
Tcldccita utón 

az u{vzifyedi vui&ttíban 

(A Délmagyaroiszág munkatársá-

tól) Jókedvet bizserget ereiben a 

meleg napfény, amely huncut mo-

solyával bearanyozza a virágokat. 

\ 'dám ritmusba dobbantja a lába-

kat és örökszép melódiákat vezé-

nyel a madarak között. Nyár van. 

Nyár. amikor a tehelősck nyaralni 

mennek, hogy levessék magukról a 

megélhetést biztosító munka egy-

színű. megszokott ruháját . A sze-

génvek a megszentelendő hetedik 

napot használják fel arra. hogy a 

verejtékes munkában töltött hét 

i/zadtságából és porából kimosa-

) odva pihentessék kaszálásban meg-

arélosodott izmaikat és átadják 

magukat a boldog önfeledtség, a 

Iesti-lelki szórakozás és a megér-

demelt pihenés gondot felejtető 

perceinek. Ez a felszabadult játék-

kedv. látnivágvó pihenni akarás jel-

lemzi az ujszegedi Vigadó háta mö-

gött lévő »Népligetet«. 

Már az árnyas és padokkal, szé-

kekkel keretezett ujszegedi sétá-

nyon megüti az arrajárók fülét a 

trombiták rekedt és a dobok tam-

lomolő hangja. A hőség elől mene-

*kii1ő tömeg leplezetlen kíváncsi-

sággal megy a hang irányába. De 

minden férfi mellett van egy nő, 

hiszen itt is áll az a mondás, hogy 

minden zsák megtalálja a maca 

foltját még ma is. amikor a rérna 

nyaralni ment. Megtalálják egv-

mást a kimenós katonák a jókedv-

től. megelégedettségtől boldog Ma-

rik. Terák. Julisok Mekkájában, 

az ujszegedi vurstliban. 

Ltbfon a. szőienya . . . 

Az első, ami szemébe ötlik a 

vurstli látogatójának, a motor haj-

'fütp lánchinta. Gyermekek, felnőt-

tek, akik nem is hallottak Rousseau-

ról, nem ismerik »Emile«-jét, a 

-vissza a természethez* gondolatát, 

felszabadulva, lerázva magukról 

minden hétköznapi nehezéket: gon-

dot. bánatot, kenyér után való haj-

szát, mindenről elfeledkezve játszá-

suk: Kikapcsolják magukat a szür-

keségből, az egvmásutánok hétköz-

napjaiból. esak örülni akarnak, bol-

dognak lenni. S milyen öröm az. 

belekapaszkodni a hinta láncába, 

fellendülni a magasba, elszakadni 

a földtől, ahol minden göröngyös 

és tisztátalan. 

A lánchinta után hajóhinta kö-

vetkezik. ahol egyéni ügyességtől 

"s bátorságtól függ az élvezet, a 

mngasbalendülés. A hajóhintákba 

főleg férfiak szállnak be. de akad 

egy-két bátor leány is, akik össze-

fogózva hajt ják magukat egyre 

feljebb. Persze a sebesség és a hir-

telen lendülés következtében kelet-

kezett szél fellebbenti a leányok 

-.zoknyáját, amit csettintve vesz 

tudomásul a hajóhinták körül to-

borzódott tömeg, 

tfbisx - (Uuu - UU ! " 

Pár lépéssel a hajóhinták mellett 

van a lövölde. Itt sokan állnak, 

hogy rájuk kerüljön a lövés, ugyan-

is csak két légpuska van. amellyel 

különböző alakokra lehet célozni-

Frek ar ábrák, ha iő volt a célzás, 

robbanó porra zuhannak, amely 

jobb hi j ján hangot ad. De vannak 

olyan ábrák is a sátorponyvával 

körülkerített »Dirr-durr-be« nevel 

viselő iiödéban. amelyek különböző 

mozdulatokat végeznek találat ese-

tén. Van, amelyiken, ha jó a lövés, 

feltűnik egv nő. egy férfi, akik 

lassan összeborulnak. De itt már 

mesteri lövés szükséges, mert kicsi 

a célzási felület, igy a találati le-

hetőség is csökkentett. Vannak 

azonban, akik az ősi magyar vir-

tus kénveszeritő hatásának enge-

delmeskedve, félkézbe vett puskával 

is találnak. 

