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Egy óra a szatymazi gyümölcs-kincsek között 
Szatymaz, augusztus.(A D é l m a g y a r o r s z á g 

m u n k a t á r s á t ó l . ) Finom illatok szállnak a le-
vegőben. Mamut-császárkörték és pirosló őszi ba-
rackok kandikálnak, ki a roskadozó ágak alóL 
Feszes szőlőregimentek glédába állva, kilós für-
töktel terhelten lesik a szüretelő kezeket Nagy 
gyümölcskincseket osztott az idén a föld Szaty-
mazon. Hát még ha az irgalmatlan szárazság 
nem zavarja meg a kalkulációkat... 

Szatymaz ma: egy nagy gyümölcskultúra köz-
pontja. Hosszú gyümölcsöskert Kettőshatártői Kis-
telekig, hire messze országokban ismert. 

mét felszólította, a kisdiák megint nem tudott. 
Ujabb szekunda! Igy ment ez az óra végéig. 
A szegény kisdiák nyolc szekundát kapott egy óra 
alatt . . . Világrekord. Azóta sem javította meg 
senki. 

• 
Százféle virág bólogat az érkezőre. A rózsalu-

gas kellős közepén, szabályszerű sírban fekszik 
Rolf, a Wagner-ház egykori vizslája. Jack London 
és Fleuron kutyaregényei elevenednek meg, ami-

szédja, szemben vele Elszászi Piros váraj, hogy e*. 
portálják. 

A szőlők szinte szerénykedve húzódnak meg 
a nagy gyümölcspotentátok között Érő fürtök í 
duzzadnak a széles levelek alatt, a Mascat Nantes 
máris kedvderítő hangulatot áraszt, pedig még be 
sem került a borházba. Azért nem nézi le a 

plebejusi Csaba Gyöngyét, amely hosszú sorokban 
bizonykodik arról, hogy nagy megbecsülésben vau 
része. A Chasselas Fontaineblau kóstolóra kínál-
gatja magát 

• 
Szatymaz ugylátszik hajlik Wagner igazgatő sz»-

A szikes Fehértótól csak egy kis kanyar balra , 
és a rugalmas Steyf remegve áll meg a Wagner 
tuszknlanum előtt. 

— Hét országban se terem olyan körte — mond 
ják a gazdák —, mint az igazgató urnái! 

— De cserősznye sel — hangzik az erősítés 
Igy van ez, ahogy mondják. Stockholmban csak 

ugy ismerik az ízes szegedi gyümölcsöt, ahogyan 
Drezdában és Wagner Adolf igazgató a kapi 
t ány . . . 

Az egykori gimnáziumi tanár, akinek szigorától j 
féltek az egykori diákok, egy napon otthagyta 
az iskolát és felcsapott gyümölcskertésznek. Ne-
gyedszázad alatt olyan gyümölcskultúrát teremtett j 
Szatymazon, amilyen nem sok van az országban. 
Ma pedig Wagner Adolf mindenütt elismert szak- i 

tekintély. | 
» 

wgWffítJTcsexpofT a szatymazi Wagner-kúrián. 

mára korlátlan lehetőségek nyitnak a kivitelre. 
Ugyanabból a fajtából nagy mennyiséget termelni, 
ez ma a célunk és mondhatom, a szegedvidéki 
gazdák egyre fokozottabb mértékben térnek rá 
erre a termelési módra. 

— A tanfolyamok, az előadások most sem szü-
netelnek. Eljárunk Halasra, Kistelekre, Csongrád-
ra tanítani. 

• 

— No de van itt vidámabb dolog Is, nem 
csak a pronologus szakszerű előadása — mondja 
Wagner Adolf. Malagához hasonló csillogó szinü 
bor kerül az asztalra. A szatymazi aszú! Egy-két 
pálinkás pohárral beljebb és a nyelv egyszerre 
megoldódik. Elő a régi emlékekkel, éppen negyed-
század ezelőttiekkel. 

A kis diák kinézett az ablakon. A szigorú tanár 
észrevette a bámészkodó gyereket 

— Folytasd! — kiáltott rá, 
Szekunda... 
Eltelt két perc. Megint: Folytasd! A kisdiák 

atrt.a< Szekunda.^, És három E«rc múlva is-

Ilortobágyí kuvasz fogad éppen nem nyájaskodó 
morgással. Teljes tudatában van házőrzői fon 
tosságának, nehezen csillapodik le. 

