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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

7. szám. VI. évfolyam. 1935. április 1.

Steffen Albert verseiből.
(Fordította: Lipcsey Margit.)

Sötét éj, álmatlan óra 
fájdalmába nyílt a rózsa, 
a rózsában ég a szív, 
szerte omlik, szerte nyit, 
négy részű kamrára oszlik, 
Kapoccsá, Keresztté foszlik, 
a kereszten fénysugár; 
ó ez Krisztus arca már.
Lélek, meggondoltad-e: 
piros rózsa, komor éj!
Krisztus! Szív! Kapocs! Kereszt! —• 
tudod, mi a szeretet?

A jellemes ember.
írta és a Fogházmisszió rendezésében a szombat- 
helyi kir. törvényszéki fogházban 1935. évi március hó 
25-én előadta: Gasztonyi Kálmán szombathelyi kir. 

fogházgondnok.
„Isten megírta útját a csil
lagoknak, embernek meg
engedi, hogy írja azt maga. 
Viharnak, tengernek, an
gyalnak és ördögnek van 
ura, az ember ura önma

gának." (Jókai)

Kedves Hallgatóim!
Az egyik tekintélyes fővárosi napilapban nem

régiben igen érdekes cikk jelent meg: „A végte
lenség titkai és az örökkévalóság" címen. Ebben 
a cikkben annak Írója mindenekelőtt hivatkozik 
arra, hogy a csillagászat tudományának legjelesebb 
művelői napjainkban az angolok és hogy csaknem

valamennyi angol csillagász bölcseleti problémák
kal is foglalkozik. Közli azután Sir Olivér Lodge 
londoni egyetemi tanárral, az egyik legkiválóbb 
angol csillagásszal folytatott beszélgetését, aki ér
dekesen ismertette előtte a világmindenségre vo
natkozó felfogását.

A merőben újszerű nyilatkozatnak minket 
érdeklő része így hangzik:

Míg a Földön a legnagyobb hőmérséklet 300 
fok Celsius, addig a nap felülete 6000 fok Cel- 
siusban izzik. A nap belseje 40,000.000 fok Cel
sius és ennél a fantasztikus hőségnél a tudomány 
sok érdekes tüneményt észlelhet.

Némelyik égitest olyan nagy, hogy nagysá
gát nem is gondolhatjuk el egykönnyen. Van pl 
egy csillag, amely, ha a Nap helyén állna, bel
sejébe könnyen befogadhatná a Földet, mivel a 
mi Napunknál ötszörte nagyobb és belső energiája 
még jobban felduzzasztja.

A világűr telve van kisugárzásokkal, melyek 
mindenütt az anyagrészecskékböl állanak, s me
lyeket két elektromos töltés, a pozitív és a nega
tív alkot. Ezekből áll minden. Ha tudjuk, hogy 
az egész világmindenséget a fenti két alapegység
ből — folytatja tovább a londoni egyetemi tanár — 
bizony el kell csodálkoznunk azon, hogy ilyen 
egyszerű eszközökkel egy ilyen szép és bonyolult 
szerkezetet lehetett megalkotni.

Kedves Hallgatóim! Akkor, amikor a jellem 
kérdése ilyen nagy képzettségű tudóst foglalkoztat 
s tanulmányában olyan eredményre jut, mely az 
előttünk is fel-felbukkanó és megoldatlan kérdésre 
igyekezik alapos tudományossággal megnyugtató 
feleletet adni, — talán nem lesz érdektelen, ha 
szerény tehetségemhez mérten megrajzolni igyeke
zem a jellemes ember arcképét.
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Szükség van erre azért is, mert nem nehéz 
megismerni okszerű cselekedeteiről és éles logi
kájáról (logika=okszerü, értelmes gondolkodás) az 
okos embert, könnyű eltalálni, ki a szó fizikai ér
telmében vett erős, vagy derék szép ember, a jó 
és vallásos emberről is vannak — bár viszony
lagos — fogalmaink, az igazán jellemes ember 
felismerése azonban — elvont tulajdonságainál 
fogva — már nagy emberismeretet, mélyebbre te
kintő szemet és komoly alaposságot igényel.

Ha egy embernek a jellemét akarjuk meg
ismerni, akkor figyelmünket az illetőnek nem a 
külső megjelenésére kell fordítanunk, hanem lelké
nek sajátságait, erkölcsi és szellemi tulajdonságait 
kell kutatnunk. Mert mi a jellem?

Dr Marcell Mihály egyetemi magántanár meg
határozása szerint a jellem fogalma két jelentés
ben használatos. Először: jelenti valamely lény, 
főképp az ember fizikai adottságának állandó ki
emelkedő, törvényszerű vonásait, melyek őt má
soktól megkülönböztetik, gondolkozásának, érzésé
nek, cselekvésének állandó módjait. A jellem tehát 
ebben az értelemben az állandó és kiemelkedő 
vonások összege, amely lehet átörökölt és szerzett. 
Másodszor: erkölcsi jellemen már nem bármilyen 
állandó vonások összegét értjük, hanem csak az 
erkölcsileg jelentős vonásokat. A jellem ebben az 
értelemben az érzületnek, akarásnak és cselekvés
nek erkölcsi elveken nyugvó következetessége és 
ereje — vagy ennek ellentéte.

Kedves Hallgatóim! Vegyük már most bonc
kés alá ezeket a meghatározásokat és állapítsuk 
meg, melyek a köztudat mai értelmében vett jel
lemes embernek alkatrészei.

Elsősorban az erős akarat. Eötvös mondotta: 
„Az ember becse nem eszének nagyságától, hanem 
akaratának erejétől függ.“ Mindnyájan találkoztunk 
már az életben olyan emberekkel, akikben meg
volt az őszinte jószándék, hogy mássá, jobbá le
gyenek, terveiknek, szándékaiknak végrehajtására 
azonban teljesen ■ képtelenek voltak. Hány szeren
csétlen ember megfordult már itt a fogházban, aki 
szabadulásakor égre-földre fogadkozott, hogy ho
gyan vigyáz a jövőben magára, hogy valaha újból 
összeütközésekbe ne kerüljön a törvényekkel, s 
bizony nagyon sok közülök megint csak és pedig 
rövidesen ennek a szomorú háznak lakója lett. 
Miért? A legtöbb esetben azért, mert nagyon ke
vés volt az akarata, mely az élet csábításainak 
leszerelésére elégtelennek bizonyult. De még több 
azoknak a szerencsétlen embertársainknak száma, 
akik kizárólag akaratgyengeségük miatt, illetve 
ebből folyólag kerültek a fogházba. Rossz szen
vedélyeiken, (pl alkoholisták) nem tudtak úrrá 
lenni. Pedig aki nem tud akarni, nem kívánhatja, 
hogy mások akarata le ne gyűrje őt.

