha mindenki elvesztette volna fejét, 
mégis olyan halálos biztonsággal végzi el a mun
káját, — ha ide lép be Krisztus váratlanul és isme
retlenül, mit érezne, mit gondolna? Egy pillanat alatt 
átlátná, hogyan született a gyár, mik a szépségei és 
csodái, azzal a tekintettel, amelylyel egykor átlátott 
tengereken és csillagvilágokon. Tehát nem érezné 
magát idegennek a gyárban sem, mert az Isten 
eleve-elrendelésében ott van már a műhely is.

— De ezenkívül Jézus még szerelmese is volt a 
munkának, ö  volt az, aki a munka nagyságát meg
érezte. Istennel nem lehetünk közösek gondolatban, 
érzékben, szentségben, — Istennel közösek lehetünk 
munkában. Azért a munka magábanvéve: isteni 
kiváltság, a legnagyobb lehetőség, út az élet csúcs
pontja felé, alkalom örökkévaló szépségek, igazsá
gok és dicsőségek megragadására...

— De vájjon Krisztus benyomása csak ennyi 
volna ? Azt hiszem, rögtön látna valami mást: látná 
a munka megátkozott arcát, azt, hogy milyenné vált a 
munka Bűneset után, hogy milyenné vált az elbukott 
ember számára,amit a munka robotja jelent az ember
re nézve. Látná a munkát, mint robotot, látná a mun
kát, amelynek az a baja, hogy van, — ugyanekkor 
pedig látná azt a munkát is, — ami nincs! A ki
hagyó szivdobbanást az élet nagy vérkeringéséből, 
az üresen maradt helyeket, amelyeket nem lehet 
kitölteni, mert munkanélküliség van a világon... 
Látná a léleknek azt a megüresedését, amelybe a 
munkanélküliség kergeti bele az embert, érezné, 
hogy ez az igazi rabság, az igazi kin.

— Hamar meglátná Jézus a munkás rabsá
gát, észrevenné, hogy a mai modern világnak 
csakugyan van egy elrejtett, titokzatos rabszolga
sága, amelyből nem lehet kiszabadulni.

— És még ez sem az volna, ami Neki leg
inkább fájna. Sokkal inkább fájna Neki, amit ak
kor látna, ha a lélekre kellene figyelnie, mert 
akkor elébe tűnik az, hogy a gyárban az ember 
géppé válik, élő, olcsó, hamar elkopó és hamar 
kicserélendő géppé. Krisztus látná, hogy a legna
gyobb veszedelem amely a munkást éri az, hogy 
géppé válik, hogy elvész belőle a lélek. . .  És azt 
hiszem, még keserűbb dolgot is látna Jézus: hogy 
a teremtés közös, egységes munkája miképpen 
vált két részre: tökére és munkára. Látná, hogy
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a töke milyen szívtelen, milyen személytelen, csak 
önmaga hasznát kereső, mennyire menekül az 
érzésektől, a szánalomtól, .a szeretettől. És lát
ná Krisztus, hogy a személytelen tőke felett sok
szor milyen lelketlen személyek rendelkeznek s 
látná, hogy a másik táborban, a munkások sere
gében éppen olyan személytelen, lelketlen embe
rek élnek, a küzdelmes emberek sok igazságából 
mennyien élnek és akkor kitárulna előtte a rettentő 
hasadás, amely a munka és a töke között fennáll.

— És akkor felzendülne száján az Ige, ame
lyet a zsinagógákban, a fügefaligetekben, a halász
bárkákban mondott, amikor látta népe gyámoltalan
ságát, elhagyatottságát, — ismételné ezt az igét a 
gyárban is: „Az aratni való gabona sok, de az 
arató kevés." „Kérjétek az aratás Urát, hogy küld
jön munkásokat az Ö aratásába." Hogy oldódjék 
meg a teremtés munkájában az a nagy meghason- 
lás, amely szembeállította a tökét és a munkást.

Állítsátok helyre a munka megromlott mivol
tát: a megátkozott munkát tegyék a megáldott mun
kává, a robotból legyen hivatás, a rabszolgaságból 
legyen pályatér, az egyéniség kibontakozása, a 
szolgálatból legyen világ felett való győzelmes ural
kodás, a teremtéskor elhangzott nagy parancsolat 
beteljesedése: „Legyetek úrrá a világon". Olyan idő
ket élünk, amikor semmi más, csak Krisztus evan
géliuma tudja meggyógyítani a világ rettentő nyo
morúságát és az egymással szembenálló ősi ellen
feleket testvérekké összefogni.

Gyermekkori emlékek.
N e  v e g y é tek  e l  a  g y e rm e k e k tő l a z  a n g y a lo k a t .

A történet Angliában játszódik. Sir Arthur 
Coroner kitűnő gazda, kifogástalan férj, melegszívű 
családfő; Lady Alice hűséges hitves, példás anya; 
Peggy törékeny aranyszckehajú, kékszemű édes 
csöppség; hárman együtt a legtisztább boldogság 
megszemélyesítői.

Angliában az idén korán beköszöntött az ősz. 
Amikor az első hideg szél végigborzongott a susexi 
mezőkön, Sir Arthur Coroner este odaszólt a fele
ségének:

— Ügyeljen, kedvesem, Peggy-re. Ma is na
gyon kimelegedett játék közben.

Lady Alice elmosolyodott:
— Nem kell féltenünk Peggy-t. Erős és edzett.
Peggy ölébe fektette kezecskéjét.
Vacsoránál ültek éppen. Peggy kék szemecs-

kéje különös fényben csillogott.
Édesanyja észrevette rajta a változást.
— Miért nézel rám olyan ijedten, báránykám? 

— fordult hozzá.
— Néni tu d o m ...— mondta kissé gyámol

talanul. — Úgy fázom.
Lady Alice megérintette kezével a gyermek 

arcát. Peggy arca tüzelt. Lady Alice Sir Arthur 
Coroner-re tekintett. A következő pillanatban fel
emelkedett a helyéről és halk hangon, hogy Peggy 
meg ne hallja, ezt mondta:

— Ez a gyermek lázas. Telefonáljon azonnal 
Arehibald Aáurdock-nak.

Archibald Murdock, a ház orvosa negyedóra 
múlva már ott is volt.

— Könnyebb meghűlés — mondta, miután 
megvizsgálta a gyermeket. Egyelőre le kell fektetni 
és maradjon holnapig ágyban, amíg ismét meg
nézem.

