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T ű n ő  év.
(December)

Az első szó mindig fehér,
A bíbor oly hamar elér,
Feketévé elsötétül,
Lesz-e mikor még kizöldül?
Arany napraforgó alatt,
Méhek nézik hol jó falat,
Csoda palotába hordják,
Fogyasztót rá híven várják.
Jő vad óriás nagy csizmában,
Mérföld lépés a lábában,
Vad pusztítás szándékában.
Arany árnyak suhannak el,
Lila ködök szállanak fel, ...
Szent karácsony jövel, jövel!

„Megérik majd a magyarok vetése"
Trianon a legtökéletesebb földrajzi és gazda
sági egységet darabolta szét, írja Langlet 
Valdemar svéd huszárkapitány Magyarország

ról szóló érdekes könyvében.
Nagy figyelmet keltett az angol könyvpi

acon Langlet Valdemar ny. svéd huszárkapitány, 
volt budapesti konzul „Lóháton Magyarországon át“ 
című könyve, amelyben az író magyarországi táv
lovaglása tanulságait beszéli el és rokonszenves 
hangon ismerteti az ország vonzó tulajdonságait, 
gazdasági, társadalmi viszonyait, népéletét.

A trianoni megcsonkítással foglalkozva, kiemeli 
az iró, hogy Nagymagyarországnak tarka néprajzi 
térképe volt, de a magyarok ezeréves jogos tulaj
dona volt, ahova a többi nép csak vendégként jött,

főként a török hódítás elől menekülve és Magyar- 
országon biztos menedéket és jólétet talált. De a 
magyaroknak vendégszeretetük végzetükké vált a 
világháború után, amidőn a kisebbségeket az ön
rendelkezési láz szállta meg és azzal hálálták meg 
a menedéket, hogy magukkal vitték a vendéglátó 
házigazda országának részeit is.

így a csehek, akik a világháborúban mint 
hadiszökevények és kémek teljesítettek szolgálatot 
az ellenségnek, a régi cseh királyságon kívül el
csatolták a magyarországi tótokat is, ezek megkér
dezése nélkül. A „Csehszlovákiának" elkeresztelt 
új állam néprajzilag még tarkább, mint a háború 
előtti Magyarország.

Románia zsákmánya Erdély és a középső 
magyarországi megyék nagyrésze lett, azaz arany
ban, ezüstben, szénben és olajban gazdag 100.000 
négyzetkilométernyi terület, mintegy hárommillió 
színtiszta magyar lakossággal, köztük a legrégibb 
magyar törzzsel: a székelyekkel, akik már a ro
mán vendégek bejövetele előtt Erdélyben laktak.

A sors iróniája, hogy Trianon, amelynek célja 
állítólag a népjogok védelme volt, szétdarabolta a 
legtökéletesebb földrajzi és gazdasági egységet. Az 
új határok sok helyen falvakat, kisbirtokokat, sőt 
házakat szelnek ketté, sok százezer főnyi színma
gyar lakosságot szakítottak el az anyaországtól az 
az új határok mentén és a leghíresebb magyar vá
rosokat, mint Szabadka, Temesvár, Arad, Nagy
várad, Szatmár, Kassa, Pozsony stb. idegen orszá
gokhoz csatolták. Magyarország a síkság kivéte
lével mindent elveszített, szomszédai elrabolták gaz
dasági életének nélkülözhetetlen kellékeit és az el
csatolt területekről a kiüldözött magyarok százez
rei menekültek a csonka országba, ahol növelték 
a munkanélküliséget.
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Érthető ennélfogva a magyarok békemodó- 
sitási törekvése, főként ha elképzeljük, mit érez
nének az angolok, ha elszakítanák Angliától Íror
szágot, Skóciát, Walest, Cornwallt és keleti Ang
liát. De a magyarok/ bíznak az igazság győzelmé
ben és hazájuk ezeréves múltjára gondolva remé
lik, hogy most sem fog elveszni és hogy az idő 
érettük dolgozik, mert az új természetellenes állam- 
alakulatok nem állhatnak fenn sokáig. Addig is 
igyekeznek a magyarok a nagyhatalmakat felvilá
gosítani a hazájuk ellen elkövetett igazságtalansá
gokról.

A magyar államfő most Horthy Miklós kor
mányzó, aki osztatlan közbecsülésnek, tiszteletnek 
és népszerűségnek örvend. Régi tengerész, aki fé
nyesen teljesítette kötelességét a háborúban, amely
nek egyik legfényesebb fejezete az otrantói csata, 
ahol Horthy, jóllehet súlyosan megsebesült, fényes 
győzelmet aratott.

A kormányzó nagybefolyású, becsületes, ügyes, 
széleslátókörű és nagyműveltségű, imponáló meg
jelenésű férfiú. Gyönyörű ezüsthajú felesége az or
szág első hölgye, jótékonyság és virágai között osztja 
meg idejét.* Egyetlen országban sem lehetne sze
retetreméltóbb, kedvesebb és imponálóbb államfői 
párt találni.

A kormány politikája biztos kezekben van. 
Magyarország viszonya szomszédaival alig mond
ható szívélyesnek, de magatartása mindig úriem
berekhez méltó volt. Ha a kisantant-államok ész
szerű módon közelednének Magyarországhoz, kész
séges meghallgatásra találnának; de ennek ellen
kezőjét teszik és mindenképpen elnyomják magyar 
kisebbségeiket.

A könyv kijelenti, hogy a mostani állapot 
semmiesetre sem tűrhető. Ha a dunai államok to
vábbra is vakon rohannak a gazdasági romlásba, 
elkerülhetetlen lesz az összeomlás és akkor meg
érik majd a magyarok vetése, akik mindig hazá
juk feltámadásáért imádkoznak.

Abesszínia, a mostani olasz-abesszín  
háború színtere.

Abesszínia Afrika északi részében fekszik: 
Egyptom, Szudán és Szomáli között. Jellemezés'é- 
hez hozzátartozik egész Afrikának néhány szóban 
való ismertetése is.

Afrika — a „legsötétebb" világrész. Afrika 
az Ovilághoz tartozik. Már nagyon régen ismerték 
északi és északkeleti peremét, de a belsejét nem. 
Ennek több oka volt. Partjait nehéz megközelíteni. 
A folyók alsó szakaszánál vízesések nehezítik meg 
az előrejutást, hatalmas sivatag állja útját a felfe
dezőknek, úgyhogy csak nagyon nehezen mehettek 
a földrész belseje felé.

A rómaiak, kiknek az ókor népei közül a 
legnagyobb birodalmuk volt, e föld északkeleti ré
szét is elfoglalták s az elfoglalt területet, az ottlakó 
népekről Afrikának nevezték el. Ez lett később az 
egész földrész neve.