Az igazi jellem feltétlenül igazságos. Aki nem 
hisz az igazságban, nem bízhat ik abban, hogy má
sok igazságosak lesznek vele szemben," Azt mondja 
szent Athanáziusz: „Egyetlen egy igazságos em
bert többre kell becsülni tízezer életét kockáztató 
vakmerőnél." Milyen súlyos meghatározás ez, mi
lyen óriási nagyraértékelése az igazságos ember

nek, mely meghatározást csak úgy érthetjük meg, 
ha szemünk előtt lebeg az a közmondás, hogy: 
„Semmi sem maradandó, csak az igazság." Az • 
igaz embernek igazságtalanságot elkövetni — mondja 
Jókai — csak úgy fáj, mint azt elviselni.

Őszinte és igazmondó is a jellemes ember. 
Azt mondja egy másik közmondás: „Az igazságot 
a tudós keresi, a művész megközelíti, a jellemes 
ember kimondja." Teljes tudatában van a jellemes 
ember annak, hogy a legcudarabb ellenségünk so
hasem az, aki homlokegyenest másképp gondol
kozik mint mi, hanem az, aki osztja nézetünket s 
agyafúrtsága, önkényeskedése, vagy pipogyasága 
miatt nem vallja azt be. A jellemes ember sohasem 
téveszti szem elől, hogy a hazugnak akkor sem hisz
nek, amikor igazat mond.

A jellemes ember lelki tulajdonságai közé 
tartozik: a becsületesség, mások bajainak megér
tése és átérzése, a gondjaira bízottakkal való em
berséges bánásmód, állapotbeli kötelességeinek lel
kiismeretes teljesítése, sőt még az udvariasság is. 
A jellemes ember életében bizonyos kellemes össz
hang, harmónia van. Képzeljünk csak el egy ének
vagy zenekart, melynek nincsen összetanultsága, 
s hiányzik a karmestere. Mindenki úgy és azt ját
szik a hangszerén, vagy úgy és azt énekel, amit 
és ahogyan tud és akar. Micsoda macskazene, 
micsoda vásári zsivaj lenne az ilyen szereplésből. 
Amilyen szép élmény egy összegyakorolt és szak
szerűen vezetett, fegyelmezett ének- vagy zenekar
nak a szereplése, olyan szép és harmónikus a 
jellemes embernek élete is. „Szeresd a szépet iga
zán, ez adja meg a lét becsét, aki a szépet sze
reti, széppé teszi az életét."

A jellemes ember cselekedeteiben szilárd, 
állandó, következetes. Mielőtt mond, vagy tesz va
lamit, százszor megrágja, de ha egyszer cseleke
dett, nem egykönnyen másítja meg tettét. Nem csél- 
csap, nem napraforgó, nem úgy és afelé ugra
bugráló, ahogy és amerre gyarló kis emberi érde
kei kívánják. Mindent megfontol és cselekedeteinél, 
elhatározásainál mindig figyelembe veszi, hogy 
nem lett-e hűtlen korábbi állásfoglalásához és 
belső énjéhez.

Ha életünkben a természetfeletti összefüggé
seket keressük, ha emberi létünket az örökélet táv
latába íveljük át, akkor valláserkölcsi érzületünk 
kialakulásán is fáradozunk. Ekkor leszünk erkölcsi 
jellemekké.

Erkölcsileg jellemes emberré lenni és a jel
lemnek ezen az útján megmaradni, nem könnyű 
feladat. Aki nem úgy fogja fel az életet, hogy min
dent az Istentől kapott és hogy mindenével Neki 
is köteles elszámolni, akinek nincs élő lelkiismerete 
és nem érez folyton maga mellett egy gondolatait 
és cselekedeteit egykoron számonkérő láthatatlan 
hatalmat, az nem erkölcsi jellem. Viszont azonban 
az ilyen embernek kétszeresen nehéz akaraterősnek, 
igazságosnak, cselekedeteiben szilárdnak, állandó
nak és következetesnek lennie és szinte elképzel
hetetlen, hogy az ilyen ember lelkében legyen elég 
erő arra, hogy a veleszületett szenvedélyeket meg- 
rendszabályozni tudja.



B I Z A L O M 51

Az erkölcsileg jellemes embernek útja kes
kenyebb és meredekebb, amelyen folytonosan gyar
lóságának töviseibe ütközik. Az ilyen jellemes em
bernek több harcot kell vívnia, elsősorban önmagá
val szemben, ami minden harc között a legnehe
zebb. De — főként a mai nehéz időkben — szám- 
talán más akadályba ütközik az élet egyéb rögös út
ján is. Az igazi jellemnek sok igazságtalanságot, sér
tést, fájdalmat, meg nem értést, sokszor még gúnyt 
is el kell viselnie. Milyen nehéz és nagy dolgok 
ezek melyeket isteni kegyelem nélkül aligha lehet 
még csak megközelítőleg is véghezvinni. A kegye
lem erejével ellenben jellemmé lehet a leggyarlóbb 
ember is. Kétségtelen azonban az is, hogy a ke
gyelem sikeres hatásához és befolyásához mindig 
szükséges a készséges akarat közreműködése, mely 
maga is óhajtja, akarja a jót.

Kedves Hallgatóim! Vájjon érdemes-e akara
tunk megedzésével és szenvedélyeink megrendsza- 
bályozásával, tehát fáradságos, nehéz munkával, 
lelkiismeretünknek kizárólagos úrrátételével erkölcsi 
jellemet nevelni magunkból?

Azt olvastam valahol, hogy a lélekben, az 
erkölcsi jellemben megnyilatkozó nagyszerűségek 
a népek és nemzetek életében még nyert csaták
nál, eredményes politikai harcoknál is nagyobb 
jelentőségűek. A lélekből fakadó emberi nagyság 
elsősorban az embert emeli a hétköznapiság szín
vonala fölé, de ennél sokkal nagyobb hatása is 
van, példaként ragyog a kortársak és utódok előtt.

Bizonnyal találkoztunk már az életben nem 
egy olyan emberrel, akiből — sokszor szánalmas 
testi gyengesége dacára is — valami megmagyaráz
hatatlan és ellenállhatatlan erő sugárzott felénk és 
nyűgözött le bennünket. Az illetőnek tekintetében 
szavában, vagy az egész fellépésében valami olyas
féle volt, mint a csodálatos rádium, mely láthatat
lansága és parányisága dacára áthatol úgyszólván 
mindenen, ha kell, éget és gyógyít, testünk legbel
sőbb zugában. Az igazán jellemes emberből árad 
a tiszteletet parancsoló erő és az ilyen embernek 
készséggel leszünk még a szolgái is.