Peggy-t gyorsan lefektették. Reggel szólította 
édesanyját:

— Anyácska? — tárta ki hívóan a karját.
Lady Alice fölibe hajolt:
— M it akarsz, kicsikém?
— Anyácska... — mutatott ujjával mellére a 

gyermek. — Itt bent úgy szúr valami.
Már köhécselt, estére felszökött a láza, mire 

Archibald Murdock kijelentette:
— Én bízom . . .  — a többit elharapta, majd 

így fejezte be. — Mindenesetre a legnagyobb óva
tosságra van szükség.

Lady Alice meg Sir Arthur Coroner ismét 
egymásra tekintettek. Most már tudták, Peggy-nek 
tüdőgyulladása van.

Remegő, lázas némaságban, a gyermek min
den mozdulatára és fájdalmas sóhajtására lángoló 
rémülettel figyelve, tíz kegyetlen nappalon és tíz 
szörnyű éjszakán át virrasztották a kis beteget. 
Archibald Murdock már lemondott, de az isteni 
kegyelem a tizenegyedik éj után hajnalra gyöngy
virágillatot lehelt a kis beteg homlokára.

Három hét múlva Peggy már ült ágyában. 
Lady Alice végtelen anyai szerelme hangtalan sí
rásával szorította fejecskéjét a kebléhez:

— Édes... Drága... Egyetlen mindenségem 
— rebegte a hála és a gyönyörbe vesző nagy bol
dogság megindultságával.

Peggy átölelte a nyakát.
— Tudod anyácska — kezdte mesélni szívbe- 

markoló ártatlansággal. — Tudod mi volt a leg
szebb ?

Lady Alice nem értette, de még inkább oda
szorította a gyermek rózsás arcocskáját az arcához.

— Micsoda, cseresznyevirágom?
— Az, amikor... Amikor a doktor bácsi is 

itt volt egész éjjel... Amikor az a két fehérszárnyú 
angyal belépett a szobába és ideálltak az ágyam 
elé.

Lady Alice felelni akart, de ebben a pilla
natban nyílt az ajtó. Reverend Sámuel Griffith, a 
közeli helység lelkipásztora jelent meg a küszöbön.

— Peggy? — emelte tekintetét kérdőleg a 
szülőkre.

Sir Arthur Coroner hátul á llo tt Intett a le lki- 
pásztornak, hogy halkabban beszéljen.

— Ne szóljon kérem — mondta hidegre vált 
hangon. — A gyermek fejében valami rettenetes 
dolog történt. Éppen most újságolta, hogy angya
lokat látott a minap éjjel.

Reverend Sámuel Griffith azonban látta, hogy 
a kislány agya teljesen rendben van és pár perc 
alatt megértett mindent.

Megnyugtatta az ijedt szülőket:
— „M iért ne lehessen, hogy tisztaszívü lé

nyek és ártatlan gyermekek ne láthatnának angya



B I Z A L O M 179

lókat? — Ez az ártatlan gyermek is olyant látott, 
ami különben el van rejtve a hitetlenek és a hitet
lenségbe süllyedt világ elöl."

A csodálkozó szülők meglepve hallgatták a 
lelkipásztort, — a kis Peggy azonban hálásan 
mosolygott reá az ágyból, mert nem engedte, hogy 
elvegyék az ö angyalait..._____________________

Káprázatos pompa György herceg 
és Marina hercegnő londoni 

menyegzőjén.
A z  a n g o l, a  n o rv é g  és d á n  u ra lk o d ó p á r, G y ö rg y  v o lt  
g ö r ö g  k ir á ly  a ra n y h in tó i a z  esk ü v ő i m en e tb en . — 

M i l l ió  n éző , ö tv e n e ze r lobogó  a z  ü n n ep ség  
ú tv o n a lá n .

György kenti herceg, az angol király fia és 
Marina hercegnő esküvőjének méretei és fénye elho
mályosítottak mindent, amit London a koronázás 
óta látott. A királyi palotától a Westminster-székes- 
egyházig vezető rövid útvonal díszítésére 50.000 
lobogót és összesen 48 kilométer hosszú virágfüzért 
használtak fel. A ragyogó zászlódísz közepette, az 
egyetlen szürke pont a háborús emlékmű volt, 
amely az angol felfogás szerint nem szorul sem
miféle díszítésre. Az esküvői menet egész útvonalát 
beláthatatlan embertömeg szegélyezte. Nagyobb 
részük már előző éjszaka kezdte az ácsorgást. 
Reggel nyolc órakor beszüntették a forgalmat az 
egész útvonalon és összesen 15.000 út- és irány- 
jelzőtáblával más vonalakra terelték át London 
szédítő közlekedését, melynek irányítására 10.000 
hivatásos és 5.000 önkéntes rendőrt és a gépkocsi
egyesületek valamennyi egyenruhás forgalmiörét 
mozgósították.

Reggel 10 óra 36 perckor indult el a Bucking- 
ham-palotából az első menet. A dúsan aranyo
zott üveges díszhintóban a király, a királyné és 
Waldemár dán királyi herceg ült. Az uralkodó láng
piros tábornagyi egyenruhát, a királyné dús arany
hímzésű pasztelkék brokátbársonyruhát, hasonló 
színű kalapot és orosz cobollyal díszített gallért, 
valamint felbecsülhetetlen értékű gyöngy és gyé- 
mántnyakékeket viselt.

A második díszhintóban a norvég és dán 
uralkodópár, a harmadikban pedig György volt 
görög király ült Miklós királyi herceggel. A menetet 
az udvari föméltóságok hintói és lovastestőrsza- 
kasz zárta be.

Tíz perc múlva megindult a St. Jamespalotá- 
ból a „vőlegény díszmenete". Az első díszhintó
ban maga a vőlegény, Kent hercege ült két bátyjá
val, a walesi és vorki hercegekkel, mindhárman 
tengerrésztiszti egyenruhában. A következő kocsi
ban a királyi hercegek udvarmesterei és kamarásai 
foglaltak helyet.

A  m en y a ss zo n y  ezü s t fe lh ő b e n .

Két perc múlva indult meg a „menyasszony
menete". A mennyasszonyt, Marina hercegnőt atyja, 
Miklós görög királyi herceg és nyolc nyoszolyó- 
lány kisérte. A nehéz ezüstfehér ábrás selyemből 
készült „áramvonalas" menyasszonyi ruha majd
nem egyenes vonalban, a derék vonalait alig sej

tetve hullott alá és 1.20 méter hosszú uszállyal 
végződött. A kelmébe ezüst fonalakkal Tudor-íz
lésű angol rózsamintákat szőttek. A hatalmas 
csipkefátyof végén három méter széles és öt méter 
hosszú uszállyá bővült, míg a harmadik uszályt a 
ruha ezüstiámé bélése adta, úgyhogy a menyasszony 
valóságos ezüstfelhőben mozgott, mely alól apró 
ezüstcipők villantak elő. A díszhintóban a meny
asszony ruhája felett hatalmas hermelinbelépőt 
viselt, kezében nagy liliomcsokrot tartott, melyet 
jégtömbbe fagyasztva hoztak a nyugatindiai Szent- 
háromság szigetéről, ölében pompás fehér strucc- 
toll-legyező hevert, a délafrikai görög telepesek 
ajándéka.

