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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 s a iró l

19. szám. V. évfolyam. 1934 október 1.

Vizen.
Itt egy hullám, ott egy hullám,
Rajta lengedez a sajkám,
Ekép mozog az életem,
Egy hullámzó'felületen.

Én lennék a kormányosa,
Csak hogy az jár ide-oda.
Hatalmában jár az elem;
„Uram Teremtőm légy velem!“

Egyszerre csak észbekapok,
A kormányos itt, én vagyok! 
Kormányrúdat megragadva,
Bizton kiérek a partra! r . e.

A kisantant „Békeoffenzívá“-ja:
B e tilto ttá k  a  P r á g a i M a g y a r  H ír la p o t .

/. B é k e o ffe n z im  a  cseh s a jtó b a n .

„A kisantant békét kínál Magyarországnak" 
— írja minap esti kiadásában a Telegraf című 
bécsi lap. A cikk szerint cseh részről — nyilván 
az olasz-francia közeledés hatása alatt — néhány 
nap óta békeoffenzíva folyik Magyarország ellen. 
Ezt mutatja a Lidove Noviny egyik legutóbbi cikke 
is, amely „utólagos békekoníercnciá“ -ról írt, mond
ván, hogy Magyarország ezen a konferencián majd 
érvényesítheti a magyar kisebbségek helyzetének 
megjavítására irányuló követeléseit. Le kell szö
gezni mindenesetre — írja ezután a Telegraf — 
hogy ez az előzékeny gesztus csak a kisebbségi 
kérdésre vonatkozik, holott Magyarországnak tud
valévőén más követelései is vannak.

I I .  B é k e o ffe n z ív a  a  va lóságb an .

A prágai Országos Hivatal szeptember 21 -i 
határozatával a köztársaság védelméről szóló tör
vény alapján három hónapra'betiltotta a Prágában 
megjelenő Prágai Magyar Hírlap időszaki lap meg
jelenését.

* **
Ez a két távirat egy órán belül érkezett Bu

dapestre.
Az első távirat anyagáról, a bécsi lap híréről a 

magyar közvélemény meglepődéssel értesül, Szá
munkra újdonságacseh sajtóban állítólag megindított 
„békeoffenzíva", történjék az — mint a Telegraf 
tudni véli — akár az olasz-francia közeledés ha
tása alatt, akár bármi más okból. Ha igazak is 
a hírek, akkor sem érezzük azoknak döntő súlyát, 
hiszen Prága már gyakran kísérletezett hasonló 
békének és barátságosnak látszó híradásokkal, de 
ezeknek a vége kivétel nélkül mindig az volt, hogy 
mihelyt akár magyar részről, akár felelős idegen 
helyről nyílt színvallásra szólították fel az illetékes 
cseh tényezőket, nyomban megindult a köntörfa
lazásnak végtelen folyamata, A legtöbbször kitűnt, 
— emlékezzünk csak a nem egy esetben szárnyra- 
bocsátott Masaryk-nyilatkozatokra, — hogy a szó
ban forgó cseh, vagy külföldi sajtóorgánumban 
napvilágot látott kijelentés, vagy ígéret valójában meg 
sem történt, vagy pedig azzal a happy enddel végző
dött, hogy azt egészen másként kell érteni, mint 
ahogyan azt bármely józaneszfi ember értheti. Ha
sonló kísérleti léggömböt már számtalanszor bo
csátottak útnak Prága felől, a nélkül azonban, 
hogy lényeget érintő kérdésekben hajlandó lett vol
na akár a mostani, akár bármelyik mást megelőző 
cseh kormány az igazi békülés egyetlen lépését 
is megtenni Magyarország irányában.
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A Telegraf cikkében idézett cseh lap „utóla
gos békekonferenciá“ -jának gondolatát tudtunkkal 
jó pár évvel ezelőtt vetette fel egy tárgyilagos és 
a csehekkel szemben semmiképen sem ellenséges 
hangulatú londoni politikai folyóirat hasábjain egy 
jónevű s Közép-Európa viszonyait alaposan ismerő 
angol publicista. A bécsi lapnak teljesen igaza 
van, amikor azt írja, hogy az ilyen utólagos kon
ferencia nem szorítkozhatnék csupán a kisebbségi 
kérdések elintézésére, mert Magyarországnak egé
szen természetesen vannak más egyébb kíván
ságai és jogos követelései is. Úgy, amint azt nem 
csupán a magyar nemzet, hanem Magyarország
nak nagynevű idegen barátai is mindég elismer
ték, úgyszólván a béke megkötésének pillanatától 
kezdve.

De Prága jóakaratának őszinteségét maguk 
a tények cáfolják meg. A bécsi lap hírével egy- 
idöben érkezik ugyanis Prágából a fennebb közölt 
hír, a leghivatalosabb forrásból, a Cseh Távirati 
Irodából, a felvidéki magyar nemzeti kisebbség 
legjelentősebb sajtóorgánumának ismételt betiltásá
ról. A hivatalos cseh hírszolgálat lakonikus rövid
séggel közli ezt a fájdalmas hírt. Pedig valószí
nűleg nem csupán a politikai és szellemi érdekei
ben érintett kisebbségi magyarság s nem is csupán mi 
ideát Magyarországon, hanem bizonyosan tudjuk, 
hogy egész Európa nyilvánossága kiváncsi lett 
volna arra, hogy milyen vétséget követett el a 
csehszlovák állam érdekei ellen a Prágai Magyar 
Hírlap, amely a lehetőség határain belül mindig 
a legteljesebb lojalitással viseltetett a felvidéki ma
gyarság új uraival szemben. A híradás a köztár
saság védelméről szóló törvényre hivatkozik, a nél
kül azonban, hogy egyetlen szóval is elárulná, 
mi tette megokoltá a három hónapra szóló be
tiltás súlyos büntetését a kisebbségi magyar újság 
ellen.

A dolgok tisztázódására — miként a bécsi 
lap vélekedik — valóban nagy szükség van, ha 
lehet már előbb is, mint Barthou tervbe vett ró
mai utazása megtörténik. Magyarország és a ma
gyarságnak cseh fennhatóság alatt álló nemzeti 
kisebbsége Csehország és a hivatalos cseh kor
mánypolitika részéről, eddig az őszinte jóakarat
nak legkisebb jelét sem tapasztalta. Magyarország
gal szemben fáradhatatlanul folyik a cseh propa
ganda rágalmazó gyanúhadjárata; a csehországi 
magyar nemzeti kisebbséggel szemben pedig, mint 
azt a Prágai Magyar Hírlap mostani betiltásának 
esete mutatja, Prága tovább folytatja a jogfosztás 
és a kíméletlen elnyomás polilikáját.

