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Havonta kétszer megjelenő szemle, .
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

16. szám. VI. évfolyam. 1935. augusztus 15.

Genf.
A világ szeme Genf felé fordult, ahol három 

napja együtt ül a Népszövetség Tanácsa, hogy a 
nemzetközi politika egy erősen kiéleződött vitás 
kérdésének elintézése körül hivatását teljesítse.

Miért volt szükség ennek a rendkívüli tanács
ülésnek összehívására? Az olasz-abesszin viszály 
népszövetségi tárgyalása májusban azzal végződött, 
hogy az érdekelt felek döntőbíróságot alkotnak s 
ennek feladatává teszik a kívánatosnak látszó bé
kéltetési eljárás lefolytatását. A megállapodáshoz 
hozzátartozott, hogy ha a bíróság nem képes ered
ményes munkát végezni a megszabott határidőn 
belül, akkor az üggyel újra foglalkozik a népszö
vetségi Tanács.

A felek közötti konfliktust Abesszíniának 
Olaszországgal szemben elkövetett határsértése 
robbantotta ki, ami arra figyelmeztette Olaszorszá
got, hogy az abesszin szomszédságban levő gyar
mata nincsen biztonságban, hiszen akivel szemben 
áll, az voltaképpen még a Népszövetséggel szem
ben vállalt kötelezettségeit sem teljesíti. Ha tehát 
e magatartásával is azt bizonyítja, hogy nem tud 
beleilleszkedni a civilizált országok közé, akkor 
valószínű, hogy megnehezíti a vele szomszédos 
területeken is az európai kultúra továbbterjesztését, 
amely ezen a ponton éppen Olaszország hivatása. 
Mindenesetre Olaszország azzal, lényegesen meg
könnyítette a kiküldött döntőbíróság munkáját, hogy 
pontosan megjelölte a kérdést — az abesszin részről 
elkövetett ual-uali határsértésben, — amellyel fog
lalkozni a bíróság hivatása volna. Abesszin részről 
azonban olyan ügyek megvitatását is szorgalmaz
ták a döntőbíróság kebelében, amelyeknek felveté
sét olasz részről meg nem engedhették. így ki

kellett zárnia olyan határproblémák felvetését, ame
lyek a vita lényegére nem is tartoztak, lévén ezek 
régen lezárt és elintézett ügyek. így természetes, 
hogy a döntőbíróság munkája holtpontra jutott. De 
ekkorra az érdekelt felek között is kiélesedett a 
viszály.

Abesszínia támadó magatartása, Hailé Szelasz- 
szié császár harcias beszédei és ezekhez hasonló je
lenségek világosan mutatták, hogy a helyzet meny
nyire bonyolultá vált s hogy immár mennyire nehéz 
megoldást találni; ami más szóval azt jelenti, hogy 
a háború Olaszország és Abesszínia között kitörő
ben van s kérdés megmarad-e e két állam között,
— nem terjed-e tovább?

Ebben a helyzetben is szükségessé vált azon
ban, hogy a Népszövetség teljesítse a maga egyez
tető és lebonyolító feladatát. Kétségtelen, hogy a 
dolgok ilyen kifejlődése mellett s ebben a feszültség
ben ezzel rendkívül nehéz feladat hárult a Nép- 
szövetségre s természetes az is, hogy hangok hal
latszottak, amelyek annak a vélekedésnek adtak ki
fejezést, amely szerint a Népszövetség nem lesz 
képes feladatát teljesíteni. Ezzel ez a mostani rend
kívüli tanácsülés bizonyos mértékig a genfi in
tézmény életképességének újabb és erős próba
kövévé vált.

* **
Megegyezett a három nagyhatalom.

Olaszország véglegesen hozzájárult a határozati 
javaslathoz, amely a napokban kerül a népszövet
ségi Tanács elé. — Folytatják a békéltetőtárgya
lásokat, egyedül az ual-uali határsértésre korlátozva.
— Francia-angol-olasz értekezlet ül össze az afri
kai viszály ügyében. — A Tanács tagjait ma csak 
bizalmasan tájékoztatták a megegyezés szövegéről.
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Az ulsteri zavargások.
Irta: Nagy Emil.

Az olasz-abessziniai háborús veszedelem any- 
nyira leköti mostanában az emberek külpolitikai 
gondolatvilágát, hogy alig szentelhetnek figyelmet 
azoknak a súlyos zavargásoknak, amelyeknek szín
tere északi Írország, más néven Ulster. Már pedig 
ha külpolitikai szemszögből az ulsteri zavargások 
nem is nagy jelentőségűek, mégis ezeknek a moz
galmaknak közvetve olyan régi történeti hátterük 
van s annyira közelről érintik Anglia belső politikai 
viszonyainak a stabilitását, hogy talán nem lesz egé
szen érdektelen pár percet szentelni a belfasti za
vargásokról szóló híreknek. Hogy az ottani dolgokat 
megértsük, vissza kell menni nagyon régi időkre:

Amikor 449-ben Hengist és Horsa vezérlete 
alatt a pogány vallású angolok elhagyván őshazá
jukat, a Slesvik-Holsteini félszigetet, megvetették 
lábukat a jelenlegi Nagy-Britannia nagyobbik szi
getén, a szomszédos kisebbik szigeten a kelta faj
hoz tartozó írek éltek már körülbelül 800 év óta s 
előzőleg áttértek már a keresztény vallásra. Egy
házi fejük azonban nem Gergely pápa volt, hanem 
Columba Hamarosan ír keresztény hittérítők vonul
tak be az új pogány Angliába s már-már úgy volt, 
hogy az angolok ír keresztény erkölcsi fennható
ság alá kerülnek. Ha ez megvalósul, úgy Anglia 
egész történelme másképpen alakult volna. De vég
eredményben mégis Róma győzött lelki téren az ír 
egyház felett s így anglia a nyugati civilizációba 
kapcsolódott bele, hátat fordítván az ír erkölcsi világ
nak. Nemsokára úgy változtak a dolgok, hogy a 
megerősödött angolok a normán hódítás után nem
zeti egységre emelkedvén, hódító hatalmi politikát 
kezdtek Írország ellen. Ezzel megindult az elkese
redett harc Anglia és Írország között. Ez a há
borúskodás az elnyomó Anglia és a függetlenségre 
törekvő Írország között nagyon hasonlított a mi 
szabadságharcainkhoz az osztrák elnyomással szem
ben. A hódító politikát II. henrik király kezdte meg, 
sereggel lépvén Írország földjére 1171. év október 
17-én, de a valódi hódítást az erőskezű I. Edvard 
fejezte be, végleg megalapozván az angol közpon
tosított kormányzást Írország felett. De ebbe az 
írek semmiképpen se nyugodtak bele s századokon 
át tömérdek vér és pusztulás járt az ő független
ségi törekvéseik nyomán. A lelki szakadék még 
nagyobb lett a két nép között, amikor az angolok 
áttértek a protestáns hitre, viszont az írek hitbuz
gó katolikusok maradtak, erősen papi befolyás alatt.