Afrikát csak 10C év óta ismerjük igazán. A 
„sötét világrész" ma már legnagyobb részében is

mert. Kutatói közül a legnagyobb érdemeket sze
rezték az elmúlt században a német Barth Henrik, 
az angol Livingstone és Stanley. Magyar kutatók 
is résztvettek a fölfedezés munkájában.

Különösen ki kell emelni Magyar László, gr. 
Teleki Sámuel, gr. Benyovszky Móric és Torday 
Emil útját.

Afrika helyzete Európa és Ázsia között. Afrika 
háromszor akkora, mint Európa (30 millió km2). 
Északi része trapézalakú négyszöghöz, déli része 
háromszöghöz hasonlít. Az Ovilág másik két részé
hez, Európához és Ázsiához, több helyen igen közel 
van. Európát a Gibraltári-szorosnál és Szicília szi
geténél közelíti meg, Ázsiát pedig a Szuez-csator- 
nánál és a Vörös-tenger mentén. Közlekedés szem
pontjából a Szuez-csatorna igen fontos vízi-út a 
Földközi- és a Vörös-tenger között. A múlt század
ban épült Lesseps Ferdinánd francia mérnök tervei 
szerint. Mielőtt a csatornát megépítették, Európából 
csak Afrika megkerülésével mehettek a hajók Ázsi
ába, mert a Szuez-földszoros elzárta az útat. Mióta 
a földszorost átvágták, tetemesen megrövidült a 
hajóút.

Afrika a legtagozatlanabb kontinens. Ha Af
rika partvonalát Európa és Ázsia partvonalával 
összehasonlítjuk, a nagy különbséget azonnal lát
juk. Míg Európa és Ázsia partvonalán kisebb-na- 
gyobb félszigetek és öblök sűrűn váltakoznak, addig 
Afrika partja egyhangú, félsziget, öböl alig szakítja 
meg. Vízszintes tagoltsága tehát igen kicsiny. Ez 
a szegényes parttagoltság, jó kikötők hiánya egyik 
oka annak, hogy Afrika felkutatása a földrészek 
között az utolsó maradt.

Öblei: Földközi-tengerben a Kis- és Nagy- 
Szirtisz; az Atlanti-óceánban a Guineai-öböl, mely 
egyszersmind a legnagyobb öböl.

Egyetlen nagyobb félszigete a keleten levő 
Szomáli. Kisebbek északon: Barka és Tunisz.

Míg Európa és Ázsia körül nagyobb szigeteket 
és szigetsorokat találunk, addig Afrikának szigete 
is kevés van. Az Atlanti-óceánban vannak: az Azó- 
rok, Madeira, Kanári-szigetek, Verdefoki-szigetek, 
a Fernando Po, S.-Thomé, Ascension és Szt.-llona- 
szigete. Az Indiai-óceánban van a legnagyobb szi
gete; Madagaszkár. Ez a Föld szigetei között a 
negyedik.

Afrika a négerek kontinense. (Kontinens: vi
lágrész. Földgolyónkon 5 világrész van: Afrika, 
Ázsia, Európa, Ausztrália, Amerika.) Afrika gyéren 
lakott föld. Míg a kontinens háromszor akkora, 
mint Európáé. A lakosság számát és megoszlását 
pontosan nem lehet megállapítani. Legsűrűbb a 
lakosság a Nílus völgyében Egyptomban, a folyók 
torkolatánál, az oázisokon, Szudán nyugati részén 
és Dél-Afrikában. Legkevesebben laknak a siva
tagokon: Szahara sivatagában.

Amint Európa a fehér emberé, Ázsia a sár
gáké, úgy Afrika a feketéké, kiket sötét bőrükről 
négereknek vagy szerecseneknek nevezünk. A nége
rek két nagy nyelvcsoportra oszlanak. Az egyen
lítőtől északra laknak a szudáni négerek, az egyen
lítőtől délre a bantu négerek. A négereket a fekete 
színű bőr, duzzadt ajak, lapult orr, gyapjas haj
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jellemzi. Erős, izmos emberek, akik a munkát na
gyon jól bírják. Ezért vitték őket régebben mint 
rabszolgákat más világrészbe nehéz földmunkára.

Ezek a népek még nagyon műveletlenek. Afrika 
a „sötét", ismeretlen világrész volt soká. A művelt 
népek nehezen tudták megközelíteni. Ennek követ
kezménye az, hogy a műveltség itt még most is 
alacsony fokon áll. A partokhoz közel, az oázisokon 
és mindazon területeken, melyek európai népek 
hatalma alatt vannak, ma már lassan kezd terjedni 
a művelődés.

A négerek fetisimádók; sokan részint a ke
resztény, részint a mohamedán vallást veszik fel, 
a szerint, amint arabokkal vagy keresztény népek
kel érintkeznek inkább.

Dél-Afrika belsejében laknak a hottentották és 
a busmannok, akik a műveltségnek még alacsonyabb 
fokán állanak, mint a négerek.

Észak-Afrikában a sémi népekhez tartozó ara
bok és a hármakhoz tarozó egyiptomiak, berberek, 
fulbék, hausszák és abesszíniaiak laknak.

Az európaiak megtelepedése az éghajlattól 
függ. A forrópárás trópusi vidéket európai nem 
igen bírja. Legtöbben Dél- és Észak-Afrikában tele
pedtek meg.

Afrikát felosztották maguk közt az európai 
államok. Afrikának csak két független állama van: 
Abesszínia és Libéria. Afrika összes többi részét euró
pai államok vették birtokukba. Az újabb kutatások 
azt mutatták, hogy Afrikának sok olyan nyersanyaga 
van, melyek az európai iparosállamoknak szüksé
gesek. így ezek az államok arra törekedtek, hogy 
minél több birtokot szerezzenek itt maguknak. E 
mellett a gyarmatok lakossága háború esetén az 
európai államok katonáinak a számát is emeli.

Ma a kontinens legnagyobb része a franciák 
és angolok uralma alatt áll. A francia birtokok 
Afrika északi és nyugati részén, az angol birtokok 
főleg keleten és délen vannak.

Az olaszok, belgák, portugálok és spanyo
loknak szintén vannak itt gyarmataik.

A volt német gyarmatokon a franciák és ango
lok osztozkodtak.

Afrikában a világháború előtt a németek is 
gyarmatosítottak. Szudán nyugati partvidékén Togó, 
Közép-Afrikában Kamerun volt német fönnhatóság 
alatt. Közép-Afrika keleti részén az övék volt azú. 
n. Német-Kelet-Afrika. Ez volt a legnagyobb gyarma
tuk. Dél-Afrika nyugati részén a Kunene- és Oranje- 
folyók közötti terület szintén német gyarmat volt.