M a r in a  v irá g o t  d ob  a  n év te len  k a to n a  s ír já r a .

A Székesegyház hatalmas nyugati kapujánál 
Foxley Norris dr, Westminster dékánja és a kano
nokok üdvözölték a fejedelmi vendégeket. Az orgo
nán felharsant Elgar ó -d u r szonátájának hatalmas 
első tétele és az ünnepi menet, melynek élén a 
híres abesziniai keresztet vitték, megindult a szen
tély felé, miután a menyasszony útközben virágot 
dobott a névtelen katona sírjára.

T iin d é r i  f é n y  a  S z é k e s e g y h á z b a n .

A Székesegyház belseje káprázatos látványt 
nyújtott. A szentélyben a canterbury és yorki érsek, 
Germanosz görögkeleti érsek és a Westminster 
apátság papi kara foglalt helyet dús aranyhímzésű 
főpapi díszben, továbbá a jegyespár a nyoszolyó- 
lányokkal nagyság szerint: legelői a legkisebb, 
Erzsébet királyi hercegnő, végén Juliana holland 
trónörökösnő és a hetvenfőnyi fejedelmi vendég
sereg. A szentély előtt festői egyenruhájú udvari 
testőrök és alabárdos nemes testőrök álltak őrt. 
Az oltáron a Székesegyház legendáshírű ezüst- 
edényei csillogtak és két óriási aranyvázában hatal
mas liliomcsokrok álltak a menyasszonyi ártatlan
ság jelképéül. Az oldalhajók padjain a főrendek 
és a külföldi követi kar tagjai foglaltak helyet. A 
hölgyeken káprázatos ékszerek ragyogtak.

Csak a középhajóban, ahol a meghívott közön
ség ült, voltak fekete foltok. A király ugyanis meg
engedte, hogy akinek nincs sem egyenruhájuk, 
sem udvari díszruhájuk, egyszerű fekete frakkban 
jöhetnek. Ez volt az első eset az angol udvar tör
ténetében, hogy a király fontos ünnepségen ilyen 
engedményt tett.

„ A z  a n g o l  b iro d a lo m  n e g y e d ik  h ö lg y e '1 
en g e d e lm es s é g e t fo g a d .

Norris dr, a dékán, megkezdte a rövidített 
anglikán esketési szertartást. Majd a canterbury-i ér
sek vette ki az eskümintát és adta az első áldást. 
A vőfély szerepét a walesi herceg töltötte be. Fel
tűnést keltett, hogy a menyasszony, az újabb női 
egyenrangúsági divattól eltérve, engedelmességet 
is fogadott a szereteten és tiszteleten kívül. Ezután 
az énekkar alkalmi zsoltárokat adott elő. Majd a 
yorki érsek imát mondott. Végül a canterbury-i ér
sek rövid buzdító szózatot intézett az ifjú párhoz 
és rájuk adta a záróáldást. A menet Mendelssohn 
nászindulójának hangjai mellett Hóditó Edward
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kápolnájába vonult, ahol egy régi tölgyasztalon már 
nyitva volt a királyi család anyakönyve, amelyet 
az ifjú pár hatalmas aranylúdtollal, a Hites Könyv- 
szakértők Intézetének ajándékával írt alá. V. György 
király első tanúként írta be nevét az anyakönyvbe. 
Ezzel Marina hercegnő, Kent hercegnője és legki
sebb nyoszolyólánya, Erzsébet hercegnő eddigi 
rangsorába lépve az Angol Birodalom negyedik 
hölgye lett. Első a királyné, második Mary királyi 
hercegnő, a királyi pár leánya, harmadik a yorki 
hercegnő.
G ö r ö g  c e re m ó n ia  a  k i r á ly i  p a lo ta  h á z i k á p o ln á já b a n .

Végül felharsant az orgonán Guilmont nász
indulója és a menet visszatért a Buckingham-palo- 
tába; az új pár hintója kerülőt tett, hogy a nagy- 
közönség minél tovább gyönyörködhessék a lát
ványban. A királyi palota házi kápolnájában Ger- 
manosz érsek a görög óhitű egyház szertartása 
szerint adta össze az ifjú párt. Az ez alkalommal 
használt nehéz aranykoronákat a londoni görögke
leti templom adta kölcsön. Az ünnepséget családi 
jellegű villásreggeli zárta be, amelyen csak a het
ven fejedelmi vendég vett részt. Az óriási ebédlő- 
asztalra kitették a híres „W indsor" aranyevőkész
letet. Ennek értékét negyedmillió fontra becsülték 
a font sterling régi aranyértékén; jelenlegi értéke 
majdnem felbecsülhetetlen. A villásreggeli alatt egy 
tüzérezred zenekara játszott, a műsorának egyik 
fénypontja egy magyar ábránd volt, a Brahms-féle 
magyar táncok darabjaiból.

A villásreggeli befejezése után az ifjú pár 
nyitott hintóbán, lovastestőrszázad díszkíséretével a 
virág- és lobogódíszben úszó Paddington-pálya- 
udvarhoz hajtatott. Innét a Warwick-megyei Himley- 
kastélyba utaztak, ahol a mézeshetek első részét 
töltik.

Mesebeli herceg és mesebeli hercegnő.
A nem angol világ joggal kérdezheti, vájjon 

nem volt-e kissé túlzott, kissé időszerűtlen az a 
nagy ünneplés, amelyet Nagy-Britanniában a király 
legifjabb fiának, Kent hercegének és Marina görög 
hercegnőnek esküvője alkalmából rendeztek. Bizo
nyára az angolok között is vannak sokan, akik igy 
gondolkoznak. De mint a világ legtöbb országában, 
Angliában is belefáradtak a gondokba. És igy mo
hón ragadták meg az alkalmat az emberek, hogy 
a nehéz idők terhét lerázva, feledést keressenek a 
látványos szórakozásban.

Ez a megállapítás azonban egyáltalán nem 
csökkenti az esemény jelentőségét. A tisztelet és 
hódolat, amelyet az angol nép a királyi jegyespár 
iránt tanúsított, kétségkívül becsületes és őszinte 
volt. Vőlegény és menyasszony is ifjak, szépek és 
rokonszenvesek. Kent hercege, a királyi család „Ben
jáminja" mindenütt nagy népszerűségnek örvend 
és Marina hercegnő is igen rövid idő alatt meg
hódította az angol szíveket.