A verandán megindul a beszélgetés. 
— A gazdák már nem idegenkednek a gyümölcs-

termeléstől. Nehezen ment a dolog, de kezdik 
belátni, hogy a gyümölcs biztos alap, amire jö-
vedelmezőség tekintetében nagyszerűen lehet szá-
mítani Először tanfolyamokat toboroztunk. Itt is, 
a környéken is, majd a földmivelésügyi minisz-
ter programja alapján az egész országban folytak 
az előadások. A gyümölcsfák ápolása^ a gyü-
mölcs exportálása volt a tananyag. Amikor már 
kiképeztünk egy sereg gazdát kezdetét vette egy 
más irányú munka: tanfolyamvezetők speciális 
kiképzése. A tanfolyamvezetők a gazdák köréből 
kerültek ki és Ők terjesztik legjobban a propa-
gandát 

— A legfontosabb és amit minden erővel ke-
resztül is viszünk, hogy a gazdák áttérjenek az 
egyfajta gyümölcsök termelésére. Az export szem-
pontjából ez a legsürgősebb probléma és ha ezt 
ákerült megoldani, ugy. a szegedi gyümölcs szá 

A lugasnak egyik terméstől roskadozó része. 

kor Rolf életéről folyik a szó. Zajló jégtáblák kö-
zül hozta ki a menekülő vadat, soha meg nem 
tagadta az engedelmességet. Egyszer kipróbálták. 
Három tárgyat hagytak el. Egy kisebb kecske-
bakot egy kabátfélét és egy zsebkendőt 

— Rolf vissza 1 —- hangzott a parancs. Rolf 
szépen elment és rendesen visszahozta a kecske-
bakot 

— Rolf vissza! — hangzott az ujabb vezényszó. 
Rolf újból nekiiramodott és visszahozta a kabát-
félét . , . 

— Rolf vissza! — szólt a gazdája harmadszor 
Is. Rolf nem mozdult Rolf azonnal vissza! Rolf 
csak nézett a gazdájára, de nem ment Megme-
redve ült a földön és nem tudta megérteni, hogy 
miért hajszolják, ha már megtette a kötelességét 
Mi történhetett Rolf fal? önfeláldozóan teljesített 
eddig minden parancsot, éppen most tagadná meg? 

Ekkor valami különös történt. Rolf lassan fél-
oldalra fordította fejét, szájából az elrejtett zseb-
kendő vége csüngött ki; szinte hamiskásan pis-
logott urára, aki azután nem is sajnálta a di-
cséretet az okos állattól. 

Wagner tanár hűséges vadásztársát a rózsalugas 
közepében temette el. Dropp állásban fektette 
a sírba Rolfot és mielőtt a göröngyök ráhullottak 
volna a derék állat tetemére, a Winchesterből 
disztüz dördült Rolf tiszteletére. 

vára. Kert, Kert mellé sorakozik', mindenütt hl* 
vogatóan integetnek az aranyló gyümölcsök. Wag. 
ner igazgató pedig kifogyhatatlan a lelkes magya-
rázatokban. 

Most felhangzik a Cavalleria Rusticana Szatyra* 

• 

Van szőlőlugas, van rózsalugas, de körtelugast 
nem igen ismernek errefelé. Itt akad ilyen is. 
Kétszáz méter hosszúságú lugasokon fut végig a 
körte rengeteg támasztékkal. Szinte érthetetlen, 
hogy a vékony ágak hogy bírják meg a tekin-
télyes sulyu gyümölcsöket Azután faóriások. Öt-
ven-hatvan dekát nyomnak a körték darabonkint 
Megkérdeztük, mit hoz pénzben egy üyen fa? 

— Amennyit egy hold buza. 

És itt van a titka annak, hogy miért lehet las-
sanként rávenni a gazdákat arra, hogy ne a szemes 
termelést forszírozzák, hanem térjenek át a gyü-
mölcstermelésre. 

Ez itt Jaboulay-cseresnye, amaz ott Germers-
dorfu Ezt as őszi barackot Korai Sándornak hív-
ják, az a fa ott Champion, mellette meg áll a 
Matelka-díjas. Londoni Peppin-alma a tőszom-

A 200 méter hosszít körtehigas. 

zon. Magasba szárnyal Gigli hőstenorja. A rácBáJ 
elhozta Szatymazra Giglit . . . 

A levegőben repülőgépek nagy darazsak m<5d*| 
jára zümmögnek. 

Gábor Arnold. 

Földrengés Nógrádban 
Budapest, augusztus 22. Ma reggel 6 óra 

perckor Széchényrétságon és több környékbeli b 

ségben földrengést észleltek. A földrengés Büas. 

gyarmaton és Nőgrádmegyében is észlelhető v< 

Több kémény ledőlt, egyes házakban a fal; 

megrepedtek. Nagyobb kárt a földrengés nem 

zott 


