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A magyar arany.
A magyar arany a búza. Ez a fedezete a 

mi munkánk értékének; fizetőeszközünk és érték
mérőnk, ez mutatja magunknak és a világnak, 
hogy a boldogulásnak milyen magas fokán állunk. 
A magyar búza abban a kicsiny, de világgazdasági 
szempontból kétségtelenül jelentős körben, amed
dig elér, ennek a területnek búzafogyasztásához 
mérten is jelentős tétel; a dunai búzatermő álla
mok között a mi búzánk mennyiség tekintetében is 
vezet és mégis megdöbbenve látjuk, hogy amint 
például a németek a legfontosabb búzafajtákat fel
sorolják, ezek között a magyar búza nem is sze
repel. Bécsen túl csak egyetlenegy magyar búza
név van a nemzetközi forgalomban: a bánáti búza. 
Ezt meg Trianonban elvették tőlünk és most a 
magyar búza névtelenül bolyong a világon.

Nincs „magyar búza," mert a magyar búzát 
ma is terület szerint értékeljük és nem minőség 
szerint. A területi elnevezés szívét, alapját pedig 
elvesztettük. A szerbek és románok értenek hozzá, 
hogy a bánáti búza nevén osztozzanak és kihasz
nálják ezt az értéket, amit ez a régi, legendás 
hírű márka jelent/ Mi ezt a nevet földrajzilag 
csakugyan nem használhatjuk többé, ami azt je
lenti, a tiszavidéki búzának az az aránylag kicsiny 
hányada pedig, ami nekünk megmaradt, nem jel
lemezheti a magyar búzát. Mivel azonban, a búza- 
termelésben mégis a mienk a legelsőrendü jelen
tőség, minden erőnket arra kellene forditanuk, 
hogy olyan búzát termeljünk, amely megérdemelné 
az egységes és közös „magyar búza" nevet.

Az idei húszmillió métermázsás termés, amely
ről az idei termésjelentés ad hirt, nagy és komoly 
érv azok mellett, akik esztendők, sőt évtizedek óta

sürgetik a magyar búzakérdés megoldását. Legel
sőnek természetesen Hankóczy Jenőnek a nevét 
kell itt említeni, aki egészen magárahagyatva küz
dött a nemzeti közöny ellen, de aki lassankint 
mégis kapott némi visszhangot és meg tudott a 
búza ügyének nyerni egynéhány nagyon értékes 
követőt.

Ez a kis tábor, amely ma már elvont tudó
sokat, gyakorlati búzanemesítőket és az agrárköz
igazgatás néhány kitűnő vezetőjét is magához 
számíthatja, pontosan kijelölte azt az utat, amelyet 
a magyar búza érdekében követni kell. És ez a 
küzdő sereg, hatalmas szövetségest nyert: kiderült, 
— amit egyébként Hankóczy már sok évvel ezelőtt 
hangoztatott — hogy a magyar állam megmaradt 
területe minden egyes részén tökéletesen alkalmas 
elsőrendű búza termelésére. A trianoni végzet el- 
vihette a Bánátot és elszakíthatta a Tiszavidéknek 
még olyan értékes részeit is — nem tudta meg
rontani azokat a klimatikus viszonyokat és a ma
gyar talajnak azokat a sajátságait, amelyeket a búza 
kíván és amelyek bőséggel állanak rendelkezésre a 
kis Magyarországnak minden vármegyéjében.

A Budapesti Hírlap már beszámolt annak a 
tavalyi búzakiállitásnak az eredményéről, amely 
újra frappáns bizonyságát szolgáltatta ennek a té
telnek. Erre a kiállításra több, mint harmadfélezer 
mintát küldtek be és az eredmény, amely a be
küldött mintáknak rendkívül magas értékét igazolta, 
nemcsak azért örvendetes, mert búzánk újra ilyen 
jónak bizonyult, hanem azért is, mert nincsen 
egyetlenegy vármegyénk sem, amely a búzának 
ebben a nemes versenyében részt ne vett volna 
és a huszonöt vármegye közül mindössze hat olyan 
van, amely nem nyert díjat a kiállításon.
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A magyar búzatermő területeket még a het
venes években a bécsi tőzsde osztotta be érték 
szerint körzetekre; ugyancsak a bécsi tőzsde kor
rigálta ki ezt az első beosztást a nyolcvanas évek
ben és a magyar búza azóta sem tudott kiszaba
dulni ennek a beosztásnak a skatulyái közül. Pedig 
a magyar búzatermelés azóta már hozott egyné
hány olyan csodát, amelyeknek ezeket a régi falakat 
szét kellett volna robbantaniuk. Hogy csak a ta
valyi eredményt idézzük: az az Abauj vármegye, 
amely a bécsi térkép szerint tizenegyedrendű búza
termő területeink közé tartozik, ezen a múlt évi 
kiállításon azt a rekordot érte el, hogy a beküldött 
minták közül a legnagyobb hányad éppen ebből 
a megyéből bizonyult méltónak arra, hogy a ki
állításon résztvegyen. A legjobb búza pedig az, 
amely a búza eszményi típusát valósítja meg, 
nem is Békésben termett, vagyis nem is tiszavi- 
déki búza volt, hanem pestmegyei: a söregi ura
dalom búzája.

De nemcsak területben nincs értékkülönbség, 
búzafajták tekintetében is alig van. A kiállítás 
eredménye azt mutatja, hogy a legjobb magyar 
búzáknál a vármegyék szerint éppen olyan kicsiny 
és árnyalatnyi a különbség, mint a búzanemek 
tekintetében, amelyek a versenyen résztvettek. Azok 
mellett a búzanemek mellett, amelyek a mostaná
ban egyre jobban terjedő és mondhatni: diva
tos nemesített búzák sikereit erősítették meg, ott 
szerepelt, mégpedig diadalmasan szerepelt az ősi 
magyar búza is és a kiállított és díjazott búzák 
között a hazai búzafajtáknak egész sorát találjuk 
egyforma jó eredményekkel.

A harmadik örvendetes eredmény pedig az, 
hogy a beküldött és csakugyan kitűnőnek talált 
búzanemekből a felajánlások arányában legalább 
egymillió métermázsát, vagy éjinél is nagyobb 
mennyiséget tudnak a legsikeresebb magyar gaz
dák vetőmagul rendelkezésre bocsátani. S mivel a 
versenyben minden vidék és minden búzafajta 
résztvett, nem kell többé attól tartanunk, hogy 
egyes vidékekre olyan búzát akarnak majd telepí
teni, amelyek ott csak külön fáradság és külön 
áldozatok árán honosodhatnak meg. Minden ma
gyar vidéknek megvan a maga kiváló magyar bú
zája és minden vidék a maga ereje, a maga adott
ságai szerint dolgozhat azon, hogy a már elért 
eredményeket általánosakká tegye és azokat új 
magaslatok felé tovább fejlessze.

Az idei termés bizonyos szempontokból új 
eredményeket ígér. Úgy látszik, az időjárás abban 
a tekintetben nagyon kedvező volt az idén, hogy 
nem engedte meg gyomok és más növényi kárte
vők kifejlődését, és a magyar búza olyan tiszta 
lesz, amilyen régen nem volt. Ez az alkalom ki
tűnő segítséget jelentene a standardizált búza meg
teremtésére. Elég lenne rá egy erélyes gesztus és 
a magyar búza levetné azt a gyermekkori cipőt, 
amelyben többé nem tud járni. A magyar búzának 
meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a maga 
neve alatt egyszerűen „magyar búza" elnevezéssel 
kerüljön a világ piacára és hogy minőségének jó 
és még jobb és kiváló fokozatait az objektív mi

nőségmérések mutassák meg. Ennek a mérésnek 
a módszereit is magyar tudós dolgozta ki, s a 
hozzá szükséges készülékeket is ö szerkesztette 
meg: a magyar búzának kell ezt a módszert világ
szerte hivatalosan elismertté tennie és a magyar 
agrárközigazgatásban kell lenni annyi elhatározott
ságnak, hogy ebben a tekintetben a döntő lépést 
megtegye.

A természet kegyes a magyar búzához, az 
országnak minden részében elszórtan, de azért 
egymással mégis lelki közösségben dolgozó búza- 
nemesítök és búzatermelők pedig kidolgozták már 
a termelésnek azokat a módszereit is, amelyeket 
el kell terjesztenünk ahhoz, hogy megszülessék a 
„magyar búza," amelyet az egész világ ezen a 
néven ismerne meg és ismerne el. Románia is, 
Jugoszlávia is csak egy-egy részt kapott a magyar 
búzából, de nem döntő részt, mert maga az anya- 
talaj és az anya-kultúra itt maradt nálunk. Tudjuk 
jól és számolnunk is kell vele, hogy a nemesítés 
munkája a magyar terület elszakított részein sem 
szűnt meg, sőt tudjuk azt is, hogy például az er
délyi Bánátban minden vonatkozásban szebb és 
nagyobb eredményt értek el a magyar búzával, 
mint mi magunk. De ezek a területek korlátozot
tak lévén, lehetőségeik is azok és ezért ezek a 
magyar búza elsőbbségét mégsem vehetik el, ha 
mi a magunk lehetőségeit az egész megmaradt 
magyar területen kihasználjuk. Nem engedhetjük 
meg, hogy a ragyogóan jóminőségű abauji, szat
mári, nógrádi, vagy akár zalai — mert ebben a 
legrosszabb búzatermőnek hirdetett vármegyében 
is megterem már az elsőrendű és kiállításra érett 
magyar búza — magyar arany réz-áron kelljen el 
a bécsi tőzsde ősi szokvány-térképének az alapján 
és a mi közönyünk bűnéből.

A magyar búza bebizonyította, hogy az or
szágnak minden szántóföldje egyforma jó a szá
mára — a többi nem az ő dolga és nem is az 
égé, nem az időjárásé, nem a földé, nem az isme
retlen termelő erőké, hanem a föld népének és az 
egész magyar dolgozó népnek a kultúrájáé. A ma
gyar búzában itt van számunkra a kimeríthetetlen 
bőségű, minden évben újra és újra az égből reánk 
özönlő magyar arany: nevet kell neki adnunk, 
mert méltó arra, hogy a magyar nevet az egész 
világ előtt hordozza. És mivel világos, hogy ennek 
csak kultúrális feltételei vannak, be kell vallanunk, 
hogy valóságos nemzeti szégyen lenne az, ha ennek 
a magától megoldódó nagy nemzeti problémának 
a végleges elintézését tovább is késleltetnék.

Földi bér.
Mért akarsz az égre szállni?
Mért nem tudsz a földön járni?
Hisz tudod, hogy a földi út
Mind, mind, mind az égre jut.
És hogy az égi kegyelem
Földi bér; Szenvedelem.
Szegény szívem, küzdj hát csendben,
Míg hasznos lész az ember-nemben.
Míg odáig fejlődsz velem. R. M.
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A barátság minden jelével halmozták el 
Lengyelországban cserkészeinket.

A magyar cserkészcsapatnak a lengyel határ
állomástól kezdve' szakadatlan ünneplésben volt 
része. Minden állomáson ünnepélyesen köszöntötték 
a magyar cserkészfiúkat és mindenünnen lelkes él
jenzés és virágözön közepette bocsátották útjára 
különvonatukat. A krakkói fogadtatásra a lengyel 
kormány is elküldte megbízottját. A polgármester 
pedig meleg szavakkal köszöntötte a testvérnem- 
zet fiait.

— Krakkó sok vendéget látott már ősi falai 
között, — mondotta — de egyetlen nemzetet sem 
fogad olyan őszinte örömmel, mint a magyart, 
amelyhez annyi történelmi kapcsolat fűzi.

A magyar cserkészkülönítmény parancsnoka 
meghatóban mondott köszönetét. A magyaroknak 
is szent a lengyel föld. Egyforma érzések és esz
mények kötik össze a két nemzetet s ezért nem 
csoda, hogy alig áll két nemzet cserkészete oly 
közel egymáshoz, mint a lengyelé és a magyaré. 
Minden magyar fiú boldogan jött volna Lengyel- 
országba, annyira ösztönös és kitörölhetetlen az 
örök barátság a két nemzet között.

Á rva lány hajas koszorú a legszerényebb 
lengyel hazafi sírján.

Az ünnepélyes fogadtatás után a cserkész- 
csapat zászlódíszben, zárt sorokban vonult végig 
a városon. Első útja a Wawelbe vezetett, ahol elő
ször a nemrég elhalt Pilsudski tábornagy sírját 
koszorúzta meg, majd hódolata jeléül elhelyezte 
koszorúját Hedvig királyné és Báthory István sír
emlékén. Pilsudski tábornagy sírjára a hatalmas 
árvalányhajkoszorút a következő szavak kíséretében 
helyezték el: „A legkeményebb és legszerényebb 
lengyel hazafinak aki világtörténelmi szempontból 
is jó munkát végzett!"

A Wawel megtekintése után a cserkészeket 
társasgépkocsik a Las-wolszki erdőbe, a most ké
szülő Pilsudski-emlékhalomhoz vitték, ahol mind
annyian egy-egy talicska homokkal járultak hozzá 
a nemzeti emlékmű elkészüléséhez.

Este a cserkészcsapat a krakkóiak tiszteletére 
szabadtéri hangversenyt rendezett a város legna
gyobb terén, amelyet a lakosság zsúfolásig meg
töltött.

Szombaton, július 13-án délelőtt a cserkész- 
csapat Czenstochowába, délután pedig Spalába, a 
tábor színhelyére érkezett.

