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Húsvéti hangulat.
Ha világ távolokból 
A nap beszél az emberértelemhez 
S a lélek mélyén fakadó öröm 
A fénnyel, nézés által egyesül:
Akkor gondolatok 
Vonulnak önnön magunktól 
A messze távolokba 
És összekötik tompán 
Az ember lényét a szellemléttel.

Steiner Rudolf.

A kereszt alatt.
Gondolatok Prohászka Ottokár róm. katli. püspök 
„Elmélkedések az Evangéliumból'' című művéből.

Ott állok magamban ... az Isten végtelen sze- 
retetének igézetében; lelkemet elfogja a könyörület 
s imádás mély érzése, szemembe könny gyűl; le
hajtanám fejemet, de a kereszt vonz, késztet, hogy 
nézzek rá; mert „rám néznek és sírnak"... Ígéri.

Mit adtunk Neked Uram, Neked, kit szeret
nünk és imádnunk kellett volna. Eljöttél és bar
langba szorultál; körülnéztél és Egyiptomba futottál; 
álruhában járó, faragó ács voltál. Egyszer indul
tunk eléd pálmaágakkal, s te sírtál; egyszer bíztad 
magad reánk, s Barabbást választottuk; egyszer 
akartunk koszorút kötni neked, s tövisből kötöttünk; 
egy arcképedet vettük, s az „Ecce homo" arca ma
radt ránk; egyszer tűnt föl, hogy anyád is van, 
s íme, Fájdalmas Anya lett belőle; egyszer kértél 
inni, s ecetet nyújtottunk. 0  ki hitte volna, hogy 
ez legyen köztünk sorsod, hogy ilyen legyen utad.

S most függsz itt, mint megfagyott imádság, mint 
megkövült kiáltó szó. Sok hegyen imádkoztál, de 
ezen a hegyen végzett imád az örök „bánat" kiál
tása. A végtelen nagy Isten bús haragjának éjje
lében megfagyott ajkadon a fohász. Nagy, szent 
az Úr, ki önfiának sem kegyelmezett...! mily rém- 
séges fölségbcn hirdeti ezt a kereszt! Emberek, 
féljétek az Istent s szeressétek Krisztust. Ezt kiáltja 
felétek, kiáltja a végkimerülésig. Ó, ha valamikor, 
hát ma halljátok meg szavát; esd, hogy kíméljétek 
s becsüljétek meg lelketeket.

Mélységesen meghat e megfeszített testen az 
egyetlen „dísz" a töviskoszorú. Dicsőség és sze
retet helyett az átok bosszújával koszorúzták . . . 
Mily átok: ez a bűn, a pokol, a gyűlölet átka. 
S ö ezt mind magára hárította, csak hogy minket 
ne sújtson. — Krisztus koszorúba kötötte az egész 
világra szóló átkot, hogy fejére vegye. Tövisko
szorú, pusztaságban égő csipkebokrunk, végtelenül 
édes és erős szeretet tüze lángol Benned, serceg, 
felcsap ... itt is hallom a szózatot: szent a föld 
ahol állsz; vesd le lábad saruit! De mennyire szent! 
S ez a mi Mózesünk nem ellenzi népe megváltá
sának misszióját, hanem meghajtja töviskoszorús 
fejét az Isten szent akarata, az áldozat szent tör
vénye alatt. Csipkebokrunk vagy keresztre feszített 
Úr Jézus, halványpirosak rózsáid, a Te szent se
beid, de a keresztfád ugyancsak tövises! Tövis is 
kell, szépség is kell, hogy a lélek kivirágozzék.

Jézus vérének áldása s ereje mély, szent titok. 
Megtörte szivét és kiöntötte utolsó csepp vérét, s 
„eltelt a ház a kenet illatával", eltelt vele az ég, 
a föld minden időkre. Oltáron áll e szent vér a 
Grál-kelyhe. Csak egy cseppet, Uram csak egy 
cseppet! Ez a tüzes vér, ez a véres tűz kiéget 
minden mérget, kínt, bűnt, halált! Minden cseppje

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

8. szám._____________________________ VI. évfolyam. 1935. Húsvét.
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örök tavaszt fakaszt lelkűnkben; ez az édes vér 
szomjat olt! Homlokunkon mint királyi kenet ra
gyog, mely elől kitér a bosszú és öldöklés angyala. 
Ajkon ez a vér örök mosoly. Szívben hősök vére. 
Mi volnék Nélküled, édes isteni vér? Mi volna 
nemzetségem, ha nem Te pezsegnél bennem, s 
mély átok sötétednék rajtam, ha nem a Te véred 
volna rajtam és testvéreimen?