A világháború megfosztotta a németeket ösz- 
szes gyarmataiktól. A tőlük elvett területeket a fran
ciák és angolok felosztották maguk között. Kame
runt és Togót a franciák, a többit az angolok vet
ték birtokukba.

Abesszínia és Libéria független államok ki
vételével egész Afrika európai népek gyarmata.

Abesszínia igen érdekes ország. Szudán ke
leti határán mint egy hatalmas fellegvár emekedik 
ez a 2000—3000 m. magasföld. Vannak olyan ma
gas csúcsai is, mint az alpesi magaslatok.

Éghajlati szempontból különösen figyelemre
méltó. A forró éghajlati övben fekszik, de nagy

magasságánál fogva három éghajlati övét találunk 
itt. A magasföld aljában 600— 1500 méterig a for
ró földöv hőmérséklete az uralkodó; 1500—2500 
méterig éghajlata olyan, mint a Földközi-tenger mel
lékén; 2500 méteren felül pedig mint Közép-Eu- 
rópában.

Az Indiai-óceán felöl jövő párák lecsapódnak 
ezen a magasföldön, így csapadékban igen gazdag, 
tehát termése is bő. Mivel a növényzet az éghaj
lattól függ, itt is, az éghajlat szerint, három" nö
vényöv van. Alul trópusi növényzet: datolya, kávé, 
cukornád. Középen Földközi-tenger melléki növé
nyek teremnek: kukorica, szőlő, déligyümölcs. A 
felső részén pedig búzaföldek és nagyterjedelmü 
legelők vannak.

Lakói a koptok és az abesszák. Szorgalmas 
földművelők és állattenyésztők. (Érdekes vallásuk
ról külön cikkben emlékezünk meg.) Uralkodójuk 
— a negus — teljesen független ura az ország
nak. Székhelye: Adisz-Abeba.

Az abesszák vallása: a keresztény 
hitnek pogány hagyománnyal való 

keveredése.
Egyiptom a Krisztus előtti időkben igazi vára 

volt a szent tudományoknak, iskolája a nagy pró
fétáknak, előkészítő műhelye az emberi fejlődésnek. 
A tudósok ezrei kutatták már át pyramisait, olvasták 
el hieroglifáit, kevesen hatoltak be gondolatviláguk 
mély rejtekébe. Ethiopia és Fclsö-Egyiptom volt c 
tudományoknak legelső fészke, a hegyek közé rej
tett templomok papjai körében. A szent tudomá
nyok felkentjei voltak a nép vezérei, a fáraók taní
tói, tanácsadói. A nép körébe azonban a régi idők
ben nem derült ki a titok, az nem volt még érett 
a tudást elbírni, de ott őrködött felette papjainak 
nagy szelleme.

Az Egyiptommal szomszédos Abesszínia né
peinek vallásáról sokat próbáltak már megírni. 
Nem találták el, nem is érthetik. Idegen előtt oly 
sok a rejtély, mit megfejteni nem tud. íme a kulcs.

Az amhara törzsbeli mind keresztény ember, 
a galla egyrésze szintén; más része mohamedán, 
van köztük pogány is. Nagy, magányos sziklák, 
források, fák tövében áldoz a galla. Szent berkek, 
ligetekben éjjeli szent táncát járja a föld-levegő 
szellemeinek tiszteletére. Odajár áldozatot hozni: 
a fehér kos vérét széthinteni; a föld szellemének, 
ételáldozatul gabonát, italáldozatul zab- és méhsört 
szórni szét. Az amhara papok a galla szent táncot, 
áldozást a maguk területein betiltják, de magát a 
hitet nem bántják. Éjjeli tűz fényénél, dobszónál 
táncol körben leány-legény a szent fa, szent kö 
körül. Képzelete benépesít levegő-eget, földet, sze
let, jó vagy rosszindulatú szellemekkel. A legré
gibb hit maradványai vegyültek össze itten: az 
ázsiai termékenység istenének szobra, jelképe sok 
helyen áll ősidők óta a földbe állított oszlop ké
pében ; oltárként a természet munkája, vagy emberi 
kéz által felállított dolmenek szolgálnak; áldást, 
gyógyulást kérni járnak oda s ha kérésük betelje
sül, vajjal kenik be oldalát s abban rögzítik meg
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hálájuk egyszerű ajándékát. A szent liget fáin, 
meggyógyult betegek ruhafoszlányait lengeti a 
szellő. Az ázsiai hitelem vegyült afrikaival s az 
alkotja a gallák hitét. A keresztény galla hitéhez 
a kereszténység elemei is hozzá vegyülnek, réte
genként rakódva a vallások fejlődése szerint.

Az amhara a kopt felekezethez tartozik, de 
vannak kopt galla törzsek is. Míg a pogány gal- 
láknak temploma a bérei szikla, szent liget, völgyi 
csermely, addig a koptoknak templomaik vannak, 
papokkal; köralakú épület az, középen egy kis zárt 
helyiség, a szentély, a szentséggel, a tabot-tal, me
lyet körülvesz az épület többi része folyosószerűen. 
A szentélyben csak a pap lehet, a hívők a folyo
són, melynek job- és baloldalán ajtó nyílik, itt a 
nők, ott a férfiak állanak. Nagy körülkerített ud
varában áll a meg nem tisztultak sokasága. Kicsiny 
kis szalmafedeles templomtól az addiszabebai nagy 
templomokig, nagy a méretbeli és szépségbeli kü
lönbség, de a belső beosztás mindnél ugyanaz.