Az írek függetlenségi törekvéseit több siker 
koronázta, mint a mi szabadság után való vágyun
kat, mert majdnem ezeréves küzdelem után a közel
múltban, 1922-ben, elnyerték azt az államformát, 
ami a régi világban a magyar álmok felső csúcs
pontja volt: a Personal Uniót* Azt gondolta volna 
az ember, hogy ezzel azután végleg beköszöntött 
a teljes béke Anglia és Írország között. De nem 
így történt. Felülkerekedett Írországban a Sinn

* A l’ersonal Unió (magyarul személyi egység) alatt 
az értendő, hogy csupán a közös király köti össze Angol 
és Írországot, egyébként azonban ez a két ország egymástól 
teljesen független.

Fein mozgalom, amelynek mindenható vezére ma 
De Valera miniszterelnök. Kimondott célúk a köz- 
társasági államforma, vagyis a teljes elszakadás 
a brit birodalomtól. Bajos megérteni ezt a mozgal
mat, mert a mi elménk szerint egy kis ország szá
mára nem képzelhető el ideálisabb megoldás, mint 
gazdaságilag az óriási birodalomhoz tartozni, mégis 
úgy, hogy viszont politikailag ne legyen közöttünk 
más kapocs, mint csak az uralkodó személye. Meny
nyire boldogok és örökre elégedettek lettünk volna 
mi magyarok, ha annakidején elérhettük volna ezt 
a viszonyt Ausztriával. De a Sinn Fein mozgalom 
fittyet hány minden gazdasági előnynek s akkora 
bennük az évezredes gyűlölet az anyaország irá
nyában, hogy nyilvánvaló gazdasági leromlásuk árán 
is ádáz makacssággal törnek a köztársasági állam
forma után.

Régebbi századokban az ír függetlenségi tö
rekvés egyaránt kiterjedt az egész ír szigetre. Nem 
tettek politikai különbséget déli és északi Írország 
között. De a 17. században az anyaországból ha
talmas angol és protestáns telepítési akció indult 
meg az ír sziget északi részén, még pedig olyan helyi 
eredménnyel, hogy a sziget egész területének mint- 
egy negyedrészét, vagyis a mai Ulstert, sikerült tel
jesen elfordítani az ír függetlenségi törekvésektől. 
Ulsterben ma is odaadó ragaszkodással viseltetik a 
lakosság Anglia irányában, viszont teljes szívvel 
gyűlölik a déli írek elszakadási mozgalmát s inkább 
belebocsátkoznának végletekig menő küzdelembe, 
semhogy Sinn Fein uralom alá jussanak. Ennek 
következtében már az írországi önkormányzati gon
dolat jegyében folyt sok évtizedes Home Rule füg
getlenségi harcok alatt is szigorúan elkülönítették 
magukat a sziget nagyobbik felének politikai tö
rekvéseitől s legerélyesebben kiemelték Angliához 
való szoros közjogi kapcsolatukat. Ezt a teljes köz
jogi különállást 1920-ban szentesítették. Déli Íror
szágnak 26 vármegyéje maradt, ellenben 6 vármegye 
Ulster név alatt amazoktól jogilag és politikailag 
is teljesen különálló angol tartomány maradt szé
leskörű helyi önkormányzattal s mikor 1922-ben 
déli Írország elérte a Personál Uniót, mint ír sza
bad ailam( Free State), ugyanakkor még szorosabb
ra fűzték a viszonyt a birodalom és Ulster között.

És most mégis ebben az Ulsterben ütötte fel 
a fejét a nacionalista zavargás. Igaz, hogy a zavar
gásoknak ma külsőleg vallási színezete van, de 
azért a háttérben a Sinn Fein gondolatvilág mozog.

Erre vall De Valera legutóbbi nyilatkozata is, 
aki Ulsterről általában csak úgy emlékezik meg, 
mint „Irország“ egyik részéről s Angliáról úgy szól, 
mint Írország belviszonyaiba avatkozó idegen ha
talomról. Már pedig Ulster annyira szív- és becsü
letbeli ügye Angliának, hogy nincs olyan hatalom, 
amelyik azt elérhetné, hogy a birodalmi Erő ki
engedje Ulstert az angol fennhatóság alól s áten
gedje a Sinn Feinerek uralma alá, pláne, amikor 
ezek teljes köztársasági elszakadásra törekszenek. 
De úgy látszik, hogy a zavargások elfojtása nem 
megy vér nélkül, ha a végső eredmény nem is lehet 
kétséges a birodalmi eszme javára.
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A kút.
Raab Mihály.

Ki a szíve mélyére Iát,
Megtalálja ott magát. ’
Mint a pusztán a gémeskút,
Mely magában vízhez jut.
Fenn őrzi az egész tájat 
És szomjan olt gulyát nyájat;
Lenn talál egy más világot,
Szép, jó, tiszta valóságot.
Felhozza az embereknek,
Kik hozzá térnek,
Vizet mernek,

_________ Merthogy szomjan epekednek.

Hív a falu.
Irta: Bíró Lajos.

A brüsszeli világkiállítás filmversenyén, szak
értőkből alalkult bíráló bizottság, mint legkiválóbb 
népművészeti kultúrfilmnek, a „Magyar falu“ című 
alkotásnak ítélte oda az első díjat. Mondanunk sem 
kell, hogy a film szerzője egy sikerekben gazdag 
múltú kiváló magyar művész, ami a maga egyszerű 
tényében annyit jelent, hogy a magyar tudás és ma
gyar teremtő erő ismét diadalmas bizonyságot tett 
arról, hogy joggal megkülönböztetett helyet kér 
magának mindenütt, ahol a világ művelt nemzetei 
a szellemi magasabbrendüség régióiban összemé
rik képességeiket és erejüket.

Számunkra, hogy úgy mondjuk, lassanként 
hétköznapi és természetes eseménnyé halványul a 
a dicsőség, amelyet atlétáink, tudósaink, íróink, 
művészeink, mérnökeink, orvostanáraink szereznek 
a nemzetnek, amikor a történelmi hivatás öntudat
lan szolgálatában felhívják ránk a nagyvilág figyel
mét és ezúttal nemcsak a magyar géniusz hódító 
teljesítményeiről van szó, hanem a — magyar faluról.