Bemutatkozás a táborban.
A jubileumi nemzetközi nagytábor vasárnap 

nyílt meg, Moscicki lengyel köztársasági elnök jelen
létében.

A külföldi csapatok közül az ötszázfőnyi ma
gyar csapat volt a legnagyobb létszámú. A ma
gyar cserkészeket mindenütt rendkívül nagy rokon- 
szenvvel fogadták. A megnyitó ünnepélyen a dísz
felvonuláson a magyar csapatot valóságos zászló
erdő előzte meg és a Rákóczi-induló hangjai mel
lett felvonuló magyar csapatot harsogó üdvözlés
sel fogadták és amikor a közönség részére felállí

tott emelvények előtt elléptek, a lengyel cserkészek 
sapkájukat a levegőbe dobálva lelkesen éljenezték 
a magyarokat. Nagy feltűnést keltett a magyar zene
kar a lengyel indulók előadásával.

Megremegett a föld az angol király 
előtt tisztelgő gépek zúgásától.

Jubileumi díszszemle az angol légi haderő felett.
V. György király ezüstjubileuma alkalmából 

díszszemlét tartott az angol légi haderő felett a 
mildenhalli és duxfordi repülőtereken. A szemle 
egyúttal óriási méretű légi mozgósítás is volt, 
amennyiben 40 repülő-rajt, azaz 350 katonai re
pülőgépet vontak össze az angol birodalom min
den részéből Mildenhallba, ahol a gépeket erre a 
célra épített óriási hangárban és a 6000 főnyi repü
lőszemélyzetet hatalmas sátortáborban helyezték el.
A gépek — amelyeknek értéke együtt négymillió 
font — (kb. 100 millió pengő) összesen 160.000 kilo
méter utat repültek állomáshelyükről Mildenhallba.

A király, aki mint a légi haderő főparancs
noka, ezúttal először viselt légi főinarsalli egyen
ruhát, légügyi miniszter kíséretében gépkocsin ér
kezett a mildenhalli repülőtérre. A parancsnoki 
jelentések után az uralkodó nyitott gépkocsiba 
ülve, lassan végighajtatott a nyolc óriási félkör
alakú sorban felállított gépek előtt. Ez az útja 
nyolc kilométer hosszú volt és háromnegyed óra 
hosszat tartott.

A tulajdonképpeni szemle befejeztével a ki
rály kíséretével a duxfordi repülőtérre gépkocsizott. 
Itt már várta a királyné, aki Cambridgeből érke
zett. Midőn az uralkodópár a díszemelvényre lé
pett, a mildenhalli repülőtérről rádióparancsra fel
szállott az ott várakozó egész légi haderő és zárt 
alakulatban Duxfordba repült s rajonként tiszte
legve elrepültek a király előtt. A tizennégy és fél 
kilométer (1 kilométer — 1000 méter) hosszú légi 
hadoszlop felejtheletlen látványt nyújtott. A 350 
gép mótorjainak kábító zúgásától szinte megreme
gett a föld és szárnyaik sűrű felhőként sötétítették 
el az égboltot. Elöl repültek az óriási légi bomba- 
vetők és csapatszállító-gépek, majd a nappali bom
bázók, azután a gyalogsági kooperációs, majd az 
éjszakai és nappali harcigépek, a partvédő-, föl
derítő-, és üldözőgépek, és hátvédként a London 
védelmére kiszemelt rendkívül gyors, Gloster-féle 
Gauntlet-gépek. Amikor már az egész .haderő el
repült a király előtt, több raj nagy magasságban 
rajgyakorlatokat mutatott be, majd valamennyi gép 
szárnyalakulatba csoportosult és szárnyként repült 
el a király előtt. Ez alkalommal az uralkodó ha
tározott kívánságára mellőzték a tiszteletadásként 
szokásos bukórepülést, mely az alacsonyan repülő 
gyorsabb gépeknél különösen kockázatos, és a ki
rály nem akarta, hogy a repülök bárminő veszély
nek tegyék ki magukat a díszszemlén.

A szemlét közel 150.000 főnyi közönség nézte 
végig és a repülőterek körül több mint 40.000 
gépkocsi táborozott.

A királyt két fia, a walesi és a yorki her
ceg is elkísérte.
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Kövessük őt!
Nincs nála istenibb lény a világon,
Nincs nála szeretőbb és szenvedőbb.
Haladjunk tiszta szívvel nyomdokában,
Kövessük őt!

Nagy leikéből a jóság fénye árad
S napként világít minden bú előtt.
Egész valója irgalom, bocsánat.
Kövessük őt!

Előtte nincs különbség. Ember: ember.
A szívet nézi, a rejtett redőt.
Keze csak áld, csak simogat, de nem ver.
Kövessük őt!

Nehéz útjának tövis a virága,
De példájánál nincs nagyobb, dicsőbb,
Amerre jár — akár a Golgotára —
Kövessük őt!

Endrődi Sándor.

Akik a földön is az égben élnek.
Levél négy vak leányhoz. 

írta: Nyirő József.
A napokban kedves levelet kaptam. Négy 

leány írta a budapesti „Vakokat Gyámolító Inté
zetből" tizennégy oldalon „vak írás “-sál, papirosba 
szurkált nagy betűkkel, köszönetül azokért a lelki 
pillanatokért, melyeket könyveim, írásaim nekik 
szereztek. Hosszú tusakodás után szántam rá ma
gamat, hogy az én vak-testvéreim levelét, legalább 
részben a nyilvánosság elé hurcoljam, mert első 
pillanatban azt hittem, hogy rólam van szó, tehát 
nem illik vele emberek elé szemérmetlenkedni. 
Később azonban rájöttem, hogy az én személyem 
csak eszköz és alkalom, hogy igenkomoly és igen
súlyos kérdések kifejezésre jussanak általa. Ennek 
a négy vak-leánynak világnézete, csodálatos belső 
világa olyan szép és olyan megnyugtató, olyan 
csodálatosan mély és emberi, igaz, bölcs és evan- 
géliumszerü, hogy nem nélkülözhetjük. Nem nél
külözhetik elsősorban azok, akik szenvednek. Va
lóságos kinyilatkoztatás a lelki vakságba esett vi
lágnak és népeknek. Az idők különös játéka, hogy 
a testi vakokhoz kell fordulnunk látásért, őket kell 
meglopnunk, hogy pótoljuk azt a világot, melyet 
mi tönkre tettünk.

Többek között ezeket írja a négy vak leány:
„Dobogó szívvel vesszük kezünkbe furcsa 

toliunkat, hogy néhány kis gondolatot küldjünk. 
Fehér betűk, fehér gondolatok. Egy külön világ
ból üzenünk, ahol az ön elgondolása szerint nincs 
föld csak ég. Az égben pedig emberi elképzelés 
szerint minden fehér. Óh, milyen jól tudja, hogy 
a vakok lelkének nincs földje, csak ege! Milyen 
csoda, hogy két látó szem birtokában is meg
tudta érezni ezt a nagy igazságot. Mert míg a 
földi dolgok csak közvetve jutnak el hozzánk, 
addig az ég ajándékai közvetlenül hullanak reánk. 
Mi már tudjuk, hogy Isten földre küldött gyönyörű 
gondolatait testi látás nélkül is meg lehet látni. 
Erre építjük az életünket. Mindig befelé nézünk

és a szépet keressük. Legmegfelelőbb tápanyagot 
nyújtanak erre a jó könyvek. A bennünk élő nagy 
kultúrszomjnak köszönhetjük azt is, hogy a köny
vekkel megismerkedhetünk... A szívünkkel hall
gatjuk. Édes magyar nyelvünk meleg ritmusú mu
zsikája kellemesen simogatott. Zengő melódia lett 
tőle a lelkünk. Teljes egészében megértettük, hi
szen mi is terhet viselünk. Isten bölcs rendelése 
folytán kissé nagyobb és nehezebb keresztet kap
tunk vándorbotnak az élet rögös országútjára a 
többi embereknél. Úgyszólva naponta szakad ki 
lelkűnkből a fájó kérdés: — M iért?... pedig na
gyon jól tudjuk, hogy erre a kérdésre itt a föl
dön nincs felelet, mert rejtelmes titkait mindörökre 
megőrzi az ég. így nekünk sem lehet más fela
datunk, nemesebb törekvésünk, mint lelkünket, 
habár szenvedve is, tőlünk telhetőleg kiegyensú
lyozni, hogy lassan haladhasunk előre és majd 
egyszer bizonyosan odaérjünk végcélunkhoz, Isten
hez. Régi nagy igazság, hogy egy szenvedő em
bert csak az tud igazán megérteni, aki maga is 
szenvedett, aki érezte már, hogy a lélek nagyon 
tud fájni. Akikre sokszor valami megnevezhetetlen, 
csendes, nagy szomorúság szakad, amelyet egye
dül csak Isten mosolyának verőfénye tud időről- 
időre eloszlatni.

Könyve egy ismeretlen világba vezetett el 
bennünket, ahol a fájdalomból született harmóniák 
szárnyain a magasságokba emelkedhettünk.

Gondolataink kis láncát itt elszakítjuk. Fehér 
betűk vigyétek el szívünk legértékesebb érzelmeit 
oda, ahova mi nap-nap után, szellőre, vagy felhőre 
bízva, sok meleg üdvözletét küldünk..."

*

A magam és azok nevében, akik velem együtt 
éreznek, köszönöm négy „vak" testvéremnek azt 
a vigasztaló lelkierőt, amelyre irigykedve gondo
lok. Az ő világuk az igaz, nem a mienk. Azoké, 
akik összeszorított szemgödrökkel befelé néznek 
és nem kényszerülnek látni azt a sok nyomort, 
bűnt, piszkot, aljasságot, egymásnak feszüli, gyű
lölködő gyilkos karmokat és fegyvereket, népek 
egymás ellen acsarkodását, békétlenséget, állandó 
keserűséget már a bölcsőben megfertőzött kicsi
nyeinket, minden erkölcstől elrugaszkodott vér
szomjas és minden szépséget és igazságot meg
gyalázó ördögi indulatokat és aljasságot, mely a 
„világ“-nak, mai világnak neveztetik. Iveket, köny
veket írhatnék tele annak a rettentően sok bajnak 
a felsorolásával, melyek látásától, legalább testi 
látásától a tragédiájukban is szeréncsés vakok 
megvannak kímélve.

Most se tudok azonban mást mondani nek
tek négy vak leányok, mint amit már megírtam.

Adjatok minnél többet a ti világtokból, mert 
most már ti is bizonyságaim vagytok, hogy nem 
igaz a testi szemek halála miatt felpanaszolt sö
tétség, ami csak külső és látszólagos, hanem egy 
másik csodálatos világ ez. Gondoljatok álmaitokra! 
Nincs-e lezárva a két fénytest és mégis milyen 
korlátlan nagy az a mindenség, mit mögötte élünk. 
A vakok égboltja belül van és nem olyan gazdag
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a szivárvány-színekben, mint a világtalanok belső 
színpompája. Tündöklő napok jönnek fel egükre 
egymáshoz . láncolt végtelen sorban és a semmi 
csillagokat teremt, melyeknek miriádjai pillanatok 
alatt lesznek és pillanatok alatt vesznek. Mindig 
más és sohasem ugyanaz az alakjuk, sem zené
jük. Nyugtalan rajzásuk szüntelen és pazar, hogy 
ne engedjék az embert az elveszett világra gon
dolni. A vakok világának nincs tehát földje, csak 
ege. Minden az űrben jár, finoman leng, az em
berarcok, a virágok, a baljósán sötét hangok és 
bolygók. Ez az emberfeletti, mindenség, ahová 
igyekszünk mi is ..

Köszönöm tehát mégegyszer a vigasztaló 
újabb erőt és a nekem mindennél drágább elis
merést, melyet érdemetlenül kaptam.

Ezzel bezárom levelem, mert itt mellettem a 
méhek rajzani, vagy ahogy a székelyek mondják 
„ereszteni1* akarnak. A múltkor is ők vitték el 
üzenetemet hozzátok. Vigyék el ismét.

— Jertek tehát napból hullott virágocskáim, 
madárkáim... Vigasztaló édes cseppet hordjatok! 
Gyűlj, gyűlj mézecske, nyárnak szentelt vize! 
Épülj viasz-hajlék, árváknak bölcsője!... Kerüljé
tek a rossz virágait, a keserűség kelyhét! Azért 
vagytok a világon, hogy bánatot oszlassatok... 
Szánjatok a homlokomra, vigyétek magatokkal 
gondolataimat és zárjátok el azokat is a sejtek 
viasz-szemfedöi alá, hogy akkor is éljenek, mikor 
én elmúltam... Ti vagytok e földnek őrzői. Erdély 
kis hajdúi, fű, fa, virág, levegő, harmat, föld sza
badságának és népek megértésének névtelen ka
tonái. Hozzátok el nekünk a világtalanok kivált
ságos világát, hogy mi is olyan szépen, tisztán 
lássunk, mint ők!...

Repüljetek napnak madárkái!...
A viszontlátásra négy igaz vak leány!
Az Isten tenyerén egykor találkozunk...

Miért nem tud a pesti polgár aludni?
Két éve, hogy megjelent a csendrendelet. Büsz

kén állapíthatjuk meg, hogy ezzel az elsők közé tar
toztunk egész Európában. Még a londoni csend
rendelet is csak egy évvel a budapesti után jelent 
meg. Az angol főváros az utcai csendet szabályo
zó rendeletnek gondolatmenetéül a mienket hasz
nálta föl.

