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A szeretetről, mint az érdeklődés 
legnemesebb fokáról.

A világmindenségben széttekintve észre kell 
vennünk, hogy abban olyan erők is vannak, me
lyek még a legerősebb ember erejét is felülmúlják. 
Ilyen erő többek között a föld ereje, mely az ás
ványokban, a növényekben, az állatokban, sőt még 
az emberekben is észlelhető. (A hullák itt is „por 
és hamuvá" lesznek, azaz egy a földdel). Nagy 
ereje van a vizeknek is. A vizekben élő erő talán 
még a föld erejénél is nagyobb. Ezek az erők az 
elemeket mozgatják. Ezek az erők benne élnek az 
elemekben és minket, embereket is körülvesznek 
„elemi erőhatásokkal". Vegyük például azokat a 
fennkölt erőket, melyek a levegő óceánján járnak, 
száguldanak vagy áramlanak. Ezek a szelek kirá
lyai. Ezek az erők benne élnek az elemekben és 
minket embereket is érdekelnek. Az emberek elne
vezték e fennkölt erőkirályokat, más-más jellegük 
szerint: így pl. egészen különböznek a Számum 
szélerő tulajdonságai a Sirokkó, Tájfun, Bóra vagy 
a Főn tulajdonságaitól. Ezek az erők a földön kí
vül, de már a vizeken is túlnan élnek. Aki tisztá
ba akar velük jönni, annak már nagyon magas 
fokra kell a szellemi öntudatok világában emelked
nie, hogy azokkal a törvényekkel tisztába jöjjön, 
melyeket a szelek királyai uralnak.

De, ha ekképpen, fokozatosan, megismerke
dünk az elemek szellemi birodalmának uralkodói
val és törvényeivel, akkor mintegy magától adódik 
az emberi élet eleme és ennek uralkodói iránti ér
deklődése.

A saját élete törvényei felett széttekintve ész
reveheti, hogy voltaképpen maga is egy ilyen szel
lemi mozgató erő az Öntudatok világában. „Min
den ember saját sorsának kovácsa;" mondja a köz
mondás és méltán, mert míg az elemi erők a már 
létező anyagokba költöznek, (lássd: föld, víz, le
vegő és tűz) hogy ebben a világban szerepeljenek, 
addig az emberi-nem tagjai saját maguk teremtik 
meg maguknak az emberi élet elemét — a szeretetet.

A szeretet az érdeklődés legnemesebb faja. ' 
Aki igaz szeretettel viselkedik pl. a természet iránt, 
az elsősorban a természet erői iránt érdeklődik. Meg
figyeli a benne résztvevő erők munkáját és azt a vég
telenül érdekes törvényszerűséget amelyek szerint 
munkálkodnak. És érdeklődésében ha feljebbemel
kedik, észreveheti azoknak a törvényeknek a mi
benlétét is, melyek szerint a természetnek, Üe még 
az egész világmindenségnek leghatalmasabb erői is 
igazodnak.

R. M.

Ne vegyünk...
Vegyek-e példát, 
ha rosszat látok?
Ha vele értek 
jobb én se vagyok.

Ez életemben 
a tanácsadó 
Csak az lesz, ami 
szép, jó és való!

Raúb Mihály.
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Aki a ráktól fél, ne dohányozzék.
A Magyar Sebésztársaság és az Orvosegye

sület egyesített Rákbizottsága a napokban tartott 
ülésén ismét elhatározta, hogy fokozott erővel és 
együttműködéssel száll síkra a rákbetegség ellen. 
A bizottság élére Dollinger Gyula egyetemi tanár 
lépett, aki nyolcvanhat esztendős kora ellenére ismét 
magára vállalta ezt a fáradságos és nehéz feladatot, 
amelyre tudása, — az emberiség egyik legveszedel
mesebb betegsége elleni küzdelem vezetésére — 
predesztinálja. Az új bizottságba a budapesti és 
vidéki egyetemek és kórházak vezetőit is belevon
ták, hogy a rákellenes küzdelem egységes irányí
tását újból átvegyék.