Milyen sivár is lenne ez a föld általában jel
lemek nélkül. Ha nem lenne más, csak csupa aka
ratnélküli ember, micsoda zűrzavar, bizonytalanság 
uralkodna itt. fia nem lenne olyan férfi, aki igaz
ságosan büntetni, de felemelni is tud, ha nem len
nének szemek, melyekből a szigor, de a jóság 
fénye is elő tud sugározni, ha nem lenne száj, 
melyből a megnyugtató, sokszor a pillanatnyilag 
talán bántó igazmondást lehetne hallani? Mi len
ne anyagi javainkkal, embertársainkban való biza
lom nélkül?

De igen szomorú képe lenne a világnak ak
kor is, ha lennének ugyan jellemek, akik erkölcsi 
tekintetben kétségkívül elpusztíthatatlan, megvesz
tegethetetlen és kikezdhetetlen erősségek, ezeknek 
erős akaratát, igazságérzetét, nem lebegné azonban 
át a két legnagyobb földi kincs: a szív jósága és 
a hit erőssége. Mi lenne az özvegyekkel, árvák
kal, testi-lelki betegségben szenvedőkkel, gyámol
talanokkal és magukkal tehetetlen öregekkel? Mi 
lenne mindannyiunkkal, ha nem lennének isteni

kegyelemmel megáldott, erkölcsi jellemek, akik pél
daadó életükkel és tanításaikkal nem erősítenének 
földi szenvedéseink, megpróbáltatásaink és nélkü
lözéseink türelmes elviselésére, és az ö mélységes 
hitük lobogó fáklyájával be nem világítanának 
a síron túli élet bizonytalan és rejtelmesen sötét 
útjaira is.

Milyen leírhatatlan, sokszor helyrehozhatatlan 
károkat okoznak a jellemtelen emberek, ha felelős
ségteljes vezető pozícióba kerülnek. Gondoljunk 
csak Károlyi Mihályra, Magyarországnak a forra
dalmi időkben volt miniszterelnökére, aki iskola
példája az akaratnélküli bábnak. Úgy és arra rán
gatták, ahogy és amerre akarták. S hogy micsoda 
szerencsétlenségeket hozott ez a gyámoltalan, de 
mégis hatalomra törekvő ember az országra, annak 
káros következményeit a magyarok milliói s nem
csak ez a nemzedék szenvedi, hanem még unokáink 
is fájlalni fogják.

Milyen fennkölt és igaz ember az, aki ezek
kel a bölcs szavakkal vezet bennünket a Minden
hatóhoz: „Ha te tudnád, ki az Isten, nem retteg
nél tőle, ha te ismernéd őt kegyelmességének és 
szeretetének kimondhatatlan nagyságában, ha tud
nád azt, hogy ő, aki forgatja a Napot és világok 
százezreit egymás körül, hogy azok soha össze ne 
ütközzenek és aki megtanítja a férget ősszel, ho
gyan temesse el magát, hogy tavasszal feltámadjon 
és aki intézi az emberek sorsát, aki napok és fér
gek között áll, — nem rettegnél a színe elé kerülni 
e szóval: Uram elküldtél, visszahívtál. Tőled jöttem 
el. Hozzád jövök vissza és mi e kettő között esett, 
azt Te tudod!" (Jókai)

Kedves Hallgatóim! Meghatároztam a jellem 
fogalmát, megismertük annak alkatrészeit, láttuk a 
jellem és jellem közötti különbségeket, a jellem- és 
istennélküli életnek sivárságát, úgyszintén a hittel 
telített élet eszményi szépségét. Talán megmozdult 
a belső énünk és lelkiismeretünk szava minket is 
az erkölcsileg jellemes ember fennköltebb élete felé 
ösztökél, de gyengeségünkben és tudatlanságunkban 
kérdezzük: hát mi az életnek többé-kevésbé elesettjei 
lehetünk-e és ha igen, hogyan jellemes emberekké?

Nézzék kérem, én egy igen egyszerű, de hat
hatós tanáccsal szolgálhatok. Tartsuk meg Isten és 
Egyházunk parancsait, hallgassunk lelkiismeretünk 
szavára, legyünk mindig hűek az igazsághoz!

Ha ezekhez, mint életünk vezérlő elveihez 
szigorúan ragaszkodunk és minden körülmények 
között, jó- és balsorsban, örömben és bánatban, 
szerencsében és szerencsétlenségben alkalmazko
dunk, nemcsak, hogy jellemekké, de még szentekké 
is lehetünk. Olyan feltételek ezek, melyeknek telje
sítésére a legegyszerűbb ember is vállalkozhatik, 
mint ahogyan találkoztam is már az életben nem 
egy egészen egyszerű szegény emberrel, aki nem 
végzett magas iskolákat, nem olvasott bölcs köny
veket, nem volt nagy látóköre és magas pártfogója 
és az igazán jellemes életre törekvők elé mégis 
bátran példaképül merném állítani.

Az Isten minden egészséges embernek adott 
józan észt, akaraterőt, igazságérzetet, minden em
berbe beoltotta a lelkiismeret szavát. Csak a jó
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szándék legyen meg bennünk, akkor megadja az 
ö kegyelmét is, melynek segítségével felemelked
hetünk az élet legszebb magaslataira, ahol nem 
tud bemo'cskolni bennünket a hétköznapok piszkos 
sara. Lelkileg müveit, gyengéd, finom, jellemes olyan 
ember is lehet, akinek elemi végzettsége sincs, de 
van nem egy olyan durva, modortalan, jellemtelen 
ember, akinek három diploma van a kezében.

Ha végig lapozzuk a magyar történelem lap
jait, azt látjuk, hogy a nemzetnek minden nagy 
jelleme, Szent Istvántól kezdve Apponyi Albertig, 
mind mély vallásosságot hordozott a lelke mélyén. 
Az idő rövidsége folytán most csak egyet, a ma
gyar történet egyik legeszményibb alakját, II. Rá
kóczi Ferencet emelem ki s azért'őt, mert ebben 
az esztendőben esedékes halálának 200 éves jubi
leuma. II. Rákóczi Ferenc, aki a hazának tett fel
becsülhetetlenül értékes szolgálataival a magyar 
nemzet minden egyes igaz fiát soha el nem múló 
hálára kötelezte és aki részt vett a legádázabb 
harcok forgatagában, a lelke mélyéig vallásos, sőt 
hátrahagyott vallomásai szerint az önmegtartózta
tásig hitbuzgó volt, aki az ö rodostói magányában 
a szerzetesek alázatos, istenfélő életét élte.

A legtökéletesebb életeszmény a vallásos élet
forma. Csak az üres kalász emeli büszkén fejét az 
égnek, míg a telt inkább lehajtja azt.