Az alsópapság nagyon tudatlan, alig tud töb
bet, mint írni-olvasni és pár imát. A felsöpapság 
részére azonban vannak iskolák. A nagyoknak van
nak házi papjaik, kiknek minden szükségletéről az 
uraság gondoskodik. 0  a háznép tagja, vendégség 
idején ott ül az úr és úrnő mellett; a gyerekek házi
tanítója is egyszersmind. Megismerhető a fejére csa
vart magas, turbánszerű fehér vászon süvegéről, ke
zében egy hosszú bot, mely réz kosszarvban végződik. 
Szegény ember nem tarthat külön papot, de van 
havonta fizetett papja, ki időnként meglátogatja, 
beszél neki vallási dolgokról, oktatja, tanácsot ad, 
bőjtöl helyette, imádkozik érette, s ha meghal, a 
temetőbe kikíséri. Akinek papja nincs, pap nélkül 
temetik el. A nagy urak saját templomot építenek 
földjükön, védőszentjük tiszteletére, ők ott a kegy
urak. A nagy papok nagy földesurak, rengeteg bir
tokuk, övék azon jobbágy termésének kilencede, az 
erdők vadja, folyók hala. Fejük az abuna és az 
ccsegié, amaz az alexandriai pátriárka által kine
vezett, emez az abessza világi hatóság által válasz
tott egyházfő. Számos férfi-női kolostor, kisebb- 
nagyobb földi javakkal, a szerzetesekkel, kolduló 
barátok nagy számmal, s az erdők mélyén a sok 
szent remete. Vannak zarándokhelyeik is s Jeru
zsálemben, a szent sír mellett templomuk papokkal, 
oda zarándokol minden nagy abessza legalább 
egyszer életében. A császárné, a négus felesége 
Vojzero Mennen, két éve volt Jeruzsálemben za
rándokútól!. Dzsibutig lekisérte udvara. Udvarmes- 
ternője, egy német nő, egy görög alkalmazott, s 
egy abessza úr, azonkívül férfi-asszonysereg. Külön 
vonattal a sok nép. Éppen Dzsibutiban voltam én 
is, mikor Addiszból lejöttek; délután érkeztek, hajó
juk másnap indult. Mozgásba jött egész Dzsibuti, 
a szállodák zsúfolásig teltek, a felség és a német 
udvarhölgy a francia kormányzó palotájában száll
tak meg, annak voltak vendégei, a többi úr és 
népség a szállodákban rangjuk szerint. Hajóra 
nem mindenki kísérte, az abessza úr, a német 
hölgy és a görög csupán. Szolgáló leányok többen, 
s pár férfiszolga. Amerre járt, nagy ünnepséggel 
fogadták. Majd hazajött, bűneitől megtisztulva.

Itt Abesszíniában a fehér mágusok: a tálto
sok, a titkos erők vezetői, a vészek elháritói, a 
nép védői, orvosai. Százával mennek hozzájuk 
ügyes-bajos, bánatos emberek. Vigaszt, erőt talál
nak náluk. Vannak gyógyító mágusok, az Euró
pában nem ismert sokféle nyavalyától megszaba
dítják a hozzájuk folyamodót. Van férfi, nő is, ki 
gyógyít, pálcájával megérinti a beteg helyet, vagy 
kézrátevéssel gyógyít a betegség minősége szerint. 
Önzetlenül ül egy-egy ilyen mágus egész napon 
át, s hallgatja annyi ember ezer panaszát. Vannak 
azonban boszorkányok, fekete mágusok, a nép meg- 
rontói, betegségek szórói, a „rontás" mesterei. Báj
itallal látják el a kétségbeesett vagy önző szerel
mest, kórt küldenek az ellenfélre. Ilyen rontások 
ellen orvos tehetetlen, a fehér mágus tudja meg
gyógyítani csak, vagy a szent forrás vize, a tabal. 
Az abessza élet ezért különös; keresztény hit fel
színe alatt régi hitek és babonák, a szentek mel
lett démonok, tündérek népesítik be világukat. A 
négusnak mágusi erőt tulajdonít a nép, hiszi, hogy 
golyó, kard éle nem járja. Csillagjósainak szava a 
köznép közé került, a négus sorsa az állam sor
sa is, jó csillagával emelkedik az is.

A  g y e r m e k e k  v i l á g á b ó l .
Janika házmagot vet.

Irta: Majthényi György.
Janika legszívesebben akkor játszott, amikor 

egyedül volt. Ha apja kint járt a földeken, anyja 
és testvérei a konyhában, vagy egyebütt foglala
toskodtak, bevette magát a szoba egyik sarkába, 
körülbástyázta ezt a sarkot könyvekkel, játékok 
skatulyáival és az így támadt félhomályban akár, 
katonákkal, akár építőkövekkel vagy papírból ki
vágott emberkékkel csodaboldogan játszadozott. 
A hideg ott futkosott a hátában a gyönyörűségtől.

Csakhogy erre ritkán volt alkalom, mert va
laki mindig át ment a szobán és rászólt immár 
ezredszer is:

— Menj az udvarra játszani, ne ülj mindig a 
szobában! — Vagy: Erigy a napra, fiacskám, úgyis 
olyan sápadt vagy!

Szótfogadó gyerek volt, de se az udvaron, 
se a napon nem tudott olyan jóízűet játszani, mint 
a szoba félhomályos sarkában és ezért egyre azon 
álmodozott, hogy majd épít ő olyan házat, ahol senki 
se fogja zavarni játék közben. Dehát hogyan épít
sen? A felnőttek, ha építkezésről beszéltek, a fejü
ket vakarták és gondtelt arccal mondogatták:

— Nagy költség az! Meg a munka mennyi.
Az apja, csakhogy kiemelje a szoba levegő

jéből Janikát, gyakran vette maga mellé a kocsira, 
amikor a tanyára ment. Mert Janika csakugyan sá
padt, vézna fiúcska volt, bizony ráfért a friss le
vegő meg a napsütés. Ilyen kocsizások alkalmá
val ismerkedett meg Janika a mezei munkák min
denféle fajtájával, látta, mint ültetik a kertészek a 
gyümölcsfákat, mint vetik a búzát, a rozsot, helyezik 
fészkekbe a kukoricát, a burgonyát.

— Édesapám — kérdezte egy alkalommal —, 
úgy-e, mindennek van magja?
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— Mindennek.
— A háznak is?
— Miféle háznak?
— Hát amilyenben mi is lakunk.
Az apja nem tudta, hova akar Janika kilyu

kadni, tréfának tartotta a kérdést s azért válaszolta 
azt, hogy igenis, a háznak is van magja.

— A függönynek, fürdőkádnak, az ágynak is?
— Annak is — folytatta a tréfát az apja.
Janika elgondolkozott. Járt a motolla a kis

fejében, és már azt látta: milyen szép házat fog 
ő így kapni. Minden lesz benne, épúgy, mint a 
szülei házában. És neki magának olyan szobája 
lesz, amelybe rajta kívül senkise léphet. Ott fog 
aztán istenigazában játszogatni.

Amikor mindezt szépen elgondolta, azzal a 
kéréssel fordult apjához:

— Édesapám, kérem, adjon nekem házmagot, 
hogy elvethessem. Mert külön házat akarok.

Az apja elmosolyodott, úgy mondta:
— Van neked, fiam, minek kérsz tőlem?
— Van? — csodálkozott el Janika.
— Hát. Ott az építőszekrény, ott a gyerek

szobajáték. Ha ezeket elveted, olyan kis ház kere
kedik ki belőlük, hogy csupa gyönyörűség lesz.

De most már tudta az apja, hogy miért vá
laszolt így. Janika meg boldogan gondolkozott el 
a hallottakon. Hű, csakugyan. Van neki mindene, 
így aztán olyan remek kis házat fog ültetni, ami
lyen csak a mesében van, vagy még ott sincs.