— A rákbetegség ellen való küzdelemnek — 
mondotta Dollinger professzor — Magyarországon 
hosszú évtizedes múltja van. Már 1906-ban kez
dődtek az országos rákértekezletek, amelyeken a 
rák gyógyítása terén igen értékes tapasztalatokra 
jutottak. Ezek az országos értekezletek a háború 
óta azonban teljesen feledésbe mentek és a háború 
után következő években a társadalom rákbetegségei 
ellen folytak küzdelmeink, a tudományos búvárlat 
pedig bénulásszerű állapotban sínylődött. A rák
betegség elleni küzdelemnek azután Verebély pro
fesszornak a rák-kérdés mai állapotát kimerítően 
ismertető sorozatos előadásai adtak új lendületet.

Dollinger professzor ezután a rákbetegséggel 
kapcsolatos tudományos kutatások eddigi eredmé
nyeiről beszélt:

— Köztudomású, hogy azok a kutatások, 
amelyek a fertőző betegségek mintájára kívülről a 
szervezetbe jutó rákokozó baktériumok felfedezését 
célozták, eredményre nem vezettek. Abban az irány
ban indultak meg tehát a vizsgálatok, miféle be
hatások azok, amelyek a szervezetre hatnak, daga
natot okoznak, amelyek szétesési termékeikkel a 
szervezetet halálosan megmérgezik.

A rák és a nikotin.
— Kiindulva abból a régi tapasztalatból, hogy 

füsttel, kátránnyal és annak termékeivel dolgozó 
munkások közül aránylag sokan pusztulnak el rák
ban, kísérleteket végeztek, melyekből azt a követ
keztetést vonták le, hogy a füst kátrány és ezekhez 
hasonló hatású vegyi anyagok a szervezetet előbb 
rákra hajlamossá teszik és csak azután idézik elő 
a rákos elfajulást.

— Ezzel kapcsolatban meg kell említenem 
a debreceni Dohányvizsgáló Intézet laboratóriumá
ban még 1913-ban végzett kísérleteket, amelynek 
célja egészségügyi szempontból a dohány nikotin- 
mentesítése, másrészt megállapítása annak, hogy 
a szervezetben a dohányzás alkalmával visszamaradó 
nikotin milyen hatást fejt ki. Már akkor rámutat
tam, hogy a dohányzásnál nem egyedül a nikotin 
lép fel, mint káros tényező, hanem a levél farésze
inek égési termékét, a füstöt is figyelembe kell 
venni. Kétségtelen, hogy a nikotin is erős méreg 
az emberi szervezetre, de a rákbetegség szempont
jából kátránytartalmánál fogva elsősorban á füstöt 
kell „vád alá helyeznünk".

— Régóta közismert tény, hogy a szájon, a 
torokban, a gégében keletkezett rákdaganatoknál, 
mint okozó tényező, a dohányzás szerepel. A gé
gerák talán egészen kizárólagosan dohányzóknál 
lép fel, még pedig azok között, akik a füstöt a gé
gére szívják le. A rákbetegség az emésztőszervek
ben összehasonlíthatatlanul gyakrabban lép fel a 
férfinemnél, — amely legalább eddig sokkal na
gyobb dohányos volt, mint a nő. A dohányzók száz
ezrei, milliói nap-nap után a belek által könnyen 
felszívható nyállal hígított dohányfüstlével végigöb
lítik egész bélhuzamukat. Nem hiszem, hogy a 
rákbetegség szempontjából ez a körülmény egészen 
közömbös lenne. Sokan ez ellen azt az ellenvetést 
teszik, hogy számtalan egyén hosszú életen át ál
landóan dohányzik és azért még sem esik rákbe
tegségbe. Ezt az ellenvetést nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, mert esetleg produktív gondolat
nak képezheti kiinduló pontját. Mert ha megtudnánk, 
miféle védekező berendezéssel vannak felruházva 
azok, akik állandóan öblögetik dohányfüst nyáluk
kal bélhuzamukat és még sem lesznek rákbetegek, 
azzal talán rést nyitnánk azon a homályos burkon, 
amely a rákbetegség titkát idáig elfödte.

A Macon léghajóóriás a 
tengerbe zuhant.