A királyhüség tömegdemonstrációján az an
gol szervezőképesség és az angol tömegek kifogás
talan illemtudásának példája is volt a londoni nagy 
esküvői ünnepség. Nehéz volna megállapítani, hogy

mi volt csodálatraméltóbb: a tömeg fegyelmezett 
viselkedése, vagy az óriási forgalmat szabályozó 
rendőrök nyugalma. De épp így meg lehetett cso
dálni az alkalmi tribünöket is, amelyek a brit vál
lalkozók régi üzleti elveinek megfelelően olyan szo
lid építkezések voltak, mintha az örökkévalóság 
számára készültek volna.

A kereskedők egy része deszkákkal védte és 
torlaszolta el kirakatait, hogy a tömeg be ne nyom
ja, de egyetlen kirakat sem sérült meg az óriási 
tolongásban. Még arra is volt gondjuk a hatósá
goknak, hogy a nászmenet útvonalán a házak bal
konjait külön oszlopokkal támasztották alá, nehogy 
a nézők súlya alatt leszakadjon. Azokon az utca
sarkokon, ahol a menet befordult, sövényeket és 
rácsokat húztak. ___________

Kállay miniszter letette a „Ház“ asz
talára az Alföld fásítási terveit.

A  fö ld m ű v e lé s ü g y i m in is z te r  beszéde.

— Különösképpen a magántermelés szem
pontjából akarok néhány szót szólani és ez egyúttal 
megokolja, miért láttam szükségesnek és sürgősnek 
a törvényjavaslatot az országgyűlés elé terjeszteni. 
Ma a mezőgazdasági termelés minden ágában ha
tározott fejlődés van, viszont meglepetéssel láttuk, 
ho'gy összes termelési ágaink között az erdőgaz
dálkodás van egyedül visszafejlődőben.

— Itt láttam a nagy szükségét annak, hogy 
ez a törvényjavaslat minél előbb törvényre emel
kedjék és megakadályozza a további állagrombolást. 
Mert nem áll az, hogy ebben a törvényjavaslatban 
mindenről van szó, csak erdőgyarapítást nem lá
tunk. Nemcsak az eddig meglévő erdők megvédé
sét biztosítjuk, hanem a további erdőgazdálkodás 
fokozatos ellenőrzését is. Ez több erdőt jelent, mert 
minden, amit megmentek a fejsze alól, az több 
termelést, több erdőt jelent az egész ország részére.

— Az erdő nem egy évnek, nem egy rövi- 
debb gazdasági időszaknak, talán nem is egy em
beröltőnek az eredménye, hanem a kitermelés igen 
gyakran több emberöltőt vesz igénybe, úgyhogy 
ilyen körülmények között egészen természetes, hogy 
az erdőnek, mint közkincsnek, mint nemzeti érték
nek az egyének kénye-kedve szerint való ki nem 
szolgáltatása elsőrendű feladat és kötelesség. (Á l
talános helyeslés.) De nemcsak kizárólag állami, 
közületi szempontból megokolt, de megokolt ma
gának a tulajdonosnak a szempontjából is, akinek 
nemcsak egy évig tulajdona az erdő. Egyébként 
maguk az erdőtulajdonosok követelték az állam 
rendcsináló beavatkozását.

Ezután a miniszter az üzemterv kérdésével 
foglalkozott. Kijelentette, hogy mivel az erdő nem 
egy nemzedék tulajdona, ennek következménye, 
hogy üzemtervet kell létesíteni. Mereven el fog 
zárkózni minden olyan szabály elől, amely a leg
szükségesebb korlátozáson kivül zaklatást jelent 
az egyén gazdasági életében. (Helyeslés.)

— Nemcsak terheket juttatunk, ezúttal, — 
folytatta a miniszter, — hanem óriási könnyebbí- 
tés az, ha a háromszáz holdon aluli birtokos üzem
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tervhez ju t és szaktanácsokat tartalmazó kéziköny
vet kap. A háromszáz holdon felüli birtokosnak 
az üzemterv elkészítése terhet jelent ugyan, de ez 
tíz évre szóló megterhelés, mert ezután nem kell 
új üzemtervet csinálnia.

— Az üzemtervvel kapcsolatosan meg aka
rom emtiteni a rendkívüli fahasználat kérdését. Az 
erdőgazdálkodások igen szomorú tétele ez, s nyu
godtan odaírhatjuk az erdőrombolások rovatába. 
Ez a törvényjavaslat erősen megköti a földműve
lésügyi miniszter kezét az eddigi állapottal szem
ben, mert csak öt évre, illetve kivételesen tíz évre 
adhat engedélyt, de erről is évenként jelentést kell 
tennie a Házban.

— Bátorkodom megint a faár kérdésével fog
lalkozni. Ha nem emeljük fel az árat könnyen le
hetséges, hogy az erdőbirtokos a mai munkabérek 
mellett nem tud termelni és beszünteti a termelést. 
A tűzifa árának egy bizonyos színvonalon való 
tartása elsősorban munkaérdek. Az erdőgazdaság 
jó megélhetést jelent a környező lakosoknak. Pél
dául az 1091 leiket számláló Újliuta község a múlt 
évben a kincstártól 218.000 pengőt keresett, tehát 
a lélekszám szerint fejenként kétszáz pengőt.

Ezután részletesen ismertette a legeltetés prob
lémáját is, s kijelentette, hogy a kormány mindent 
elkövet a legelők javítása érdekében, s a kisembe
rekből alakult legeltetési társulatoknak 1,400.000 
pengő segélyt juttattak és egymilliót más cím alatt. 
A legeltetés kérdésének elbírálásánál azonban vigyáz
nunk kell, hogy pillanatnyi érdekeink miatt ne irt
sunk erdőket az országban, mint ahogy azt — 
sajnos — Budaörs környékén láthatjuk.

A szakszerű erdőgazdálkodással kapcsolato
san kijelentette, hogy a törvényjavaslat az eddigi 
négyes tagozódást háromra szállította le. Reményé
nek adott kifejezést a miniszter, hogy ezen az úton 
is sikerül az erdőgazdálkodásnak előnyt biztosítania.

— Eszterházy Móric képviselőtársam — foly
tatta a miniszter — felvetette a középfokú altiszt- 
képző és erdészképző iskolák kérdését. A mai er
dőállományunk mellett nem merek új iskolákat fel
állítani. Ezt a hiányt némileg pótolni fogja az, ha 
az erdőőri iskolák tanfolyamait egy évről két évre 
felemeljük.