Közvetlenül a lövölde mellett van 

a jellemet boncoló láda, 

amelynél csak a születési évet, hó-

napot és napot kell az ott lévő ko-

rongon megjelölni és az ember már 

•tudja a jelleméi*. Ide azonban 

már kevesebb ember megy, hiszen 

a jellemboncoláshoz jellem is szük-

séges. Nem nagy a tolongás azért 

sem, meri a ládából kipottyanó cé-

dula szerény alakjával megpiron-

gatja a kis hamis jót várókat. Meg-

tudjuk a céduláról, hogy rövidesen 

örökölni fogunk, ami tudat alatt 

már a munka nélkül való vagyon-

hoz jutás, régtől fogva él bennünk, 

csupán egy kis rédulás biztatás 

kelleti hozzá, hogy fölbukjon a tu-

datba. A jellem-jóson kivül van itt 

még pár 

Sybilla, jövőbe látó papagály, 

tengeri malac, 

amelyeknek az a hivatásuk, hogy 

fölturják a jövőt. Az ujszegedi Sy-

billa azonban nem ragaszkodik ah-

hoz. hogv különböző titánokat 

harcra buzdítson, dc nem is mond-

ják utána a történelembe a sza-

vakat: »Alia iacta est! a kocka el 

van vetve!* Tapasztalattal azonban 

gazdagítják az itteni hősök is a vi-

lágot. csupán egy kis változtatás-

sal: »a pénz ki van dobva!* Ez 

azonban nem sokat számit és nem 

is szabad sokáig busulni. mert az 

ember kezét ingerlő bizalmasan 

fogja a Mari, hogy menjünk a 

gyors fényképészhez, ott pedig mo-

solyogni ku||, hogy 
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Vegye meg minden «ap f 

Károm pere mtffva 

papírra merevedve örül jünk és mo-

solyogjunk. A gyorsfényképész sok 

üzletet köt, hiszen mennyien van-

nak, akik pár pillanatra, pár órára 

boldognak érzik magukat és azt 

meg is akrják örökíteni. Nincs is 

annál szebb, mint átölelni a Teca 

derekát és azt látni pár hét múlva, 

amikor már eltűnik az álomszerű 

jóérzés, tudni azt, hogy mindaz va-

lóság volt, eleven, mesés, feledhe-

tetlen. Mindamellett jó egy kis tá-

mogatás az emlékezésnek is, amit 

szolidan szerezhet meg az ember, 

bajok nélkül. Fényképezés után 

még egyszer visszanéznek a párok 

a téren hul lámzó tömegre és akkor 

veszik észre, hogy még nem vol-

tak a 

dobbal hirdetet cirkuszban. 

Dőtmi kell a nőt 

Meg kell nézni pedig mindent és 

a cirkuszban látható a »R6mai csá-

szár teljes díszben*, amint a cir-

kusz sátrának hátterében ügyes 

kézzel megsétáltatja az »igazgató». 

Ez pedig tényleg nagy látvány, 

amikor egy császárt dróton rángat-

hat a szegény ember is. Van azon-

ban más érdekes is itten. Deszká-

hoz támaszkodó leányra lesz fi-

gyelmes az ember, akit körüldobál 

éles acélkésekkel egy fiatalember. 

Borzalmas látvány, de izgató. Azt 

már nem gyönyörködik és izgul iák 

annyian végig amikor az rmber 

egy szelirt angyalra «szórja« a 

pénzt. Ebből is látszik, hogy •dob-

ni kell a nőt*. 

Mielőtt a vurstlit végleg elhagy-

nánk, tornászok, akrobaták szóra-

koztatnak bennünket. A legnehe-

zebb dolgokat, mutatványokat pro-

dukálva. A nap barnára szépitell 

testüket megizzasztja. A tornászok 

azonban ezt a dicsőséget cs •te-

remtő* örömet meg akarják szerez-

ni a nézőknek is, ügyes mozdulat-

tal megtölthetetlen urnává alakítva 

tenyerüket, amelyekbe pénzt dobál-

nak, de mos már a közönség izzad. 

Eihagyva az ujszegedi »Néplige-j 

tet«, bebarangoljuk a gyönvörii par-

kot, ahová padokat ültetett az em-

beri jóindulat. Minden pad foglalt, 

minden sziv megtelt. Viruló, nyári, 

termékeny érzéssel. Irigykedve néz-

zük, amint egyes boldogok kiveszik 

a zsebükből a bicskát és — bevésik 

nevüket a padba. A park öreg fáin 

is ékeskednek díszítések, faragott 

szivgk, amelyeket kiforrott a fák 

kérge, megörökítve egy érzést, ih-

letett hangulatot. 