A Prágai Magyar Hírlap a cseh államhata
lom alig titkolt rossz indulatával szemben mindig 
csak a legnagyobb nehézségek árán és állandó 
bizonytalanság közben tudta magát fenntartani. 
Mostani kálváriája még a múlt év őszén kezdő
dött, amikor szintén három hónapra tiltották be 
és a lap szeptember 18-tól december 18-ig való
ban nem jelenhetett meg, mert a betiltó végzést 
egyetlen nappal sem rövidítették meg. A lap azóta 
újra megjelent, de a mostani betiltó rendeletet meg 
előzőleg hatszor kobozták el. A legutóbbi három

hónapos betiltás után a lap ellen azt az ítéletet hoz
ták, hogy a táviratban emlegetett Országos Hiva
tal a Prágai Magyar Hírlapot bármikor és m in
den megokolás nélkül betilthatja.

Szenvedések országa, Erdély.
(Szem elvény egy nap m agyarüldözésének tö rténetébő l.)

Cerbu ügyvéd, megyei ügyész indítványára 
eljárás indult a gyergyóújfalúi római katolikus egy
házközség ellen, hogy saját iskolájából kilakoltas
sák. Az egyházközség iskoláját még a háború előtt 
építette fel s a költségekhez a község is hozzájá
rult. Ez az alapja a kilakoltatási eljárásnak.

A  n a g y s z e b e n i t is z tv is e lő k  h a tv a n  s z á z a lé k ú t  
b o c s á tjá k  e l m in d e n  v é g k ie lé g íté s  n é lk ü l.

A városi tisztviselők mintegy hatvan száza
lékával közölték elbocsátásukat. Az elbocsátott tiszt
viselők, akik csaknem kivétel nélkül magyarok és szá
szok, sem nyugdíjat, sem végkielégítést nem kapnak.
M e g s z ü n te t te  a  ro m á n  k o r m á n y  a  c s ík i-  és u d v a r 

h e ly i  ö n á lló  m e z ő g a z d a s á g i k a m a r á k a t .

A kormány legutóbb rendelettel beszüntette 
a csík- és udvarhelymegyei önálló mezőgazdasági 
kamarák működését. Mindkét magyar kamarát a 
marosvásárhelyi mezőgazdasági kamarába olvasz
tották be. Az így egyesített mezőgazdasági kamara 
tegnap tartotta első közgyűlését, amelyen tiltakoz
tak a beolvasztás ellen.

S z é tro m b o ltá k  a  C s ík s zere d á i 
E rz s é b e t  k irá ly n é -s z o b ro t.

Az elmúlt éjszaka ismeretlen tettesek vandál 
módon szétrombolták a főtéren kis park közepén 
álló Erzsébet királyné-szobrot. A szobor fejét csá
kányokkal leütötték a törzsről, darabokra zúzták 
és a törmeléket a szobor talpazata körül szétszór
ták. A csonka nyakra spárgával ráfűzték Károly 
király arcképét.

Kassát keleti Verdunné* kell megerő
síteni — írja egy cseh ezredes.

A Demokraticky Strez című politikai szemlé
ben Moravetz cseh ezredes a katonai erődítések 
szükségéről ír. Feltételezi, hogy a kisantant Né
metország, Ausztria és Magyarország ellen háborút 
viselne. Ez esetben Csehországnak mindenesetre 
fenn kellene tartania az összeköttetést Romániával. 
A Közép- és Nyugat Felvidék természetes erősség, 
a védőerők itt soká tarthatnák magukat, feltéve, 
hogy a nyugatcsehországi és az északmorvaországi 
hadianyaggyárak idejében ellátják a szükséges ha
dianyaggal. A kelet felé való összeköttetés legbi
zonytalanabb Kassa környékén, ahol a magyarok 
már 1919-ben a lengyel határig nyomultak előre. 
E veszély ellen a Hernád kassai völgyét és az 
Ondava völgyét erődökkel kell beépíteni. Kassát 
keleti Verdunné kell megerősíteni, hogy biztosítva 
legyen az összeköttetés a köztársaság keleti részé
vel, délről és északról jövő támadások ellen.

* Verdun erős nagy francia vár, mely a világhábo
rúban nagy szerepet játszott.
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Álmodik az ősi Selmec...

Karácsonykor lesz huszonöt éve, hogy újság
írói munkát végzek, negyedszázad óta először tör- 
tént meg velem, hogy nem bírtam, nem mertem 
nem tudtam azonnal leírni azt, amit láttam s né
hány hétköznapnak kellett eltelnie, amíg elkápráz
tatott szemlélőből, felzakiatott lelkű álmodozóból 
leülepedett bennem az írni bíró krónikás, aki el 
tudja mondani, hogy álmodta vissza múltját a 
nagymultú Selmec.

A bányászok... Selmec lelke, lényege, akik 
körül és akikért és akiknek munkájából él ez az 
egész csodálatosan szép, 16.OCX) lakosú város, 
akiknek élete  ̂ örökös harc a minden pillanatban 
leskelödő halállal az életért, akiknek munkábamené- 
se mindennap, akár Glück auf-fal, akár glikauf-fal, 
akár Zdar Boh-ha! kezdődik, de évszázadok óta 
annak a gondolatnak a pillanata: látom-e még a 
helyet, ahonnan most elindulok, — Selmec dédel
getett bányászai kisajátították a kettős ünnepet a 
pihenésnek, a régi dicsőség, régi romantika felele
venítésének. A bányamúzeum kapuja bányabejárat
tá van átalakítva, a Fő-utca közepén galenit kö
vekből gyönyörű oszlopcsoport van emelve, az 
egész város a bányásznap jelvényét hordja már 
napokkal előbb.

A  K lo p a c s k a  h a n g ja i .

Estére van beígérve a „történelmi felvonulás" 
s ezt már dél óta, az utca két oldalát s a híres 
„terraszt" megszállva, várja az egész város közön
sége. Minél jobban közeledik az alkony, annyival 
több az ember: Léva, Korpona, a közeli városok 
és falvak csak úgy ontják a kiránduló kiváncsia
kat. Végre megszólal a látványosságok előhírnöke: 
megszólal a Klopacska s kezdődik vele a mese...