A mielőbbi legfőbb törekvésünk tehát az le
gyen, hogy közelebb jussunk Ahhoz, aki látja cse
lekedeteink legkisebb rugóit, belelát vesénkbe s 
nyitott könyv előtte szívünknek legelrejtettebb. titka 
is. Hozzák le a börtön sivár falai közé az Istent s 
akkor mindjárt' elviselhetőbbé lesz számukra az 
annyira rettegett magány is. Vallásosságuk azonban 
ne merüljön ki képmutató szemforgatásban, mert 
az Isten keresése és szeretete éppen olyan termé
szetes valami, mint amilyen pl az egészség. A hit
nek lelkünk mélyéből kell fakadnia és nem a lát
szatra, hanem gondolkozásunkra, szavainkra és 
cselekedeteinkre kell hatást gyakorolnia. Isten és 
Egyházunk tanításán kívül a fák növésében, a csil
lagok hullásában is tanuljuk megismerni az Isten 
hatalmát és a természet alkotó erejét. Tanuljunk 
meg hinni az emberiségben, a hazában, a menny
országban! Ne felejtsék el, hogy nemcsak minden 
jótett, de még minden jobb gondolat és nemesebb 
érzés is meghozza jutalmát, legalább azáltal, hogy 
jobbá tesz bennünket.

Odakünn tavasz van. Eltűnt a tél hava, fel
engedett fagya s a felszántott termőföld készséggel 
fogadja méhébe a jövendő új élet magvait. Meg
újul a határ, rügyeznek a fák, fakadnak a bimbók. 
Igaza van Andersennek, a nagy mesemondónak: 
„A tudós salabakterek elsárgulnak, míg a termé
szet könyve minden évben új kiadást ér.“ A nap
sugár megtanítja a lelket arra, hogyan kell ragyogni, 
a virág: hogyan kell mosolyogni, a nagy természet: 
hogyan kell hinni. Csak rajtunk múlik, mi is új 
életet kezdhetünk. Nincs az a mélység, melyből ne 
lehetne felemelkedni és jobb kicsinyen kezdeni és 
nagyon végezni, mint megfordítva.

Komolyan tegyenek ma szent fogadalmat a 
javulásra s ezt a fogadalmat azután tartsák is be.

Nehéz lesz az út, először bizonytalanul és el- el
bukva, csak lépésröl-lépésre juthatunk előre. Nagy 
igazság az, hogy nem erővel, hanem kitartással 
lehet nagy dolgokat létrehozni. A fogház csendjét, 
a sokszor majdnem elviselhetetlennek tetsző magá
nyát használják fel arra, hogy visszapillantva ed
digi életükre, állapítsák meg komolyan: mi volt az 
a rossz, mely kit-kit idehozott s idáig juttatott? 
A túltengett szenvedélyek, a rossz társaság, vagy 
az erkölcstelen könyv, avagy az istentelenség? Ha 
ezt megállapították, ha tudják a baj okát, ez már 
fél siker, mert akkor azt a rosszat a jövőben egy 
kis akarattal kerülni fogják.

Ne felejtsék el azt sem, hogy minden élet 
tanulság a többi élet számára. Az igazi tragédiák
nak a színműírók — még a legjelesebbek is — 
csak másolói, mert azok mind az életnek szülöttei. 
Legtöbb ilyen élettragédiának pedig jelentős, a leg
többször végső állomása a börtön.

Kiki necsak a saját maga, hanem letartózta
tott társának sorsából is vonja le a tanulságot. Más 
kárán tanul az okos — tartja a közmondás.

Sőt tovább megyek. Még a jellemtelen ember
től is lehet tanulni. Ha látunk tőle olyat, melyet 
helytelenítenünk kell, rögtön és komolyan határoz
zuk el, hogy az ilyent úgy gondolkozásunkban, 
mint cselekedeteinkben kerülni fogjuk.

Kedves Hallgatóim! A mai börtönrendszernek 
nemcsak a megtorlás, hanem a javítás is a célja. 
Ez utóbbi célt óhajtottam én is szolgálni akkor, 
amikor megismertetni iparkodtam a jellemes embert 
és pedig erőteljesebben ennek azt a fajtáját, ame
lyik az emberi létet az örök élet távlatába íveli át. 
Ha az itt elhangzottak nem lesznek pusztába kiáltó 
szavak, akkor mi magunk úgy írjuk meg a sorsun
kat, ahogyan azt a jó Isten is megírta volna s 
akkor a szó nemes értelmében leszünk mi önma
gunknak és a gondjainkra bízottaknak urai, Iste
nünknek és hazánknak hűséges szolgái!

„Éjre nappal jő, télre nyár,
Felhők nyomán kél a sugár.
A rossz jóra fordul idővel,
Csak föl a fővel!“

Mese az elégedetlen kis harangról.
A kis harang ott függött a templom tornyában 

az öreg harang alatt. Vasárnapi hajnalokon, kis 
mise előtt kongatták meg csupán — de hát ki jár 
hajnali misére vasárnapon?

A nagymisére már a komoly, mélyzengésü 
öreg harangot szólaltatták meg. Erre aztán a temp
lomba özönlött az egész falu népe, cifra ünneplő
ben, imakönyvvel és szagos rozmaringgal a ke
zükben. Ilyenkor a kis harang majd megrepedt az 
irigységtől. Hangosat kondulva felfohászkodott:

— Uram, Istenem, hát ez a pöffeszkedö nagy 
harang mindig itt lesz fölöttem? Add már, hogy 
én is gyakrabban szólalhassak meg!

A jó Isten, aki megérti az emberek imáját, 
az állatok hangját, de még a szél suttogását is, 
megértette a kis harang követelődzését is. össze
ráncolta a homlokát; haragudott nagyon.
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— Jó! van hát, ezentúl gyakrabban szólhatsz!
Ezen a télen történt, hogy a sekrestyés e^y-

szercsak beállított a tisztelendő úrhoz.
Tisztelendő uram, kinn a temetőben meg

repedt a lélekharang. Úgy látszik, a rettenetes fagy 
repeszthette meg. Mi lesz most már, instálom? -

A tisztelendő úr elgondolkozott, de aztán fel- 
derült az ábrázata:
, Lehozatjuk a toronyból a kis harangot.

Úgyis fölösleges, csak vasárnapi hajnalokon szól, 
éppen, hogy ne lógjon ott hiába. Majd kivisszük 
azt a repedt helyébe lélekharangnak.

Úgy is történt. A kis harangot leemelték, ta
licskára telték s kivitték a temetőbe. Ott az egy
szerű haranglábról leemelték a beteg harangot s 
helyébe tették az elégedetlen kis harangot.