Egy nagytehetségű magyar művész filmet írt 
a mi egünk bárányfelhőiről, a mi napfényünkről a 
mi vidékünk természeti szépségeiről, egyszerű, tiszta 
életéről és igénytelennek tetsző müvével feltárta a 
világ előtt a magyar táj minden baját és csupán 
érzéssel megfogható festőiségét, feltárta a magyar 
falu csöndjének és zajtalan életének, ennek a mi 
csodálatos földünknek hatalmas költészetét.

El kellett következnie ennek a sikernek is. 
Amíg eddig mi emberek állottunk ki a mezőnyökre 
és rivaldákra, hogy a fajta nagyrahivatottságát bi
zonyítsuk és minden alattomos váddal és rágal
mazással szemben győzzünk puszta igazunkkal, hogy 
a kultúrnépek testvéri közösségben és roppant har
cában az emberiség jobb és szebb jövendőjéért ott 
állunk a zászlóvivők között, addig most a föld a 
mi földünk, amely szült, táplál és eltart bennünket, 
a mi földünk beszélt helyettünk. Brüsszelben a ma
gyar táj szépsége valósággal megbabonázta azokat 
az idegeneket, akik a bizottságban ültek, itt a pil
lanat, hogy a magyar falu, a magyar vidék, a ma
gyar föld, páratlanul szelíd szépségével, halk köl
tészetével, festőiségének varázslatosan gazdag pom
pájával elragadjon és meghódítson végre bennün
ket is.

Amink van, amit szegénységünkben nemzeti 
vagyonnak, eszmei értelemben gazdagságnak mond
hatunk, az mind ősforrásaink kincse. Kissé túlzott 
büszkeség és hivalkodó szerénytelenség volna, ha 
a természet nagy ajándékait, mint sajátunkat emle
getnénk, de ha a világ valamennyi nemzete nemes 
dicsekvéssel hivatkozik hűs fenyveseire, kies völ
gyeire, vadregényes hegyvidékeire, kéken tündöklő 
vizeire, a teremtő Úristennek arra az első moso
lyára, amellyel elrejtette a szépet, a füvek, fák szik
lák és folyók alakjában, színében és tökéletes rend
jében, a szeretetnek ezen a jogán mi is kiállhatunk 
egünkkel, réteinkkel, búzamezőinkkel, gulyáinkkal, 
méneseinkkel és az ősi egyszerűségnek azokkal az 
alkotásaival, amelyekkel népünk teremtő szelleme 
népesítette be zárt világa álmodócsöndü tereit.

A magyar falu kiaknázatlan még minden te
kintetben. Roppant bőség, dús gazdasága csaknem 
önmagát emészti: lépten-nyomon őstehetség, min
den harmadik faluban elkiilönödölt saját népmű
vészet, a faragott pásztorbottól a világ legszínpompá- 
sabb varottasáig, viseletben, szokásban, kedvtelés
ben a primitív hagyományok ápolásában eredeti, 
sajátos, jellegzetes és egyetemes érték mindenütt.

Most Brüsszelben elámult a külföld a magyar 
falu, a magyar tájvidékek szépségén is. Napfényünk
nek más a színe, egünknek más nyugodt mélysége, 
szellőinknek más a járása, földünknek más az álma, 
mind bolygónk más tájainak. Más, szelídebb, köl- 
tőibb, festőibb, mert egyedülvaló: — magyar.

Tündéri képe a magyar lelket tükrözi a ma
gyar lélek erre az isteni alkotásra utal, amikor ereje 
érzetében a fenséges jegyében megnyilatkozik. Hall
juk meg végre a magyar falu kiáltó, hívó szavát mi 
magunk is.

A háziipar.
Learatták a búzát, mindenhol hordják, cséplik. 

Hála Istennek, a termés elég jó lett, jobb, mint 
ahogy a tavaszi fagykárok és az állandó szárazság, 
a néhány tikkasztóan forró nap után remélni mer
tük volna. Megkönnyebbülten lélekzett fel a gazda. 
Ha azonban tovább tekintünk, ismét csak szivszo- 
rongva várjuk, mi lesz a többi terménnyel? Lesz-e 
a tartós aszály mellett burgonya, bab, takarmány? 
Elég lesz-e a mindennapi szükségletre, marad-e 
valamelyes eladásra is, a mindennapi élettel járó 
költségek fedezésére?

Azok, akik a nép jólétét szívükön viselik, 
keresnek, körülnéznek, mivel, hogyan lehetne a 
falu népét keresethez juttatni, hogy könnyebben 
áttelelhessen. Itt van a háziipar. A háziipar, amelyet 
még nagyon lehetne fejleszteni, amelynek a régiek 
mellett újabb ágait is fel lehetne karolni. Egy ilyen 
új ág a kukoricaháncs munka. Sok helyen már évek 
óta foglalkoznak vele. Délen és északon, keleten 
és nyugaton egyaránt ismerik hazánkban, csuhéj, 
csuha, suskó, suska, sustya és sok más név alatt. 
Kis és nagy kosarakat, tálcákat, szatyrokat és gyé
kényeket készítenek belőle, lábtörlőt és szölökötöző 
fonalat. Kis és nagy üvegek bevonására is hasz
nálják. Pad és székülés, kertibútor készül belőle.
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Olyan tartós, hogy aki ma vesz egy kukoricahéj
ból font szatyrot, a mindennapi használat mellett 
sem bírja 5— 10 év alatt elnyűni. Ismerek egy pa
dot, amelynek kukoricahéjból font ülése nem kopik, 
nem szakad, még csak meg sem ereszkedik, pedig 
már tizenhárom éve áll egy parókia fedett ambitusán!

A kereskedelemügyi minisztérium kukorica- 
háncs-fonó tanfolyamokat rendez a többi háziipari 
tanfolyamokkal kapcsolatban. Egyes ügyes, gyakor
lott emberek a szomszéd falvakban maguk is ta
nítják ezt a mesterséget Eddig azonban inkább 
csak a saját házi használatára készítette a nép eze
ket a hasznos holmikat, meg a közeli hetivásáron 
és országos vásárokon kínálgatta.

Ennek a háziipari ágnak felkarolására, kuko
ricahéjból készült tárgyak nagyobb mértékben való 
készítése, terjesztése, divatba hozása céljából tar
tott a minap felsőeőri Nagy Pál, Győr-Moson-Sop- 
ron vármegyék főispánja Magyaróvárott értekezletet, 
amelyen a tekintélyes számban megjelentek előtt 
ismertette a háziipar fontosságát.