Newyork, február 13.
Az északamerikai Egyesült-Államokat kedden 

este — a mi időszámításunk szerint szerdán haj
nalban — nagy csapás érte: az amerikai haditen
gerészet büszkesége, a Macon óriásléghajó elpusz
tult. A Macon, amely a világ legnagyobb léghajója 
volt, a Sur-fok közelében viharos légáramlatba 
került, amely lenyomta a tengerre, ahol aztán ment
hetetlenül el kellett pusztulnia. A gázrekeszek el
szakadtak és a léghajó hátulsó része már a leve
gőben összeomlott. A másfélmillió dollár költséggel 
épült kormányozható léghajó egy félóra alatt tel
jesen elpusztult és a hullámok elnyelték Amerika 
büszkeségét, amelyet a nép „a levegő királynőjé
nek" nevezett. A szerencsétlenség közvetlen oka 
géprobbanás volt, ami miatt azután a léggömb a 
szelek játékszerévé vált. A léghajó 90 főnyi legény
sége példás fegyelmezettséggel viselkedett és egy
részt ennek, másrészt pedig annak a szerencsés 
körülménynek lehetett tulajdonítani megmenekülé
sét, hogy a leszállás színhelyének közelében több 
amerikai hadihajó tartózkodott.

A Macon rakétajelzéssel hívta fel a hadiha
jók figyelmét a veszélyre, úgyhogy amikor a sima 
tenger felszínére ereszkedett, a mentöcsónakok már 
feléje eveztek. A léghajó személyzete gumicsóna
kokba szállott és úgy igyekezett a köréje gyüleke
ző hadihajók, illetve azoknak a mentőcsónakjai 
felé. A legutóbbi jelentések szerint a 90 főnyi sze
mélyzetből két ember kivételével sikerüli minden
kit megmenteni. Lehetséges azonban, hogy egyet
lenegy halálos áldozata sincs a szerencsétlenül járt 
Maconnak, mert a több hadihajón elosztott, meg
mentett embereket hivatalosan még nem is vették 
számba. A szemtanuk elbeszélése szerint a mén-
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— Nincs több panaszos? — kérdi a főbíró.
— Nincsen kérem — mondja a bíró.
— Valami újság van-e?
— Van, kérem — mondja a bíró.
— Na, kivele!
— Múlt vasárnap nagy mérkőzés volt a szó- 

ládiakkal — meséli a bíró — aztán a szóládiak 
nagyon kikaptak.

— Hány gólt rúgtak be nekik? — mosolyog 
a főbíró.

— Hát gólt, azt mi kaptunk többet, — mondja 
a bíró — hanem mikor a mérkőzésnek vége lett, 
egy csapat lelkesedő a mi falunkbeliekbői elfogta 
a szóládiakat az országúton. Na, most mutassátok 
meg, hogy milyen legények vagytok! Hát bizony 
a verekedésben a mieink voltak jobbak és úgy el
verték a szóládiakat, hogy még két kocsit küldtem 
utánuk, amelyik az ájultakat hazaszállította. így az
tán mégis mink győztünk.

A főbíró furcsán csóválgatja fejét. Látszik, 
hogy nevetne, de elnyomja nevetését komor tekin
tetével. Annyit mégis mond, hogy:

— Verekedni nem szabad, mert az nem sport
szerű.

— Már mink csak így szoktuk! — feleli a bíró.
— Hát akkor Isten áldja magukat! — feleli 

a főbíró és kimegy. Az autó berreg, a főbíró be
leül és elrobog. Komoran nézi az országútját s a 
pajzán kis mosolygás újra odalopódzik szája szög
letébe, de csak pár pillanatra, mert arca ismét sötét 
lesz és komor tekintete ráfordul a poros útra.

A távolban két csavargó ugrabugrál.
— Mit mívelhetnek ezek ott?
Az autó gyorsan száguld és hamar beéri őket.
A két csavargó labdát rúgdal a poros ország

úton. A hátul menő előre rúgja a piszkos rongy
labdát az elöl járónak. Ha ez vissza tudja rúgni, 
akkor jó, ha nem akkor gól és viszont.