Korán beesteledett. A köd fehér dérré fagyott 
a fákon, csupa dér és jég lett minden. A kis ha
rangot most nem védték a torony vastag falai. 
Szabadon járta át formás testét a fagy s mikor 
kínjában elsírta magát, ráfagyott a könny is. A szi
laj szél belé-belékapott s ilyenkor dideregve felsírt:

— Kling-klang! Jaj-jaj! . . .
De a kegyetlen szél csak mulatott rajta és 

cibálta tovább.
*

Most már sokszor megkongatták. Szavára ki 
is vonult a falu népe, ünnepélyesen. De ez sem 
tetszett a kis harangnak Mindenki feketében jött, min
denki sírt. Akis harang megint a jó Istenhez fordult: 

— Nem így gondoltam én ezt, Uram! Én 
a Te házadban szeretnék szólni, a nagy harang 
helyett! Ne sírjanak, ha engem hallanak, hanem 
teljék meg a szívük áhítatos örömmel!

A jó Isten felhőtrónusán még jobban össze
ráncolta a homlokát.

Telt, múlt az idő, nyárra azután kitört a nagy 
háború. A férfiakat mind elvitték katonának s aki 
otthon maradt, odaadta aranyát, ezüstjét, minden 
értékét, mert a háborúviselés sok pénzbe került. 
De rákerült a sor a bronzra, rézre is, mert fogy
tán volt az ágyú. így sorozták be az öreg haran
got is, ágyúöntéshez. A falu asszonyai, leányai, 
sírvafakadtak, mikor elvitték, de niég. az otthon 
maradt öregemberek is.

Végre teljesedett a kis harang vágya; ő ke
rült az öreg harang helyébe. Ö hívta a falu meg
gyérült népét istentiszteletre. De bizony most sem 
örült neki senki, továbbra is csak síró embereket 
látott s az is, aki nem sírt, fitymálva jegyezte meg:

— No, ez is harang?
A kis harang szíve összeszorult a keserűségtől. 

Hát néki senki sem örül soha? Szinte boldog volt, 
hogy új ágyúkra volt szükség és eljöttek érte is.

Hamarosan takaros kis ágyúcső lett belőle 
s egy lövészárok fedezékéből dugta ki ásítva a 
torkát. A katonák igen jól bántak vele, niegkene- 
gették olajjal s ha hűvösre fordult az idő, be is 
takarták. Egyáltalán, a katonák vidám fiúk vol
tak, sokat énekeltek, tréfáltak.

— Hát ez az egész háború? — csodálkozott 
az ágyúcsővé vedlett kis harang. No de hát elég 
hamar megtanulta, mi is az a háború!

Nyirkos őszi hajnalon megszólaltak az ellen
séges ágyúk. Nosza, kitört erre a zenebona! A 
takaros új kis ágyúról lehúzták a pokrócot, meg
töltötték és elsütötték. Iszonyú forróság járta át a 
fényes ágyúcsövet, fel is nyögött:

— Jaj, jaj, hát engem hol a fagy dermeszt, 
hol a tűz éget? Nem bánnám már, ha újból 
harang lehetnék, hacsak kis harang is, hacsak egy
szer szólhatnék is egy héten!

Ahogyan így siránkozott, egyszerre csak iszo
nyú robbanás reszkettette meg a levegőt. A tüzes 
üdvözlet szétvetette a kis ágyút s a szegény ágyúcsö
vet kiröpítette a lövészárokból. De az már nem 
érzett semmit, mert elájult. Sok-sok ideig hevert a 
réten, füstösen mocskosán. Már félig belepte a sár, 
mikor két katona bandukolt át a réten. Szólott 
az egyik:

— No hála Istennek, végre kis szabadságot 
kaptunk mi is. Bár úgy mondják, most már ha
marosan vége lesz a háborúnak.

--  Reméljük, vége lesz addigra, mire a mi 
szabadságunk lejár.

— A kis ágyúcsö boldog volt, hogy végre 
emberi hangokat hallott s elkezdett reszketni az 
örömtől.

A katonák éppen mellette mentek el. Az 
egyik lehajolt hozzá.

— Nézd csak, kis ágyúcsö. Bizonyára ezt is 
harangból öntötték. Írják hazáiról, hogy a legtöbb 
falunak nincs már harangja.

— Mit akarsz ezzel? — kérdezte a másik. — 
Hiszen ez nem elég egy harangra! Egy harangra 
valót meg el se tudnánk cipelni! örüljünk, hogy 
magunk hazamehetünk.

De az a katona, aki először vette észre a kis 
ágyúcsövet, felvette a földről mégis. Az meg sikol- 
tani szeretett volna az örömtől. Amíg a földön he
vert, a sok piszoktól, sártól nem ismerte meg a 
két embert; de most jól látta, hogy bizony a ta
nító úr az, meg a jegyző úr, abból a kis faluból, 
ahol ö elégedetlen kis harang volt. Oh, ha egy 
szegény, megnémult kis ágyúcső könyörögni tudna!

De a tanító úr szíve megérezhette a hangta
lan rimánkodást.

— Mégis hazaviszem, pajtás..Templomha
rangnak kevés lesz ugyan, de az- én iskolámnak 
éppen megfelel.

Nagy üggyel-bajjal el is hozatta a íanitó úr. 
A harangöntö aztán olyan takaros kis harangot 
öntetett belőle, hogy öröm volt ránézni.

Reggelenként biztatóan fogadta az álmos gye
rekeket és vidáman hívta őket az udvarra a tíz
perces szünetek előtt. Most már bőven volt része 
csengő kacajban, vidám hancúrozásban! így lett 
az elégedetlen, nagyravágyó kis harangból a világ 
legelégedettebb harangocskája._______________

Világ folyása.
Az iparos nyugdíjegyesület. A napokban 

vármegyei iparosgyülés volt a szolnoki ipartestület
ben, melyen a szolnoki és szolnokmcgyei iparosokon 
kívül az IPOSz, Debreceni Kereskedelmi és Ipar
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kamara, Békéscsaba és Nyíregyháza küldöttei is 
megjelentek. A napirend tárgyát az általános iparos
problémák képezték, de a legnagyobb érdeklődést 
az iparosok nyugdíjügye váltotta ki, mely már több, 
mint 30 éve foglalkoztatja az iparostársadalmat és 
az illetékeseket.

Kádár Elek előadó ismertette a tervezetet.
A tervezet szerint a megalakult nyugdíjegye

sület székhelye Szolnok, működési területe Magyar- 
ország.

A kisiparosság bevételéhez legcélszerűbb a 
bélyeg útján való tőkegyűjtés, mert akkor és annyit 
vesz az iparos tag, amennyit akar. Az iparostöke 
gyűjtéséhez lényeges segítőeszköz az, hogy a ke
reskedők és gyárosok az iparos tagoknak, úgy az 
üzemi, mint háztartási szükségleteinek bevásárlása 
után a kifizetett összegből l ‘/s%-os visszatérítést 
(kasszaskontót) adnak nyugdijbélyegek formájában, 
mely bélyegek egyben nyugtául szolgálnak az egye
sülettel szemben.