Elhatározták ezen az értekezleten, hogy első
sorban a kukoricaháncsmunkára fektetik a fősúlyf, 
amelynek divatba hozásával sok száz falusi lakost 
lehetne téli keresethez juttatni. A nyaralással, stran
dolással, fürdőzéssel kapcsolatban propagandát 
kell kifejteni a tengeriháncsból készült kerti és 
egyéb hasonló bútornak, gyékénynek népszerűsí
tése érdekében.

Egy másik háziipari ágra, a len-, főleg pe
dig a kenderszövésre is felhívták ezen alkalomkor 
a figyelmet. Részben kereseti forrássá is válhat ez, 
ha nagyobb mennyiségben készítik a most any- 
nyira divatban levő durvább vásznat, amelyből női 
nyáriruha, függönyök és bútorszövet készülhetne. 
Zsák és ponyva is kell mindenütt a gazdaságok
ban. Amely vidéken megvan, vagy kevés költség
gel meg tudják oldani a kenderáztatást, a nép az 
értékesítés kellő megszervezése mellett okvetlenül 
keresethez juthat.

Míg élek remélek.
A jobb jövőbe vetem hitemet,
Edzett hajósként, kiből a vihar,
Ha nőttön-nő és vésszel fenyeget, 
Utolsó erőfeszítést csikar.

Hiszem: rossz énem egyszercsak kihal 
S múltat és jelent egyként eltemet, 
Jövőm, — valóra vált álmaival,
Mikkel ma hiába ostromlók eget.

Talán nekem is, mint egykor régen, 
Valami jótett jutalma képen,
Szállt le az égből ez a pókfonál,*

Amelyen dalos pacsirta módra,
Jobbik részemet rímekbe róva,
Lelkem, honnan jött, oda visszaszáll.

* Egy szép régi legenda szerint, a haldokló bűnös
nek, mert egykor egy pók életét megkímélte, a mennyei 
irgalom pókfonalat eresztett alá az égből, hogy azon 
megmenekedhessen.

Megalapítják Magyarország 
legelső cigányfaluját.

Diósgyőr nagyközség eredeti ötlete a 
cigánykérdés megoldására.

Diósgyőr, ez az ősi nagyközség a Bükkhegy- 
ség keleti lábánál — amely Nagy Lajos királynak 
és Mátyás királynak családostól együtt kedvenc 
nyaralóhelye volt — bizonyára rövidesen országos 
hírnévre fog szert tenni, mert a határai között el
szaporodott cigánytársadalmat helyhez köti.

A nagyközség lakossága és hatóságai évek 
óta mind nagyobb türelmetlenséggel és idegesség
gel tapasztalják a cigányok rohamos szaporodását, 
ami beszivárgás útján is történik. Fáraó füstösképü, 
rongyokban járó ivadékai ugyanis állandó vesze
delmei a község lakosságának. Noha a község ve
zetősége bölcs előrelátással a sokszázfőből álló 
cigánytábort egy helyre szoritotta, az állami vas
gyár közelében levő Tatárdomb nyugati lejtőire, a 
cigányok erőszakos siserahadától még sincs nyug- 
sága a lakosságnak.

Noha kilométerekre laknak a falutól, egész 
nap benn csatangolnak a házak között. Emellett 
nem egy véres verekedést visznek véghez az éj
szaka sötétségében, úgyhogy a lakosság csak csa
patosan és így is csak felfegyverkezve mer a sö
tétben az utcára menni.

A tatárdombi cigánytábortól Miskolc is sokat 
szenved és tűr, mert ide is nap-nap mellett rajokban 
járnak be a rongyokba burkolt, piszkos cigányok és 
cigányasszonyok, akik erőszakos koldulásokkal a 
járókelőket lépten-nyomon háborgatják, a házaknál 
pedig erőszakosan lépnek fel.

A Tatárdombon levő cigányfertály — amely 
egyébként apró, de rendesen megépített lakóházak
ból áll — a cigánynép ősi és ösztönös tisztaság
ellenes magatartása következtében egyetlen óriási 
piszokhalmaz, úgyhogy ezen a réven a huszonkét- 
ezer főnyi lakosságú Diósgyőr állandó járványve
szedelem miatti félelemben él.

Mindezt a sok kellemetlenséget, bajt és aggo
dalmat a nagyközség már régesrégen megsokalta 
és évek óta különböző megoldási módok merültek 
fel. A múlt év őszén vetődött fel legelőször az a 
gondolat, hogy a cigányok százait ki kell telepíteni 
a községből és a Diósgyőrt környező erdőség va
lamelyik pontjára vinni, ahol mintegy koncentrá
ciós tábort képeznének, amelyet kerítéssel látnának 
el és éjjel-nappal őriztetnének.

Ez a megoldási mód azonban, bármennyire 
megfelelt volna a célnak, nem volt kivihető az 
anyagi eszközök hiánya miatt.

Nemrégen aztán felmerült egy újabb terv, 
amely hasonlatosságot mutat az előbbivel és mivel 
ennek kivitele a községnek alig kerül költségébe, 
most már meg is fog valósulni.

Arról van szó ugyanis, hogy a cigányoknak 
kijelölnek egy megfelelő nagyságú erdőparcellát és 
ott mindegyik felépítheti magának a családja szá
mára a lakóházat. A község vezetősége szabálysze
rű, rendes és csinos kis cigányfalura gondol, amely 
természetesen jó messzire épülne fel a községtől,
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úgy hogy a gazdákat többé nem zavarhatnák a 
nincstelen cigányok. A cigányfaiuban ugyanis ma
guk a cigányok is gazdálkodnának, kertgazdaságot, 
baromfitenyésztést, tehenészetet folytatnának és ez 
lenne a falu felépítésétől kezdve a rendes és egye
düli kenyérkereseti forrásuk.

A község vezetősége már közölte is a tervet 
a cigánysággal. Összehívta a cigányok vezetőit és 
közölte velük a külön cigányfalu alapításának ter
vét. A községi elöljáróság nagy siránkozásra és 
tiltakozásra volt elkészülve, ehelyett azonban — 
mindenek meglepetésére — az történt, hogy a ci
gányok nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a 
tervet és kijelentették, hogy akár rögtön útnak in
dulnak és felépítik a cigányfalut.

— Mást májd mink is párástok lesünk! [gázsi 
kisgázsdák!... — jelentették ki nagy-nagy önérzet
tel és boldogan siettek haza a Tatárdombra, kö
zölni a jó hírt a többi füstösképüvel.

A községi elöljáróság a cigányfalu helyét a 
papírgyár közelében tervezi, a Lillafüredre vezető 
müút északi oldalán, a Perecesbányateiep felé emel
kedő Ostoroshegy szelíd dombjainak tetejére. Itt 
fiatal erdőségek terülnek el, de a dombokon szán
tóföldek is vannak, ezenkívül régi gyümölcsösök 
is. A terület mindenféle földmüveskultúrára kivá
lóan alkalmas, minden irányból könnyen megkö
zelíthető. Itt építik fel a diósgyőri cigányfalút, az 
első ilyen közületet Magyarországon.