A Klopacska... a d-a kvintben messze elhal
latszó faharang, mely a hajdani bányászbörtön tor
nyában van elhelyezve, hajdanában éjjel 2 órakor 
a bányászok munkaváltását jelentette, vagy azt, 
hogy bányászt temetnek. Szól a Klopacska... 8 
óra... eldördül egy mozsár — még egy — még 
egy — az állomás felől megszólal a bányász-ze
nekar indulója, lassan sötétedik a borús napon... 
aztán sok-sok fény gyúl ki, a bányászmécsek lo
bogó lángjai. Jön a menet alulról, fel, az oszlop
hoz. Ott beszédek hangzanak el, ünnepélyes sza
vak, aztán megint mozsár és a menet elindul.

S z a la m a n d e r .

Megszállunk egy elsőemeleti ablakot (Selme- 
cen alacsonyak az emeletek). A menet élén Selmec 
címerállatját, a Szalamander-t viszik, utánna a Ha
lál, a bányász örök tőszomszédjának alakja bányá
szokkal. A két kalapács, keresztben, a Klopacska 
kicsinyített, mása, mely a menetben is állandóan 
szól, azután kettesével, hosszú sorban a bányász
mitológia alakjai: a bányamanók, kis törpék, nagy 
zöld kapucnikkal és nagy fehér szakállakban hoz
zák a régi jelvényeket: a közös fatálat, fakanalat, 
favillát, a létrákat, — ki tudná mind elsorolni? 
Utánuk a bányászok festői egyenruhái: fehér zub

bony és nadrág, vagy piros nadrág, fekete és pi
ros csalnia, minden nadrágon arany vitézkötés, 
minden bányászon — hátul — rövid bőrkötény. 
A kigyulladt villanylámpák fényében káprázatossá 
lesz a kép, a ragyogást fokozzák a menet kétol- 
dalán hordott bányalámpák lobogó lángjai. Jön az 
igazán költői fantáziával megalkotott két allegóri- 
kus szekér, tündérek, angyalok, törpék, fényhatá
sokkal fokozva a benyomást. Utána a zenekar — 
és utána a hajdani akadémiák nemzetközi bányász
egyenruháiban az akadémikus-csoport a történelmi 
Szalamander menetben, vagyis: kétoldalt lámpásos 
emberek, közöttük pedig a gőtéket utánozó cikk- 
cakkban; az utca egyik szélétől a másikig állan
dóan hullámzó 45-fokos szögben vonuló főiskolá
sok — azaz hogy az utódaik.

B a lla g á s .

Ablakszomszédnőm nem bírja tovább, han
gosan felzokog: Selmec, én édes, drága, régi Sel- 
mecem... A Szalamander után vonós-zenekar jön, 
a hajdani diákzenekar, utánuk nyolcával összefo
gózva, illetve karjaikat egymás vállán átfonva, jön
nek a ballagok s felzendül szlovák szövegében az 
örök

„Ballag már a vén d iák..." 
csak megrándul a vállam nekem is... s a szom- 
szédnöm most már engem kérdez:

— Hát a doktor úr miért sir?
— Hiszen én is voltam akadémikus, ha nem 

is selmeci... zokogom szégyelve.

S zerencse  f e l !

Most jönnek a történelmi alakok. A régi Sel
mec jellegzetes alakjai, a Halál, amint viszi a rossz 
professzort, a diákok, a gigerli, bohócok, pityókás 
régi selmeci rendőrök, a kintornás, a harmonikás, 
— végeláthatatlan sora a humoros és komoly öt
leteknek. S nép, nép, mindenütt. Legalább 10.000 
ember tolong mindenfelé: de Selmecen vagyunk,— 
a legnagyobb jókedvben és a legnagyobb rendben. 
Egy tyúkszemet el nem tapostak. Az óriási Szent
háromság-tér egészen zsúfolva van, gyönyörű vissz
hang adja vissza a szónokok szavait, amelyek 
messzire dörögnek, a megtalált érről, az újjáéledő 
Selmecről, mit halk melodrámává avat két kürt 
állandó játéka: „Szerencse fel, — bányásznak hal
ni szép halál", közben a Klopacska ütemes kongó 
deszkái s minden aktus után feldörrenő mozsár
lövések...

A menet ugyanolyan rendben, ugyanazon a 
téren jön vissza s éjfél régen elmúlt, még az ágyam
ban mindig hallom az utca zsongását. 10 órakor 
kezdődik a Katolikus Ház nagytermében az Aka
démia, de alig néhány százalék jut be. Minden 
vendéglő telve, asztalok körül zsúfolva a vendégek.

Másnap reggel 6 órakor mozsárlövés, Klo
pacska, a bányász-zenekar ébresztője, 10 órakor 
minden templomban bányász-istentisztelet, utána 
térzene a városháza előtt gyönyörű téren. Délután 
2-töl népmulatság van a Felső Róna hegy tetején, 
négy dalárda versényével, óriási üstökben fövő 
gulyással, szokásos játékokkal.
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S amikor lefekszem, a fülembe muzsikál egy 
Selmecen élő gyönyörű lelkű asszony, poétatársam 
gyönyörű verssora:

„Ma ajándékot kaptam az Istentől. Köszönöm, 
köszönöm, köszönöm...!"

A „haláláról.
R a á b  M ih á ly  verse.

Igazság útja.
Ki, merre futja,
Mind rátalál.

Az örök élet,
Bennső szemlélet.
Ez a halál.

Isten befödte,
Mi élt körötte 
S jött a halál! 
Benne valál.

Aki ezt látta, 
Keresztül vágta 
A titok fátylát 
S elmondja nékünk, 
Ha Istentfélünk;
Mi a halál.

Beszélgetés Juhász Andorral,
a  K ú r ia  n y u g a lo m b a v o n u lt  e ln ö k é v e l .

„Jó  b író  c s a k  j ó  e m b e r le lie t“ .

Nyugalomba vonult negyvennyolcévi bírói 
szolgálat után Juhász Andor dr, a Kúria elnöke. 
A minap jelent meg utoljára hivatalában, elbúcsú
zott birótársaitól, hogy hetven évvel a vállán kip i
henje egy munkás élet fáradalmait.

Felkerestük a Kúria nyugalombavonuló elnö
két budai lakásán. Nem látszik meg rajta a hetven 
esztendő, frissek a mozdulatai, tekintete eleven, 
érdeklődő.

Vidáman szól:
— Nincsen abban semmi szomorú, hogy elha

gyom az igazságszolgáltatás házát, ahol egy ember
öltőt töltöttem. Én ezt már régen előre elképzeltem, 
úgyszólván beidegzettem, hogy hetven esztendős 
koromban búcsút kell mondanom a bírói széknek. 
Nem fáj ez, mert ez az élet rendje s a legnagyobb 
bölcseség, ha ebbe belenyugszunk.