Most aztán már csak egy kérdése volt hátra:
— És hova ültessem a házat, édesapám?
— Hova? Hát a szérűskertbe. Jó nagy az, 

te meg, úgy hiszem, nagy házat akarsz, igaz-e? 
Hát sehova máshova ne ültesd, mint a szérűskertbe, 
Ott minden kövecskének gödröt ásol, beülteted jól, 
aztán mindennap öntözni kell, mert kemény mag 
ám a házmag, nem kél ki csak úgy egyszeribe.

— És nem fog senki rálépni?
— Ne félj attól — biztatta az apja. Majd én meg

mondom az embereknek, hogy arra senkise járjon.
így aztán már jól volt.
Ettől kezdve Janika az egész napot a szé- 

rűskertben töltötte, és szorgalmasan ásogatta a lyu
kakat, amelyekbe az építőköveket bevetette. Nagy 
munka volt ez bizony, mert az apja elmagyarázta 
neki, hogy minden falnak megfelelő követ kell el
vetni s így Janika valóságos alaprajzot csinált ásó
jával a szérüskertben, úgy ültetgette el a köveket. 
De elültette ő még a babakádat is a fürdőszoba 
helyén, meg a kis ágyakat, asztalokat, székeket is, 
hogy a ház teljes berendezéssel egy üt nőjjön fel.

Beletelt három hét is, mire mindennel szép 
rendesen elkészült, de azután is sűrűn akadt mun
kája, mert kellett öntözgetni a magokat, hogy ki
csírázzanak abban a kőkemény földben.

Apja meg is kérdezte minden este tőle:
— No, mennyire vagy, fiam? Locsolod-e 

szorgalmasan a házmagokat?
— Bizony, locsolom. De roppant nehezen 

csíráznak, mert még semmi se látszik.
— Édesapám — kezdte egy idő múlva újra 

Janika —, még mindig nem látszik semmi, pedig

szorgalmasan locsolom. Meddig tart, amíg ezek a 
magok kicsíráznak?

— Mondtam neked az elején, hogy sokáig. 
Lehet, hogy csak szeptemberben mutatkozik majd 
valami.

— Szeptemberben? — és egy kis csalódás 
látszott Janikán. — Akkor én már iskolába kerü
lök s akkor ki vigyáz majd rá?

— Hát ki vigyáz a tömérdek búzára, rozsra, 
fiam? Ne legyen gondod rá, felnő akkor már a 
ház nélküled is, csak addig szorgalmasan locsol- 
gasd, kapálgasd...

így történt, hogy szeptemberre a sápadt, véz
na, sutban álmodozni szerető Janikából napsütötte, 
izmos fickó lett. Tavasztól őszig nemcsak, hogy 
megszokta, de meg is szerette a szabad levegőt, 
és most már sose kellett a szobából kiküldeni. A 
házmagok pedig, ha nem is keltek ki egyelőre, 
mégis csak megszolgáltak, mert leszoktatták a hiá
bavaló álmodozásról és megkedveltették vele a me
zei munkát. És mire megemberesedett, a két keze 
munkájából építejte meg magának házát.

A pulyka értékesítése.
Legnagyobb pulykapiacunk Angolország. Az 

angol piac jó, húsos állapotban levő pulykát ki- 
hizlalni; tehát ne legyen ujjnyi vastag zsírréteggel 
borítva a húsa, csak éppen bőrén keresztül lássék 
sárgás szín, ami elárulja, hogy nem sovány. Az 
ilyen pulyka húsa a legizletesebb. Puha, anélkül, 
hogy zsíros ízű volna. A legkedveltebb áru a fe
kete színű pulyka. Ezt a magyar tenyésztők is úgy 
ismerik, hogy ez keményebb és ellentállóbb faj. 
Megveszik azért a fehér és bronzszínű pulykát is, 
de a feketét mindig előnyben részesítik.

Az eladásnál szabályul tekintsük azt, hogy 
pulykáinkat sohase adjuk el egyszerre, hanem al
kalmazkodjunk az angol piaci viszonyokhoz. Bár 
ott állandóan nagy a fogyasztás, mégis a karácso
nyi időszak az, amikor nem szabad a pulykape
csenyének hiányozni még az egyszerűbb angol aszta
láról sem. Ami mármost az eladás beosztását illeti, 
ebből önként következik, hogy a karácsony előtti 
időszakban és már karácsonyi ünnepek után is a 
kisebb testű, tehát a jércepulykák a keresettebbek, 
míg a karácsonyi ünnepekre a nehezebb pulyka
kakasok. Az eladást tehát úgy osszuk be, hogy 
december elején, esetleg 5—6-ig adjuk el a jérce- 
pulykáknak egy részét, míg december 10—15-ikc 
táján bocsássuk áruba a kakasoknak legnagyobb 
részét, mert igy karácsonyi ünnepekre nehezebb, 
kiadósabb pulykák kerülnek Angolországba. De
cember 16-ika után már ismét a kisebbfajta puly
ka a keresettebb, ekkor eladhatja a gazda jérce- 
pulykáinak másik felét.

Ismeretes lehet a tenyésztők előtt, hogy az 
olyan jércepulyka, amelynek súlya nem üti meg a 
4 kilót és olyan kakas, mely 5 kilón alul van, nem 
érdemes külföldi eladásra, mert ezt már selejtes 
árunak tekintik az exportőrök és ezekért jóval ke
vesebbet fizetnek. Az ilyen minőséget jobb vissza
tartani és próbáljuk feljavítani anélkül, hogy zsírra
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hizlalnánk; később, a farsangi időszakban több
nyire sikerül is egészen elfogadható árakat elér
nünk az itthoni piacokon is.

Nálunk különben elég bizonytalanok a piaci 
árak,— ezért bajos is biztos kalkulációt csinálni, 
mert néha karácsony előtt vannak magasabb árak, 
néha karácsony után; többnyire azonban a farsangi 
időszakban fizetik a legjobb árakat, bár ez sem 
feltétlenül bizonyos. Ezért ismételve hangsúlyozzuk, 
hogy legjobb, ha a termelő 3—4 részletben bo
csátja eladásra pulykáit. Tehát körülbelül decem
ber 1-ig állományának egynegyed részét, mely ki
zárólag jércepulykákból állhat; december 1-től 15-ig 
állományának felét és pedig a kakasokat; végre 
karácsony után a megmaradt utolsó negyedrészt, 
mely túlnyomóan jércékből áll.