A rendeletet mostan kiegészítették egy parag
rafussal, amelyik tíz óra után eltiltja az autókat a 
tülköléstől, a bicikliket a csengetéstől és általában 
minden jármüvet a hangos jeladástól. Hangjelzések 
helyett az autóknak és mótorbicikliknek fényjelzést 
kell adniok, kézireflektorok segítségével. Ha vala
melyik álmodozó éjszakai járókelő nem veszi észre 
a némán közeledő autót, akkor a sofőr meggyujtja 
kis kézireflektorát és annak vakító fényét ráirányítja 
figyelmeztetőül a kései vándorra. Utcakeresztezödé- 
seknél ugyanilyen módon adnak jelt egymásnak a 
járművek. Ezzel a kiegészítő paragrafussal bátran 
magunkénak vallhatjuk nemcsak Európa, de Ame
rika egyik legtökéletesebb és legsokoldalúbb csend
rendeletét.

Budapesten tehát már régóta van csendren
delet. Mégis sok panaszt hallunk arról, hogy ez a 
rendelet nem minden tekintetben felel meg a kivá
nalmaknak és nem hajtják végre. A rendőrség gon
doskodása csak arra terjed ki, hogy nyáron a leg
jobban lehalkított rádiót is csak csukott ablak mel
lett hallgathassa a pesti polgár.

Meg kell állapítanunk, hogy ezeknek a pa
naszoknak igen tekintélyes része teljesen alaptalan. 
Csendrendeletünk annyira jó, hogy elszoktatott ben
nünket a világváros igazi, fülsiketítő, ideggyilkoló 
zajától és elkényeztetett idegrendszerünknek már a 
legkisebb zaj is kibírhatatlannak tetszik.

Érdemes egyszer végigolvasni az immár két
éves évfordulót megért, kibővített és egyúttal fele
désbe merült csendrendeletet. Első paragrafusa, 
amely általánosságban foglalkozik a csend prob
lémájával, a legtökéletesebb vezérelvről tesz ta
nulságot:

„Nyilvános helyen, vagy az épületek belse
jéből a nyilvánosság jellegével bíró területekre 
kiható felesleges és kellő gondossággal elkerülhető 
bármilyen zajt okozni és ezzel a köznyugalmat 
háborgatni tilos."

A többi paragrafus is a legnagyobb gondos
sággal és precizitással sorolja fel mindazokat a 
zajokat, amelyeket el lehet kerülni, a nyikorgó, 
kenetlen keréktől, a rossz fékberendezéstől, a gyá
rak hosszantartó fülsértő szirénabúgásáig, a házalók 
és rikkancsok versengő ordításáig, az utcára szű
rődő rádió, grammofón és zene lármájáig.

Ahol a rendőrség tehetetlen.
A kitűnő rendelet azonban mégsem orvosolta 

mind a mai napig a legfőbb bajt. Amikor a pesti 
polgár este fáradtan, törődötten a mindennapi mun
kától, hazamegy és éjfél körül nyugovóra akar térni, 
akkor a szomszédja rádiója, grammofónja, stb. miatt 
féléjszaka nem alhat el. Az ember ilyenkor először 
elküld a kellemetlen szomszédokhoz. Amikor ez 
nem használ, akkor felhívja a házmestert, majd 
fenyegetödzik és végül rendőrt hivat, illetőleg ren
dőrt akar hívni. Ugyanaz az őrszem, aki egész éj
szaka a hangos rádiókra vadászik, fölvilágosítja a 
szegény pesti polgárt: minthogy a szomszéd laká
sában tomboló ricsaj lármája nem szűrődik ki az 
utcára, a rendőrségnek nincsen beavatkozási joga 
és igya lárma akár hajnalig is eltarthat büntetlenül.

De az még a jobbik eset, ha a lárma csak 
a falon szűrődik keresztül. Sokkal szomorúbb azok
nak a helyzetük, akik udvari lakásban laknak. Ők 
szorulnak rá a legjobban, hogy éjjel nyitva tartsák 
az ablakot és ha ugyanakkor valamelyik másik 
udvari lakásban nyitott ablak mellett rádióznak, ak
kor bizony alvásra nem igen kerülhet sor.

Az érvényben levő rendelkezések értelmében 
a szembenlevö házból átszűrődö dorbézolásra és 
csendháborításra fel lehet hívni a hatóságok figyel
mét, amelyek — dicséretes módon — rögtön orvos
lást is nyújtanak. De oly házimulatság, éjjeli rádi
ózás, vagy grammofónozás lármáját, amely nem hal
latszik ki az utcára, nem szüntetheti meg a rendőrség.
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A rejtélyes és önmagának ellentmondó ren
delkezésnek a magyarázata a következő: mindaz, 
ami az utcán történik és mindaz a lárma, amely 
az utcára kihat, a rendőrség hatáskörébe tartozik. 
Ezzel szemben a házak belső életének a szabályo
zása kizárólag a főváros joga és kötelessége. Ezért 
a fővárosnak lenne a feladata, hogy ezt az égető 
problémát rendezze és segítőkezet nyújtson a rend
őrségnek a polgárság éjjeli nyugalmának meg
óvása érdekében. A székesfővárosnak nem kell egye
bet tennie, mint szabályrendeletet hoznia, hogy este 
tíz óra után nem szabad a lakásban lármázni, vagy 
lármát okozni. Ugyanakkor utasítania kell és egyben 
felhatalmaznia a rendőrséget, hogy a házmesterrel 
együtt rendet teremthessen.

„Három sorral többet kell írnom, 
de garantálom a csendet

Egy évvel ezelőtt a rendőrség közigazgatási 
osztályának egyik magasrangú vezetője nyilatkozott 
erről a kérdésről. Nyilatkozatában többek között a 
következőket mondotta:

— Ha megkapom a fővárostól a házak belső 
csendjének biztosítására vonatkozó rendeletet, akkor 
az aznapi napiparancsba három sorral többet kell 
írnom, de garantálom, hogy többet senkinek az 
éjszakai nyugalmát nem fogják zavarni.

Fel kell vetnünk a kérdést, hogy ha Buda
pest polgársága éjszakai nyugalmának biztosítása 
ilyen egyszerűen megtörténhetik, akkor miért nem 
lép fel kellő eréllyel a főváros?

A csendrendeletnek ki kellene térnie arra is, 
hogy a rádió reggeli tornája ne zavarja a tisztvi
selő társadalom éjszakai nyugalmának utolsó fél
óráját. Reggel háromnegyedhét órakor a falon át
bömbölő „jobbra-balra... egy- kettő, egy, kettő... 
előre, hátra" rendszerint elrontja az ember egész 
napját.

Ha összehasonlítjuk a budapesti csendfende- 
letet az angollal, akkor egy igen érdekes szakasz 
tűnik a szemünkbe.

Angliában az utcai zaj mérséklése érdekében 
elrendelték a tömör gumikerekű teherautók hasz
nálatának súlyos megadóztatását. Ugyanekkor a fél- 
tömörgumi adókedvezményben részesül és így a 
teherautótulajdonosoknak anyagi szempontokból is 
előnyösebb a féltömör használata. A budapesti ren
dőrség kísérleteket folytatott a féltömör és teljesen 
tömör gumival. A kísérletek azt mutatták, hogy 
csak jelentéktelen különbség van a két gumi hasz
nálata között. Majdnem egyforma lármát okoznak. 
Mindemellett a féltömör gumi használata rendkívül 
előnyös — nem a csend szempontjából, — hanem 
az utcaburkolat és a burkolat alatt hálószerűén fek
vő, különböző alagcsövek kímélése szempontjából.

A rendőrségi kísérletek nyomán készült kal
kuláció azt mutatja, hogy a főváros óriási össze
geket megtakarítana, ha életbeléptetné az út- és 
alagcsövédő intézkedéseket. Sajnos, miután az utak 
kímélése nem tartozik a főkapitányság hatáskörébe, 
ez is egyike azoknak a problémáknak, amelyeket 
már régen meg kellett volna oldanunk.

Mint Liber Endre alpolgármestertől, aki a 
távollevő polgármestert helyettesíti, értesülünk, a 
belügyminiszter csendrendelet-módosításával kap
csolatban a főváros is foglalkozni kíván a csend
rendelettel szoros összefüggésben levő problémákkal.

Reméljük, a főváros vezetősége megoldja a 
rá váró feladatokat, mert a dolgozó embernek éjjeli 
nyugodalomra szüksége van.

Szenvedő testvéreimnek.
Amikor a kapuk előtted megnyílnak,
Amikor vége van szenvedésnek, kínnak, 
Amikor megkezded új életed útját,
Mikor a bűn újra feléd nyújtja csápját,
Zúgja a füledbe a bűnös nagyváros . . . 
Hová mégy János?

Két utad van! Az egyik sírna és széles, 
Csillogó, ragyogó lámpáktól fényes,
Út szélen kábító, illatos virágok . . .
De az út végén, szakadék vár rátok,
Ez az út, — a pokollal határos,
Erre mégy János?

Keskeny, síkos és rögös a másik út,
Nem látsz mellette, csak kicsiny falut,
Nincs rajta fény, buja csillogó pompa,
Tövis tép . . . út pora hajad bevonja,
De az út végén, vár az örök Város . . . 
Erre menj János!

Ez a tövises út Krisztushoz vezet,
Ez az út átmegy világok felett!
A másik fényes út, sötétségbe hull,
A csábító, céda szó, némaságba fúl,
Porrá lesz a bűnös, mulató, nagy város . . . 
Ide mennél János?

Minden elmúlik . . a pénz, érték és vagyon, 
Amikor rád borul a csendes sírhalom,
Csak egy örök érték, a Krisztus országa! 
Ezért küzdj, hogy elérd halálod napjára,
S ekkor elmúlásod, nem lesz majd halálos . . 
Mert Jézushoz mégy János!

A Victoria Regia élő virágánál.
Furcsa világban jártam a napokban délután, 

párás meleg levegőben, csodás növények között. 
Előbb Afrika követutánzó kaktuszai között, őtven- 
fokos melegben csodáltam meg a tüskés növények 
halálvirágait, majd a következő pillanatban már 
Brazília hatalmas őserdejének sűrű páfrányai kö
zött kószáltam és elkerültem a csodálatos indiai 
lótuszhoz is, amelynek viaszos leveleiről lepergett 
a víz...

«A pesti füvészkert tartogatja ezeket a csodá
kat, a füvészkert, amelynek aznap külön csodája 
is volt.

Kivirágzott az ananász-illatú Victoria Regia!
A rózsák királynője, amely egy évben mind

össze három napig virágzik és pompás, csodála
tos szirmai csak éjjel nyílnak ki.
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Mindössze három napon és három éjjelen át 
él a Victoria Regia virága s aztán ananász-illatá
val, pompás szirmaival eltűnik.

Nyári alkonyaikor délután öt-hat óra tájban 
nyílik ki és reggel nyolckor becsukódik ismét, mert 
nappal alszik ez a tündérrózsa és csak az éjsza
kában, ezüstös holdfény mellett mutatja megkapó 
pompáját.

Három napon át virágzik és mindennap más 
színpompában jelentkezik. Az első napon fehér 
színű, a második napon rózsaszínű, a harmadik 
napon pedig égő bíborszínt ölt s háromnapi csodála
tos élet után meghal a tündérrózsák királynője, ame
lyet „udvarhölgyek és testőrök" vesznek körül. Az 
akvárium meleg trópusi levegőjébe hévvízi piros 
rózsák, az indiai lótusz viasszal bevont levelei, 
egyiptomi papirusz, kubai cukornád és hatalmas 
medence peremén leheletfinom életükkel mimóza
bokrok húzódnak meg.

Messze földről, az Amazon környékéről plán
tálták át Európába a tizennyolcadik század termé
szetbarátai a Vicktoria Regiát, mely a világ egyik leg
csodálatosabb virága. Tárcaszerű levelei rendkívül 
nagyok, hat-hét méterre is megnőnek. Levelei olyan 
szilárdak, hogy akár csónaknak is használhatják, 
huszonöt-harminc kilós gyermeket is elbírnak.

Azonnap délután öt órakor kezdődött meg 
a Victoria Regia rózsájának nyílása, amit Tuzson 
János professzor pontosan kiszámított. Elmentünk 
a nagy eseményhez, meglátogattuk a Victoria Re
giát az ünnepi pillanatban, amikor fehérszirom 
köntösbe öltözködik és kitárja pompáját. Schneider 
József kertészeti felügyelővel álltunk a trópusi le
vegőjű üvegházban, amelyet még akkor is fűtöt
tek, mert a Victoria Regiának állandóan nagyon 
meleg vízre van szüksége. Már többen álltak a 
medencénél, akiket érdekelt a Victoria Regia cso
dálatos színváltozása, többen idegesen nézték az 
órájukat.

Az egyik kétméteres levél mellett emelkedeit 
ki a vízből a hatalmas bimbó, legalább olyan nagy, 
mint egy emberi fej. Össze van csukódva, csak 
itt-ott látni kis fehéres színt a zöld takaró alatt.

Megérkeztek a fényképészek is.
A kertészeti felügyelő a következőket mondta:
— Januárban ültettük el a Victoria Regiát, 

néhány hét múlva csírázott ki az első levele, amely 
olyan vékony, mint egy cérnaszál. Nem is hinné 
az ember, hogy ez a cérnaszálnyi levélke hat-nyolc 
méterre is megnő.