A z  A lfö ld  fá s ítá s a .
Ezután a miniszter bejelentette, hogy az A l

föld fásítására vonatkozólag már kidolgozták a ter
vet, melyet a Ház asztalára helyez. (A nagy ma
gyar Alföld végtelen síkján kevés a fa. Ettől a 
hiánytól sokat szenved ember, állat, növényzet. 
Még az időjárás is más volna, ha több fa lenne 
ott. Ezért a mostani fásítási terv igen fontos. Szerk.)

— A fásítás elgondolásával kapcsolatban csak 
néhány adatra szeretném felhívni a Ház figyelmét. 
Az Alföld fásítási tervünk 189.000 katasztrális hold
ra terjed ki és ezt évi 12 ezer holdas periódusok
ban tervezzük lebonyolítani. így 15 év alatt érjük 
el a fásításnak a teljességét. A beerdősítendö te
rületek talajnemkénti megoszlása a következő: fu
tóhomok 53.000 hold, sovány homok 19.000 hold, 
szik 37.000 hold, ártér és vadvizesföld 17.000. Me
zőgazdasági művelésre alkalmas föld pedig 18.000

hold. Ezen felül természetesen vannak egyéb fásí
tások is, amelynek a száma körülbelül 56.000 hold
ra tehető.

— Óriási jelentősége van ennek a telepítés
nek csak munkásszempontból is. Azok, akik ezt 
a telepítést, mint tulajdonosok hajtanák végre, évi
320.000 pengő munkabért folyósítanának. A többit 
az állam fedezné úgy, hogy az Alföldön több mint
650.000 pengős munkatöbblet állana fenn és ez 
úgyszólván teljesen niunkanélkül álló tömegeknek 
jutna. Az egész 189.000 hold egy vágásforgó vé
gén 90.000 pengőt jelentene.

— A fanemeket illetőleg az a tervezet, hogy 
akáccal beültetünk 86.000 holdat, nyárfával 23.000 
holdat, egyéb fafajjal 57.000 holdat.

Ezután ismerteti a Ház asztalára tett terv 
mellékleteit, majd a következőképpen folytatta.

— A 17. melléklet ezzel kapcsolatos munka
bérekről kimutatás. Amennyiben a képviselöház böl- 
csesége lehetővé teszi részemre, hogy költségve
tésemben ez az összeg rendelkezésemre álljon, ak
kor ez a munka végre meg fog indulni, még pedig a 
magyar gazdasági és pénzügyi életnek talán legne
hezebb esztendejében.

V ité z  n a g y b á n y a i  H o r th y  M ik ló s  k o r 
m á n y z ó n k  1919 nov. 16-án vonult be a nemzeti 
hadsereg élén Budapestre. Akkor fővárosunk román 
megszállás alatt volt. A románok bejövetelét 4 havi 
vörös uralom, forradalom s a 4 éves vesztett há
ború előzte meg. Kormányzónk összetépett, vérző 
ország élére került 15 évvel ezelőtt s ha a nehéz 
idők még tartanak most is; a rend és béke teljesen 
helyreállott már.

A 15 éves fordulót az egész nemzet egy 
szívvel lélekkel ünnepelte s országunk minden la
kója hálával küldte gondolatát a budai Vérmezőre, 
hol kormányzói díszszemlével ünnepelték meg a 
15 év előtti nagy eseményt.

G ö m b ö s  G y u la  a l t á b o r n a g y .  Vitéz nagy
bányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, 
a nemzeti hadsereg Budapestre való bevonulásá
nak tizenötödik évfórdulója alkalmából vitéz jákfai 
Gömbös Gyula magy. kir. tábornok, honvédelmi 
minisztert és miniszterelnököt a honvédség fejlesz
tése körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül szol- 
gálatonkívüli viszonyban altábornaggyá nevezte ki.

Az erre vonatkozó legfelsőbb kézirat a kö
vetkezőképpen hangzik:

Kedves vitéz Gömbös!
A nemzeti hadsereg Budapestre való be

vonulásának tizenötödik évfordulója alkalmá
ból Önt a honvédség fejlesztése körül szerzett 
kiváló érdemei elismeréseképpen a szolgálaton- 
kivüli viszonyban való meghagyása mellett al
tábornaggyá kinevezem.

Kelt Budapesten, 1934. évi november
hó 24. napján. u . , .

11 H o r t h y  s. k.
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Borvendég Ferenc főpo lgárm este r meg
halt. Budapest székesfőváros főpolgármestere öt
vennyolc éves korában, hosszú szenvedés után meg
halt. Súlyos influenzát követő tüdőgyulladás pusztí
totta el azt a nemes életerőt, amely Borvendég 
Ferencet a magyar közélet egyik legelőkelőbb, leg
szebb pozíciójáig emelte. Elmúlása szomorú emberi 
tragédia, mert amikor elérte a legmagasabb polcot 
amely a főváros életében számára kínálkozott, ami
kor nagyszabású megbízatást kapott a kormány
zattól a főváros pénzügyeinek rendbehozására és 
amikor teljes ambícióval, egész tehetségének latba- 
vetésével készülődött a nagy munkára, akkor sza
kadt meg élete fonala. Még félesztendőt sem töl- 
töti magas helyén, amikor a súlyos betegség rátört 
és ágynak döntötte.

Borvendég Ferenc halottaságyánál pártkülönb
ség nélkül az egész főváros lakossága megilletödve 
állt meg, mert kemény férfiasságát, akaraterejét, 
tiszta becsületességét mindig egyenlő mértékkel 
mérő igazságérzetét mindenki őszintén tisztelte és 
megbecsülte.

Az elhúnyt főpolgármesternek gyakorlati szel
lemét a népből való származottságával járó rend
kívül szociális érzékét és egy életen át kiismert 
alkotó tehetségét mindenki gyászolja.

E kiváló férfiúi jellemének eredete mélyen a 
magyar népben gyökerezik. Az ácsi szabómesterék 
fia a legszebb, legnemesebb túl a dunai erényeket 
hozta magával. A 48-as hősök vérével áztatott te- 
levény szülöttje volt a főpolgármester. Onnan jött, 
ahol a férfiak fukarszavúak, igénytelenek, inkább 
palástolják, takargatják, mint fitogtatják értékeiket 
és érdemeiket. És Borvendég Ferenc magával vitte 
közéleti pályájára a komáromi ember egyszerűsé
gét, bölcseségét, származásának friss életerejét, de 
ugyanakkor a lelki gazdagság úri előkelőségét, 
fajtája makacs elvhűségét, műveltségben gyökerező 
hajlékonyságát, és a szenvedések iskoláját meg
járt férfi erejét, edzettségét, de egyben kiirthatatlan 
jószívűségét. Ez a férfiú távozott most közülünk, 
itthagyva alig megkezdetten nagyszerű feladatát, 
amelyet a székesfőváros javára minden igyekeze
tével igyekezett megoldani.