— Odáig már eljutottunk, hogy a cigányfalu 
felépítése most már befejezett tény — mondotta 
e sorok írójának Diósgyőr emeletes községházá
ban az egyik községi vezető — kérdés azonban, 
beleegyezését adja-e a különös falu megalapításá
hoz a felsőbb hatóság, amelyhez jóváhagyás céljá
ból természetesen elő kell majd terjeszteni az ügyet.

— Ha minden zavartalanul folyhat le, úgy 
hogy legkésőbb a nyár folyamán már ott állhat a 
dombtetőn Magyarország legelső ilyen községe. 
Nem nagyon büszkélkedünk azonban majd vele, 
sem az elsőség dicsősége nem fog a fejünkbe száll
ni, sőt még csak mint idegenforgalmi specialitás
ból sem szándékozunk hasznot húzni, csupán az 
a fontos, hogy megoldjuk az évtizedek óta üszkö- 
södő sebet, kivágjuk a kelevényt s ezzel egy csa
pásra megoldjuk a cigány kérdést!

Jártunk a Tatárdombon is, ahol több cigány
nyal is beszéltünk az érdekes tervről. A cigányok 
egytől-egyig örülnek a küszöbön álló változásnak 
és alig várják, hogy kivonulhassanak régi, elvén- 
hedt, düledező sárkunyhóikból és új házak tulaj
donosai lehessenek.

Milyen lesz az új Margit-híd 1937-ben.
Külön barakváros, ahol a víz alatt dolgozó 

caisson-mimkások laknak.
Pest most hídlázban él.
Az egykori fahíd helyett hat vashid köti össze 

Budát és Pestet, a hetediket most építik, a 
nyolcadikat, kilencediket tervezik a Margit-hidat pe
dig szélesítik, úgy hogy hidakkal el leszünk látva.

Még száz esztendő sem pergett le hogy el
tűnt az első pesti-budai fahíd, amelyet nagy híd
nak neveztek, mert a Nagyhid-utca (a mai Deák 
Ferenc-utca) irányában vezetett Budára és ott volt 
a másik fahíd is, a kishíd, amelyeknek a kezelése 
különösen télvíz idején rendkívüli dolog volt. 
Amikor a jégtáblák megérkeztek, felszedték a híd 
pallóját, majd partra vontatták a bárkákat, amelyek 
összetartották a hidat. Az egész alkotmányt, úgy, 
ahogy volt, télvíz idején be kellett vinni a híd 
pajtájába és ott őrizték egész tavaszig, amikor is 
elmúlt a jégzajlás s újból ki lehetett cipelni a 
deszkákat, bárkákat, hogy híd legyen a két város 
között.

Széthúzták a hidat.
Rendesen két strázsa ügyelt a híd közepén, 

akiknek az volt a dolguk, hogy amikor hajó akart 
elhaladni, egyszerűen széthúzták a hidat. A híd 
közepén ott állt Nepomuki Szent János szobra, 
amelyet éjnek idején méccsel világítottak meg. 
Amikor felépítették a Lánc-hidat, ez a szobor egy 
dunai uszályra került, de nem jelentett szerencsét, 
mert az uszály minden rakományával együtt el
süllyedt Csepelsziget közelében.

Ezen a hajóhídon csak parasztok, jobbágyok 
fizettek hídpénzt, a nemes emberek ingyen keltek 
át rajta.

A fahidak dicsőségéi eltüntette a Lánc-híd, 
amelyet 1849 november 20-án adtak át a közfor
galomnak. Egyedül uralkodott a vizen ez a híd 
és csak 1875-ben avatták fel a főváros második 
hídját, a /Vlargit-hidat, amelyet egy francia cég, 
Ernest Gouil pályanyertes tervei alapján építettek.

A Millennium évében, 1896-ban mikor Ma
gyarország — 1000 éves fennállását ünnepelték, — 
két hidat avattak fel. A Ferenc József-hidat és a 
vasúti-hidat. Ez utóbbi a leghosszabb dunai híd. 
A hidak közül a legfiatalabb az Erzsébet-hid, amely 
1903-ban nyílt meg. Ennek az építése igen körül
ményes volt, aminek az volt a magyarázata, hogy 
a meleg források miatt állandóan süppedt a budai 
hídfő, úgy hogy Európa leghíresebb szakértőit hozat
ták a baj leküzdésére. De ez a pillérsüllyedés ál
landóan célpontja volta pesti humornak, pl. Kovács 
Mihály, a neves komikus a közönség mulatságára 
a Népszínházban így énekelt róla:

„Az Eskü-téri Dunahíd 
Már megint bajban van,
De nékem van egy eszmém,
Amely talán segít a dologban 
A híd feljárójára,
Táblát kell kitenni,
Hogy csak szabadúszóknak 
Szabad rajta átmenni."

A budapesti hidak körül a legtöbb bonyoda
lom mindig a hídpénz miatt keletkezett. Még pö- 
rösködések is támadtak a hídpénzből és a közigaz
gatási bíróságnál gyűltek a hídpénz-akták.

A legnevezetesebb volt a Medve-ügy.
Egyszer egy vidám társaság állt a Lánchíd 

előtt, ahol bocskoros medvetáncoltató láncrafűzött 
medvével álldogált.
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— Gyerünk át Budára a medvével — 
kiáltották.

Igen ám, de senkisem tudta, hogy mennyi híd
pénzt kell fizetni a medve után. Erről ugyanis 
nem történt intézkedés.

— Akkora, mint egy borjú, hát borjú árat 
kell fizetni — vélekedett az egyik hídőr.

És ebből is per keletkezett. Végül is a felső 
bíróság döntött, amely megállapította, hogy medve 
után borjútarifa jár a Lánc-hídon.

És most itt állunk a két nagy hídesemény- 
nél, épül a Boráros-téri híd és folynak a Margit- 
híd kiszélesítési munkálatai.

Aluljárók a hídon.
Egész kis város épült a Margit-híd budai 

hídfőjénél, ahol szakmunkások tömege dolgozik 
serényen a Margit-híd kiszélesítésén.

Eltart kéteszdendeig a munka, 1937-re készül 
el az új Margit-híd.

— Két évig biztos állásom van — monja az 
egyik szakmunkás — addig nincs kenyérgond.

Milyen lesz az új Margit-híd?
A mostani tizenegy méter széles és alig bírja 

a forgalmat, de ettől eltekintve, abban a betegség
ben is szenved, amelyet szaknyelven így hívnak: 
„anyagfáradás."