Az autó elrobog mellettük s porfelhőbe burkolja 
őket A főbíró ismét fejét csóválgatja, aztán később 
visszanéz. A por eloszlott s a két csavargó azon vitá
zik, hogy melyik rúgta a gólt. Összevesznek, s pár 
perc múlva egymást pofozva hemperegnek a porban.

A főbíró elfordul. Arcáról eltűnik a szigorú 
komorság, a pajzán kis ráncok táncolva szaladnak 
szerte, szájának mind a két szélén s szívéből és 
jóízűen felkacag.

— Mégis csak nagy bolondok ezek a labda
rúgók!  • _________

2§ Világ folyása. 3 ^

Hogyan lehet eltolni helyéről a belvá
rosi plébániatemplomot. A Magyar Mérnök- és 
Építészegylet középítési szakosztályában a napokban 
Fridrich Lajos székesfővárosi műszaki főtanácsos 
rendkívül érdekes szakelőadást tartott a budapesti 
belvárosi plébániatemplom tervezett eltolásáról, új 
elhelyezéséről és a környék végleges rendezésének 
megoldásáról,

Králik László szakosztályi elnök üdvözölte a 
megjelenteket, elsősorban Liber Endrét és Rakovszky 
Ivánt, majd arra kérte a főváros vezetőségét,

hogy különös gonddal és szeretettel intézze a nagy 
műszaki kérdéseket, különösen a Tabán, a tervezett 
Madách Imre-út és a Rókus problémáinak megol
dását s kérte a jelenlevő alpolgármestert, hogy a 
magyar mérnök- és műépítész-társadalomnak ezt 
a kérését tolmácsolja a megjelenésében akadályo
zott Szendy Károly polgármester előtt is.

Fridrich Lajos műszaki főtanácsos előadásá
ban először arra utalt, hogy Magyarország igen 
szegény eredeti építészeti emlékekben, mert a sok 
háború, a tatár-, a törökdúlás mindent elpusztított. 
A hajdani szép templomok nagy számáról csak 
szórványos följegyzések tanúskodnak. A középkori 
Pestnek egyetlen gótikus emléke maradt meg s az 
is csonkán, és ez az egyedüli és legértékesebb kö
zépkori pesti műemlék a belvárosi plébániatemp
lom. A templomnak a városszabályozási tervekbe 
való beillesztése régi probléma. A templom környé
kének rendezésére legutóbb is számos terv merült 
fel, ezek közül egyik legújabb az volt, hogy az 
Erzsébet-híd feljáróját a templom faláig szélesíti ki. 
Ennél a megoldásnál a templomot végleg elsülycsz- 
tették volna. Közben tervpályázatot is tartottak, de 
elfogadható gondolat nem érkezett be s a pályázók 
nagyrésze a templomot makacsul le akarta bontani. 
A harminc éve folyó tervezések és kísérletek med
dősége mutatja, hogy csak az egész tér egységes 
kiképzésével sikerülhet megfelelő megoldást találni. 
Fridrich elgondolása szerint a templomot mai he
lyéből elmozdítják úgy, hogy egyvonalba kerüljön 
a Piarista-palota eskütéri homlokzatával. Minthogy 
pedig a templom túl közel van az épülethez, egy kissé 
eltolják a Duna felé is. A templomot tehát a követ
kezőképpen mozdítanák el Fridrich tervei szerint:

Északfelé 12 méterrel tolnák el, kelet-nyugati 
irányban 10 méterrel, végül mai szintjéről 6 méter 
magasra emelnék. Természetesen az egész tér ma
gassága is emelkedne és az Erzsébet királynő-em
lékmű is két és félméterrel kerülne magasabbra, mint 
ahogyan most áll. Az eltolás költsége körülbelül 
800.000 pengő lenne, amelyből 80 százalékot a 
munkabér emésztene fel. Az emeléshez és toláshoz 
szükséges gépek gyártása, a tolatópálya kiépítése, 
a templom aláfoglalása igen jelentékeny munkaal
kalmat nyújtana. A munka körülbelül egy évig tar
tana és sok munkanélkülinek adna kenyeret.