S ip ő c z  J e n ő t  a  k o r m á n y z ó  B u d a p e s t  f ő 
p o lg á r m e s t e r é v é  n e v e z t e  k i. A kormányzó Bu
dapest székesfőváros főpolgármesterévé Sipőcz 
Jenő dr-t, a magyar székváros polgármesterét ne
vezte ki. Ez a kinevezés Budapest lakosságának 
minden rétegében őszinte örömet és megelégedést 
kelt azért, mert Sipőcz Jenő személyében a legne
mesebb, legszebb polgári erények megtestesülését 
látja mindenki.

Sipőcz Jenő közel másfél évtizede polgár- 
mestere Budapestnek. Ez alatt az idő alatt lépcsről- 
lépésre haladva hódította meg a sziveket és biz
tosította a maga számára a népszerűséget, a la
kosságnak politikai, társadalmi és felekezeti réteg
ződést nem ismerő általános és őszinte szeretőiét. 
Ez a kiváló férfiú, aki ma is Budapest legszeré
nyebb polgára, pár hét előtt elhangzott költségve
tési beszédében tökéletes joggal mondhatta el ön
magáról, hogy egész Budapest polgármestere. És va

lóban, körülötte dúlhattak a pártharcok, tülekedhetett 
a magánérdek, az ő önzetlen munkája és városkormá
nyzása mindig közkincse volt az egész lakosságnak.

Sipőcz tizenötesztendő alatt sok nemeset és 
szépet alkotott mint polgármester, most az alko
tások koronáját kell feltennie a nagy műre, mint 
főpolgármesternek. A múltat széppé, gazdaggá, 
eredményessé tette a polgármester, a jövendő út
ját most a főpolgármester fogja megalapozni. Si
pőcz Jenő hittel és önbizalommal kezd a munká
hoz, Budapest lakossága pedig nyugodtan néz a 
jövő elé, mert tudja nagyon jól, hogy az új fő
polgármester féltő gonddal őrzi meg, amit másfél 
évtizeden át ö maga alkotott, ezeknek az alkotá
soknak jövőjét pedig minden eszközzel biztosítja. 
Munkájának sikerében mindenki bízik, az egész 
város lakossága hittel tekint a jövő felé.

T é r k é p j e le n t é s  a  v i l á g  m in d e n  m a g y a r  
la p j á r ó l .  Egyszerű szürke címmel, aminthogy egy 
száraz adatokat összefoglaló könyvhöz illik , jeleid 
meg Szász Menyhért munkája. A Magyar Sajtó 
Évkönyve. Ez a címe a könyvnek s egyáltalá
ban nem árulja el sem azt, hogy mennyire érde
kes, sem azt, hogy milyen óriási fáradtságba ke
rült ennek a könyvnek az összeállítása. Szerte a 
világon minden magyar nyelven megjelenő újság, 
hetilap, folyóirat jegyzékbe került ebben a könyv
ben, amelynek hézagpótló mivolta egyenesen elvi
tathatatlan. Törvény kötelezi ugyan a nyomdákat, leg
alábbis a Magyarország területén működő nyomdá
kat, hogy sajtótermékeikből egy-egy példányt a Nem
zeti Múzeum hirlaposztályának küldjenek, de sajnos, 
nagyon sok nyomda elmulasztja kötelességteljesítését.

Átlapozva a nagy szakértelemmel, lelkesedés
sel és pontossággal megírt könyvet (Amerika leg
eldugottabb falújában megjelenő sajtótermék neve 
is benne van) — örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
minden megcsonkitottságunk és gazdasági bajaink 
ellenére a magyar sajtó fája dús lombozatot öltött. 
A főváros és vidék napilapjain kívül minden tu
dománynak, szakkörnek meglepően sok folyóirata 
van. Csak találomra ragadjuk ki a következő ada
tokat. Katolikus egyházi folyóirat 52 jelenik meg 
Budapesten, református egyházi folyóirat 27. Az 
ipar és kereskedelem körébe tartozó szaklapok szá
ma 159, pénzügyi és közgazdasági szaklapjaink 
száma 68. A fővárosban várospolitikával foglalkozó 
lapjaink száma 20. A különböző sportok 27 lap 
útján találnak még szorosabb kapcsolatot a közön
séggel; színház, rádió, mozi, divat és élclap ösz- 
szesen 36 jelenik meg.

Bízvást mondhatjuk forrásmunkának Szász 
Menyhért kitűnő munkáját, amelynek megírásánál 
amint mondotta, bírálati szempont nem vezette. A 
lapok neveinek és legszükségesebb adatainak fel
jegyzése nem attól függött, milyen értéket jelent 
az illető újság; egyedül fennállásáról ád jelentést. 
Amennyiben a könyv ebben a tökéletesnek látszó 
formájában is, kis százalékban fogyatékosnak te
kinthető, a felelősség ebben a tekintetben magukra 
a kimaradt lapokra hárul, amelyek nem tartották 
fontosnak, hogy többszöri sürgetés ellenére is hírt 
adjanak magukról.
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A datok a m agyar könyv szomorú sor
s á ró l Nap-nap után újabb panaszok hangzanak 
el arról, hogy a magyar könyv és a magyar hírlap 
terjeszkedését a határokon túli magyarság körében 
egyre több és egyre súlyosabb intézkedések gátolják.

A magyar nyomdaipar termékeinek legfonto
sabb külföldi piaca ugyanis az elszakított terület, 
tehát éppen az, ahol a könyvnek a politikai elfo
gultság és az ellenszenv egyenlőtlen erőivel kell 
megmérkőznie.

Sajnos, u. i. az utódállamok túlzó szigorú
sággal kezelik a magyar sajtótermékeket s a fenn
álló különböző szellemi együttműködést biztosító 
egyezmények ellenére is politikai szempontokat ér
vényesítenek. Cseh-Szlovákiában valóságos cenzúra 
működik, amely drákói ítéleteiben még attól a ne
vetségességtől sem riad vissza, hogy számtani szak
könyveket „államelleneseknek“ , vagy „aggályosak
nak" minősítsen, csakis azért, mert a szerzőjük 
magyar ember és magyar munkás illesztette egy
más mellé a betűiket. Ez a szigorúság az utóbbi 
időben a nagyobb értékű sajtótermékekkel szem
ben nyilvánul meg leginkább.

