és Kodály haladnak, Ravel félrevonult s az ut mentén külön világot al
k o t o t t Viszont ez a világ még sokáig lesz vonzóan szép és érdekes a ha
lála után is. Nagyobb művei (Vonósnégyes, Spanyol rapszódia, Ludanyószvitt, Zongoraverseny, stb.) ezután még fokozottabb elterjedésre és ál
talánosabb értékelésre számithatnak, nem is szólva apróbb műveiről me
lyek keletkezésük óta népszerű és üde darabjai a hangverseny műsorok
nak. ( — r - ö )
NUTRITION. E z a cime annak a tekintélyes könyvnek, amit a Népszö
vetség alig pár hónappal ezelőtt tett közzé s amely a legalaposabb
átgondolással azt bizonyitja, hogy az emberek legnagyobb része ma
egész világon szegénysége következtében nem táplálkozik eléggé. E r r e
az eredményre a Népszövetség megbizásából korántsem politikusok, ha
nem tudományos szakbizottság jutott. E z a bizottság átvizsgált minden
átvizsgálhatót, jelentése maga a testes könyv, rengeteg tabellával. Ma
guk a tabellák azoknak az országoknak a hivatalos adalékai
nyomán
készültek, amelyek statisztikai hivatalai az
emlitett
megállapitáshoz
szükséges
statisztikai
felvételeket
szolgáltatják.
A
jelentés
tartalmaz azután épp a táplálkozás ellenőrzése szempontjából
készült
csoportfelvételeket. Igy pl. az amerikai United States Bureau of Labor
Statistics megvizsgálta 2746 munkás- és
alkalmazott-család
életviszo
nyait s ugy találta, hogy 74 százalékuk táplálkozása elégtelen. Angliá
ban az egészségügyi minisztérium részéről igazolt jelentés 1152 háztartás költségvetését nézte át. Valamennyi nagyszámú és kisjövedelmű csa
lád volt s igy csak 10 százalék
táplálkozási állapota volt teljesen, 30
százaléké pedig félig-meddig kielégitő, 50 százaléké azonban teljesen elég
telen. A németországi adatok, amelyek a német Birodalmi Statisztikai!
Hivatal ide vonatkoztatható rovataira
támaszkodnak,
megállapitják,
hogy az évi 800 márka alatti jövedelem kategóriában fejenként napi 2530
kalória táplálék esik, mig az 1000 és 1200 márka közti évi jövedelem
mellett naponta 2850 kalória.
H a tekintetbe vesszük ,ho|g,y a felnőtt
ember napi kalória szükséglete kb. 3000, ugy még az évi 1200 márka
jövedelmű emberek sem tekinthetők eléggé tápláltaknak. Ezek a nem
eléggé tápláltak — ahogy a jelentés hangsulyózza — háromötödét te
szik a mai német népnek. A hiányos táplálkozásnak természetesen meg
vannak a következményei. Norvégiára vonatkozólag ezeket
a következ
ményeket is nyomon tudta kisérni a jelentés. Norvégiában ugyanis 1920
és 1935 között megvizsgálták a nyilvános- és magán-iskolák tanulóinak
a sulyát és magasságát. Mint tudvalevő a magániskolák a drágábbak,
ide tehát a jobban táplált gyermekek járnak. Évről-évre a jobban táp
lált gyermekek átlagban nagyobbak és sulyosabbak voltak, mint a ke
vésbé jól tápláltak. Igy pl. 1935-ben a magániskolák tanulói, 14 éves
életkorukban, átlag 162.7, mig a nyilvános iskolák ugyanolyan életkorú ta
nulói csak 155 cm. magasak voltak; a magániskolák tanulói sulyra 50, a
nylvános iskoláké csak 43.6 kg.-ot mértek. A lányok körében ugyanilyen a
helyzet.
(Schmiedt
Ferenc)
A 750 ÉVES RUSZTAVELI. A művelt világ pár hete ünnepelte a Párducbőrös lovag szerzőjének, a georgiai Sota Rusztaveli 750. születési év
fordulóját. A történelem kevés biztos adatot őriz Rusztaveliről; egyedüli
életirása maga a költeménye, mely a középkori Georgia aranykorában, a
XII. század vége és a X I I I . század eleje táján iródott.
Abban az időben Georgiát a legerősebb hűbárállamok közé sorolták.
Tartományai a Fekete Tengertől a Káspi Tengerig, délen pedig I r á k i g