Az új Margit-híd öt méter negyvenhat centivel 
lesz szélesebb, mint a mostani és rajta a villamo
sok a híd közepén fognak haladni. A kiszélesített 
hídon a villamosvágányok középre kerülnek, a vil
lamosvágányok mellett lesz a két és félméter széles 
sáv a személyautók részére, kívül a gyalogjárók 
mellett lesz ugyancsak két és-félméíer széleségű 
új teherforgalmi vonal is, úgy, hogy az autóknak a 
közlekedése a hídon külön területen fog lezajlani, 
aszerint, hogy személy vagy teherforgalomról van szó.

Nagy változást jelentenek a hídon az úgyne
vezett aluljárók a gyalogosok részére. Három ilyen 
aluljáró fogja biztosítani a hídon a rendet. Az egyik 
a budai hídfőnél, a másik a szigeti szárnyhídnál, 
a harmadik pedig a pesti oldalon. A gyalogosok 
részére való aluljárók azt a célt szolgálják, hogy 
közvetlenül a híd alatt történjék a gyalogos átke
lési fogalom.

A pesti hídfőnél lévő aluljáró a Pestről Bu
dára vezető járdát köti össze a másikkal. Néhány 
lépcsőfokon haladunk lefelé és akkor az egész híd- 
forgalom „alatt" folytathatjuk útunkat például a 
Lipótvárosból az Országháza felé. Nagyon érdekes 
lesz a szigeti aluljáró.

Ennek a szélesége hat, a hossza pedig tizenöt 
méter körül van. A pillér déli oldalán a híd gya
logjárójáról a lépcső vezet innen, melyen Budáról a 
szigetre s a szigetről Pestre igyekvő gyalogosok 
közlekedhetnek.

Munka a víz színe alatt.
A híd közepén építenek egy-egy járdaszige

tet, amelyre a szigeti aluljárón át lehet közlekedni, 
úgy, hogy ennek a járdaszigetnek külön összeköt
tetése lesz a szigeti gyalogjáróval.

A mai kőburkolat helyett az úttesten könnyű 
és rugalmas fakockák teszik zajtalanná a forgalmat

s a gyalogjárásra a mostani pallók helyébe meg
felelő aszfaltburkolat kerül.

Ami a munkaprogrammot illeti, 1936 munkájá
ban az úgynevezett „beállványozá's" szerepel, 1936 
telén elkészül a budai oldal új pályateste. 1937 
nyarán már teljesen készen lesz az új kiszélesített 
Margit-híd.

A Margit-híd körüli baraktáborban külön épü
letekben halmozták fel az anyagokat, itt vannak a 
gépházak és itt laknak az úgynevezett caisson 
munkások.

A caissonok alatt azt a víztelenített burkola
tot értjük, amelyben a munkások a víz színe alatt 
a pillérek alapozási és egyéb munkálatait végzik. 
A pillérek kiszélesítésénél és a caissonok elhelye
zésénél körülbelül kétszáz munkás dolgozik, de ez 
a szám később, amikor előrehaladnak a munká
latok, emelkedni fog.

Az új Margit-híd ötmillió pengőbe kerül; 
nem felelnek meg a valóságnak azok a híresztelé
sek, hogy ezt a költségvetési keretet túllépnék. A 
főváros az állammal együtt közösen járult hozzá 
a Margit-híd megfelelő kiszélesítésének költségeihez.

A Margit-hidat már most, a munkálatok alatt 
is erősen kivilágították. Az eddigi világításnál húsz
szorosnál nagyobb erővel világítják az úttestet, ahol 
két évig fognak szakadatlanul dolgozni, amíg el
készül a gyalogos aluljárós kiszélesített híd.

^'L A *) e K ^

S  Világ folyása.
Ulászló m agyar k irály és Hunyadi János 

em lékének hódol a  bo lgá r sa jtó . A bolgár la
pokban már hosszabb idő óta sokk cikk jelenik 
meg a várnai emlékünnepségekről. A szófiai lapok 
egyesülete most különkiadást szentelt a nagysza
básúnak ígérkező ünnepségeknek. E kiadásban bő 
történeími visszapillantások vannak és a kiadást 
több fénykép díszíti. A kiadásban látható Ulászló 
király és Hunyadi János, továbbá Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója, Moscicki, a lengyel 
köztársaság elnöke és Borisz bolgár király arcképe, 
azonkívül Matejkó és Voroscsinszki festőművészek
nek a várnai csata jeleneteit ábrázoló képei.

A kiadásban cikk jelent meg Toseff bolgár 
miniszterelnök tollából is. A miniszterelnök hang
súlyozza, hogy a népeknek egyesülnie kellene és 
kiemeli, hogy amiként Franciaország és Anglia kö
zösen ünnepük Jeanne d’Arc — a szentté avatott fran
cia paraszt leány — nemes emlékét, éppen úgy, 
annyi hallgatás után, a várnai csatában* szereplő 
nemzeteknek is közösen kell fejet hajtaniok Ulászló 
király emléke előtt.

Különcikket szenteltek annak megállapítására, 
hogy Hunyadi János milyen helyet foglal el a bol
gár folklóréban és a bolgár népdalokban. Egy má
sik cikk részletesen ismerteti Hunyadi János élet
rajzát. A hadjárat leírásával több cikk is foglalkozik. 
Mindegyik kiemeli a magyar csapatok szerepét és 
Hunyadi János fővezér nagy érdemeit.

*A várnai csatában a törökök felett nagy győzelmet 
arattak a keresztény hadak.
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D olgozik az iparügyi m inisztérium . Az
új iparügyi minisztérium felállításával kapcsolatos 
szervezési munka már napokkal ezelőtt befejeződött. 
Megtörtént az ügykörök elhatárolása és az új minisz
térium munkakörének megállapítása. A személyi kér
déseket is rendezték s beosztották az iparügyi minisz
térium tisztviselői karát. Megtörtént az iparügyi mi
niszter kinevezése is, Bornemisza Géza személyében, 
így az új minisztérium már meg is kezdte működését.

Az iparügyi minisztériumot a Lánchíd-útca 2. 
szám alatt, a kereskedelmi minisztériummal szem
ben levő épületben helyezték el, ahol régebben a 
népjóléti minisztérium volt, annak megszűnése óta 
pedig a belügyminisztérium néhány osztálya és a 
Közigazgatási Bíróság kapott helyet. Az első na
pon már felszerelten működésbe lépett az új mi
nisztérium telefónközpontja is. A minisztérium tele- 
fónszáma 560—00. Ugyancsak az új helyiségekben 
munkába állott a minisztérium iktatóhivatala is Az 
első nap délelőttjén 73 beadvány érkezett az ipar
ügyi minisztériumba, közöttük az igazságügymi
nisztérium átirata és a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamarának egy közszállítási előterjesztése.