Körülnézünk, lát-e valaki és ami-

kor meggyőződtünk, hogv nincsen 

veszély, mi is bevéssük nevünket a 

lába szriet rajzolva hozzá keret-

nek. Mert a fa időtállobb. mint a 

papír s gondozza nevünket. Télen 

pedig,' ha újra elvetődünk arra, 

örömmel emlékszünk a nyárra, ami 

elmúlt, mint minden szépség és új-

ra visszajön, mint örökifjú rcménv-

ség. Kiss Ottó Miklós 
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— Szombat délelőtt kisgyűlés 
A törvényhatóság juliusi Kisgvuleséi 
szombat délelőtt 10 órára nivta ussze 
Ur. T u k a t s Sándor löispan A kiv 
gyiilési előkészítő ülést csiilórtök 
délelőtt tartják meg a városházán s 
ezen az ülésen állítják össze a napi-
rendet. A tárgysorozaton értesülésünk 
szerint kiemelkedőbb fontosságú ügy 
nem lesz. 

— Ma délelőtt ülést fart a nyugdíj-
bizottság. A törvényhatósági o;zoits.ig 
iiyugdijbizottságat ma délelőtt II Órá-
ra hívták össze a városházára. A ki-
bocsátott megJuvó szermi a tatgsso-
rozaton a folyamatban levő nyugdíja-
zási ifgvek szerepelnek. 

Nagy Antal ny. táblai tanácsel-
nök elhunyt. Nagy Antal nvugaiir.a-
zoü királyi ítélőtáblai tanácselnök. • 
tiszántúli .református egyházkerület és 
egyházmegye tanácsbirája. a szegi dl 
református egyház presbtiere, 27-én, 
kedden reggel elhunyt. Nagy Antal 
nagyműveltségű ember és kitűnő biró 
volt, egyházának diszc. Temetése szer-
dán délután 7 órakor lesz a Madách -
utca 19. számú gyászház,hói. A gyá«-z.-t 
szertartás után az elhunyt táblai ta-
nácselnök holttestét Hódmezövásár* 
helyre szállítják és az ottani családi 
sírboltban helyezik örök nyugalomra, 

— Ujabb eljárás az erkölcsi bizo. 
nyilványok kiállítása körük Buda-
pestről jelentik: A belügyminiszter az 
cikólcsi bizonyítványok beszerzése 
körüli eljárást egyszerűsítette. Eddig 
ugyanis az, volt a gyakorlat egyes, az 
erkölcsi bizonyítvány kiállítására jo-
gosult hatóságoknál, hogy amennyiben 
a kérelmező előzőleg más hoiven la-
kott, a félnek kellett beszerezni előző 
lakhelyéről ottani előéletének igazo-
lását. A belügyminiszter rendelete 
most ezt a hatóságok kötelességévé 
teszi. Belügyminiszteri rendelkezés ér-
telmében az erkölcsi bizonyítványok 
kábításánál alapos, előzetes vizsgá-
lattal igazolni ketl a folyamodó nom-
zcthüségét is. Tehát az erkölcsi bizo-
nyítványokat mindig az. egész ételre 
kiterjedő és pontos vizsgálódás ittán 
sz.abad ,csak kiállítani. Vonatkozik c* 
a visszacsatolt, illetve visszafoglalt 

területekről elszármazott kérelmezők 
hizonvitvánvának kiállítására is. 

_ Markos György » »Magyar tp* r 

száz éve* cimii munkájának egy éven 
lxilijl harmadik kiadása jelenik meg. A 
harmadik kiadás változatlan színe*-
ségben mutatja be a magyar ipar fej. 
Iftriését Kossuth és Széchenyi fellépé-
sétől napjainkig. Nemcsak a mult 
gondjait és a jelen problémáit tárja 
fél. hanem a jövő feladataival is fog-
lalkozik. A könyvet, amely a STUTT 
kiadásában jelent meg, a szerző köz-
ismert szines és eleven grafikonjai dí-
szítik. A könyv ára a mai viszonyok-
hoz képest nevetséges©?, olcsó, mind-
össze 5 pengő. 