A bélyegeket az iparos tagsági könyvecské
jébe beragasztva gyűjti s ha az megtelt, beviszi az 
egyesületbe törzskönyvezés végett.

A nyugdíjegyesület által kibocsátott bélyegek 
hárommal osztható címletekben készülnek, mert 
minden bélyeg két szelvénnyel van ellátva, hogy 
a kereskedő ezen szelvényeket viszont értékesít
hesse a nagykereskedő, illetve a gyárossal szemben 
és így az a l ‘i»°/o, amit az iparos kapott, ’/*—V/o-ra 
osztható a kereskedő, nagykereskedő és gyáros között

Az iparosnak ebben a tekintetben csak egy 
dolga van, gyűjteni ilyen bélyeget minél többet, 
akár készpénzért veszi a trafikban, akár a keres
kedőtől kapja, — az javára annyi befizetést jelent 
a nyugdijegyesület pénztárába.

A bíborosok kollégiuma Pietro Gasparri 
és az angol Francis Bourne érsekek halála folytán 
hosszú idő óta a legalacsonyabb létszámot érte 
el. A teljes létszámot jelentő hetven helyett most 
mindössze ötvenketten viselik a római katolikus 
egyház legfőbb méltóságát, a bíbort és így ösz- 
szesen tizennyolc az üresen maradt helyek száma 
a szent kollégiumban.

A bíbornoki testület tagjai között, ami ritkán 
szokott megtörténni, most egyenlő arányban van
nak az olasz és a külföldi bíborosok. Az idegen 
nemzetek élén Franciaország áll hat bíborossal. 
Utána következik az északamerikai Unió négy, Né
metország és Spanyolország három-három, Len
gyelország két bíborossal. Angliának még nem 
régen két bíboros érseke volt, Gasquet és Bourne, 
jelenleg nincs egy sem.

A bibornok-választó consistorium összehívá
sát a legközelebbi időre várják. Ezen a consisto- 
riumon történik döntés a westminsteri érsekség 
és ezzel együtt az Angliát feltétlenül megillető bí
bornoki méltóság betöltésében. Ugyancsak ki kell 
nevezni Gasparri bíboros utódát az új camerlengo-t 
is. Ha ezt a méltóságot a már meglevő bíborosok 
közül kapná valaki, akkor ki fognak nevezni egy 
új olasz bíborost is. Délamerikában már régebb 
idő óta várják a buenos-ayresi érsek, Monsignore 
Copclla bíbornoki kinevezését, de erre most alig

ha fog sor kerülni. A legutóbbi, 1933 márciusában 
tartott titkos consistoriumon már megtörtént két új 
olasz bíboros kinevezése, de ezek beiktatása a szent 
kollégiumba csak akkor történik meg, amikor ne
vüket a pápa a consistorium nyílt ülésén is pro- 
nunciálja. Ez a két új bíboros, a hírek szerint, 
Tedeschini érsek, a spanyolországi nuncius és 
Monsignore Camillo Caccia-Dominioni, a pápai 
kamara magistere.

Dr Nagy Jenő debreceni kollégium i ta 
nár m adártan i ku ta tóú tja  a  Jeges ten g er p a r t
vidékén. Nagy Jenő dr debreceni református kol
légiumi tanár, a madártannak immár harminc év 
óta elismert búvára, képviselte a magyar tudomá
nyos intézményeket a tavalyi nyári oxfordi, nemzet
közi madártani krongresszuson. Oxfordi utazását 
összekapcsolta már régebben tervezett és részletesen 
kidolgozott északi kutatóút kivételével. Angliából 
Hollandián és Dánián keresztül Norvégiába utazott, 
fel egyenesen a Jeges tenger partvidékére, Európa 
legészakibb tájaira. Ott az északi lakatlan zord szi
getek és félszigetek belsejébe hatolt be, hogy 
felkeresse azokat ,a sarkvidéki madárfajokat, ame
lyek őszi és téli vonulásuk alkalmával elszállnak 
Európa déli részeire, sőt hazánkba, ilyen alka
lommal a Varanger félsziget járhatatlan belsejében 
norvég halászkísérője és vezetője cserben hagyta,

' mert nem bírta tovább a kőtörmeléken való mászást, 
azonban tovább folytatta útját Nagy Jenő és szi
lárdan megmaradt eredeti tervénél, hogy a Varanger 
félsziget belsejét és az ottani tengerszemek madár
világát felkutassa. Erős akarata győzött és ő a szinte 
járhatatlan gleccser-törmelékeken tovább folytatta 
útját. Minden lépése veszedelmes volt és mégis 
negyvennyolc óráig tartó, szinte reménytelen bo
lyongás után, véres lábbal, holtfáradtan, de mégis 
épen kijutott a félsziget keleti partjára a tengerhez. 
Küzdelmei és fáradsága nem volt hiábavaló, mert 
elérte célját, értékes megfigyeléseket végzett olyan 
kietlen, embernemjárta tundra területeken, ahol az 
ott fészkelő sarki madárfajok az embert nem is 
ismerik. Nagy Jenő dr felkereste és részletesen 
tanulmányozta a legnagyobb norvég madárhegye
ket is, amelyek közül egyet, 1888-ban Herrman Ottó 
is felkeresett.

Nagy Jenő dr az első magyar ember, aki az 
európai Jeges tenger partján madártani kutatásokat 
végzett, mert Herrman Ottó és Chernél István jóval 
lejjebb, Kromső környékén kutattak és Herrman Ottó 
a Jeges tenger partján csak Svaerholt madárhegyét 
kereste fel huszonnégy órára. Nagy fáradtsággal 
megtett hosszú útjának eredményeit már hazajövet 
nagy elismeréssel fogadták finn és német tudósok, 
itthon pedig az egész magyar szakirodalom, de a 
tudós tanártársait magában foglaló Országos Közép
iskolai Tanáregyesület is nagy lelkesedéssel fogadta.