így körülbelül biztosítva volna a termelő ré
szére a megfelelő átlagos ár. De nem is szorítja 
le azokat túltermeléssel, illetőleg túlkínálással. Vi
szont a kereskedő is jobban jár, mert nem akkor 
kapja a kisebbsúlyúakat, amikor éppen a nagyobb- 
súlyúak a keresettebbek. Mint fentebb említettük, 
gyakori nálunk az az eset is, hogy újév után, sőt 
tél utoljára érjük el a legmagasabb árakat. Sőt néha 
a külföldi vevők is nagyobb árakat fizetnek, mint 
amikor nagyobb tömegek kerülnek amúgy is eladásra. 
Vigyázni kell a gazdának arra is, hogy elámítani 
se engedje magát s biztosítsa szerződésileg az át
vétel módozatait és árait.

Meg nem engedhető eljárás az, ha az eladó 
a pulykákat mérlegelés előtt túleteti, hogy ezzel azok 
súlyát növelje. A kereskedő amúgy is beszámítja 
az ilyen túletetéseket már eleve a termelő áraiba, 
de viszont ezzel kárt okozhatunk gazdatársaink kö
zül azoknak, akik nem szoktak ilyen fogásokkal élni. 
A túletetéssel egyébként romlik a hús minősége is, 
mert többnyire belebetegszik az állat és levágni 
sem lehet addig, míg meg nem emésztette a túl
etetett mennyiséget. Végre, ha észreveszi a keres
kedő, meg sem vásárolja az ilyen baromfit.

Általában arra mindig ügyeljünk, hogy az el
adásra kerülő baromfiakat etessük jól és rendesen, 
de sohasem túletetve, hogy azok kifogástalan álla
potban kerüljenek piacra. Ezzel áruink jó hírnevé
nek is tartozunk.

exK

Világ folyása.
Az olasz abesszin  háború  van a világese

mények előterében. Az olaszok seregeiket hajókon 
szállították Abesssziniába. A Földközi tengeren 
Szuezi csatornán s Veres tengeren át hajózva a 
Szomáli félszigeten kötöttek ki. A Szomáli félszi
get, keskeny partszegélye olasz gyarmat s onnét 
száraz földön lehet jutni Abesszíniába. Eleinte lassú 
ütemben haladtak előre a hódításban. Az olaszok 
mindenható miniszterelnöke, Mussolini, egy új had
vezért küldött az olaszok élére, ki gyorsabban vezeti 
az előrenyomulást.

A svájci Géniben székelő Nemzetek Szövet
sége, Olaszország ellen gazdasági „megtorlásokat,"

szankciókat léptetett november 18-án életbe, azért 
mert Olaszország a Nemzetek Szövetségének enge
délye nélkül fegyveresen megtámadta Abesszíniát. 
Magyarország nem csatlakozott a megtorlásokhoz.

Mindenki reméli, hogy az olasz-abesszín há
ború mielőbb véget ér és nem fog más háborús 
bonyodalmakat maga után vonni.

Abesszínia ismertetésével különcikkekben fog
lalkozunk.

M adárvédelem . A rövid őszi napok beáll
tával, amikor a hideg szél, havas eső csapdos az 
arcunkba a cinkék sok más kis madárral együtt 
bevonulnak az erdőből a kertekbe, házak közelébe. 
Ott is telelnek és a fák kérgéről, az ágakról leszede
getik a rovarok álcáit, petéit, rengeteg hasznot 
hozva a gazdának a gyümölcsösökben. Nagy hideg
ben, hófúvásban azonban sok elpusztul közülök. 
llyekor, késő ősszel madáretetőket állítunk fel 
kertünkben. A legtermészetesebb madáretető az, ha 
a napraforgó-korongot felfűzzük egy karóra és ab
lakunk elé vagy a gyümölcsösben helyezzük el a 
nagy hideg beálltával. A cinkék leszedegetik onnét 
a napraforgómagot. Avas diót és mogyorót apróra 
összevágunk, kendermagot, napraforgómagot, apró 
gazmagot összekeverünk, leöntjük olvasztott, lan
gyos faggyúval s mire megfagyott, kitesszük egy 
tömbben a madáretetőbe. Tökmagot is rakunk ki.

Sokféle, házilag elkészített madáretető van, a 
legjobb az, amelynek a felső része jóval nagyobb, 
mint az alja, amely utóbbira kirakjuk az eleséget. 
Így azt a hó el nem lepheti.

A fészekodvakat is már most rakjuk ki, hogy 
télen át megszokják a madarak. Ha nyílásukat kelet 
vagy délkelet s dél felé helyezzük, szívesen bele
fészkelnek. Mindig olyan helyre tegyük, ahol vé
kony gályák vannak a közvetlen közelben, amelyek
re a fészekodúból ki vagy abba beszállva a madárka 
rátelepedhet. Ellenben kerüljük a fészekodúkirakás- 
nál az olyan helyet, ahol azt egy-egy vastag ágról 
a macska elérheti.

„P ihenő S as“-nak nem kell a  m ai Ameri
ka ingyen sem . Pihenő Sas, a pipestoni sziú in
diánok nagyfőnöke, törzsének manitobai táborozá
sán mondott beszédében megsemmisítő ítéletet mon
dott a mai amerikai civilizációról. „Egykor a mi
enk volt Amerika földje, mondotta a törzsfőnök és 
akkor itt ezerszer jobb világ volt. Azóta idejöttek 
a halványképűek és elvették tőlünk hazánkat. Most 
már nem vennénk vissza Amerikát, még ha Roose- 
velt nekünk is ajándékozná a fehérek összes talál
mányainak áldásaival együtt." Az egybegyült vörös
bőrű harcosok háromszoros hangos helyesléssel 
fogadták a bölcs főnök beszédét.

Hasznos tudnivalók.
m ____________________________________ 8 *

M eszeslábú barom fi. A baromfiaknak ez 
a betegsége igen gyakori. Sokszor láthatunk az 
állomány között erősen megvastagodott, fehéreslábú 
állatokat. A meszeslábnak nevezett betegséget a láb
szár pikkelyei alá húzódó lábrühatkák okozzák.
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Ezek állandóan izgatják az állatot és a lábon gyul
ladást okoznak. A pikkelyek alatt szürkésfehér le
rakodás képződik, amely végül egészen felnyomja 
a pikkelyeket. Az egész láb eltorzul, megvastag
szik. A betegség erősen fertőző, az atkák átmász
nak egyik tyúkról a másikra.

A védekezés könnyű, csak egy kis gondos
ságot kíván. Először is áztassuk meg a beteg lá
bakat langyos vízben, míg a kemény varfélék meg
puhulnak. A felváló részeket óvatosan eltávolítjuk, 
vigyázzunk azonban, hogy meg ne vérezzük a lá
bat. Aztán bekenjük a lábat 10 rész olajhoz kevert 
1 rész káliszappannal. A kezelést 2—3 naponként 
megismételjük. Ugyanakkor az ólat, kiváltképpen 
az ülőrudakat, jól bemeszeljük, arra törekedve, hogy 
a rúdnak minden kis hézagába is belekerüljön a 
mész. Hathatósabb a meszelés, ha frissen ojtott 
mésszel végezzük.