Schneider felügyelő hirtelen kikiáltott a Fü- 
vészkert egyik térségére:

— Józsi!
' Kis maszatosképü, mosolygós szőke gyer

mek futott felénk vidáman.
— No Józsi, most ráültetlek az egyik levélre.
Összemosolyogtak az emberek. Szép, szép

ez a bizakodás, de mégsem hittek a levél teher
bíróképességében és bizalmatlanul szegeződtek a 
tekintetek a Victoria Regia leveleire, amelyek mél
tóságteljesen ringottak a vizen.

Kis aranyhalak szaladgáltak a levelek körül, 
néha beleütötték szájukat a homokkőmedence kává
jába

Ám a kis Józsi komolyan vette a felszólítást, • 
mert máris kapaszkodott a medence peremére.

Józsi mindössze ötesztendős, de azért meg
termett gyerek. A következő pillanatban kedélye
sen fölemefék és rátették Józsikát a szélesen ter
peszkedő levélre, mire a jelenlevők önkénytelcnül 
tapsolni kezdtek.

Határozottan sikere volt Józsinak, — de a 
Victoria Regiának is.

Szinte szeretett volna az ember evezőt adni 
Józsika kezébe, mert valahogy olyan volt a kép, 
mintha egzotikus csónakban ült volna.

De közeleg a pillanat, amikor kinyílt az Ama
zonvidék rózsájának bimbója.

Egyszerre többen is mondták izgatottan:
— Most! Nézd csak, most...
És tényleg a bimbó mindig szélesebb. Úgy 

éreztük, már láttuk a virág nyílását. Percek tel
tek el és a szirmok kezdtek egészen kitárulni, 
majd fehér virágpalástba öltözködött a Victoria 
Regia!

A víz tükrén ringott a csodálatos virág teljes 
pompájában. Izgatottan hajoltak előre a fejek és 
már mindenki érezte:

— Milyen remek ananászillat! Tiszta ana
nászillat!

Egyre többen jöttek.______________________

Testvérharc.
Szereplők: Tűz, víz levegő. A föld. A nap.

Tűz (előrohan, fáklyáját megsuhintja): A vul
kánokból török elő, rombolok mindent, mi utamba 
jő! Mert én vagyok a tűz, én vagyok a hatalom! 
(Megijed, összerezzen). Jön a víz!!

Víz (magát meghajtva): Igen — a víz! — És 
a Nagyhatalom — a pici kis testvérem, hogy meg
ijed, hogy fél!! Mert jól tudja, ahol én megje
lenek, ott pusztulnia kell! Szeretnek is ezért az 
emberek! A locsogó, csobogó csermely vizét, ugyan 
ki ne szeretné?! Hát a végtelen tenger tükrét már 
hányán énekelték meg! De rettenetes és borzasztó 
is tudok lenni, ha zúgó, romboló árvíz képében 
megjelenek, előttem nincs menekvés! Rettegnek is 
tőlem a földiek és mégis szeretnek. Belátod tehát, 
hogy én vagyok a hatalom!! (Összerezzen). Ah, 
te is itt vagy?!

Levegő (fátyolát lengeti): Igen a levegő min
denütt jelen van! Te és hatalom?! Hisz a legki
sebb szolgám, a szellő is képes téged elnyelni! 
Hát ha még zúgva, süvítve egy vihart küldök feléd, 
hová tűnsz el oly hirtelen? Mi lennétek ti ketten 
én nélkülem?!

Tűz (dobbant a lábával).
Levegő: Hiába dobbantasz pici lábacskáddal, 

nélkülem meg kell halnod!
Víz: De én megélek nélküled is!
Levegő: Ideig-óráig igen, de én nélkülem 

megposhadsz, megbűzhödöl, mert én, én nélkülöz
hetetlen vagyok! Ezért én vagyok a leghatalmasabb!!!
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Föld: Enyje, enyje, gyerekek, már megint 
perlekedtek, mikor fogtok tik már egyszer összeférni?

Levegő: Oh ez a vén föld, mindig nyomunk
ban van!

Víz: Folyton dirigál! Pedig ő is csak testvérünk!
Tűz: Minek is tűrjük ezt?!
Föld: Ohó! Hát nem tudjátok é, hogy tőlem 

függtök? És hogy mennyit tanultatok ti már a 
földiektől?

Levegő: Mi — és tanulni?!
Tűz: Kihasználtak!
Víz: Rabszolgák lettünk!
Tűz: Régen imádtak engem a földiek s most 

igába hajtanak; ne türjük tovább! hisz oly hatal
masok vagyunk!

Víz (gúnyosan): Már megint „hatalmas"? 
Nagyon rég volt az, amikor téged imádtak; most 
hol van a te hatalmad? Mikor szép engedelmesen 
meg kell jelenned, még ha a legkisebb földi lény 
is, hitváfiy gyufára gyújt!?

Tűz (tehetetlen dühvei dobbant a lábával): Igaz!
Levegő a Vízhez: Mintha téged a földiek ki 

nem használnának szép testvér!? Hátadon hordod 
a hajóóriásokat, elhajtod a malmokat, bármikor 
gőzzé változtatnak, sőt mi több, benned mosdik 
a legmocskosabb suhanc is!! (Nevet).

Víz (megborzad): Oh jaj, igaz!
Tűz (a levegőhöz): Na, na, te is hajtod a 

malmokat, hordod a léghajót, a repülőgépet, téged 
is leigáztak a földiek!

Levegő (megtörve): Igaz, igaz!
Föld (fellélekzik, jóságosán mosolyogj: No 

Iám, lám, hát mire való a perlekedés? Ki-ki vé
gezze kiszabott munkáját é s -------

Levegő: Nem dolgozunk többé!
Víz: Nem türjük tovább, hogy felettünk ural

kodjanak!
Tűz: Robbantsuk szét a földet s vele együtt 

a hitvány földieket!
Levegő: Robbantsuk fel!
Víz: Robbantsuk szét!
Valamennyien: Pusztuljon, Pusztuljon, Pusz

tuljon! (Megkergetik a földet).
Föld: (megijed, szalad, összeroskad s félel

mében kiált): Segítség! Segítsél 
(Feltűnik a nap).

Föld: Oh hála, jön a Nap! (Lassan felemel
kedik). (A nap lehetőleg a színpad közepén felál
lított szikla vagy domb mögött kerül elő, a tetején 

megáll).
(A föld feléje siet, mellette kissé oldalt a tűz fél
térdre borul, a másik oldalon a víz és levegő meg

hajolva megáll, valamennyien fejet hajtanak).
Nap a Földhöz: Testvér, te remegsz, mi tör

tént itt az éjszaka?
Föld panaszosan: El akar pusztítani ez a 

három!!
Levegő igen komoran: Elhatároztuk!

Víz: Nem türünk ellentmondást!
Tűz (kiegyenesedik, hetykén): Hisz Te is 

csak a testvérünk vagy!
Nap: Igen, a testvéretek, de a legidősebb.
Tűz (nyelvesen): Mindegy, mégis csak testvér.
Nap a Levegőhöz: Elfelejtetted már, hogy 

én dajkáltalak ködfolt korodban s melengettelek 
sugaraimmal, míg meg nem nőttél levegőnek??

Levegő (szégyenkezve): Igaz!
Nap a Vízhez: Hát téged, víz, ha rakoncátlan 

sötét felhő korodban nem tartalak hatalmas mágnes 
karommal, időelőtt lepottyansz a földtekére, sárten
ger lész és nem hatalmas Óceán!!

Víz (szemlesütve): Igaz!
Nap a Tűzhöz: És végül te, te kis kotnye

les, elfelejtetted-e, hogy kiskorodban sugaraimból 
elcsentél egy néhányat, elbújtál vele a föld mélyébe! 
De a föld nem tűrte a kis tolvajt, kilökött vulkán
jaiból, — mered tagadni?!

Tűz (megtörve): Nem!
Levegő: De hát mit csináljunk?
Víz: Mindig csak másokért dolgozzunk?
Tűz: Pusztítsuk el legalább az embert, ő az 

oka minden bajnak!
Nap: Ne bántsátok! Mert én, én szeretem 

az embert!
Levegő, Víz, Tűz (csodálkozva): Szereti az 

embert?!
Levegő: Pedig mennyire kihasználnak már 

Tégedet is!
Víz: Még foltot is keresnek benned, benned 

Te dicső!!
Tűz: És hogy lopják sugaraidat!!
Nap (jóságosán): Tudom, tudom, de ha ennyi 

évezreden át nem ártott nekem mesterkedésük; 
minek rontsam kisded játékukat, hisz oly rövid a 
létük!

Víz: Dehát mit, mit csináljunk?
Levegő: Oh adj tanácsot!
Nap : Minden teremtett lénynek életcélja, mun

kaköre van. — — Ahová a nagy Teremtő állított 
bennünket, azt a helyet tőlünk telhetőleg jól be
tölteni. Ez a kötelességünk! Hogyha majdan befe
jeztük pályafutásunkat, elmondhassák rólunk, nem 
éltünk hiába! Nem a hatalom fitogtatásában, ha
nem a helyes összetartásban s főleg az Egyetér
tésben rejlik a hatalom . . .

Föld: Igaz! Nagyon igaz!
{Függöny.)

<SCS5>
Világ folyása.

Módosították a vasárnapi munkaszünetre 
vonatkozó rendeletet. A vasárnapi szigorított 
munkaszünet-rendeletében a kormány úgy intéz
kedett, hogy nyári hónapokban a hentes- és mé
szárosiparosok vasárnap reggel 8—9 óra között 
nyitva tarthatják üzletüket.
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A húsipari munkások sérelmezték a rende
letnek a húsiparra vonatkozó rendelkezéseit, mert 
ezáltal az eddiginél hátrányosabb helyzetbe kerül
tek. Egyes ' körök tudomást szereztek a húsipari 
munkásság elégedetlenségéről és ezért tiltakozó 
nagygyűlésre akarták összehívni a húsipari mun
kásságot.

A Nemzeti Munkaközpontban tömörült hús
ipari munkásság Molnár Sándor, a Nemzeti Mun
kaközpont Húsipari Munkásai Szövetségének elnöke 
vezetésével, a szakminiszterek távollétében, küldött- 
ségileg jelentek meg vitéz Petneházy Antal keres
kedelemügyi és Marschall Ferenc földmívelésügyi 
államtitkárok előtt.

A küldöttség ismertette a húsipari munkásság
nak a miniszteri rendelettel kapcsolatos aggodal
mait, amely alkalmat adhat arra, hogy egyenet
lenséget szíthasson a munkásság körében s ezért 
kérték a rendelet vonatkozó részének hatálytalaní
tását. Beható és alapos tárgyalás után az állam
titkárok, — akik közben telefónon érintkezésbe 
léptek távollévő minisztereikkel, sőt Gömbös Gyula 
miniszterelnökkel is, — kijelentették a küldött
ségnek, hogy a kormány méltányolja a húsipari 
munkásság által a rendelet ellen felhozott érvelést 
és ennélfogva a húsiparra vonatkozó rendelkezés 
végrehajtását felfüggeszti.

A nemzeti alapra helyezkedett munkásság 
magatartása lehetővé tette a rendelet sérelmes 
részeinek revízióját és megváltoztatását. A. keres
kedelmi minisztérium visszavonó intézkedése annak 
az akciónak köszönhető, melyet a nemzeti egység 
szervezetében tömörült húsipari munkások indítot
tak meg, azzal a célzattal, hogy a húsipari mun
kásság által tervezett sztrájk kitörését megakadá
lyozza és lehetővé tegye számukra vasárnapi mun
kaszünetük további biztosítását.

A kormány megértőén szociális és rendkívül 
gyors intézkedése nagy hatást váltott ki a mun
kásság körében, mert ebben is látják, hogy a kor
mány a vasárnapi munkaszünetről szóló rendele
tében csakis a munkásság érdekeinek védelmét 
kívánta összeegyeztetni az egyetemes nemzetgaz
dasági érdekekkel.

Halottak ezrei, földönfutók százezrei a 
kínai árvíz áldozatai. A Hónán tartományban 
pusztító árvizek halálos áldozatainak száma egyre 
nő. Egyedül Jensisien városában több mint három
ezer a halottak száma. Az északhonani Huejsin 
városkát teljesen elborította az ár. A Jangcé-folyó 
mentén Hankau és lesang között nagy tavak kelet
keztek; a városok kis szigetekként emelkedtek ki a 
hullámokból. A helyenként átszakadt gátakra a 
lakosság tízezrei menekültek. A menekülőket cso
portokban szállítják el. Jungjanban, a Hán-folyó 
mentén nyolcszáz ház beomlott. Csiangkaisek pa
rancsára katonaságot küldtek az elpusztított terü
letekre.

Jen-Sze tartományban a halottak számát ed
dig háromezerre becsülik. Csak Jen-Sze városban 
kétezer ember vesztette életét. Az ár, amely kártya
várként seperte el a város falait, a holttestek szá

zait hömpölygette a város körül. A közeli Jang- 
Csang falut az ár teljesen elmosta, a lakosságból 
alig százan menekültek meg.

A második árvízterület a Jang-Ce-Kiang kö
zépső folyása, ahol több százezer ember lett haj
léktalan. A halottak számát eddig még nem álla
pították meg. Fan-Cseng kikötővárost, Hopei tarto
mányban szintén elborította az ár.

Jensi város lakosainak legnagyobb része áldo
zatul esett a Honan-tartományban pusztító árvíz
nek. Az ár éjnek idején áttörte a lapályon fekvő 
város falait és álmukban érte el a szerencsétlen 
embereket. A városból ma csak a városfalak tor
nyai és a távíróvezetékek végei látszanak. A Jangce- 
folyó áradásának halálos áldozatairól még mindig 
nem érkezett pontos hír. Icsang környékén eddig 
ötszáz halottat számláltak össze.