Túlbőséges étkezés után bekövetkezett 
halál. Rendszerint beteg emberek szoktak bőséges 
étkezés után hirtelen meghalni. Előfordul azonban 
olykor, hogy látszólag teljesen egészséges embereket 
ér ilyen körülmények között hirtelen halál. Ezek 
legtöbbször a kiadós étkezés után megerőltető mun
kát végeztek. Ilyen halál éri azokat az egyéneket,
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kik a távúszást megelőzőleg alaposan belakmároz- 
tak. Különös körülmények között halt meg hirtelen 
egy svájci katona, aki fárasztó menetelés után este 
fogadott bajtársaival, hogy a rendes vacsorán kívül 
még megeszik egy kiló kenyeret. A farkasétvágyú 
rekruta fogadását be is váltotta és a kenyérre sok 
vajat kent, még ráadásul jó néhány darab cukrász- 
süteményt is elfogyasztott. Éjjel szobatársai arra 
ébredtek, hogy barátjuk erősen hörög. Megrázták 
egy kicsit, mire elcsendesedett. Reggel öt órakor 
holtan találták ágyában. Az egyébként jól fejlett 
húszéves emberben boncoláskor feltűnően nagy 
„csecsemőmirigyet1' (thymus) és erősen fejlett nyi
rokrendszert, igen szűk aortát, valamint fejletlen 
mellékveséket találtak. Valószínű, hogy a hasi szer
vek nagyon erős emésztési vérbősége a konstitu- 
cionálisan nem tökéletesen kiegyensúlyozott vérke- 
ringésirendszer elégtelenségét idézte elő. Valóban 
a boncolás az agyvelő és a szívizom nagyfokú vér- 
szegénységét mutatta.

D élután is lehet m ár házasodni Angliá
ban. Eddig Angliában egyházi esküvőt legfeljebb 
délután 3 óráig lehetett tartani. Az angol egyház 
most azzal a meggondolással, hogy sok dolgozó 
ember csak délután szabad, elhatározta, hogy meg
engedi az egyházi házasságkötést délután is, 3 és 
6 óra között. Azt hitték, hogy ezzel az engedmény
nyel a házasságok szaporodni fognak. A News 
Chronicle munkatársa a rendelet érvénybelépésének 
első napjaiban végigjárta a londoni templomokat 
és megállapította, hogy a 3 és 6 óra közötti há
zasság lehetősége nem gyakorolt különös vonzerőt 
a házasulandókra: ugyanannyian kötöttek házas
ságot, mint eddig.

B ura  Károly em léktárgyai a  tö rténeti m ú
zeum ban . Nem régen tette le örökre a vonót ke
zéből a melegszívű cigányprímás, Bura Károly, aki 
a régi nagy prímások közül való volt. Elment sze
gény Bura Károly, akinek nyirettyűje alatt olyan 
szépen sírt a magyar nóta. Tudvalévőén Bura hős 
katona is volt és több kitüntetést is szerzett a harc
téren. De kapott kitüntetéseket nemcsak zenever
senyeken, hanem a társadalmi élet egyéb terüle
tein is. Hátrahagyott emléktárgyait most átvette a 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Osztálya meg
őrzés céljából. Kitüntetéseket, a nagy ezüst vitéz- 
ségi érmet, a kis ezüst vitézségi érmet, gyönyörű 
ezüst lantot, rengeteg jelvényt, oklevelet, emléklapot 
és végül egy költői szív kedves megnyilatkozását, 
Bura Károly nótáskönyvét. Bura Károly nótái ma 
is élnek a szivekben s ha elmennek azok is kik 
még hallották hegedülni, megmaradnak az emlék
tárgyak a múzeumban és hirdetik egy nagy cigány- 
prímás emlékét...

Az én anyám.
Az én anyám egy sápadt, szomorú nő, 
Ki csak sírni tud, átkot mondni soha. 
Kit ha véresre korbácsol is a sors, 
Mint szelíd galamb nyögdel kínjaiba,
Ő csak imázni tud, átkot mondni soha. 
Szeme mély tengerét ha nézem:

Krisztust látom járni a habokon,
Ö tartja fönn rengő kis sajkáját 
A bősz hullámokon.
Szíve oltár — rajta kínok tüze ég:
Égbenyúló áldozati láng.
Az áldozat s az áldozó egyszemélyben ő: 
Sápadt arcú, bánatos anyám!
A gőgös idegen megveti,
És csak szürke pór asszonyt lát benne 
Pedig hősnő, igaz, nagy és nemes —
Királyi a lelke!
Az én anyám egy sápadt szomorú nő,
— Ki csak szeretni tud, gyűlölni soha. —
Kit ha véresre korbácsol a Sors,
Mint szelíd galamb nyögdel kínjaiba,
O csak imázni tud, átkot mondni soha!

Varga Béláné.

fü Hasznos tudnivalók. j ||
Hogyan születik a  sa jt?  Ez is kérdés? — 

méltatlankodik az olvasó. Természetesen tejből. 
Hiszen ezt mindenki tudja. Megengedjük. De ez 
nem felelet a felvetett kérdésre. Mert az úgy szól: 
hogyan születik a sajt és nem úgy, hogy miből. 
Az igaz, hogy tejből születik. De a dolog hogyanja 
és mikéntje már nem ilyen egyszerű.

Mingyárt azon kezdhetnők, hogy a sajt volta
képpen nem is tejből születik. Hanem — takar
mányból. Abból a növényi élelemből, amin a gazda 
tejelő teheneit tartja. Minden gazdász és élelmi
szer-szakértő tisztában van vele, hogy a sajtgyár
tás nem a tejnél kezdődik, hanem már jóval előbb. 
A sajtgyár első és talán legfontosabb munkaterme: 
a tehénistálló. Aki arra számit, hogy jószága jó te
jet és kifogástalan sajtot adjon, annak legyen 
gondja a helyes takarmányozásra. Mert a takar
mány minősége érzékenyen befolyásolja a tejtermé
kekét. Ha ázott szénát, füllesztett takarmányt, régi 
répaszeleteket kap a jószág, a tejéből készült sajt 
kellemetlen, savanyú ízű lesz. Szóval még a tehén
től sem várhatjuk el, hogy megelégedésünkre szol
gáljon, ha ő maga nincsen velünk koszt dolgában 
megelégedve.

Maga a tej, ahonnan a tulajdonképpeni sajt
gyártás kiindul, eszerint csak közvetítő anyag. Az 
állati szervezet, Istennek ez a csodálatos vegyigyára, 
a bekebelezett növényi táplálékból, bonyolult folya
mok révén kazeint termel. A sajtgyártás lényege 
már most az, hogy ezt a kazeint kivonják a tejből. 
Erre szolgál az oltó. A kémikus fennhéjázóan di
csekszik, hogy fából szeszt és cukrot, levegőből 
műtrágyát és kenyeret tud gyártani, arra azonban 
képtelen, hogy mesterséges úton hozza létre azt a 
mindennapi és mégis rejtélyes anyagot, amely meg
akasztja, kicsapja a tejből a sajtképző fehérjét, a 
kazeint. Ezért az oltót ma, a széncseppfolyósítás 
és a mesterséges drágakövek korszakában is on
nan merítik, ahonnan Isten az emberek számára 
felhalmozta: a szopósborjú meg a juh gyomorfa
lából, sokszor még növényi anyagokból is. Ez ta
lán az egész gyártás legkényesebb művelete, mert
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függ a tej hőmérsékletétől, az oltó mennyiségétől, 
a tej minőségétől és számos más körülménytől, me
lyek liajszálpontos összehangolása hozza meg a 
kívánt eredményt. Az eredmény pedig abban mu
tatkozik, hogy a többezer literes tejesüstben a meg
alvadt sajtfehérje bizonyos idő múlva félig szilárd 
tömeggé áll össze, melynek felszínére tiszta savó 
szivárog fel. Ezzel az oltás művelete befejeződött 
és jönnek a — kardok. Vagy esetleg a — hárfák. 
De nehogy furcsákat gondolj rólunk, szíves olvasó, 
sietve eláruljuk, hogy ezek a kardok nem az ellen
ség felaprítására valók. Hárfázni se igen szokás a 
sajtgyárban. Hanem így hívják, alakjuk után, azo
kat a különleges, nagyméretű vágómüszereket, ame
lyekkel a munkás a megalvadt sajttömeget kisebb 
darabokká szabdalja fel.