U lá s z ló  d e k ré tu m a .

Elgondolkozik:
— Elégedetten megyek el. Az a hitem, hogy 

igyekeztem eleget tenni kötelességemnek és a bíró
nak a jó lelkiismeret a legnagyobb kincse. Mindig 
az volt a hitem, hogy csak a jó ember lehet jó 
bíró. Ezért fontos az ítélkező embernél a jellem. 
Aki csak egy kicsit hajlik szélsőségekre nem való 
bírónak. A bíró jóságát semmiféle tudomány nem 
pótolhatja.

— Hogyan alakult ki annakidején kegyelmes 
úrban az elhatározás, hogy a bírói pályára lép?

— Jogászfamíliából származom. Apám mint 
ügyvéd a kassai ügyvédi kamara elnöke volt. Sok 
jogász volt a családunkban.

Majd így folytatja:
— Egész életemben a bírói függetlenség őr

zője voltam. Már II. Ulászló 1492. évi dekrétumá
nak tizedik cikkében elrendeli, hogy „a királyi 
felség, vagy a főpap urak és bárók egy bírót se 
szorítsanak és kényszerítsenek arra, hogy valakinek 
kedvére a szokásokat és a közönséges bírói gya
korlatot, meg a törvény rendjét megmásítsa, vagy 
megzavarja." A függetlenségétől megfosztott bíró 
olyan tehetetlen, mint a művész, akitől elvették az 
ecsetet vagy a vésőt, vagy mint a katona, akinek 
kezéből kicsavarták a fegyvert. Egyik osztrák bíró 
szellemesen jegyezte meg, hogy a bírói független
ség tulajdonképpen a legkínosabb függést jelenti, 
neveztesen a bírónak a saját lelkiismeretétől való 
függését. Sokkal nehezebb saját lelkiismeretűnk 
kétségeit legyőzni, mint a főnök utasításait híven 
teljesíteni.

Ezután a sajtóról beszélt:
— Nagyon fontosnak tartom a jogismeretek 

népszerűsítését s ebből a szempontból megbecsül
hetetlen jelentősége van a sajtónak. Bizonyára 
könnyebb az olvasóközönség szenzációéhségét 
kielégíteni, mint a jogi tanitóhivatást teljesí
teni. Tudjuk, hogy egy valódi vagy költött justiz- 
mord jobban érdekli a közönséget, mint az a sok
százezer bölcsen és igazságosan megoldott pervita, 
amelybe a bíró a tudásán felül belevitte a szivét 
és lelkét is, hogy a furfang és képmutatás sűrű 
burkolatából kihámozza embertársának veszendő 
igazságát. Tisztában vagyok azzal, hogy a jognak 
a sajtó útján való népszerűsítése nem történhetik 
a bírói ítélet száraz közlésével. Annak ellenére, 
hogy az ítéletek stílusában már egyre ritkábban 
talál ilyen szavakat mint „tekintvék", vagy „m int
hogy", mégis a nagyközönséget nem érdekli a 
hivatalos stílus. Tehát a humornak, az ötletesség
nek, általában az írói készségnek kell megterem
teni az összeköttetést a napisajtó és a bírói tár
gyalótermek között. A bírósági jogesetek ugyanis 
csak tetszetős irodalmi csomagolásban válhatnak 
keresett cikké a szellemi élet nagy piacán.

— Gyakran sajnáltam, hogy a napisajtó nem 
merít 'abból az értékes témafolyóból, amely a 
bírósági termeken keresztülhalad, száz és száz 
pompás irodalmi témát felszínre hozva. Ezeket a 
témákat a nélkül, hogy írnának róla, elnyeli az 
irattárak homoksivatagja. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a lapok törvényszéki rovata minél bővebb 
legyen, mert a nagyközönség így ismerkedik meg 
a jogszokásokkal.

— Milyennek látja kegyelmes úr az igazság
szolgáltatás mai útját, szemben a régivel?

— Kétségtelenül rendkívül fejlődik. Régen 
egyenes, átlátszó, egyszerű volt az élet. Olyan volt 
a bíráskodás is. Ma minden rohan, komplikálódik, 
az igazságszolgáltatásnak gyorsan kell igazodnia 
az élethez, tehát a bíráskodás nehezebb, terhesebb, 
mint volt egy félszázaddal ezelőtt.
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Tehát utolszor jelent meg Juhász Andor a 
Kúria épületében, mint aktív bíró. Nem volt ünnep- 
ség,  ̂ nem voltak szónoklatok. A Kúria teljes ülésén 
néhány szóval búcsúzott bírótársaitól. Mindössze 
néhány percig tartott ez az ülés, amelyen utoljára 
elnökölt a hetven éves Juhász A ndo r...

A liftpénz a lakóknak menetenként 
hat fillér.

A főváros törvényhatósági bizottsága a múlt 
év vége felé tárgyalta le az új lakásbérleti szabály
rendelet-tervezetet, amelyet a közgyűlés állásfogla
lása után a múlt év december elején terjesztett fel 
a polgármester jóváhagyás végett a belügyminisz
terhez és az igazságügyminiszterhez. A jóváhagyásra 
illetékes minisztériumok olyan behatóan foglalkoz
tak ezzel a szabályrendelettel és hogy csak most 
küldték meg a polgármesternek a szabályrendelet- 
tervezetre vonatkozó észrevételeiket.

A  lif tp é n z .

A módosítások egyik legfontasabbika a lift
díjra vonatkozik. Tudvalevő, hogy tavaly, amikor 
a közgyűlés az új lakásbérleti szabályrendeletet 
tárgyalta, nagy vita után kimondották a liftdíj el
törlését. Ezt a rendelkezést a többi intézkedéstől 
függetlenül a főváros azonnal életbe is léptette és 
ennek következtében a nappali órákban a lakók 
ingyen használhatták a liftet. Úgy a háztulajdono
sok, mint a házfelügyelők élénken tiltakoztak e 
rendelkezés ellen és az első időben számos per 
is keletkezett az intézkedés nyomán, mert a ház- 
felügyelők nem voltak hajlandóak a lakókat ingyen 
szállítani a liften. A módosított szabályrendeletben 
azután a minisztériumok olymódon oldották meg 
ezt a kényes problémát, hogy mindkét fél meg lehet 
az eredménnyel elégedve. Kimondja ugyanis a 
szabályrendelet új szövegezése, hogy a bérbeadó 
a lakóktól a felvonó használatáért liftdijat nem 
követelhet, kivéve, ha a bérlővel a liftdíj fizetésé
ben megállapodott. A megállapodás csak akkor 
érvényes, ha írásban van foglalva és ha a felvonó 
díjat személyenként és menetenként határozza meg. 
A liftdíjnak az összege az új szabályrendelet szerint 
személyenként és menetenként nem lehet több 6 
fillérnél. Ha a liftet ugyanahhoz a családhoz tar
tozó és ugyanabban a bérleményben lakó sze
mélyek együttesen használják, úgy a személyek 
számára való tekintet nélkül a liftdíj menetenként 
változatlanul összesen 6 fillér.