Halál a  levegőben, földön és vizen. Ag- 
nelli Ede ügyvéd, Agnelli szenátor fia, repülősze
rencsétlenség következtében Genovában meghalt.

Agnelli Eduard egy vízi repülőgépen érkezett 
Forte Marmiból Génuába. A repülőgépet Ferrarin 
pilóta vezette. A gép a leszállás pillanatában a víz 
felszínére leereszkedve, beleütközött egy rönkbe és 
felfordult. Az összeütközés ereje következtében Fer
rarin a vízbe zuhant, Agnelli pedig nekivetődött a 
még mozgásban lévő légcsavarnak, amely fején 
súlyos sebet ejtett. Ferrarin csak könnyebb sérü
lést szenvedett, Agnelli azonban pár perc múlva 
kiszenvedett.

Hat ember tűzhalála egy Fokker-gépen.
Amszterdam mellett a schopoli repülőtéren 

július 14-én vasárnap délben szörnyű repülőszeren
csétlenség történt. Egy óriás Fokker-repülögép le
zuhanása következtében hat ember életét veszítette. 
Vasárnap délelőtt a gép elindult Hamburg felé, a 
pilóta azonban észrevette hogy az egyik mótor nem 
működik rendesen. Visszafordult s közvetlenül a 
leszállás előtt a repülőgép lezuhant. Tizennégy utas 
csodálatosképpen megmenekült a borzalmas ha
láltól. A repülőgép két pilótája, a rádióstiszt, a 
mechanikus és két angol utas elevenen elégett. 
A megmenekült tizennégy utas közül hármat súlyo
san sebesült állapotban kórházba szállítottak.

Vitorlázó pilóta halála.
Neubauer Frigyes 25 éves gépkocsiszerelő, 

aki a Gaisberg-csúcsról vitorlázó gépével északi 
irányban elrepült, röviddel elindulása után szeren
csétlenül járt.

A gép — nyilván hibás kezelés következtében 
— 200 méter magasságból lezuhant az alatta levő 
erdőségbe. A repülőt, aki gerinctörést szenvedett, 
összetört gépe mellett holtan találták meg.

Tizenegy belga utas halálos katasztrófája 
egy autóbuszon.

Hollandiából 20 belga utas autóbusszal ha
zatérőben volt. A gépkocsi Villebroecknél ki akart 
kerülni egy kerékpárost, s közben belefordult a Turu- 
hout-csatornába. Tizenegy utas meghalt.
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0: Hasznos tudnivalók.

M ezőgazdasági félgyártm ányok. Nem szo
rul bővebb magyarázatra, mert egészen természe
tes, liogy a fáról szedett és azonnal befőzött cse
resznye, vagy meggy sokkal szebb, édesebb és 
tartósabb befőttet is ad, mint az a gyümölcs, amely 
már vonaton törődött és amelyet a városi piaco
kon vesz a háziasszony. Egy német gyümölcster
melő farmer ebből az igazságból kiindulva arra 
rendezkedett be, hogy nyers állapotban alig visz 
piacra gyümölcsöt, hanem egész termését befőtt
ként, vagy gyümölcsízként elkészítve értékesíti. Ez 
a farmer előre biztosította magának a vevőkört. Az 
első évben még városi vevőitől kapta a befőzés
hez az üvegeket, két-három év múlva már saját 
üvegjeiben és saját címkéivel ellátva szállítja a be
főttet és gyümölcsízt. Számítása is jól bevált, mert 
gyümölcseit sokkal jobb áron értékesíti, mintha 
nyers állapotban adta volna el. Vevőköre pedig 
annyira megnövekedett, hogy ma már egész gazda
ságát majdnem kizárólag gyümölcstermelésre ren
dezte be és csupán a saját háztartása számára ter
mel a gyümölcsösben „köztes" terményként gabona- 
és zöldségfélét, kapást és takarmányt. Fel kell hív
nunk erre a példára a városokhoz közel, sőt távolabb 
lakó és gazdálkodó farmerek figyelmét. A váro
sokban, — hogy úgy fejezzük ki magunkat — kezd 
kimenni a divatból a befőzés és lekvárfőzés. Van
nak városi háztartások, amelyekben a paradicsomot is 
konzerv formájában vásárolják. Ha ezek a háztar
tások közvetlen a termelőtől tudnának beszerezni 
házilag készített, tehát nem gyári befőttet és gyü- 
möcsízt, bizonyára örömmel vásárolnának. Azok a 
farmerek, akiknek erre módjuk és alkalmuk van, 
tegyenek ilyen irányú kísérleteket! Talán már az 
idén meg is kezdhetnék a mezőgazdasági félgyárt- 
mány-készítésnekezt a módját megvalósítani. Ha egye
bet nem, mintákat készíthetnének, természetesen 
nagy gonddal és lelkiismeretességgel. Nem lehetet
len, hogy nálunk is be fog válni az értékesítésnek 
ez a különben egyszerű rendszere.

A kiürített máktok értékesitése. A kiürí
tett máktokot eddig a gazdák rendszerint elégették, 
vagy az alom közé keverték, értéke tehát jelenték
telen volt. Most az egyik hazai gyár a máktokot 
gyógyszerkészítésre használja fel. A gyár természe
tesen csak nagyobb tételekben vesz át s ezért a 
Hangya-szövetkezet központja akciót indított és 
maga gyűjti össze az egyes községekben a kiürí
tett máktokot. így lehetővé teszi, hogy a gazdák 
ezt a különben többnyire veszendőbe menő anya
got értékesítsék..A Hangya azonban' csak ott fog
lalkozhat ezzel a gyűjtéssel, ahol a környéken le
galább 50 métermázsányit lehet összeszedni s ezek
ben a községekben a kiürített, száraz, egészséges, 
nedvesség- és penészmentes mákfejeket mázsánkint 
5 P-ért veszi át. A fejeken legfeljebb egy ujjnyi 
hosszúságú szárrészt lehet csak hagyni. A gyűjtést 
a helybeli szövetkezet úgy vállalja, hogy az eladók

a vágón berakásakor az állomáshoz viszik készle
tüket, ahol annak ellenértékét a iemérés után azon
nal megkapják, vagy a szövetkezetben levásárol
hatják. Ezt a kilogrammonkénti 5 fillért csak a 
kistermelők kaphatják, mert a géppel csépelt ura
dalmi máktokért a gyár kevesebbet fizet, mint a kéz
zel kifejtettért. Most van folyamatban ennek a moz
galomnak a megszervezése, és azok a Hangya-szö
vetkezetek, amelyek bekapcsolódnak, külön is érte
síteni fogják a gazdákat a máktok átvételének ide
jéről és módozatairól. Bármily kevésnek látszik is 
ez az új bevételi forrás, nem szabad lekicsinyleni 
akkor, amikor a gazda úgyszólván a semmiből 
teremthet elő néhány fillért.

A körösi saláta harca a bécsi piacért.
A nagykőrösi saláta még a békeévekben megsze
rezte a bécsi piacot, sőt ezt a pozícióját a monarchia 
felbomlása után is sikerült megtartania .egészen 
1932-ig. Ekkor jött létre Ausztriával az új keres
kedelmi szerződés, aminek értelmében kedvezmé
nyes vám mellett Magyarország csak 2.000 q salátát 
vihet ki Ausztriába. Ez a megállapodás lényegesen 
megváltoztatta a nagykőrösi saláta értékesítési le
hetőségét. A kontingens kétharmad része ma is 
Nagykőrösről származik, azonban a kivitel csök
kenése nagy, érzékeny veszteséget okoz nemcsak 
a nagykőrösi gazdáknak, de az országnak is. így az 
idén kivitt kb. 1,000.000 fej saláta csupán 75—90.000 
P-vel javíhatta kiviteli mérlegünket, ha azonban a 
kivihető mennyiség nem volna kontingenshez kötve 
és mondjuk az 1930. évi 6,000.000 fejet vihettünk 
volna ki a bécsi piacra, ez közel 500.000 P ér
tékű idegen valutát jelentett volna az országnak. 
Ez az összeg olyan jelentős, hogy az új szerződés 
megkötésénél kívánatos volna a salátakontingens 
felemelését biztosítani.

A k isfarm er egészsége és a tüdővész elleni 
védekezés. Az Országos Közegészségi Intézet a 
falusi családi egészségvédelembe belekapcsolta a 
tüdővész elleni küzdelmet is. Ma már nem okvet
len szükséges, hogy a tüdőbeteget magas hegy
vidékre vigyék. Otthon is kigyógyulhat kellő keze
lés és gondozás mellett. Ahol az Országos Köz
egészségi Intézet szervezkedését megkezdi, járá
sonként egy központi tuberkulózis dispensairt állít 
fel. Felszereli Röntgennel, kézi laboratóriummal, 
kvarclámpával. Á falvakban folyó egészségvédelmi 
munka kapcsán a kerületi orvosok és községi gon
dozó-védőnők felkutatják a tüdőbajban szenvedő, 
vagy tüdővész által veszélyeztetett embereket. Ezek 
közül azokat, akiknél alaposabb vizsgálatra van 
szükség, meghatározott napokon elküldik a járási 
központi t. b. c.-dispensairbe s ennek lelete és út
mutatása alapján történik azután a beteg kezelése 
és gondozása.

Ez azonban nemcsak abból áll, hogy a be
teget ápolják, hanem abból is, hogy elkülönítik az 
egészséges emberektől. Mert nemcsak gyógyítani 
kell, hanem elejét kell venni a fertőzésnek is.

A kórházban való elhelyezés (az erre a célra 
való kórházi ágyak s a tüdőbetegek részére szol
gáló szanatóriumok kis száma miatt) ritkán sikerül.
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Dg nem is mindig szükséges, hogy a beteget el
szállítsák hazulról. Az elkülönítés szempontjából 
nagyon beváltak az úgynevezett fektető házacskák. 
Ezek egyszerű, fából, gyékényből vagy vitorlavá- 
szonból készült házikók, amelyeket a falusi tuber- 
kulótikus beteg házának udvarán vagy kertjében 
állítanak fel. Ebben helyezik el a beteg ágyát, akit 
így kihoznak a kisablakú, sötét, egészségtelen’szo
bából a szabad levegőre s egyszersmid elkülönítik 
az egészséges családtagoktól. A beteg éjjelét-nap- 
palát itt tölti. Amióta jobban izolált, kissé tömö
rebb házacskákat, s hozzá egy kis petróleumkályhát 
is adnak, azóta még a tél legnagyobb részét is 
ebben töltheti a beteg, aki ilyen módon csodálatos 
módon niegedzödik. Állandóan a friss levegőn van, 
pihen, nyugszik (ugyanilyen körülmények közt néz
nek gyógyulásuk eié a kórházi vagy szanatóriumi 
betegek is). Hogy pedig a szegénysorsú betegek a 
felépüléshez szükséges táplálóbb élelmezést is meg
kapják, egy kecskét is beállítanak számukra a há
zacska mellé. Kórházban aztán csak a különösen 
súlyos és esetleg tüdöműtétre szoruló beteget he
lyezik el.

A falu népe, amely eleinte idegenkedik a tüdő
betegeknek ilyen egyszerű kis fektető-házban való 
gondozásától, — látva a gyógyulást, megszokja ezt 
az új kezelési módot s bizalommal viseltetik iránta. 
Mivel ez a gyógymód pedig aránylag kevés költ
séggel jár, sokezer olyan ember életét lehet vele 
megmenteni, aki különben a dohos, szellőzetlen 
falusi szobában menthetetlenül elpusztulna, nem 
szólva arról, hogy hozzátartozóit is megfertőzné a 
„fehér halállal."

A kisgazda és az okszerű öntözés. A kis
gazda kisebb területű földjén a megélhetéshez szük
séges nagyobb jövedelmet a belterjesebb, főleg a 
kertinövények termelésével igyekszik elérni. Értéke
sebb kertinövényeink azonban nagyobb vízigényűek 
mint kalászosaink, ezért biztosabb és nagyobb ter
mést legtöbbször már csak öntözéssel érhet el.

Öntözéssel a kisgazda a korán lekerülő kerti
vagy takarmánynövények után késő őszig még egy 
másodterményt is levehet földjéről, így kora tavasz
tól a deres őszig való folytatólagos termeléssel úgy 
a saját maga, mint a családja munkaerejét jobban 
értékesítheti. Az öntözéses termelés jövedelmező
sége azonban, amint ezt Czakó Bélának az öntö
zéséről írott tanulságos könyvében olvashatjuk, az 
öntözés módjától, főleg pedig annak költségétől 
függ. Minél olcsóbb módszerrel tudjuk az arra szánt 
veteményt, talajt öntözni, annál több lesz a terüle
ten a tiszta jövedelem. Persze, számításba kell ven
nünk azt is, hogy az olyan talaj, amelyet bővebb 
mennyiségű víz ér, sokkal több trágyát igényel. 
Nemcsak azért, mert a nagymennyiségű víz a föl
det kilúgozza, a trágyának egyik részét a föld mé
lyebb rétegeibe leviszi, hanem főleg azért, mert 
az öntözött talajon a növényzet, — legyen az akár, 
kapás vagy gabona vagy rét — sokkal dúsabb, 
azaz a talajban lévő legkülönbözőbb tápanyago
kat jobban felveszi, fejlődésére értékesíti. Ezeket 
a földből a növényzetbe kerül anyagokat persze

pótolni kell, ha azt akarjuk, hogy a következő évben 
is ugyanolyan haszonnal öntözzünk.