A szakosztályok közül az új épületben ma 
már három elhelyezkedett és dolgozott: a magas
építési, a vízvezetéki és csatornázási, végül az ál
lami lakótelepek dolgaival foglalkozó osztály. A 
többi osztályok áttelepítése abban az ütemben tör
ténik, ahogy a helyiségek felszabadulnak. Rendkí
vül megkönnyíti a helyzetet, hogy az új miniszté
rium osztályainak jórésze a kereskedelmi minisz
tériumból jön át s így a felek szempontjából az 
ügyek intézése körül semmi fennakadás sem tör
ténhetik, mert ha az iparügyi minisztérium vala
melyik osztályát keresik a Lánchíd-utca 2. alatt, 
amely még nincs ott, azt nyomban megtalálják régi 
helyén a szembenlévö Lánchíd-utca 1—3. szám alatt.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter hivatali 
helyisége egyelőre a kereskedelmi minisztériumban 
marad, miután amúgy is tovább vezeti ennek a 
minisztériumnak ügyeit is. Petneházy Antalnak, az 
iparügyi minisztérium államtitkárának hivatali he
lyisége az új minisztérium székházában a második 
emeleten van. Az iparügyi minisztérium egyébként 
négy főcsoportra tagozódik: igazgatási, termelési, 
építési és munkásügyi főcsoportok.

Érdeklődtünk az érdekképviseletek körében, 
amelyeknek legtöbb érintkezésük van az iparügyi, 
valamint a kereskedelemügyi minisztériummal, váj
jon a megosztás és a berendezkedés mennyiben 
érintette munkájukat. Egyértelműen azt a felvilá
gosítást kaptuk, hogy az érintkezés és az ügyek 
intézése körül semmi fennakadás sem történt és 
zavartalanul, a szokásos közvetlen módon folyt 
a munka úgy nálunk, mint a két gazdasági mi
nisztériumban.

A főkapitány napiparancsa az ittas so
főrök ellen. Ferenczy Tibor dr főkapitány a na
pokban napiparancsában közölte, hogy az utóbbi 
időben gyakran előfordult, hogy taxisofőrök szabad 
zászlóval utasokat fuvaroztak.

A napiparancsban felhívja a főkapitány a ke
rületi kapitányságok vezetőinek és Török János dr

rendőri büntetőbírónak figyelmét arra, hogy uta
sítsák az őrszemélyzet tagjait, ha ilyen szabályta
lanságot vesznek észre, minden esetben tegyenek 
kihágási feljelentést.

Ugyancsak ezen napiparancsban a követke
zőket közli a főkapitány:

— Felhívom a kerületi kapitányságok vezető 
tagjait és a rendőri büntetőbíró urakat, hogy az 
ittas gépjárművezetőkkel szemben minden esetben 
teljes szigorral járjanak el. Ne elégedjenek meg 
azzal, hogy az ittas gépjárművezetőt szigorú pénz-, 
vagy elzárásbüntetéssel sújtsák, hanem vagy a ki
hágási ítéletben intézkedjenek az ittas gépjármű- 
vezetőnek a gépkocsivezetés időleges eltiltása iránt, 
vagy ha a kihágási eljárás során megállapított tény
állás alapján azt megokoltnak látják, a közigazga
tási osztályhoz tegyenek előterjesztést a terhelt gép
járművezetők vezetői igazolványának végleges visz- 
szavonása iránt.

É jszakai au tó k ö rú t a  dudarende le t első 
estéjén . Augusztus 1-én nagy napja volt a buda
pesti autósoknak, de a gyalogosoknak is: életbe 
lépett a rendelet, amely a lakott területeken eltiltja az 
autódudák használatát este 10 órától reggel 5 óráig.

Este 10 órakor abban a percben, amikor „ti
losra állították" a dudákat, a Budapesti Hírlap mun
katársa autókörútra indult. A Ferenc József-térröl 
a Tisza István-utca felé vezet az utunk. Ahogy 
bekanyarodunk a forgalmas Tisza István-utcában, 
éppen kisebb-nagyobb csoportokban igyeszik a Du- 
nakorzó sétáló közönsége hazafelé. Nagy a forgalom. 
Máskor ilyenkor vészesen rikoltoznak a kürtök, most 
zajtalanul, csöndesen gördülnek az autók az úttesten.

Az első változás, az első újdonság, hogy 
égnek a közlekedési lámpák, amelyekhez azelőtt 
úgy 10 óra tájban már eloltottak. Most vörös, zöld 
és sárga fények villodznak, az autóvezetőknek eze
ken a főútvonalakon könnyű a dolguk, pontosan 
irányítja a közlekedést a villanyrendőr.

Végig a Tisza István-utcán, minden akadály 
nélkül siklik az autónk. A Vilmos császár-út ke
resztezésénél jelentkezik az első „közlekedési aka
dály" egy szórakozott fiatalember képében. A fia
talember leszegett fejjel, zsebredugott kézzel, lassan, 
tempósan, elmélázva sétál át az úttesten. A soffőr 
keze már lendül a duda felé, de az utolsó pilla
natban visszarántja a kezét. Inkább fékez. Addigra a 
fiatalember is észreveszi az autót és hirtelen megáll. 
Nem harsogott a duda — és mégsem történt baleset.

Hajtunk tovább végig az Andrássy-úton, azu
tán bekanyarodunk a Teréz-körútra, következik a 
Lipót-körút, a Margit-híd. Egy forduló Budán, azu
tán megint vissza a Margit-hídon, jönnek a körútak, 
a Rákóczi-út, Kossuth Lajos-utca, a Belváros. A 
szokottnál nagyobb a forgalom az utcákon. Úgy 
látszik, az autósok felvonultak a bemutatóra. Sokan 
azért cirkálnak, hogy tanuljanak. Itt is ott is megáll 
egy-egy autó a rendőrőrszemeknél. A vezetők kiha
jolnak a ülésből, kérdezősködnek. A rendőrök ud
variasan megadják a felvilágosítást és a kocsik men
nek tovább.

A dudarendelet első napjának az a tanulsága, 
hogy ha a vezetők vigyáznak és a gyalogjárók is
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ügyelnek, akkor nincs baj. Csak pontosan tartsák 
be a közlekedési rendeletet.