Amikor ezzel elkészült, akkor még vagy egy 
óráig alaposan kavargatják a sajtot, kissé melegí
tik is, aztán nagy vászonfelülettel, a sajtruhával az 
egészet kiemelik az üstből. A sajtruha rugalmas 
gumikeretbe van behelyezve; a munkás az üst 
fölé hajolva, kezével és szájával megragadja a ken
dő széleit, végigvonja az üstön és széleinél zacs- 
kószerűen összefogva, emelőcsiga segítségével a 
magasba húzza a súlyos terhet. Most a préselőgé
pek veszik át a szót, melyekben 24 óra alatt hat- 
nyolcszor egymásután nagy nyomás alatt sajtolják 
ki a kazeintömegből a savó utolsó cseppjeit. Köz
ben mindannyiszor megforgatják, „tisztába teszik," 
azaz új sajtruhába, míg végül maloinkönagyságú 
korongok alakjában napvilágra kerülnek a kész 
sajtdarabok.

Azaz dehogy is kész még! Először is még 
alaposan sózni kell a sajtot, hogy ellenállhasson 
a rothadásnak. És aztán hol maradnak a lyukak? 
Avagy el tudsz képzelni, nyájasnak mondott olvasó, 
lyuknélküli sajtot? Ugy-e ‘nem? Nos, ezeket a lyu
kakat, minden ellenkező vélemény és hiedelem el
lenére, nem kézzel fúrják egyenként a sajtmasszába, 
hanem gázokkal repesztik. A sajtot ugyanis liosz- 
szabb-rövidebb ideig érleltetni kell, hogy végbe
menjenek benne azok a vegyi átalakulások, ame
lyek a sajtnak jellegzetes ízét és aromáját biztosít
ják. Eközben keletkeznek a gázok, melyek felpuf
fasztják a sajttömeget és nyílásokat hasítva benne, 
eltávoznak. Nagy pincében, széles polcokra tor
nyozva, ezrével érnek a sajtkorongok — ki néhány 
napig, mint a puha, ú. n. krémsajtok (ezekben 
persze nem is képződhetnek lyukak), ki néhány 
hétig, vagy hónapig, mint az óvári vagy a trap
pista, mások azonban, mint az ementáli, egy esz
tendeig is pihennek a pincében, inig a sajtvizsgáló 
mester, aki próbametszetekből és a lapos tenyér
rel megütött korong „csengéséből" ellenőrzi az érési 
folyamat előrehaladását, végül élvezetre alkalmas
nak találja az árut.

.. .Hosszú az út, amig a tejből lassanként kiolva
dó, épenséggel nem étvágygerjesztő kazeintömeg szí
nes címkékkel díszített ízléses csomagolásban kijut
hat a gyár kapuján a világba, a fogyasztó asztalára.

Mire ügyel a gondos háziasszony? Agon- 
dos és takarékos háziasszony a mosdó- és mosó-

Nyomatott a váci kir. orsz.

szappant nem hagyja soká a vízben, mert az elázott 
szappan hamar elfogy. Hasonlíthatatlanul tovább 
tart a használat közben jól kiszáradt szappan. — A 
köröm- és fogkefét is kiszárítja hassználat után, 
akár a napon, akár a kályha nem tüzes szélén, mert 
különben hamar dohos szagot kap és szőrét hul
latja. — Vazelint, fogpasztát a tubus aljából kezdjük 
kinyomni, amint fogy belőle tartalmuk, szorosan fel
göngyöljük. Ha közben visszamaradna a tubusban, 
annak tartalma kiszárad, megavasodik, kárbavész.
— Ablakmosó és padlómosó ruhát, egyéb törlőt 
még akkor is beszegi, ha azt régi, használt fehér
neműdarabokból szabja; sőt gondosan meg is fol
tozza, mert különben használat közben kirojtosodik 
s nemcsak rövidebb ideig tart, de a foszlányok be
tömik a mosogató vagy kád lefolyócsövét. — Ab
lakot egyébként nagyon szépen lehet újságpapírral 
tisztítani. Fényesebb lesz, mintha ruhával töröljük.
— A gondos háziasszony a házi fehérnemű leg
kisebb szakadását rögtön megfoltozza, nehogy az 
tovább szakadhasson. Aki a ruhát mosás előtt javít- 
ja, kevesebb munkával ér célt._________________

Verses talányok.
1. Három betű csupán a nevem énnekem, 

Vizekben töltöm el egyhangú életem.
A húsomat sülve s főve meg nem vetik,
De nevem fordítva seholsem szeretik.

2. Szónak és szótagnak egyaránt egy vagyok, 
Húsz fokos hidegben mégcsak meg se fagyok, 
De sok, ki kellettnél többet vett belőlem 
Egy fok hidegben is megfagyott már tőlem.

3. Öt betűből állok, a tehén is teszi,
Mikor kint a réten a zöld füvet eszi.
S ha leírod, jobbra-balra olvashatod,
Értelmét akár így, akár úgy megkapod.

A számtan köréből.
4. Dani, Jani, Csicsi az erdőre mentek

És ott mind a hárman sok sok diót szedtek. 
Csicsi ötször annyit szedett mint a Dani, 
Daninál kétszerte kevesebbet Jani, 
Mindhármuké kitett egyszáztizenhetet 
Melyből Csicsi mindjárt meg is evett hetet 
— Beszámítva azt is, mit Csicsi megevett 
Mondjátok meg külön ki-ki mennyit szedett?

' ---- - " 1 ' —
Rejtvény.

— árkány, — lap, — árok, — jtó, — ózsa, — pület,
— erítő.

A hiányzó helyekre helyesen beírt kezdőbetűk, 
Budán egy nem rég fejlődésnek indult villanegyed 
nevét adják.
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