Helyesen mondja Czakó Béla, hogy az öntö
zőtelep felállításakor szükséges tőkét, illetve annak 
amortizációs kamatját, magának az öntözésnek a 
költségét, a nagyobb trágyamennyiséget és az ön
tözés után szükséges kapálásnak a költségét kell 
számításba vennünk. A munkát magát, amelyet a 
kisgazda és családja végez ezzel, ugyan nem szá
mítja készpénzkiadásnak — ez csak a nagyobb gaz
daságokban képez külön tételt, ahol fizetett mun
kásokkal kell azt elvégeztetni.

Az öntözés elsősorban kertiveteményeknél, 
zöldségféléknél és a kapásoknál fizetődik ki, ahol 
azt látjuk, hogy a termés általa megsokszorosodik. 
Rétek, legelők, lucerna és herefélék is különösen 
meghálálják az öntözést. Száraz időjárás esetén, 
kivált 1—2 héttel a virágzás után, de érés előtti 
időben is, a gyümölcsfákat is meg kellene öntözni.

Sokszor hiába van bármily bővizű kút, folyó, 
patak, tó, holtvíz a kisgazda többholdas gazdasá
gán vagy közvetlenül mellette, a kannával való 
lassú öntözéssel nem győzi földjét kellőképpen ned
vesen tartani. így aztán gyakran előfordul, hogy 
bár ott vannak a legkedvezőbb öntözési feltételek, 
azok kihasználatlanul maradnak, míg a gazda két
ségbeesve nézi terményeinek a szárazság következ
tében való pusztulását.

Szerte a nagyvilágban a különböző nyiltárok- 
ból való öntözési módokkal ma már félmilliárd 
hektáron folytatnak öntözéses gazdálkodást. Az 
öntözés nyomán mindenüt nagyobb a haszon. A 
különböző rendszerű, jól bevált, régi és új hazai 
öntözéseink is azt igazolják, hogy az öntözővíz 
használata legbiztosabb fegyver a gazda kezében 
a szárazság okozta károk ellen. A tapasztalat szerint 
a jól megszervezett öntözés nemcsak a termést 
sokszorozza meg, hanem azáltal, közvetve, a föld 
értékét is tetemesen emeli.

Ehető és mérges gombák- A gomba igen 
ízletes, fehérjében és D-vitaminban gazdag eledel. 
Sokan mégsem eszik, mert — nem ok nélkül — 
örökösen mérgezéstől rettegnek. Tavasszal amikor 
a gomba megjelenik a piacon, minden évben szá
mos súlyos mérgezési eset hírét olvashatjuk a la
pokban. Sajnos, az oly gyakran halálos gombamér
gezésnek nincs is más ellenszere, mint az idejében 
alkalmazott gyomormosás s így érthető azoknak a 
félelme, akik irtóznak a gombától.

A mérges gombának semmi ismertetetőjele 
nincsen. Nincs tehát különös ismertetöjele a jó 
gombának sem. Gombát azért csak az szedjen, 
aki jól ismeri az egyes fajtákat, vagy helyesebben: 
csak azt szedje, amit pontosan ismer. Éghajlatunk 
alatt mintegy 300-féle gomba terem, amiből körül
belül 50 a mérges gombák száma. Alig akad em
ber, aki mind a háromszázfélét ismerné. A legtöbb 
gombavadász csak 2—3, legjobb esetben 10— 15 
fajtát tud megkülönböztetni. Tanácsos tehát, hogy 
csakis ezeket szedje és hogy a háziasszony se vá
sároljon másfélét, mint amelyről tudja, hogy egé
szen bizonyosan jó, ehető gomba.
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Vannak általánosan elterjedt, de téves kul
csok, amelyek szerint állítólag meg lehet különböz
tetni a jó gombát a mérgestől. Az egyik tévhiede- 
Iem szerint az a gomba, amelyet a csiga megrág, 
nem mérges. Ez nem igaz! A csigának nem árt 
meg a gomba méreg, mert a mája kiválasztja és 
ártalmatlanná teszi a káros vegyületeket.

Ha jó a gomba — mondja egy másik régi 
tanács — nem változtatja meg a színét, ha ketté
törjük, a bolondgomba, viszont rögtön elszínesedik. 
Ez sem áll! Van olyan ehető gomba is (az öreg 
csiperkegomba, a vargányafélék), amely a törés he
lyén megkékül, megfeketül, viszont sok mérges 
gomba (gyilkos galóca, tölcsérgomba stb.) nem 
változtatja meg a színét.

Házalótól sohase vegyünk gombát! A gom
bának házalás útján való árusítása — tekintettel a 
nagy mérgezési veszélyre — kihágás és hatóságilag 
büntetendő. Vásárcsarnokokban csemege- és fűszer
üzletekben, szövetkezeteknél azonban nyugodtan 
vásárolhatunk. Az ilyen megbízható helyeken csak 
néhány egészen közismert fajtát árusítanak és az 
ellenőrzésnek is számos módja van. Ha magunk 
szedünk gombát és olyat találunk, amelyről nem 
tudjuk bizonyosan, hogy jó-e, hagyjuk ott.

A szőlőtőke „könnyezése.“ Metszés után 
gyakran látjuk, hogy a szőlőtőke a metszés helyén 
„könnyezni" kezd. A Rajna mentén ezt „vérzés
nek" nevezik s igazuk van, mert a tőkéből kifolyó 
lé a gyökerek által a talajból felvett s a tőkébe 
felnyomott víz, amely a talajban feloldva levő, va
lamint a tőkébe beraktározott tápanyagokat tartal
mazza. Külföldi tudósok megállapították a könny 
vegyiösszetételét s annak egy literjében annyi ká
lit találtak, mint amennyi 60 gramm új levél kép
zéséhez szükséges. Ezenkívül még foszforsavas 
meszet, cukrot, gipszet, salétromot, magnéziát, 
borostyánkősavat, oxálsavat mutattak ki benne 
nagyobb mennyiségben. A kísérletek nyomán ki
tűnt, hogy egyes tőkék a könnyezés ideje alatt 
néha 15 liter nedvet is veszítenek. Kitűnt azonban 
még az is, hogy a lé, a rügyekre szivárogva, 
ezeket elronthatja. Főleg azért, mert a Dematium 
pullulaus nevű gomba telepszik meg az ilyen he
lyen s ettől a rügyek elhalnak, „megvakulnak." 
Az ebből eredő kár 2—3 évig is észlelhető a tőke 
termőképességének csökkenése által. Különösen 
tetemes a könnyezés az erős, fiatal tőkéknél és az 
amerikai oltványoknál. Ha tavasszal nagyon korán 
metszünk, a könnyezés csekély, sőt néha egészen 
el is marad, viszont annál erősebb, minél később, 
illetve melegebb időben történik a szőlő metszése; 
az általa okozott kár elkerülése végett ne halasszuk 
tehát a szőlő metszését túl későre.

A mogyoró szaporítása. A mogyoró sza
porításának leghelyesebb módja a bujtás. Magról 
ugyan könnyen szaporítható, de a magcsemeték 
nem őrzik meg fajtajellegüket és ez nagv hiba. A 
bujtás viszont az anyanövényhez mindenben ha
sonló utódokat ad. Bujtásra minden vessző alkal
mas, amelyet az anyatőtöl lehajtva a földhöz lehet 
húzni. A bokor körül azaz sugarasan körbe hajt

juk le a vesszőket, sekély bárázdába s kampós gá
lyákkal a földhöz szorítjuk. Legjobb, ha a vessző
ket takaratlanul hagyjuk, amíg a hajtások kb. 15. 
centimétert el nem értek. Ekkor porhanyó földdel 
behúzzuk a barázdákat s a hajtások tövét is. Amint 
a hajtások erősödnek, a feltöltést kissé emeljük. Ha
csak lehet, száraz, meleg időben öntözzük ezt a 
földet, mert így könnyebben gyökeret vernek a le- 
bujtott ágak. Az elfektetett vessző egész hosszában 
hajtások fakadnak. Egy bujtáson őszre számos gyö
keres hajtás fejlődik s a vessző ugyanannyi gyö
keres darabra osztható szét. Ezeket a gyökeres tö
veket még egy-két évig iskolázni kell; 50 cm sor- 
és 15 cm tőtávolságra ültetjük, gazmentesen tartjuk, 
néha öntözzük s a földet lazítjuk. Megesik, hogy 
az első évben a hajtások nem képeznek gyökeret. 
Ilyenkor még egy évig lekampózva hagyjuk a vesz- 
szöket. Még ma is rengeteg mogyorót hozunk be 
külföldről. Érdemes tehát megfelelő, dombos, er
dőszél vidékeken mogyoró termeléssel foglalkoz
nunk.

A m entafélék te rm esztése . A mai nehéz 
gazdasági viszonyok között tanácsos bizonyos ke
reskedelmi növények termesztésével is foglalkozni. 
Ezelőtt 30—35 évvel gazdáink gyógynövényeket is 
termeltek. Elkövették azonban azt a nagy hibát, hogy 
egyszerre dűlőszámra ültették mentát, zsályát, rutát, 
melisszáts ezt azután rendesen letakarítani sem tud
ták, nem is szólva arról, hogy a szárításnál is nagy 
hibákat követtek el, azt gondolván, hogy ennek is 
elég olyan szárogatás mint a szénának. így a sok 
drága holmi értéktelenné, vált és csak a komposztot 
szaporította.

A mentafélék termesztésénél fontos, hogy a 
gazda először csak kicsinyben próbálkozzék a do
loggal s ha megkedvelte és eredményt ért e l: azután 
térjen át lassan-lassan nagyobb területre de soha
sem dülöszámra, mert annyit értékesíteni úgysem 
tud, míg a kisebb termesztéssel igen szép mellék- 
jövedelemre tehet szert. Ma ugyanis házai gyára
ink jelentékeny mennyiséget igényelnek a kozme
tikai és piperecikkek gyártásához.

A mentáknak két válfaja jöhet tekintetbe: a 
borsosmenta és a fodormenta, két rokonnövény, 
amely meglehetősen hasonló. Mindössze abban kü
lönböznek, hogy a borsosmenta levélzete valami
vel simább, kissé fakózöldes, íze pedig hűsítőén 
csípős; míg a fodormenta levele fodros, színe fé
nyesebb zöld, erősen illatos, de csípőssége alig 
van. A drogériákban vagy gyógyárukereskedések
ben körülbelül egy az áruk; a szép leveles borsos
menta (folio Mentha piperita) kilója 1.40—1.80 P, 
a fodormentáé (folio Mentha crispa) 1.20—1.40 P.

A mentafélék nem válogatósak talajban. A 
teljesen szikes vagy futóhomoktalajok azonban még
sem alkalmasak. Legszebben díszlenek a kissé la- 
pályos, nedves földekben (de nem vizenyős talaj
ban). Ha kicsinyben kezdünk velük foglalkozni, a 
magot beszerezhetjük bármely jobbnevü magkeres
kedésben s ezt száraz homokkal megkeverve, mint 
a mákot, kisebb ágyásokban vagy ládikába, szórva 
vagy sorban elvetjük, sekélyen betakarjuk. Mérsé
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kelt öntözés mellett hamarosan kikelnek; gyomlálás- 
sal ritkítjuk, egyeljük és gazmentesen tartjuk. Pár 
hét alatt annyira megerősödnek a palánták, hogy 
állandó helyükre kiültethetők. Ekkorra a földet por
hanyóra kell előkészítenünk. A talaj már ősszel 
ásott vagy szántott legyen. Az egyes palántákat 30 
cm sor- és növénytávolságra elültetjük, kevés ön
tözéssel, mint bármely más palántát. A menták csak
hamar gyors fejlődésnek indulnak; bokrosodni kez
denek, földalatti hajtásokat fejlesztenek, szárba szök
kennek s többoldalú mellékhajtást eresztenek. Június 
vége felé már bimbózni is kezdenek s mielőtt virá
gaikat nyitnák, elérkezett aratásuk ideje. Természe
tes, hogy közben az időjárásnak megfelelően néhány 
kapálást is kell kapniok.

A szedés olymódon történik, hogy a bimbós 
szárakat késsel lemetéljük a föld színe fölött 5—8 
cm magasságban. Ezeket kosarakba gyűjtve, árnyé
kos helyen felállított asztalon kiteregetjük és csu
pán leveleiket — szár nélkül — visszük a szárító
helyre, mely lehet góré, deszkaszín vagy padlás, 
de tiszta, pormentes, sohasem napsütött és eléggé 
szeilős. Itt vékonyan elteregetve hagyjuk mind
addig, amíg teljesen meg nem szárad. Azután már 
vastagabb rétegben is halmozhatjuk.

Mindez sok babrálással jár. A kereskedők 
nagyon igényesek és olyan árut, amelyben sok a 
szár, csak nagyon olcsón, vagy egyáltalában nem 
vásárolják. A szedés ideje a nyárközép hónapjaira 
esik, amikor iskolai szünidő van. Gyermeknapszá
most tehát könnyen lehet kapni. Azonfelül, míg a 
a harmat el nem szárad, tehát reggel 9 óra előtt 
s délután 4—5 óra után már úgysem szabad szedni. 
A gyermek ezt az időt jóformán játszva tölthetik el. 
Öreg emberek és asszonyok is akadnak mindenütt, 
akik szívesen keresnek pár fillért.