A  k a p u p é n z .

Igen fontos pontja a szabályrendeletnek az, 
amely a házfelügyelők jogviszonyáról intézkedik. 
Itt is lényeges módosításokat eszközölt az igaz
ságügyi- és belügyminisztérium. Az új szövegezés
ből ugyanis kimaradt az a rendelkezés, hogy a 
háztulajdonos a házfelügyelőnek adott szolgálati 
lakásért külön ellenértéket nem követelhet. Módo
sult a házfelügyelő szolgálati viszonyának felmon
dási határideje is, amennyiben a módosított szöveg 
szerint a felmondási idő két évnél rövidebb szol

gálati idő esetében egy hónap, kétévi, vagy ezt 
meghaladó szolgálat esetében pedig három hónap.

A házfelügyelői díjat -a szemétpénzt, liftpénzt, 
kapupénzt szabályozó paragrafus egyik leglényege
sebb módosítása az, hogy a nem lakás céljára 
szolgáló helység után járó szemétpénz az esedékes 
bérösszeg 05  százaléka, másik lényeges módosítás 
pedig az, hogy a liftkezeléséért á házfelügyelőt a 
liftpénz fele része illeti meg. Ezt tehát azt jelenti, 
hogy a lakók által esetenként fizetendő 6 fillérből, 
vagy az idegenek által fizetett esetenkénti 10 fillér
ből 3, illetve 5 fillér illeti meg a házfelügyelőt.

Módosult a kapupénz nagyságát megállapító 
szakasz is. Az új szövegezés szerint az ugyanah
hoz a családhoz tartozó személyek csupán a bér
leményüket magában foglaló épületben kötelesek 
egy személy után járó kapupénzt fizetni és csak 
abban az esetben, ha ugyanabban a bérleményben 
is laknak. A nem ugyanahhoz a családhoz tartozó 
lakók, vagy nem a házban lakó idegenek együttes 
be- vagy kibibocsátása esetében éjjel tizenkét óra 
ellőtt 20 fillért, éjjel tizenkét óra után összesen 
30 fillér kapupénzt kötelesek fizetni.

A háztulajdonos kötelességeit szabályozó pa
ragrafus szövege szerint, ha a házat nem maga a 
háztulajdonos kezeli, a háztulajdonosnak a ház 
felügyeletével, rendbentartásával és tisztántartásával 
járó teendői azt terhelik, aki jogszabály, vagy szer
ződés értelmében a ház kezelésére jogosult, tehát 
a haszonélvező, a gondnok, társas háztulajdonnal 
a közös képviselő, stb.

Igen fontos a közönség szempontjából az a 
körülmény, hogy a minisztériumok változatlanul 
benne hagyták a módosított szabályrendeletben is 
azt a rendelkezést, amely szerint a háztulajdonos, 
éppen úgy, mint a bérlő, bérbeadás, vagy a lakás
ból való távozás esetén teljesen tisztán tartozik a 
bérleményt átadni. Változatlan maradt a féregteleni- 
tési rendelkezés is.

•»r

Világ folyása.

A z ó b u d a i  h íd  a  F ló r iá n - t e r e t  k a p c s o lj a  
ö s s z e  a  B o d o r - u t c á v a l .  A Közmunkák Tanácsa 
a napokban tartotta a nyári szünet után első ülé
sét, amelyen igen fontos ügy szerepelt. Az óbudai 
új Dunahíd vezetése tekintetében foglalt végleges 
állásta Közmunkatanács és ezzel eldőlt az a hosszas 
vita, amely már évek óta késleltette a híd építésé
nek és a környék rendezésének megkezdését.

Mint ismeretes, az eredeti tervek szerint az 
óbudai Dunahidat a Margit-híd mintájára akarták 
megépíteni, olyan formán, hogy a híd iránya kö
zépen megtört volna és a Margitsziget felső csú
csán ugyanolyan lejáró vezetett volna a sziget te
rületére, amilyen most a Margit-hídnál látható. Az 
volt az elgondolás ugyanis, hogy az újpesti és az 
óbudai lakosságnak is meg kell könnyíteni a Mar
gitsziget elérését. Egész mostanáig az volt a hely
zet, hogy az óbudai híd csakugyan e tervek alapján 
épül meg, csupán abban tértek még el a vélemé
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nyék, hogy a híd óbudai íorkolása, illetve hídfője 
hol legyen. Miközben erről folyt a vita, egészen 
niás elgondolás került előtérbe.

A nyár folyamán Rakovszky Iván, a Köz
munkatanács elnöke és Kertész K. Róbert ny. ál
lamtitkár, a Közmunkatanács tagja, vetették fel azt 
a javaslatot, hogy az óbudai híd vezetésének irá
nyát ne az eddigi, elgondolások szerint rövidítsék 
le, hanem északabbra helyezzék a hídtengelyt. Az 
új tervek szerint a Ilid nem érintené a Margitszi
get felső csúcsát és lejáró sem épülne a hídról a 
szigetre, tehát az óbudai hídon át a Margitsziget 
nem lenne megközelíthető.

Ezt a tervet tárgyalta ma részleteiben a Köz
munkák Tanácsa, amely egyhangúlag hozzájárult 
az új hídvezetési tervhez, amelyet elsősorban város- 
rendezési szempontból sokkal megfelelőbbnek és 
előnyösebbnek minősített, mint az összes eddig 
felmerült javaslatot. Az új és immár végleges terv 
szerint az óbudai híd körülbelül 150 méterrel észa
kabbra fog megépülni, mint ahogyan eddig tervez
ték. A pesti hídfő sem lesz a Hungária-körút vé
gén, hanem a jelenlegi Bodor-utca torkolatában. A 
Hungária-körútnak ez a Duna felé eső szakasza 
amúgy sincs még kiépítve, a terv tehát az, hogy a 
Hungária-körutat nem a Dunához, hanem a Bodor
utcába vezetik, amely a Dunaparttól körülbelül 
100— 120 méternyire fog betorkollani a kiszélesí
tendő Bodor-utcába. Jobbról szimmetrikusan új utat 
nyitnak, amely hasonlóképpen ugyanitt torkollik 
majd a Bodor-utcába és három útvonal találkozá
sánál széles teret alakítanak ki. Itt lesz az új híd 
pesti hídfője. A Bodor-utcai hídfőtől az óbudai híd 
egyenes irányban fog átvezetni az óbudai oldalra, 
ahol szintén egész más helyen képezik ki a híd
főt, mint ahogyan eddig gondolták. Az óbudai híd
fő a Vörösvári-út és a Flórián-tér találkozásánál 
fog kialakulni. Innen egy széles elágazó utat ve
zetnek a Kiscelli-kastély irányába.