Ami a műszaki megoldást illeti, az eljárás 
lényege az, hogy elsősorban az egész templomot 
egy merev vasbeton koszorúval fogják alá, amely 
teljesen összefüggően készül és így biztosítja az alap 
minden pontjának elmozdíthatatlan helyzetét. A bol
tozatok nyomását ideiglenesen alkalmazott vonó
vasakkal fogják fel, úgyhogy azok oldalnyomásával 
munka közben számolni ne kelljen, a felmenő fala
kat pedig, amennyiben szükséges, úgynevezett And- 
rás-keresztekkel merevítik ki, s ezáltal elhajlásukat 
lehetetlenné teszik. Az igy összekötött és egyes 
részeiben megmozdithatatlanná tett épülettömeget 
azután mint egyetlen tömböt mozgatnák meg. Az 
elmozdítást a vasúti gyakorlatban használatos eme
lőszerkezetekkel végeznék, amelyekkel hidakat már 
sokszor elmozdítottak helyükből teljes biztonsággal. 
Az eltolást úgy hajtanák végre, hogy az aláfoglalt
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és rögzített épületet merev vasbetonpályán mozgat
nák tovább, megfelelő gördülő gépezet alkalmazá
sával. Az aláfalazásoknál és az aláfogó koszorúk, 
valamint a tolópályák létesítésénél nagy szilárdságú, 
gyorsan kötő cementet akarnak alkalmazni, amely 
legrövidebb idő alatt teljes mértékben eléri a tö
kéletes szilárdságot.

Előadás a légvédelemről. Debrecenből je
lentik: A vitézi rendházban figyelemreméltó előadást 
tartott vitéz Botfalusi Gyula ny. ezredes a légvé
delemről. Lengyelország — mondotta az előadó 
— már 1919-ben megindította a mozgalmat és 
légvédelmi főiskolát állított fel. Franciaországban 
törvényt hoztak, amely kimondja, hogy ha a pol
gármesterek, városi tisztviselők nem teljesítik kö
telességüket a légvédelem terén, hadi törvényszék 
elé állíttassanak még béke idején is. Olaszország 
törvénnyel szabályozta, hogy kit kell álarccal ellátni. 
Minden ország gondoskodik a polgári légvédelemről, 
csak éppen mi nem. A légvédelem elmulasztása 
katasztrófára vezethet. Munkára hívott fel mindenkit, 
de főleg a vezetésre hivatottakat a légvédelem meg
szervezésére. Tanulja meg az iskolásgyermekektől 
kezdve az öreg emberig mindenki, hogy veszély 
esetén mit, mikor és hogyan kell cselekedni.

Magyar népdalok egy néger énekes mű
során. Londonból jelentik: Paul Robeson, a világhírű 
néger énekes és színész, európai körútja befejeztével, 
Afrikába utazik, hogy őshazája eredeti népzenéjét 
és táncait a helyszínen tanulmányozza. Reméli, 
hogy tiszta afrikai zenével és koreográfiával fog 
tajiulmányútjáról visszatérni, ez pedig gyökeresen 
eltér az Amerikába szakadt korcs-négerek jazz-ze- 
néjétől és torz táncától. Hozzátette, hogy nem annyi
ra a műzenét, mint inkább a népzenét tartja az 
emberiség igazi egyetemes művészetének. Ennek 
bizonyítására hivatkozik arra, hogy Schubert és 
Schumann dalai nem állnak nagyon közel leikéhez, 
ellenben magyar vagy orosz népdalok első hallásra is 
nagyon mély hatást gyakoroltak rá. Ezért hangver- 
senykörutján magyar népdalokat is fog énekelni.