A beteg lábaknak másik kezelése, hogy elő
ször is petróleumba mártjuk, másnap káliszappan
nal (zöldszappannal) bőven bekenjük és két napra 
rá addig áztatjuk langyos vízben, míg a kéreg meg
puhul és óvatos dörzsölésre egy része leválik. Ezt 
a kezelést is megismételjük egynéhányszor, amíg 
a lábak egészen simák nem lesznek. Az ól és ülő- 
rudak meszelését is többször megismételjük. Aján
latos az ugyanabban az ólban tanyázó baromfiak 
lábát egyidejűleg szintén petróleumba mártani és 
egyszer-kétszer káliszappannal bekenni, mert eset
leg néhány rühatka máris átvándorolt rájuk. Ezzel 
tehát csirájában fojtjuk el a bajt.

A meszesláb nagyon fájdalmas, ha már elő
rehaladott a baj, a tyúk elveszti étvágyát és mind 
kevesebbet és kevesebbet tojik. A baj orvoslása te
hát nagyon is megokolt.

A tengeritarló alászántása. A tengeritarló 
alászántásánál sokan azt a hibát szokták elkövetni, 
hogy a tengeritöveket (gyökeret) a szántás után nem 
szedik össze, hanem a vetőgéppel rájárnak a tor
zsákkal éktelenkedő földekre. Természetesen a ve
tés nem lehet oly egyenletes, ha a tengerigyökerek 
sokasága a földön marad és a vetés nem is kel 
ki ilyen helyeken egyenletesen. Tudjuk, hogy a tén- 
geriszárban telel ki a kukoricamoly, tehát a gyökér 
feletti kis részben is, amely a földön maradt. Azt 
is tudjuk,' hogy a kukoricaszárat és tövet legkésőbb 
májusig a törvény értelmében el kell pusztítanunk. 
Aki tehát őszi szántáskor a tengeritöveket nem gyűj
tötte össze, annak legalább is koratavasszal eleget 
kell tennie a rendeletnek. Kis területen gyorsan megy 
ez, nagyobb területen fogasolás szükséges. Némely 
helyen gyerekekkel szedetik össze a kórókat felesbe, 
ami különösen tüzelőanyag szegény vidéken szo
kásos, mert a száraz tő, ha a földet kissé kirazzak 
belőle, fűtőanyagnak is megfelel. Kenyérsütőkemen
ce fűtésére minden esetre elégséges.

A feketegyökér. Nálunk aránylag kévés 
feketegyökeret találunk a vásárcsarnokokban, pia
cokon, élelmiszerüzletekben, ahol pedig árulják, ott 
érthetetlenül drága. Pedig egyike a legigénytelenebb 
s legkönnyebben termelhető zöldségféléknek. Kora 
tavasszal vetjük, ugyanakkor, amikor a petrezsely
met és a sárgarépát, ugyanolyan sortávolságra. Csak
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lehetőleg ritkábban, hogy ne kelljen annyit ritkí
tani belőle fejlődése közben. Őszi mély ásásba, 
másodéves trágyásföldbe vetjük. Őszig nincs vele 
egyéb dogunk, mint hogy olyan tötávolságra ritkít
juk (ha túlsűrün vetettük volna), mint a petrezselymet 
szoktuk, a talajt pedig tisztán, gyommentesen és 
lazán tartjuk. Sárga virágait még bimbókorukban 
levágjuk, mert ha virítani és magot fejleszteni en
gedjük, akkor a gyökér fás, kemény, ízetlen lesz. 
Virágot, magot csak azon a néhány tövön ha
gyunk, amelyen vetőmagot akarunk termeszteni.

Őszig szép, egyenletes, körülbelül hüvclyknyi 
vastagságú gyökere fejlődik, olyan mint egy közép
vastagságú petrezselyem. Fagyálló, ott hagyhatjuk 
a földben is mindig csak annyit hozunk be, ameny- 
nyit egy-egy alkalommal elakarunk fogyasztani. 
Legfeljebb annyit rakunk el homok közé a pincébe, 
téli zöldségünk mellé, amennyit a legszigorúbb té
len használunk el, amikor a hó alól vagy a kemény
re fagyott földből nem tudnánk kiásni.

Talajban nem válogatós. A jőeröben levő 
laza fékét földet szereti ugyan legjobban, de szépen 
megterem a középkötött talajban épp úgy, mint a 
homokos földben; napon úgy, mint félárnyékban is.

Táplálóbb, mint a spárga. Barna külsejét le
kaparva, vékonyan hámozva, forró vízbe tesszük, 
megsózzuk, megfőzzük. A vizet lecsurgatva és 
tálon forró vajjal leöntve tálaljuk, előételnek vagy 
hús mellé. Zsemlyemorzsás vajjal is adjuk. Télen, 
tavasz felé, amikor kevés a zöld főzelék, sokkal 
többet kellene belőle fogyasztani. Minden kisfar- 
mer- és kisgazdacsalád olyan olcsó táplálékhoz 
jutna vele amelynek termelése kevesebb munkát és 
költséget jelent, mint sok más főzelékféléé.

Téli fagyvédelem a gyümölcsösben. Rit
kán van oly szigorú telünk, hogy az tenné tönkre 
gyümölcsöseinket és a kényesebb kerti és erdei fá
kat. Nagy károkat azonban okozhat a tavaszfelé 
már erős felmelegedést okozó napsütés és az éj
jeli nagy lehűlés közti hömérsékletkülönbözet, a hi
deg és meleg közti gyors változás. Ilyenkor a me
leg napsütésben kitágult növényi részecskék a tör
zsön hirtelen összehúzódnak és megrepedeznek. Az 
ilyen fagykárok ellen ismét próbálkoznak a fatör
zsek meszelésével védekezni. Itt a fehér szín fizi
kai természetének jelentős szerepe van. Semmikép 
sem szabad ezért a tiszta meszet agyaggal vagy 
bármi más anyaggal keverni. Az agyagos, vagy trá
gyával kevert mésznek vastag, pépes rétege búvó
helyet szolgáltatna a rovarok álcáinak, bábjainak, 
petéinek; sötétebb színe pedig nem veri vissza a 
napsugarakat úgy, mint a tiszta fehér mész. A gyü
mölcsfák törzsét próbakép sok helyen ismét mesze
lik, egy vagy másfél méter magasságig. A törzset 
meszelés előtt le kell kaparni, hogy a laza kéreg
részek leperegjenek róla.