L e le p le z t é k  N a g y a tá d i  S z a b ó I s t v á n * s z o b -  
r á t  K a p o s v á r o t t .  „ T ö b b  volt, m in t  p o lit ik u s , m e rt  
á l la m fé r f im  m e g lá tá s a i v o lta k u . Napsütéses, meleg 
időben ma kezdődött meg a kaposvári Virágos hét.

Virágos hét keretében nyilt meg az egyház
művészeti-, a mezőgazdasági-termény-, a gyümölcs-, 
bor-, szesz-, virág-, kánári-, házinyúl-, galamb-, 
háziállat-, lepke-, rádió-, amatőr fénykép-, ipari-, 
iparművészeti-, népművészeti- és cserkészkiállítás, a 
somogyi festőművészek reprezentatív kiállítása és 
a dunántúli méhészkiállitás.

Leleplezték Nagyatádi Szabó Istvánnak, So- 
niogymegye szülőijének hatalmas ércszobrát. A szob
rot, amely pontos mása a Szentgyörgyi István ál
tal alkotott budapesti szobornak, az állomás köze
lében lévő Deák-téren állították fel.

Szabó Sándor dr főispán a Nagyatádi szo
borbizottság nevében ünnepi beszédet mondott, 
amelyben méltatta a volt kisgazdavezér érdemeit. 
Politikai működését azzal jellemezte, amit Nagya
tádi Szabó István első parlamenti beszédében mon
dott: „Nem sebeket ütni, de sebeket gyógyítani

*10 év előtt meghalt paraszt származású, ú. n. kis
gazda-képviselő és füldnmolésügyi miniszter.

jöttem a parlamentbe". Közben lehullott a szobor
ról a lepel s a beszéd után a dalárdák a Hazám, 
hazám című irredenta dalt énekelték el.

Ezután Lázár Andor igazságügyminiszter lé- 
pet az emelvényre.

— A magyar kormány tiszteletét, hódolatát 
és elismerését hoztam el a szoborhoz — mondot
ta. — Nem akarok a pártvezérről szólni, hanem 
az államférfiúról. Ha Nagyatádi Szabó Istvánt a 
történelem távlatából nézzük, akkor látjuk, hogy 
több volt mint politikus, mert áliamférfiúi meglá
tásai voltak. Fellépése alatt kezdett helyreállni az 
agrártársadalom egysége, ami roppant fontos, mert 
senki sem veheti méltóban vállára a nemzet sor
sát, mint az agrártársadalom. A nemzetek tragédi
áit rendszerint az idézi elő, hogy vezetőiben na
gyobb az ambíció, mint a nemzetben a képesség 
és az ambíciót a nemzettel fizettetik meg. Fantaszta, 
demagóg és hazaáruló az, aki a nemzet elé olyan 
feladatokat tűz, amelyek megoldására az nem ké
pes. Az az igazi államférfiú, aki a nemzet minden 
dolgozó rétegéből ki tudja hozni a legszebbet és 
a legtöbbet, s egyesíteni tudja ezeket a nemzet cél
jaival. Iyen volt Nagyatádi Szabó István.

A tá jfu n  pusztítása Japánban: 1500 ha
lo tt, 4500 sebesült, 150.000 ha jlék ta lan . A Ja
pán középső részében pusztított tájfun (déli szél) 
az időjárási állomások jelentése szerint már szeptem
ber 14-én kezdett kialakulni a Csendes-Óceán déli 
részén. A vihar először északnyugati irányban ha
ladt, majd elfordult észak felé, péntek reggel érin
tette Kiusu déli csúcsát és még ugyanaznap reg
gel nyolc órakor teljes erővel rátört Ösaka vidékére. 
Onnan Kioton át a japán tenger felé vette útját.

A tájfun által érintett terület a legutóbbi je
lentések szerint sokkal nagyobb, mint eleinte gon
dolták. Legtöbbet szenvedett Osaka, Kioto és Köbe. 
Osakában az áldozatok száma az eddigi megálla
pítások szerint 1039, köztük 500 iskolásgyermek. A 
sebesesültek száma 3000, az eltűnteké 586. A tájfun 
Osakában 144 iskolaépületet, 3914 magánházat és 
3212 gyárat döntött romba, ezenkívül 8120 ma
gánház megsérült.

Az eddigi jelentések szerint a tájfun pusztítá
sának veszteséglajstroma 1500 halott, 4500 sebesült 
és 150.000 hajléktalan. Az anyagi kár meghaladja 
a 25 m illió fontot.

A rettenetes erejű vihar és szökőár 1000— 1200 
tonnás hajókat egy-két kilométernyire a szárazföldre 
dobott, ahol a házak tetejére estek s azokat úgy 
összelapították, mintha gyufásdobozok lettek volna. 
A vihar papírként tépte le a házak tetejét.

Osakában a negyedik gyalogezred katonái cir
kálnak a rombadőlt utcákon, hogy megakadályoz
zák a fosztogatást. A rombadőlt iskolák környékén 
jajveszékelő és siránkozó szülők egész éjjel lámpa
világnál keresték gyermekeik holttestét a romok 
között.

Öt angol torpedórombolónak irtózatos erőfe
szítés után sikerült Köbe kikötőjébe vergődni. A 
vihar elszakította horgonyláncaikat és elmosta fe
délzetük nagyrészét.
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E ls ü lly e d t  g ő z ö s ö k , ö sszeo m lo tt v a s ú ti h íd .

Simonosekiből érkezett jelentések szerint négy 
gőzös, amely a napokban összesen 500 legény
séggel és utasokkal futott ki a kikötőből, eddig 
nem érkezett meg rendeltetési helyére. Attól tarta
nak, hogy a négy gőzös elsüllyedt.

Nagoya és Kitot között egy vasúti híd abban 
a pillanatban dőlt össze, amikor egy munkásvonat 
haladt át rajta. Sok munkás életét vesztette.

A kocsii hatóságok jelentése szerint 2350 
halászbárka elsüllyedt.