Közben a mentaültetvény újra fejleszt sarjakat és 
szép Ievélzetet, úgyhogy szedése szeptember hónap 
elejéig folytatódik, amikor már a hosszabb éjsza
kák folytán illóolajtartalmából amúgy is veszíteni 
kezd s ekkor szedésével felhagyunk. A menták 
évelő növények. Az ültetvény 4—5 évig maradhat 
egy helyen; de ekkor már új telepítésről kell gon
doskodnunk, amelyhez most már magvetéshez sincs 
szükség, mert annyi földalatti szárát képez a menta 
bokra, hogy azokat — mint a tarackot — kihúzhat
juk a földből. A gyöksarjak minden íze ültetésre 
alkalmas új palántát jelent. A menták a második 
és harmadik évben adják a legnagyobb hozamot.

A legtöbb községben van gyógyszerész, sőt 
a kisebb városokban többnyire illatszerkereskedés, 
vagy drogéria. Amennyiben ők maguk meg nem 
vennék az árut, bizonyára ajánlanak megfelelő ve
vőket is. Az ajánlat mindig minták küldésével vagy 
bemutatásával történik s az üzleti szolidság meg
kívánja, hogy az áru annak meg is feleljen. Ez 
esetben biztosan nem is fog csalódni senki a men
ták termesztésében.

A m. kir. földművelésügyi minisztérium kívá
natra mindenkor szolgál utasítással, sőt évente meg
felelő füzeteket is bocsát ki, amelyben a folyóára
kat tudatja.

K isállattenyésztők N ém etországban . A
Németbirodalmi Kisállattenyésztők Szövetsége tag
jainak budapesti tartózkodása alatt alkalmam volt 
úgy a kirándulás vezetőjével, mint a társaság több 
tagjától, a német kisállattenyésztésről részleteket 
hallanom, amelyeket alább ismertetek:

Németországban a kisállattenyésztők ma egy 
központi szervezetben-tömörültek, az irányítás tehát 
egységes. Azok a nagyobb baromfifarmok, amelyek 
nem a mezőgazdasággal kapcsolatosak, ott sem 
bizonyultak életképeseknek. Ezért újabb önálló 
baromfifarmok felállításától mindenkit óvnak és 
lebeszélnek. A fősúly a kisgazdák baromfitenyész
tésén és a tojástermelésen van, ami eddig nagyon 
el volt hanyagolva. Most az oktatásra, propagan
dára, az állatállomány minőségének feljavítására, 
célszerű ólazásra és a megfelelő etetési lehetősé
gek előmozdítására törekszenek. Az oktatásnál jól 
bevált az úgynevezett baromfincvelési tanácsadók
nak a falvakba való kiszállása. Ezek a tanácsadók 
egyúttal segítenek is a meglévő ólak átalakításánál, 
új ólak építésénél, a kellő tenyészanyag és esetleg 
az erőtakarmány beszerzésénél és a takarmányo
zásra vonatkozólag tanáccsal látják el a baromfi- 
tartó gazdákat.

A német kisgazdáknak baromfiállományuk 
feljavításához rengeteg elsőrendű tenyészanyagra 
van szükségük, ezért az úgynevezett kiállítási- és 
tenyészállat-telepekre is nagy gondot fordít a szö
vetség. Szigorú feltételekhez kötve szigorú ellenőr
zés alatt állanak ezek a telepek, viszont olcsóbb 
takarmány kiosztásával segítségükre is van a kis
állattenyésztők szövetségén keresztül az állam és 
arról is kellő gondoskodás történik, hogy a min
den követelménynek megfelelő tenyészanyagjukat 
tényleg méltányos áron értékesíthessék is. így pél
dául egy tágkörü és igen sikeres naposcsibe-akció 
révén nagyot lendített a szövetség úgy a tenyész
állatokat nevelő farmokon, mint a baromfitartó 
gazdákon.

Érdekesek voltak azok az adatok, amelyeket 
a német tojás és baromfihús fogyasztásáról mon
dottak. Németországban a lakosság fejenként 116 
tojást fogyaszt egy évben. 1934-ben az össztojás- 
bevétel 74 millió márkát tett ki és a birodalom 
húsbevitelének fele esik a baromfihúsra.

Bár nagyban igyekszik az állam az önellátást 
előmozdítani, élelmiszerek és nyersanyagok bevi
telére Németországban mindig szükség lesz, a nép 
életszínvonala ugyanis folyton emelkedik, ezzel 
pedig a jobb és bőségesebb élelmezés jár karöltve. 
Ezen a téren a tojás és a baromfihús fogyasztása 
vezet.

A jövőben is érdemes és szükséges lesz te
hát a német piacra tekintettel lennünk és úgy a 
tojástermelésnél, mint a baromfihús minőségénél 
az ottani követelményekhez alkalmazkodnunk s a 
kapcsolatott a német piaccal fenntartanunk és ki
mélyítenünk.

Érdekes volt, amit a német vendégek a kis
állattenyésztés többi ágáról mondottak. A baromfi- 
tenyésztésnél talán még fontosabbnak tartják a 
kisvárosok vagy nagyvárosok perifériáinak lakói
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szempontjából a kecsketenyésztés fellendítését és 
a házinyúllenyésztést. Mind a kettő az élelmezés 
szempontjából nagyjelentőségű és ezen a téren 
nagyban hozzájárul az életszínvonal emeléséhez. 
Fontos azonban a prémnyúltenyésztés is. A szőrme
feldolgozás és kikészítés Németországban igen 
előrehaladt és a lipcsei szőrmepiac világhírű. A 
prémnyúltenyésztéssel nemcsak a szőrmék bevitelét 
tudják csökkenteni, hanem még kivitelre is kerül 
belőle. A 680.000 Angóra-nyúl szőrének elhelye
zése céljából angóranyúlszőrértékesítési központot 
létesítettek.

A világ cukorterm elése. A legnagyobb 
amerikai cukorvállalat a napokban tette közzé az 
idei világtermelés, fogyasztás és készletek első 
becslését. Eszerint ezidén az egész világon ösz- 
szesen 25 88 millió longton (1 amerikai longton =  
2'24 font) nyerscukrot termelnek, vagyis O'l millió 
longtonnal többet a múlt évinél. A múlt évről át
vitt 11 06 millió tonnával tehát a kampány végén 
mutatkozó készlet 36‘94 millió tonna lesz, vagyis 
közel 10 millió tonnával több a világfogyasztásnál. 
Az idei termelési időszak termését 26 90 millió 
tonnára teszik, ami mindössze csak 687 ezer ton
nával, illetve 2'6u/o-kal több a múlt évi termelés
nél. A becslés szerint az idei cukorfogyasztás az 
utóbbi négy esztendő legmagasabb eredménye. A 
látható cukorkészletek ennek következtében közel 1 
millió tonnával csökkennek. Augusztus végén az ösz- 
szes meglévő cukorkészlet mennyisége 10,042.000 
tonna lesz, ami körülbelül 3 7%-kát jelenti az idei 
cukorfogyasztásnak. A mostani készletek az utolsó 
5 év legalacsonyabb készletét jelentik. Az 1930—31- 
es cukorkampány végén a készlet 12,953.000 ton
na volt, vagyis az akkori világfogyasztás 48%-a. 
A cukorkészleteknek ez a rekordmagassága idézte 
elő a rendkívüli árválságot, amelyet máig sem 
tudtak kiküszöbölni, annak ellenére, hogy azóta a 
készletek közel 3 millió tonnával apadtak.

Mézpiac. A mézpiacon a kínálat jelentékte
len, a termelők a gyenge akácmézhozam és a hor
dásra kedvezőtlen idő miatt tartózkodnak a eladá
soktól. A vándorméhészek élénken keresik a tarló
virág-mezőket, csapadékhiány azonban a letelepe
dési lehetőségeket csökkentette. Az la. pergetett 
akácméz ára méhész vasútállomásán, vevő edényei
ben métermázsánként 75 P, budapesti nagykeres
kedőknél 100 — 105 P, kicsinyben kilógrammonként 
125 fillér. A vegyes virágmézek minden vonatko
zásban 5 fillérrel olcsóbbak. Viaszban és műlépben 
az üzlet ellanyhult.

Ribizke- és egrespalántázás. Az érett ribiz- 
ke és egres szép, egészségesnek látszó magvait most 
ültetjük el. A magvakat száradni hagyjuk, azután 
homokkal keverve ágyakba ültetjük körülbelül két 
centiméter mélyen. A kikelő sarjakat tavasszal ki
ültetjük. A harmadik-negyedik évben már gyümöl
csöt hoznak. Akkor kiválasztjuk azokat a cseme
téket, amelyek szép és ízletes gyümölcsöt hoznak. 
Ezeket meghagyjuk, a többieket pedig kidobjuk és 
elégetjük. Ily módon tehetünk szert új, jóltermő 
ribizke- és egresbokrokra.

A folyékony gyüm ölcs m int orvosság. 
Sokat írnak ma és nagy propaganda folyik a gyü
mölcs érdekében. E helyen is megírtuk már, hogy 
ez az eddig alig ismert ital egy új eljárásnak kö
szönhető, amellyel minden gyümölcs levét egy új 
módszer szerinti teljes csirátalanítás útján elállóvá 
teszik, anélkül, hogy bármit is hozzákevernének, 
vagy az elkészítési módszer által a gyümölcsnek 
bármi részét is elvonnák belőle, a szilárd részeket 
(cellulózét) kivéve. A nemes és éltető anyagok, 
úgymint a gyümölcscukor, vitaminok, a különféle 
ásványi sók, a tannin és egyéb részek mind vál
tozatlanul benne maradnak a folyadékban.

Külföldön már régebben ismerik és többek 
közt Franciaországban óriási propagandát fejtenek 
ki érdekében. Ott cur-fruit reinette néven ismerik, 
talán ranétalma gyógy-gyümölcs ennek a legmeg- 
közelítőbb fordítása. A franciák ugyanis csaknem 
kizárólag almából készítik, mert ennek van a leg
nagyobb gyógyhatása. A legkiválóbb szakorvosok 
reuma (izületi csúz), köszvény, érelmeszesedés, 
gyomor- és bélbántalmak ellen ajánlják, főleg pe
dig mint rendívül könnyen emészthető és amellett 
tápdús élelmet gyengék, lábadozók, gyereküket táp
ló anyák részére. Legelsősorban a csecsemők oly
annyira életveszélyes nyári bélbetegsége ellen di
csérik gyógyító hatását. Ezenkívül azonban kelle
mes és üdítő nem csak az almából, hanem úgyszól
ván minden más gyümölcsből készült folyékony 
gyümölcs is.

Nálunk is megindult a propaganda, azonban, 
sajnos, úgylátszik, megakasztja a nagyobbarányú 
gyártást a fagykárok miatt beállott gyümölcshiány. 
Remélhető azonban, hogy a folyékony gyümölcs 
készítésének érdekében történt előkészületek meg
hozzák azt az eredményt és hogy jövőre már nagy 
mennyiségben fogják azt nálunk is készíteni.

Mivel pedig ennek az egészségre hasznos 
gyümölcslének előállítására nem drága, elkészíté
séhez pedig másod- és harmadrendű, egyébként 
alig vagy egyáltalán nem értékesíthető gyümölcsöt 
is fel lehet használni, ez az újszerű ital nemcsak 
népünk egészsége, hanem a gazdák bevétele szem
pontjából is figyelmet érdemel.

Az iloncalepkék irtása . A bábból kikelő 
és rajzó barnaszínű iloncalepkéket könnyen felis
merhetjük. Megfogni nem nehéz őket, mert a fényt 
nagyon kedvelik és a fényforrásokat felkeresik. Ezért 
könnyen irthatjuk úgy, hogy mintegy tíz holdra 
számítva egy égő lámpát helyezünk el a szőllöben, 
azt éjszakára meggyujtjuk és a lámpát vízzel telt 
edényre helyezzük, amelybe egy ujjnyi petróleumot 
öntünk. A lepke a fény felé repül, nekiütődik a 
lámpának, a vízbe esik és elpusztul. Tekintettel 
arra, hogy az idén az iloncahernyó váratlan meny- 
nyiségben lépett fel, fontos, hogy irtsuk őket. Cél
szerű megfigyelni, hogy a lepkék megjelentek-e és 
mindaddig, amíg a rajzást látjuk, a fent leírt mó
don elhelyezett lámpákat éjszakára meggyujtjuk.

K ánikula. Nagy nyári melegben, mint am i
lyenben az idén is volt már részünk, a fővárosi 
és vidéki lapok napihírei között gyakran olvasunk
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a forróság okozta balesetekről: Összeesett az ut
cán, a mentők részesítették elsősegélyben; napszú
rás következtében meghalt; aratásközben rosszul 
lett, elájult; a mély vízben elmerült, csak a holt
testét sikerült kifogni, pedig jó úszó volt, stb, stb.

Vájjon nem lehetett volna-e ezeknek a bal
eseteknek nagy részét elkerülni és mit kell tennünk 
hasonló esetben addig, amíg az orvos odaér?

Napszúrás: Amint a neve is mutatja, azt ér
heti, aki soká van kitéve a nap forró sugarainak: 
mezei munkást, menetelő katonát, napon sportoló
kat, turistákat leginkább. Tüstént árnyas helyre 
visszük a lehetőség szerint hideg borogatást teszünk 
a fejére és mihelyt lehet, rögtön orvost hívunk.