A clevelandi m agyar-ke rt L iszt Ferenc- 
ünnepe. Amerika földjén szobrot állítottak Liszt 
Ferencnek a világhíres magyar zeneszerzőnek, a 
clevelandi magyarok. Cleveland város nevezetes
sége az a hatalmas kert, amelynek keretében a 
városban lakó valamennyi nemzeti csoport saját 
hazája jellemző fáit és kertjeit ültette el. Ebben a 
nagy kertben van a magyaroknak is kedves, az 
óhazára emlékeztető kertje, ahol a hazai tölgyfák, 
bükkök és juharfák árnyékában tanulnak magyarul 
a clevelandi magyarok gyermekei. A magyar-kert 
tervét nagy lelkesedéssel karolta fel a clevelandi 
magyarság és az egyesület elnökének, Gobozi István 
városi ügyészhelyettesnek vezetésével meg is va
lósította.

A kertet nagy ünnepség keretében nyitották 
meg. A kert magyar jellegét még jobban kidom
borítja, hogy a kert fái alatt felállították Tenkács 
Ferenc magyar szobrászművész Liszt-dombormű- 
vét. Ezzel kapcsolatban Cleveland város magyar 
egyesületei Liszt-hetet rendeztek a nagy zeneköltő 
születésének 123. évfordulója alkalmából, amelyet 
Liszt Ferenc zenemüveinek előadásával fejeztek be 
és általános feltűnést keltett, hogy az ünnepen meg
jelent tótok és rutének könnyekig meghatva hallgat
ták a magyar zene remekeit és így a clevelandi 
magyar-kert ünnepe a magyar-tót-rutén testvériség 
ünnepévé nőtt.

N agykőrös: denevérek, baglyok, menyétek 
és katicabogarak eldorádója. Nagykörös város ker
tészeti hivatala a következőket közli:

Nagykőrösön, ebben a nagyjelentőségű gyü
mölcstermelő városban elengedhetetlen úgy a hasz
nos madaraknak, mint a hasznos rovaroknak a legtel
jesebb védelme s ezért a következő kísérletek folynak:

1. Denevérvédelem: előbb denevértoronnyal 
kísérleteztek, ez azonban nem vezetett eredményre, 
most pedig műodukkal kísérleteznek. A denevér
védelem igen fontos dolog, mert a denevér hasz
nos rovarirtó és a tudatlan nép pusztítja.

2. Folyamatban van a bagolyvédelem. A ba
goly főleg egerekkel táplálkozik, de megeszi a na
gyobb rovarokat is, így nagy ellensége a lótetünek.

3. Folyamatban van a menyéttenyésztés. Ezt az 
igen elszaporodott üregi nyúl irtása tette szükségessé.

4. Igen fontos a katicabogár tenyésztése. A 
katicabogár a legnagyobb ellensége a levéltetünek.

5. Nagyon elszaporodott vértetvek irtása miatt 
az úgynevezett vértetűdarazsak tenyésztését is meg
próbálják.

Hogyan v ilág ítsunk?  A Világítás-technikai 
állomás értesítette a közönséget, hogy november 30- 
án és egyelőre folytatólagosan minden pénteken dél
után fél 6 órakor Budapesten Elektromos Aktivek 
Honvéd-utca 22. sz. alatti előadó-termében, a v il
lamosvilágításról vetítettképekkel és bemutatással 
kísért ismeretterjesztő előadást tart. Ezen előadá
sok célja, a közönséget a jó és gazdaságos világí
tásra kioktatni és hasznos tanácsokat nyújtani a 
világítás legkülönbözőbb célú felhasználásáról. A 
múlt hét péntekjén tartott előadás címe: „M ilyen 
szempontok vezessenek bennünket csillárvásárlása
inknál". Az előadások látogatása díjmentes.

A m agyar szakácsok kimentek Frankfurtba 
és az elnyerhető legnagyobb kitüntetésekkel tértek 
haza onnan. Az alapos és komoly németek még a 
nyertes szakácsokat alkalmazó főnököket is kitün
tetésekben részesítették, mert ahol ilyen jó szaká
csok vannak, mondták, ott jó konyháknak is kell 
lenniük. — Ha annyiszor ünnepeltük a vívókat, a 
boxolókat, a magyar sport számtalan fiát és hősét, 
amikor nemzetközi győzelmeket arattak cs ha any- 
nyira meg tudjuk becsülni a nemzeti szellemnek, 
tudásnak és kultúrának minden megnyilatkozását, 
bármilyen formában is jelentkezzék az, akkor áll
junk meg egy percre jóleső büszkeséggel szaká
csaink remek teljesítménye és sikere mellett is. A 
magyar nemzet sohasem volt hasaféltő, mert nem 
a nagy ételmennyiségeknek volt a híve, hanem a 
főzésben is az ízlésnek, az ötletcsségnek, az emel
kedett szakácsmüvészetnek hódolt és ez termelte 
ki az egyéni, nemzeti jellegű, minden elemében 
fejlett és magasszintű magyar szakácsművészetet. 
Ez a művészet egyik titka annak, hogy nálunk 
olyan jól érzi magát az idegen. Dicséret a magyar 
szakácsoknak, akik régi és nemes magyar művé
szeiét fejlesztenek mind magasabbra és elismerés 
azoknak, akik a kiküldetést, a sikerek aratását ne- 
kik lehetővé tették.____________________________

Misszisz Kulcsár.
Irta: Sebők Zsigmond. Folytatás.

Misszisz Núman oda volt csodálkozásában. 
Aszongya, hogy neki van a legjobb szakácsa egész 
Pittsburgban. De az én természetem nem veszi be 
az amerikai kosztot. Igaz is, kézit csókolom, hogyan 
is tudná megenni a jóravaló keresztény a nyers 
húst, a rebarbara-, a banánfőzeléket, meg a többi 
kotyvalékot.

— No, misszisz Kulcsár,— mondja misszisz Nú
man,— azért ne búsulj. Hát főzz magadnak magyarul.