A császár kiáltványt inézett a néphez, amely
ben felszólítja a lakosságot, hogy építse újjá a táj
fun által elpusztított vidéket. A kormány már dön
tött arról, hogy melyik napon temessék el a ha
lálos áldozatokat. Azon a napon nemzeti gyász 
volt. A gyász jeléül a forgalom öt percre szünetelt.

Bogárék vendéglője.
Irta: Gárdonyi Géza.

Egy sárgarépa bent-felejtődik ősszel a főid
ben. A következő tavaszon kihajt és felnyúlik. 
Júliusban ernyös fehér virágot nyit, — már hat 
olyanféle ernyőset, mint amilyen a japáni lapos 
ernyő, kis kerek fehér ernyő, csupa-csupa kis f i
nomka csipkéből.

Ez a virág a bogarak vendéglője.
Amint a júliusi nap megnyitja a legfelső 

virág apróka szirmait, zöld cikázással jelenik meg 
az első vendég, — a szemtelennek nevezett víg 
család valami hercegi tagja: a zöld aranylégy.

Van úgy, hogy csak maga érkezik. Van úgy, 
hogy többedmagával. Honnan? Nem tudható. Az 
efféle úrinép nem egyhelyen hál: ki a réten, ki 
az erdőn, ki nádon, ki nyírfán, falombok sűrűjé
ben, fakérgek buckóin, zöld levelek alatt. Csak 
egyszer előtűnnek, — mikor már kisütött a nap. 
Táncolva és muzsikaszóval jelennek meg a ven
déglőben.

— Hopp Isten jónapot! Ebédet ide!
A répavirág legédesebb menüjét adja föl ne

kik, souterrain konyhájából, a tiszta fehér tányér- 
kákra. S megkezdődik a dinom-dánom.

M i városi emberek, akik légy néven csak 
azt a barna kis kellemetlent ismerjük, bizony nem 
is gondoljuk, hogy a világszerte járó nagy légy
nemzetségben micsoda ragyogó öltözetű urak, asz- 
szonyságok, úrfiak és kisasszonyok találkoznak. 
A házilégy csak paraszt közöttük, a dongó meg 
kövér jókedvű orgonász.

Tessék megnézni délfelé a répavendéglőt! 
Ott élnek az urak, a bárók, grófok, hercegek, 
mindenféle aeroplánon járó vidám méltóságok. 
A zöld aranylégy, az bizonyosan báró, mert sok 
van belőle. Napos időben mindenfelé látjuk, csak 
a városokban nem. Hogy is lehetne bárót látni 
nyáron az aszfalton!

Hanem a sárga aranylégy, — valami főher
ceg lehet köztük, — az már ritka. Azt hetenkint 
ha egyszer látni. Gyakoribb az olyan, amelyik fö
lül zöld-arany, alól kék-arany, vagy amelyik ru
binszínben játszik.

Hanem a legszebb még sem a sárga köztük: 
van egy aranylégy faj, amelyiknek a megpillantá
sakor elnyílik még a bogarász tudós szeme is talán.

Annak a légynek a dereka is zöldarany, de 
a potroha már ragyogó karminszin. Piros gyé-- 
mántka. Zöld és piros gyémántka.

Az a légy csak forró, napos időben jelenik 
meg. Mikor ember és állat árnyékba vonul. Mikor 
a föld pora olyan hevült, hogy a tojás megfőne 
benne. Mikor a kő olyan tüzes, hogy a gyik is 
lehököl róla s búvik a haraszt árnyékába. Akkor 
jön a ragyogó piros aranylégy. A légytündér. S 
megjelenik ő is a vendéglőben.

Nézni nézheted, de ha feléje lépsz, úgy el
illan, mintha ott se volt volna. Mintha tudná, hogy 
ritka ragyogó szépség ő, és hogy az ember, — 
az óriásnagy szárnyatlan bogár, — kap azon, 
ami ragyog.

Sokáig vadásztam rája, míg végre fogóháló
val sikerült egy kis fiatalt rabul ejtenem.

Ötvenszeresen nagyító üveg alatt olyan volt 
a zöldje, mint valami napon-izzó smaragd, amely 
ezernyi ezer apró fényragyából töri vissza zölden 
a sugarakat. És ilyen tündökletes zöld ennek a 
kis gyönyörűnek a feje, melle, háta, lábacskája is. 
Csak a potrohának a felső fele piros. Az is tün
dökletesen piros, amilyen piros fénypompája nin
csen se drágakőnek, se selyemnek. Szinte azt vél
tem, hogy az a kis légy-tündér a sötétségben is 
zöld és piros fényű.

Amelyiket elfognom sikerült, nem nagyobb 
a házi légynél, de sokkal karcsúbb. Láttam azon
ban kétszer akkorákat is, és álmélkodtam a pom
pájukon.

Az ékes urak és hölgyek még le se teleped
tek, máris közéjük tolakodik két-hároin nagy oszt
rák légy. A tudományos nevük ugyan nem ez. 
Dehát bánom is én: mi neveket adogatnak rájok 
a tudósok. Én magamnak csak így nevezem őket: 
osztrák légy, — mert a ruhájuk hasonlít azokhoz az 
oszlopokhoz, amelyek a kaszárnyák körül láthatók.

No jól elszaporodott család ez is. A közön
séges légy kicsiségétől kezdve a kék darázs nagy
ságáig mindenféle termetű megfordul közülök a 
vendéglőben. Csak a fekete-sárga gyűrűk másul- 
nak rajtuk: egyiken több a sárga, mint a fekete, 
másik meg csak éppen annyi sárgaságot vesz ma
gára, hogy ki ne átkozzák a famíliából.

Van aztán másforma légy is.
Vau tarka pepitaruhába öltözött, elegáns és

fürge.
Van prémes derekú, aki bizonyára fázékony 

természet, azért nem hagyja el a prémjét.
Van aztán gyönge krémszínű. Annak a szeme 

mandulaszin barna. De a legtöbb persze az apró 
fekete légy.

Mindezek ott zimmegnek-zünimögnek, szál
longnak, táncolnak, le-leszállnak, nyalakodnak, tor
koskodnak napos időben a virágcsárdában és kö
rülötte. Egyik jön, másik megy. Mint a forgalmas 
vasúti vendéglőben szokott lenni. Csak a fedeles 
szárnyú bogarak (a kis biplános aviatikusok) ma
radnak órákig. Azok székes-vendégek. Ráérők, so
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kát zabálók. M int ahogy minden kocsmában ülnek 
olyan naplopók, akik solise tekintenek az órára. 
Többnyire szürke, vagy fekete bogárkák. Lomhák, 
álmosak, nehézkes mozgásuak, mint afféle eszem- 
iszom filozófusok.