Hőguta: Napon is, de árnyékon is érheti az 
embert. A testnek nagymérvű párolgása (izzadás) 
által a vér úgy megsűrűsödik, hogy a testben va
ló rendes vérkeringést akadályozza. Hűvös, árnyas 
helyre visszük a beteget, a fejét magasra helyezve, 
okvetlenül és mielőbb inni adunk neki, bármilyen 
folyadékot (csak szeszes italt nem), addig, is amíg 
az orvos oda ér. A hőgutát elkerülhetjük ha nagy 
forróságban minél könnyebb, lengébb ruhában já
runk, elegendő folyadékot iszunk időről-időre. Ez 
a folyadék lehet víz, tea, ásványvíz, mindennemű 
gyümölcslé, limonádé stb. Szeszes italt azonban 
nagy nyári melegben minél kevesebbet fogyasszunk, 
pálinkaféléket semmit. A szeszes italok az izzadást 
csak fokozzák, a szomjúságot nem csillapítják.

Nagy melegben az evésben is legyünk mér
tékletesek. Húst, szalonnát, füstölthúst, kolbászfé
léket lehetőleg keveset együnk. Táplálékunk inkább 
álljon zöldfőzelékből, salátákból és érett gyümölcs
ből.

Fürdésközben történt balesetek legtöbbje vi
gyázatlanságból ered. Belemegy a mély vízbe az 
is, aki nem jó úszó, felborul a csónakkal stb. Meg
esik azonban, hogy a jó úszó is hirtelen elmerül, 
görcsöt kap a lábába vagy szívgörcsöt, hirtelen 
szélütés éri.

Gyomorrontással, vagy bármi más, még oly 
csekély rosszullétte! soha se fürödjünk és ússzunk 
a szabad mély vízben. Ilyenkor az otthoni hideg 
vagy langyos lemosásra szorítkozzunk. Jóllakva, 
közvetlenül bőséges étkezés után sem szabad fü
rödni és úszni, hanem csak 2 órával az evés 
után. Nagyon felhevülten se vessük magunkat a 
hideg vízbe, hanem várjuk meg, míg kissé lehűl
tünk. Gyenge szervezetűek, vérszegények, szívba
josok, öregek, érelmeszesedésben szenvedők legye
nek nagyon óvatosak a szabadban való fürdésnél.

Ha a nagy melegben mértékletesen élünk, 
a kellő óvatosság betartása mellett élvezzük a sza
badban való fürdést, a forróság okozta balesete
ket bizonyára elkerülhetjük.

A rózsák nyári kezelése. Aki azt akarja, 
hogy a rózsái valóban szépek legyenek, különös 
gondot is kell, hogy fordítson rájuk. A trágyázást 
minden rózsa nagyon meghálálja és ez főleg az 
első nyári hónapokban alkalmazva nagyban elő
segíti az erőteljes fejlődést. Legjobb, ha a száraz 
meleg beállta előtt a töveket apró, érett trágyával

szórjuk körül. A kert eldugodtabb részén a föld
be mélyesztünk egy belül kiégetett petróleumos hor
dót, abba egy talicskáravaló, lehetőleg szalma nél
küli tehéntrágyát teszünk, megtöltjük vízzel és több
ször jól felkavarjuk, aztán lefödjük. A legközelebbi 
borús, esetleg esős napon megöntözzük rózsáinkat 
ezzel a trágyalével, utána állandó száraz idő ese
tén még tiszta vízzel is. Tehéntrágya hiányában 
csontliszttel hintjük be a rózsák alját és miután 
ezt sekélyen a talaj felszíne alá kapáltuk, jól meg
öntjük. Virágzás előtt végezve ezt, gyönyörű virá
gokat hajtanak fáink. Szárazságban gyakrabban 
öntözzük rózsáinkat, egy-egy tőre egy-egy kanna 
vizet számítva. Magától értetődik, hogy a talajt 
mindig lazán és gyommentesen tartjuk.

Amikor elvirít a rózsa, a hervadt virágokat 
közvetlenül a szirmok alatt levágjuk. Csak amikor 
az utolsó rózsa is elvirított, vágjuk vissza az egyes 
ágakat. Ezzel azonban óvatosak legyünk, mert nem 
minden rózsa tűri az erős visszavágást, így külö
nösen a hosszúhajtású Maréchal Nicl, Gloire de 
Díjon, Nyphetos és még néhány hasonló növésű, 
hosszú és hajlékony ágú rózsa egyáltalán nem tűri, 
hogy visszavágják, míg a moha- és törperózsákat 
elvirágzás után minden egyes ágon 4—5 szemig 
vágjuk vissza.

Különös gondot fordítsunk arra, hogy a vad
hajtásokat idejekorán eltávolítsuk. A vadhajtás leg
többször a rózsa tövéből nő ki. A földet eltávolílva, 
tőből vágjuk le éles késsel ezt a hajtást. Ha nem 
tőből, hanem a gyökérzetböl hajt ki a vadonc és a 
rózsatö erőteljes, akkor kivételesen meghagyhatjuk, 
hogy más nemes rózsát ojthassunk bele.

A régen szokásos dugványozást ma ismét sok 
helyütt gyakorolják. Nagy előnye, hogy gyorsan 
fejlődő erős hajtásai vannak, bár talán rövidebb 
életű, mint a vadalanyra ojtott. Különösképpen al
kalmas a dugványozásra az elvirágzás utáni idő
szak, amikor a hajtások már megerősödtek. Július 
és augusztus eleje a legjobb erre. Kikeressük a 
szaporítandó rózsának azt a gallyát, amely eset
leg kissé útban van, eláll a többi közül, szóval, 
úgyis el szeretnők távolítani. Ha elég erős, fája 
beérett és a szemek duzzadtak, levágjuk. Kb. 8 cm 
hosszú részekre daraboljuk szét, úgyhogy az alsó 
és felső szemtől 1—2 mm-re legyen a két vége. 
Rendesen 3—4 szem van az ilyenen. Az alsó szem 
fölötti levelet egészen eltávolítjuk, a felsőkön a le
velek két alsó szárnyát meghagyjuk.

8 cm-nyi átmérőjű virágcserepet megtöltünk 
fele komposzt, fele homok keverékkel, ebbe dug
juk bele a dugványokat. A cserép széle körül kö
rülbelül 8—10 dugvány fér el. A középre helyez
zük a névjelzőtáblácskát. Jól megöntjük, majd a 
cserepeket egymás mellé egy hidegágyasba tesszük 
a földbe belemélyítve, lefedjük üveggel és 3 — 4 
hétig fekve hagyjuk. Erős nap ellen nádtakaróval 
kissé megvédjük. Meleg időben gyakran öntözzük 
az öntöző rózsájával.

Szeptember közepe táján már a legtöbb dug
vány meggyökeresedett, némelyiken új hajtás is 
mutatkozik. A meggyökeresedett dugványokat most 
már egyenként ültetjük 6—8 cm átmérőjű csere
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pekbe, ugyanolyan földkeverékbe, mint az előző 
volt és ismét zárt szekrénybe helyezzük. Azokat 
a dugványokat, amelyek még nem gyökeresedtek 
meg, ellenben callus mutatkozik rajtuk, még töb
bed magukkal hagyhatjuk a cserepekben és később 
ültetjük át. (A callus az a fehér megvastagodott 
karika, amely a dugvány alsó végén van és amely
ből hamarosan ki fog nőni az új gyökérzet.)

A fagyos idő beálltával' trágyával és száraz 
lombbal pakojuk körül a melegágyszekrényt, ha 
erős a fagy, ezzel be is fedjük. Minden olvadás 
beálltával kifedjük és néhány cm vastagságú fa
darabot dugva az ablakráma alá, szellőztetjük a 
szekrényt. Tavasszal trágyalével öntözzük fejlődés
nek induló kis rózsáinkat és először a szekrény
ben friss levegőhöz szoktatva őket, a fagyveszély 
elmúltával szabadba kiültetjük.

A konyhaköm ény. A konyhakömény (Ca- 
rum Carvi L.) magva tartalmazza azt a kellemes, 
csipősszagú illóolajat, melyet likőrgyártásnál, kü
lönféle drogériaáruk készítésénél és konyhai célok
ra használnak fel. Hollandiában sokan termelik és 
onnan jelentékeny a behozatalunk, holott termelése 
igénytelenségénél fogva, nagyon is kifizetné ma
gát nálunk is.

A konyhakömény az ernyősvirágúak család
jába tartozó kétnyári növény. (Sőt néha a harma
dik nyárban adja teljes hozamát.) Éghajlatunk 
mindenütt kedvez neki és a talajban sem váloga
tós. A homokos földben éppen úgy megterem, 
mint a kötöttebb talajban: mégis lehetőleg kissé 
széltől védett fekvést kíván. Legjobb előveteménye 
trágyázott kapás; esetleg búza, zab, vagy repce. 
Vetési ideje április elejétől júniusig terjed. Két
nyári növény lévén, védőnövénnyel is vethető. Al
kalmas védőnövénye a zab, len, vagy mák. Ha 
sorba vetjük, akkor a sortávolság 30—40 cm. 
Esetleg keresztben vethető a védőnövénnyel. Mag
szükséglet magyar holdanként 2 5—3 kg sorbave- 
tésnél.

Első évben csupán tőlevelei fejlődnek és ami
kor lekerül a védőnövény, két, három kapálást adunk 
neki. Késő ősszel lekaszáljuk, vagy legeltetjük. Ta
vasszal meg is fogasolhatjuk és azután 3—4 ka
pálást kap érésig, mely a második év június vé
gén, vagy július elején kezdődik. Miután magja 
elég könnyen pereg, kora reggel, harmattal szed
jük sarlóval — esetleg borult időben napközben is — 
és azután kévékbe kötve, száradni engedjük. Ami
kor már teljesen száraz, ponyván elcsépeljük és 
magvát azután is száradni hagyjuk magtárban, vagy 
góréban.

Termése 5 mm hosszú és fele olyan vastag 
barnás, kissé hajlott, vékonyan sávolt magvacska. 
Többnyire kettős, de a cséplésnél szétesik és így 
is kerül kereskedelembe. A jó mag 6—6‘5 száza
lék illóolajat tartalmaz. Ezért amidőn a magkeres
kedésben vásároljuk a vetőmagod, ezt célszerű ki 
is kötnünk, mert gyakran silányabbat árusítanak, 
sőt nem ritkán a vadon termő kömény magvával 
is megkeverik, holott ennek illóolajtartalma csupán

öt százalék körüli; de egyébként apróbb is a ne
mes köménymagnál.

Terméshozama 5—7 métermázsa magyar hol
danként és 12— 15 métermázsa kóró, mely alomnak 
vagy tűzrevalónak jól felhasználható. Tekintve, hogy 
ára 30—40 pengő körül van, termesztése pedig 
kevés fáradsággal jár, a kisgazdáknak is ajánlható 
növények közé tartozik. Ha a második év tava
szán foszforsavas műtrágyát adunk neki a fogaso
lás alkalmával, terméshozamát jelentékenyen fo
kozhatjuk.

A dinnye mint kiviteli cikk. A nagy szál
lítási költség miatt kivitele nem nagyon fizetődik 
ki. Korai fajtákkal osztrák, cseh és lengyel piaco
kon ugyan megfelelő árakat érhetünk el és heves
megyei görögdinnyéink a kivitel kívánalmainak 
mindenképpen megfelelőek, de már egyes alföldi 
dinnyék vastag héjukkal és sárga belükkel nem 
felelnek meg a külföld ízlésének. Cukordinnyéink 
közül a Cantalup és a cserhéjú ananász a szom
széd országokban jól elhelyezhetők, Angliába azon
ban sem görög, sem cukordinnyéket n em sikerült 
mindez ideig bevezetnünk. Az áru nem elég ellen- 
állóképes és egyöntetűsége is alul marad az ott 
régóta bevezetett spanyol dinnyének.

A poloskaszagú szilvadarázs. Ez a rovar 
a fejlődni kezdő szilvát támadja meg és annak a 
zsenge magját rágja ki. Arról ismerhető fel, hogy 
álhernyója erősen poloskaszagú. Ugyanúgy véde
kezünk ellene, mint a cseresznyelégy ellen, azaz 
a fa alját felássuk, a földet elsimítjuk és azután 
bekenjük mésszel. Azonkívül mérgezett melaszos 
korpát helyezünk el kis kupacokban, csaléteknek 
a fa ajá.

Új gabonára való csibekeltetés. Faluhe
lyen az a szokás, hogy június második felében 
megültetnek néhány kotlót, úgy, hogy közvetlenül 
aratás után keljenek ki a csirkék, hogy a frissen 
csépelt gabonával etethessék a kis állatokat. Min
den ellenvetés és magyarázat ellenére sem lehet 
erről egyes falusi asszonyokat leszoktatni. Pedig 
a nagy kánikulában kelt csirkék minden egyes 
alkalomkor halomra pusztulnak, mert ez a gyenge 
kis állat nem bírja a nagy forróságot. de nagyon 
rövid és fejlődési ideje az őszi hideg idő beálltáig, 
amikor meg e miatt nem fejlődhetik ki erőteljes 
állattá. A nyári hónapokban kelt jérce ezenfelül 
természetesen ősszel és télen, amikor legdrágább 
a tojás, még nem tojik és így egész télen át hiába 
eszi a drága eleséget. Csak tavasszal kezd tojni, 
amikor a tojás ára alig érte el faluhelyen a 3—4 
fillért. Ezzel szemben a márciusban vagy legkésőbb 
április elején kelt csirkék a tavaszi időben szépen 
fejlődnek és már novemberben kezdik meg a tojást, 
amikor is annak újév utánig legnagyobb az ára.
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