Azóta, kedves nagyságos asszony, én külön 
főzök magamnak, a szakács nagy mérgére, aki
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eleinte nem is mert felém szagulni, mikor főztem, 
mert azt hitte, hogy a töltött káposztám bomba, 
ami föl fog robbanni. Az első magyar ebédemen 
az egész család körülfogott és bámulta, hogyan 
eszem meg a töltött káposztát, meg a túrós csu
szát, de egyik sem merte mgkóstolni. Másnap azon
ban hozzám törleszkedett a konyhában a kis W il- 
liam, meg a kis Dézi s azt kérdezték:

— M i az a piros, misszisz Kulcsár?
— Az, angyalaim, gulyás.
— Adj nekünk is belőle, misszisz Kulcsár!
— Szívesen, gyöngyöcskéim, — mondok én 

örvendezve —  ettől erősödik, meg szépül a gyerek.
A kis W illiam , meg a Dézi úgy jóllakott a 

paprikásból, meg utána a jóféle káposztás rétes
ből, mint a duda. Hanem odabenn, az urak asz
talánál, már nem tudtak enni semmit sem. Persze, 
kisült, hogy miféle ételen lakoztak, hát, uramfia, 
micsoda ijedelem lett belőle! Misszisz Núman azon
nal ágyba fektette a gyerekeket, miszti Núman pe
dig elhivatta az orvost. Azt hitték, megmérgeztem 
a kicsinyeket. Az orvos eljött, megnézte az étel
maradékot és a fejét rázta. Este megint eljött, me
gint a fejét rázta, de főleg azért, mert a gyere
keknek kutya bajuk sem volt. No, hanem hát ettől 
fogva a gyerekeket kötéllel sem lehetett többé an
gol kosztra fogni, csakis a misszisz Kulcsár főztje 
ízlett nekik. Azóta velem ebédelnek. Meg is híz
tak a magyar koszton, olyanok, mint a mangali
cák... pedig az orvos most is egyre rázza a fejét, 
ha látja őket...

Az a bizonyos miszti Brown, a bóz, nagyon 
csalogat a csavargyárba munkásnőnek. Nem tudom, 
menjek-e? Azt is szeretné, ha meghívnám egyszer 
töltött káposztára. Abban ugyan nem vásik a foga 
a nyavalyásnak!"

Vagy egy esztendeig hallgatott a Zsuzsi, míg 
egy napon megjött a levele, ae ezúttal nekem cí
mezte. Felbontom a borítékot, hát egy kékhasú dol
láros bankjegy hullott ki belőle.

Ej, ni! M i ütött Zsuzsihoz, hogy pénzt küld 
nekem? No, hát mindjárt megtudjuk a levélből, 
mely, a rendes cifrázatot elhagyva, így szóit :

„Kezét csókolom, nagyságos úr, ne tessék 
rám megharagudni hogy soraimmal zaklatom, de 
tetszik tudni, én most a csavargyárban vagyok és 
ez a hitvány bóz, a miszti Brown, mindig azzal 
keseríti az életemet, hogy Pittsburgban szebb há
zak vannak, mint Budapesten, ami gyalázatos ha
zugság. Forr bennem a méreg, valahányszor talál
kozók vele az utcán és olyan kevélyen néz végig a 
rongyos pittsburgi házakon, mintha ezt vágná a 
szemembe: Nektek nincs ilyen várostok, te soha
sem láttál ilyen szép palotákat! No, mondok ma
gamban, nem nézem tovább, hogy így hencegjen 
ő kelme és inkább rászánok a keservesen össze
spórolt pénzemből egy dollárt, hozatok rajta Buda
pestről képes levelezőlapokat s majd az orrához 
dörgölöm : Nézd, büszke amerikai, nekem is van 
olyan városom, mint neked! Pukkadj meg! Hát 
arra kérem a nagyságos urat, ne vesse meg a ké
résemet, küldjön ezért a dollárért szép budapesti

Nyomatott a váci kir. országos

képes lapokat, már alig várom, hogy megmutassam 
annak a bóznak, mert hej, nehéz sor ám elviselni 
békén, hogy mindig úgy nézzenek *az emberre, 
mintha csak olyan ágról szakadt lenne, akinek se 
országa, se hazája!"

Nagyon meghatott a Zsuzsi elkeseredése és 
posta fordultával megküldtem neki a kívánt anzix- 
okat egy budapesti képes kalauz kíséretében. Hadd 
lássa az a miszti Brown, hogy Zsuzsi sem olyan 
szegény, mint amilyennek látszik, rendelkezik ő is 
olyan városokkal, mint akármilyen amerikánus, ha 
nem is hordja olyan fennen az orrát, mint az ő 
felhőkarcolóik. A válasz nem is késett.

Zsuzsi áradozva köszönte meg a képes lapo
kat és a könyvet és drámai színekkel festette le, 
hogy láttukra miszti Brown mennyire összezsugoro
dott, eltörpült, szinte megsemmisült. Most már bez
zeg alázatosan ^beszél és nem kötözködik többé 
vele, de nem is tanácsos, mert az anzixok és a 
könyv kézröl-kézre jártak a gyárban és mindenki 
bámulja, hogy misszisz Kulcsár milyen szép orszá
got hagyott Európában. Még miszti Núman is üzent 
hozzá, hogy mutatná meg neki az ő gyönyörű városát.

így állította helyre Zsuzsi Pittsburgban a ma
gyar nemzet becsületét. Azután sokáig hallgatott. 
Végre hosszú szünet után megérkeztek szarkalábjai 
s a borítékról, az amerikai elnök kéklő arcképe 
mellől, ez a címzés tekintett reánk:

„Adassék levelem a nagyságos asszonynak, Bu
dapesten, szép Magyarországban (X. utca, X. házszám) 
egészséggel és szeretettel küldi Pittsburgból, Ame
rikából, a rettentő tengeren túl, misszisz Brown."

Misszisz B row n! A lig hittünk szemünknek, 
de ha volt kételyünk, eloszlatta a levél, melyben a 
betűk úgy el voltak mosva,‘ mintha csakugyan a ret
tentő tenger valamely hulláma csapott volna át rajta. 
A Zsuzsi ugyancsak itathatta az egereket, amíg meg
írta nekünk, hogy ne gondoljunk rosszat róla, ő 
nem tehet róla.deaza miszti Brown addig duruzsolt 
a fülébe, addig kérte, amíg beleegyezett, hogy a 
felesége lesz. Hát most már ő misszisz Brown. De 
higyjük el, hogy miszti Brown nem is olyan rossz 
ember, mint amilyennek gondolta: nagyon józan, 
nagyon dolgos, szép keresete van és megígérte, 
hogy ellátogat vele Magyarországba s megnézi azt 
a gyönyörű Budapestet, meg a Zsuzsi kis faluját, 
melynek egy kis szalmafödeles háza valamikor az 
egykori misszisz Kulcsárt kibocsátotta az élet és 
az óceán hullámaira.

Hát bizony, annak a nagy lámpának az igé- 
zetes fénye mely ott csillog csábítóan a tenger ködbe 
vesző túlsó partján, a mi Zsuzsinkat örökké ott fog
ta. De mivel a Zsuzsi misszisz Brownná változott, 
nincs többé jogosultsága annak, hogy ezt a törté
netet, — melynek misszisz Kulcsár a címe, — to- 
vább folytassam.__________________________Vége.
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