Újszerű talajművelő szerszámok. Ameri
kában tízszer-tizenötször is megművelik a gyümöl
csösök talaját. Nálunk is egyre szorgalmasabban 
művelik, kapálják a gazdák gyümölcsöseik alját és 
zöldségeseiket, mert régen köztudomású, hogy egy 
kapálás felér egy esővel. Bármily igaz legyen azon-
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bán ez a közmondás, az is igaz, hogy a földet 
csak akkor művelhetjük meg ily gyakran, ha az ki 
is fizetődik. Aki nem maga kapál, annak ez a mun
ka bizony lényeges kiadást jelent. Általában üzem- 
tani szabály az, hogy egy kát. hold felszántása 
6—8 pengőbe, a mély kapálás 9—12 pengőbe, 
sekély kapálás 6—7 pengőbe, az ásás 25—30 pen
gőbe kerül. Tizenötszöri művelés tehát száz pen
gőbe kerülne.

Nagy gyümölcsösben lókapával lehet művelni 
a földet, a kisebb területekre eddig csak ásónk és 
kapánk volt. Ma azonban már nálunk is készíte
nek igen jó és olcsó szerszámokat, amelyekkel jól 
és gyorsan lehet művelni a földet.

Az egyik a kézi kultivátor. Négyágú szerszám, 
amelynek szélesvégü fogai úgy állanak, hogy nyo
más nélkül is a földben haladnak és azt lazítják. 
Az egyes fogakat ki lehet emelni, így szélesebb vagy 
keskenyebb sortávolságot állíthatunk be a zöldsé
gesek sorközti művelésére, úgy hogy még kevésbbé 
óvatos munkával sem tehetünk kárt a termésben.

A másik szerszám az íves saraboló, amellyel 
igen könnyen dolgozhatunk, mert ívalakú, így tehát 
könnyebben halad a talajban. Felszínes, nem mély 
művelésre is való.

A harmadik gazdasági eszköz hasonlít a sa- 
rabolóhoz, de mélyebben nyúl alá a földbe, ezért 
a mély, körülbelül ásónyomnyi lazításra való. Gyom
mentes földben mind a három szerszámmal arány
lag gyors és könnyű munkát tudunk végezni, még 
a kötöttebb és szárazabb talajban is. Megkönnyíti 
a munkát, ha a nyélre olyan hevedert akasztunk, 
amellyet a vállunkon átvethetünk. Ezzel a heve
derrel vontatjuk testünk súlyát is, felhasználva a 
szerszámot.

Természetes, hogy kőkemény földben nem 
érünk ezekkel az eszközökkel célt, de hiszen a 
gondos gazda nem várja be a talajnak keményre 
száradását, hanem eső után kellő időben lazítja a 
földet és ezt a műveletét időközönként megismétli.

Nagy előnyük ezeknek az új szerszámoknak, 
hogy magunk után vontatjuk, tehát nem tapossuk 
le ismét a már meg.munkált földet, úgy mint a 
közönséges kapálásnál Alig valamivel drágábbak, 
mint az eddig használatban levő közönséges ka
pák és tartósak is. .

Olajos magvak termelése. Az intenzív 
gazdálkodás megköveteli, hogy az egyes üzemek 
termelése minél változatosabb legyen. Mindazok
nak a növényeknek a termelése felkarolandó, amely
ek a piacokon keresettek és amelyeknek az éghaj
lat és talajviszonyok is megfelelnek, tehát megvan 
a lehetőség, hogy termelésük jövedelmet hoz. Kü
lönösen az olajos magvak felé fordul jelenleg a 
figyelem. Ezeknek termelése takarmányozási szem
pontokból is előnyös lehet, de az a szempont is 
termesztésük mellett szól, hogy olyan ipari nyers
anyagot állíthatunk elő, amelyet eddig import út
ján szereztünk be.

Az olajos magvakat előre megállapított szer
ződéses fix áron termelhetjük, ami kizárja az ér
tékesítésénél előfordulható kellemetlen meglepeté

seket, az esetleges spekuláció következtében tör
ténhető árcsökkenést.

Az olajlenmagot, ami az olajpogácsa szem
pontjából is fontos, már néhány év óta sikerrel 
termelik Magyarországon nagyobb mennyiségben. 
A lenmag mellett számba jöhet a ricinustermelés 
is, amelynek érdekében nagy propaganda folyik 
ma. A több év óta folytatott ricinusmagtermelési 
kísérletek azt igazolják, hogy kivált Alföldünk ég
hajlata és talajviszonyai felelnek meg ennek a nö
vénynek. Pest vármegye déli része, Bácsbodrog, 
Csongrád, Csanád, Arad - Torontál megyék, egy
általán a melegebb éghajlatú és talajú tájak. Meg
terem azonban a jó homokban, könnyű vályogta
lajban, sőt még a jó erőben levő sárgahomokban 
is. Nem megfelelő a száraz, szélhordta futóhomok, 
az erősen szikes és a hideg agyagos talaj. A ri
cinust őszi szántásba vetjük, amelyet tavasszal 
vetés előtt csak fogasolunk vagy tárcsázunk.

Az elmúlt évad első osztályú ricinusának 
métermázsánként 28 pengő volt a beváltási ára, 
a másodosztályúnak 16 pengő. A következő évre 
azonban jóval nagyobbra vannak előirányozva az 
árak. Egy katasztrális holdon, a talaj és az idő
járás szerint 5—9 métermázsa közt terem. A szer
ződést kötő vállalat a feldolgozás után visszama
radó kivonatos darát, amely értékes trágya, ön
költségi áron szokta a szerződéses termelőnek 
visszaadni.

Figyelemreméltó, hogy Mezőhegyesen kiter
melték a magyar ricinust. Olaszországé az érdem, 
hogy a ricinusmagvat európaivá tette. Legújabban 
Mezőhegyesen kísérleteztek és ma már készen 
van a megfelelő magyar ricinus mag is, amely 
éghajlatunknak megfelel és olajban igen gazdag. 
Hozzávetőleg két esztendő kell még arra, hogy a 
szükséges vetőmagot itthon termelhessük meg és 
akkor nem szorulunk többé behozatalra.

A termelésbe a kisgazdák is belekapcsolód
hatnak 2—1, sőt félholdnyi területtel is. A Mező- 
gazdasági Kamarák a szükséges útbaigazításokat 
úgy a termelésre, mint a szerződések megkötésére 
mindenkor készségesen megadják. Az olajmagvak 
közül, a lenmagon és ricinuson kívül még számba 
jöhet a tökmag és a napraforgómag, amely utóbbit 
akár összefüggő táblán, akár mint szegélynövényt 
is termelhetjük.

A beküldött kéziratok néha csak hosszabb 
idő múltán jelenhetnek meg. Kérjük a beküldőket, 
legyenek türelemmel.
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