Déltájt azonban hét-három ékes-piros úri 
bogár is lakmározik köztük. Akkorák, mint az író- 
tollam fele. Biborszínpirosak és két kék-acélfényű 
öv köríti a testüket. Szép bogarak ők is. Mikor 
kétfelé nyílik a felső szárnyuk és fölrepülnek, 
akkor még pirosabbak, mert a testük is biborszínű.

Ha nem ismerném őket, azt mondanám, hogy 
ők a bogárvilágnak a kardinálisai, előkelő eminen
ciás urak. Az ám: gonosz rabló ritterek. Méhrontó 
bogár a magyar nevük. A kö.ykcik bizonyosan ott 
falatozzák most is az én kis méheimet a bölcső
jükben.

No el is pusztítanám őket. Balga szívvel 
kellene végeznem velők. De olyan maguk-feledte 
boldogan zabáinak a kis zsiványok, nem mozdul 
rájok a kezem.

Azonban vannak itt futóvendégek is, akiknek 
örökké sietős a dolguk. Mint ahogy a vasúti ven
déglőben is vannak, akik lábujjhegyen ebédelnek, 
vagyhogy csak hippentenek egy pohárnyi sört, fel
kapnak egy bélelt zsemlyét, és fiútokban falogat- 
ják. Hát a virágvendéglőben is látunk efféléket. 
Gyorsan illongó kis szárnyasok ezek. Cik-cakkos 
villongással járnak a virágok között, s mikor az 
ebédlőtársasághoz érkeznek, megállanak percre- 
pilianatra arasznyi távolságban a virág fölött, vagy 
mellette, a levegőben. Egy-egy sárga, szürke vagy 
barna pont egyik-másik. Csak a szárnyuk gyors resz- 
ketésc vallja, hogy ők a szárnyon járók művészei.

Hiszen művészileg repül a fecske is, a de
nevér meg éppenséggel nagy mestere a szárny- 
kezelésnek. De ezek az aprók túltesznek rajtuk. 
Ezeket nem látni, mikor repülnek, csak mikor 
megállanak egy-egy momentumra a levegőben.

— Nézzük mi van itt ebben a jószagú fehér 
csárdában?

— Lakodalom?
— Térjünk be egy percre.
— De hátha ugrópók ül a szirmok rejte- 

kébcn?
Egyik-másik mégis csak odaillan a virághoz, 

és le-föl lengedezve nyújtogatja hol az egyik kehelybe, 
hol a másikba hajszálnyi finom nyelvecskéjét.

Egyszer egy ilyen gyors-szárnyast sikerült 
hálóval elkapnom. 0  ugyan nem az apró fajtából 
való volt. lehetett olyan hosszú, mint a datolya 
magva, s nem is a répavendéglőben fogtam el, 
hanem egy gladiolusz mellett. Galambszinszürke, 
selymes pehelyruhájú volt. A szeme olyan fehér- 
pillájú, mint a kenderszin szőke embereké szo
kott lenni.

A nyelvét összegöndöritette, mikor elfogtam, 
— olyan volt a nyelve, mint a női zsebórácskák 
rugója. De hogy egy fűszállal kinyújtottam, olyanra 
egyenesedett amilyen alakban ö szokta a mézes 
virágba nyújtani hát olyan hosszú volt a nyelve, 
mint ü maga s olyan vékony, mint a tű.

Nyomatott a váci kir. orszagc

A tudósok kacsafarkú lepkének nevezik ezt 
az ügyes kis teremtést. Én bizony inkább galamb
lepkének nevezném, mert éppen olyan ő, mint va
lami pici kis hamvas galamb.

De őt sohasem láttam a répavirágnál, csak 
a rokonait, azokat a mindenféleszínü apró nyalán- 
kodókat, akik sohasem érintik lábbal a virágot. 
Talán a földet is csak akkor, ha meghalnak.

A darázs is szereti ezt a vendéglőt.
Hej, a darázs mindig megtalálja, hol terítenek 

a zöld-élet cukrászai! Hol illatozik a virágméz, a 
barack, a körte? Mikor érnek a szőlőtőke mustos 
tőmlőcskéi. Mindenre rátalál a darázs, ami édes, 
még a kávésfindzsára is, ha cukor-olvadék maradt 
a fenekén.

Ki gondolná, hogy ennek a kisasszonyderekú 
feketesárga teremtésnek haja is van. M int az em
bernek. Olyan a haja, mint a kopaszodó szőke 
emberé, aki még nem ősz, de már túlvan a negy
venen s abban a reményben, hogy a haja újra 
kinő, rövidre nyíratja ritkuló fürtjeit. Persze a da
rázs haját a borbély is csak nagyító üveggel lát
hatná.

Néha egy-egy kis zöld kabóca is fölpattan 
az ebédlők közé az emeletre. Némi ijedelmet okoz 
ottan a kis lófejű. De mikor látják, hogy ez is csak 
jámbor vegetáriánus, rá se néznek többé.

De benéznek olykor oda pecsenye-kedvelők 
is, mint amilyen például a kis púpos-takaros kati
cabogár, vagy amilyen az aranyszeniü kis krizopa, 
A kis krizopa olyan a fényes legyek között, mint 
mikor a régi világban a vár zöldfátyolos kisasszo
nya megjelent a tündöklő arany és ezüst páncélba 
öltözött vitézek között: csupa gyöngeség és finom
ság. Szivárványszínbejátszó halványzöld hosszú fá
tyolszárnyait sleppként bocsátja végig nyúlánk olaj- 
falevél-szin zöld karcsú termetén és néz és hallgat.

Tündérálomba illő bogár!
Éshát ezek mind ott dőzsölnek, zümmögnek, 

hegedűinek, brummognak, nyalakodnak, falnak, 
habzsolnak a répavirágon. Az a virágzó növény 
nekik ugyanolyan táplálóhelyük, mint nekünk a 
Pannónia, Ritz, Hungária, Zserbó. Csakhogy ők 
se nem rendelnek, se nein fizetnek. Teljes náluk 
a személyegyenlőség és vagyonközösség. Az apró 
keményhátú parasztok egytálból esznek a nagy
méltóságú kardinálisokkal és aranybaöltözött főher
cegekkel. Egyik a virág mézét, másik a finom 
sárga smarniját, harmadik az illatos fehér selyem- 
tortát eszegeti és egyik se falakodik egyik se 
lökdösi el a másikat, egyik se néz kevélyen, 
vagyhogy elégedetlenül.

Vége köv.
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