Víg éle t a havon. Emberemlékezet óta nem 
volt ilyen vidám téli élet a budai hegyekben, mint 
aminő ott van mostanában. A sí-sport meghódí
totta a világot és teljesen uralja a mi telünket is. 
Az is igaz viszont, hogy réges-régen nem volt olyan 
sportolásra alkalmas, nagy hó a budai lankákon, 
mint most. Baleset jóval kevesebb van, mint a né
hány héttel ezelőtti havazáskor, a balesetek is fő
leg abból származnak, hogy annyi a síelő, hogy 
egymásba szaladnak. Érdekes, hogy a téli sport
nak ez a nagy eherjedtése, ez az általánossága meg
teremtette a maga alkalmi üzletét is. Egész csomó 
olyan „alkalmi iparág" van, amely ott termett a 
friss havon. Ilyen például a „forraltbor árus", aki 
lépten-nyomon kínálja meleg, illatos, fűszeres ita
lát a hideg, fagyos levegőn átfázott sportolóknak. 
Itt van a szerényebb igényű „sícsatoló" és „sítalp- 
fényesitö". Aztán az alkalmi „sifényképész", aki 
lekapja a sportolókat, az ügyes mutatványokat és 
a síelő párokat. Vau már alkalmi büffé is a havon, 
tiszta kocsikon tolják az árusok a gőzölgő sonka-

Nyomatott a váci kir. orsz.

csülköket, virsliket, sült gesztenyét, forró sült krump
lit, sült tököt. Az autók százai várakoznak a síe
lőkre, összeverődik egy-egy társaság és öten-hatan 
kibérelnek egy autót, amely aztán meg is várja és 
hazaszállítja őket. Egy-egy személy egy pengő öt
ven—két pengő autódíjat fizet. Az autók a Nor
mafa körül meg az Anna-kápolna körül táboroznak, 
a sofőrök unalmukban óriási hóembert csináltak.Még 
egy ütött-kopott áutósapka is került a fejére. Egy 
bizonyos: vidám, hangos élet van a budai hegyek
ben. Nehezen jött el a fehér világ, de most a bu
dai lankán a frissen esett hó bőven kárpótolja a 
sportolókat a hosszas várakozásért!

Megkezdik a szegedi stadion építését. 
Az egyik szegedi sportegyesület ajánlatot tett a 
városnak, hogy újszegedi sportpályáját a levente
pályára helyezi át, a pályát stadionszerűen kiépíti, 
ha a város a leventepályát ilyen nagyszabású sport
telep létesítésére átengedi. A város vezetősége elv
ben teljesíthetőnek találta a kérést, mert maga is 
fontosnak érezte, hogy a városnak ilyen nagyszabá
sú stadionja legyen. A város azután úgy határozott, 
hogy a mintegy hatezer köbméter földet, amelyre 
a stadion építésénél szükség van, a tiszai árterü
letről a leventepályára inségmunkásokkal hordatja 
át. A város el juttatta a kérést a miniszterhez, aki 
most leiratban közölte a várossal, hogy a földmun
kának az inségmunka programjába való fölvétele el
len nincs kifogása. Az engedély alapján intézkedett 
a város vezetősége, hogy a földmunkálatokat azonnal 
kezdjék meg az inségalap terhére, mihelyt az idő 
megenyhül. Előreláthatólag két-három hét múlva 
így megkezdődik a munka és a város népjóléti hi
vatala a munkálatok végzésére százhúsz ínségest 
rendel ki. Ezzel egyidöben a sportegyesület lebon
tatja az újszegedi sportpálya tribünjét és azt átszál
lítás után újból fölállittatja a leventepályán. így a 
tavasz végére már el is készülhet a szegedi stadion.

Fehérhúsú pujkát várnak tőlünk az an
golok. Az idei sikeres pujkaexport alkalmából. A 
„Rosta" legutóbbi számában Benedek Sándor, az 
ismert baromfiexportőr arra figyelmezteti a barom
fitenyésztőket, hogy.az angol piacokon megtarthat
juk fölényünket, ha olyan húsú és minőségű pujkát 
fogunk tenyészteni, aminöt az angolok vásárolni 
szeretnek. Nem elég pujkát tenyészteni és nevelni, 
— mondja — hanem azt olyan megfelelő takarmá
nyozással kell nevelni, hogy a világversenyben helyt
állhasson. Ép ezért már a legközelebbi idényben 
ilyen minőségű magyar pujkát kell exportra előké
szíteni, ami annál kívánatosabb, mert véleménye 
szerint megfelelő etetés mellet a pujka súlyát lega
lább két kilogrammal lehet növelni. Az angolok 
kívánatosnak tartják pujkáink minőségének meg
javítását, amit legnagyobb versenytársunk, Jugosz- 
lávia, már megkezdett._____________
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