Természetesen az autósok az első órákban még 
sokat beszélnek az új rendelkezésről, kifogásolni 
valókat keresnek, de a nagyközönség zöme, külö
nösen az, amelyik nem autón jár, nagy megelége
déssel és örömmel fogadja a rendeletet. Budapest 
első zajtalan éjszakájának legfeltűnőbb és legérde
kesebb jelensége, hogy végig a városon, mindenütt 
tárva-nyitva állnak az ablakok. Végre nyitott ablak 
mellett aludhat Budapest.

Akik attól tartottak, hogy a harsogó dudaszó 
nélkül tömeges balesetek következnek, alaposan 
csalódtak: a mentők balesetnaplójának kimutatása 
szerint a késő éjszakáig egyetlenegy közlekedési 
baleset sem történt Budapesten.

Stockholm ban fényesen bevált a  csend
rendelet. Másfél hónap óta a csend városává válto
zott Svédország fővárosa. A stockholmi idegorvo
sok már régóta tiltakoztak a mértéktelen utcai lárma 
ellen s az utóbbi időben maguk az autósok is 
csatlakoztak véleményükhöz, úgyhogy júliús elsején 
bevezeték a „hangtalan közlekedést." Eleinte azt 
hitték, hogy ennek az intézkedésnek számtalan 
baleset lesz a következménye, de hamarosan be
bizonyult, hogy ellenkezőleg: csökkent a balesetek 
száma, mert úgy az autósok, mint a gyalogjárók 
több figyelmet fordítanak a közlekedésre.

$s£ Hasznos tudnivalók. 3 3 $
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A laboda  (spenót) term elése. A Iabodát 
legjobb már augusztusban vetnünk. A vetés ide
jével lehetőleg az időjáráshoz alkalmazkodunk. 
Nagyobb terület bevetésénél, amelynél az öntözés 
számba nem jöhet, megvárjuk, míg egy-kél kiadós 
eső alkalmassá teszi a főidet a laboda magjának 
kikeléséhez. Szárazságban hiába vetnők, nem fej
lődnék kielégítő módon. Ha azonban július végén 
elég nedves az időjárás, Iabodánk egy részét már 
akkor is elvethetjük. Ebből már október elejétől 
fogva szépen használhatunk háztartásunkban vagy 
eladásra. A második vetés augusztus közepén, 
vagy vége felé követheti az elsőt. Enyhe, hosszú 
ősz esetén még erről is szedhetünk a téli fagy 
beállta előtt. Mindkét ágyasnak a főtermése azon
ban a kora tavaszra esik. A Iabodát frissen, vagy 
esetleg tavasszal trágyázott, ne túl homokos földbe, 
15—20 cm-nyi sortávolságra véssük. Amikor az 
egyes növénykék elég nagyok arra, hogy kiritkítsuk, 
tőből kivágunk minden második növényt, esetleg 
többet is; saját használatra, vagy eladásra. Amint 
kiritkítottuk, nagyon gyors fejlődésnek indul. Ilyen
kor már a jól kifejlett leveleket szedjük. Termé
szetes, hogy a sorközöket mindig lazán és gyom
mentesen tartjuk. Az erős fagy beállta előtt még- 
egyszer leszedjük a legerősebb leveleket, úgy, hogy 
csak a növény szíve s a körülötte levő három
négy apró levélke maradjon meg. Annál jobban 
telel ki, minél kevesebb levelét hagyjuk meg télire.

Őszi vetésre legalkalmasabb az Eszkimó és a Vik
tória fajták. Tavasszal, amint lehet, ismét meg
kapásuk és állandóan gyommentesen tartjuk. Ekkor 
adja a termés legnagyobb részét. Amikor, többnyire 
május végén lekerül a földről a most már magba 
menő spenót, helyébe még késői káposzta, kel 
vagy kalarábé palántát ültethetünk. Ha nem köz
vetlenül a laboda vetése előtt, hanem tavasszal 
volt trágyázva a föld, akkor kései zöldbabot vagy 
vajbabot is vethetünk még utána.

Ne bán tsuk  a  vakondot. Nem tartozik a 
kertészkedő háziasszony legkellemesebb örömei 
közé, ha a féltve őrzött virágoskertben, vagy a 
gondosan ápolt veteményeságyban itt is, ott is fel- 
púposodik a föld s egy-egy kényes virág, vagy 
gyönge palánta kitúrva hever a földön vakond 
barátunk működése nyomán. Volna is ilyenkor 
szegénynek mit hallgatnia, ha a gondos anyatermé
szet nem adott volna neki bezárható füleket. Pedig 
a sok szidást nem . is érdemli meg.

Sokan nem tudják, hogy a vakond a rovar
evők rendjébe tartozik, növényt egyáltalában nem 
eszik és a gyökeret sem rágja meg. Ellenben annál 
több kártékony férget, pajort, álcát, bogarat pusz
tít el amivel nagyon sok hasznot hajt. A törvény 
is hasznos állatnak minősíti és több országban 
védi, úgy hogy a vakondot a védett állatokhoz 
sorolhatjuk. Németországban, ahol a mezőgazda
sággal kapcsolatos kutatótudomány igen fejlett, 
kísérletekkel állapították meg, hogy a vakond mennyi 
kártékony rovart pusztít el. Átlagban több, mint 
százat egynap 1 Ezért megbocsáthat neki a legkénye
sebb kertész is, hiszen ez a haszon sokszorosan 
felülmúlja azt a csekélyke kárt amit a túrásával okoz.

Aki azonban mégezt is elakarja kerülni, könnyen 
segíthet magán annélkül, hogy a vakondot elpusztí
taná. A vakond szaglása rendkívül éles és az erősebb 
szagok iránt nagyon érzékeny. Ha például petróleu
mot öntünk a túrás járataiba, vagy calcium carbidot 
helyeztünk bele, rövidesen elmegy arról a környékről.

Kényesebb veteményes ágyat, vagy például 
melegágyat úgy védhetünk meg legjobban, hogy 
teljesen körülárkoljuk körülbelül 50—60 cm mé
lyen és az árkot valamilyen tüskés növény száraz 
ágairal, például glediciával töltjük meg jó sűrűn. 
A vakond 60 cm-nél mélyebbre nem szokott leásni, 
attól tehát nem kell félni, hogy az árkot alulról 
kerüli meg, a tüskéken pedig nem fog átmenni. 
Ha pedig a vakond már kitúrt valamilyen növényt, 
vegyük azt ki egészen a túrás helyét düngöljük le 
jól, azután a földet kissé újból fellazítva, ültessük 
vissza a kitúrt növényt. Amint már mondottuk, a 
vakond semmiféle növényt sem rág meg, tehát a 
kitúrt palánták azért épek, legfeljebb a gyengébb 
hajszálgyökerek közül szakad el egy-kettő. Ezt a 
kis sérülést azonban a különben ép és erőteljes 
palánta könnyen kiheveri._________________ _
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