„Atyám, kezedbe ajánlom telkemet!" Éj, kín, 
keserv, kereszt, gyalázat, halál felett felemelkedik 
Jézus lelke. Ez az ő győzelme, éneke! Ö a kereszt
ről Atyja kezébe leheli lelkét. A szenvedésből bol
dogságba, a Koponyák hegyéről örök dicsőségbe, 
sötétségből éjt nem ismerő világosságba, halálból 
virágos tavaszba lép. Nincs a világon ellentét na- 
nagyobb, mint a Kálvária és Krisztus lelke között. 
Ez ellentéteket hordja magában a hivő, bizó lélek, 
s hordja úgy, hogy egyszer kiegyenlíti majd azokat. 
Ez az ő győzelme.

Ez a mi halhatatlanságunk végső fohásza is: 
Lelkemet az égnek! Mély meggyőződéssel tudom, 
hogy lelkem halhatatlan. A kétkedő szenved, mert 
lehetetlen nézetbe fúrja magát. Ha minden hiú és 
semmis, akkor a halál gondolata nem bántana. 
A múlandóság csak oly lénynek kín, mely örökké
valóságra való! Érzem lelkemet! Semmi sem ké
pes az önmagába vonult, szabad lényt megfékezni; 
azzal a borzasztó kiváltsággal bír, hogy ellenáll
hat az észnek, a szeretet kérésének, a szépség bá
jainak, magának Istennek is, mert szabad, vagyis 
mert lélek. Lélek nélkül ez a nagy tény érthetet
len, nélküle kín, küzdés, komédia az élet. Lélek 
nélkül föl nem ismerjük magunkat, s félreismer
jük a létet s világot. Azért hiszek én halhatatlan 
lelket és örök életet. Az ember ésszerűtlennek 
látja a világot és önmagát; ha nem él örökké, nem 
tudja egyáltalában, hogy minek él. Itt úgy élek, 
hogy halálomban a halhatatlanság hitével elmond
jam én is: Atyám, ki megszabadítasz a gonosztól, a 
végleges haláltól, a legnagyob rossztól, kezeidbe 
ajánlom lelkemet.

Ádám és Krisztus.
írta: Ravasz László, református püspök.

Nincs vallás, amelyik ne hirdetné, hogy egy 
törzsből fakadt az egész emberi élet Egyetlen ős
atya áll a legnaivabb hit szerint is az eredet örök 
homályában. Tovább megyek. Nincs olyan bölcsé
szeti világmagyarázat, amelyik ne egy elvre vinne 
vissza minden életet. A legkülönösebb az, hogy a 
legújabb természettudományos elmélet: a fejlődés
tan is egyetlen őscsirából származtatja le az élet
nek ezer változatú őserdejét. Mindenik gondolatban 
egyetemes kényszer, ösztönszerű sejtelem nyilvánul 
meg: szükséges, hogy az életet földfeletti és törté
neti egységnek fogjuk fel. Mikor azután végigtekin
tem a sokféle magyarázati módot, mindeniknél mé
lyebb, igazibb, világosabb a bibliában megírt ki
jelentés, amely Ádámról, az első emberről szól: 
miként formálta Isten a világ koronájául s lehelte 
bele a maga lelkét. Megértem, miért lett az első 
ember; — örök ember; megértem azt is, hogy en

nek az első embernek életét egyetlen esemény tölt; 
ki — mely azóta minden életnek s vele az ember 
történetének legnagyobb örök eseménye: — a bűn
beesés. Ugyanis felségesebben és szemléltetőbben 
nem lehet kifejezni azt, hogy egy szabad és fele - 
löségteljes erkölcsi vonás, a bűn, miképp lehet az 
ember természetévé. Ezért az ember balsorsának hőse, 
szemléleti képe Ádám, „ki földből való, földi," kinek 
„ábrázatát hordozzák" minden Ádámhajtások, a 
mindenkori ember, míg a földön él. — Képzeljünk 
el egy ma teremtett vad olajfát, amit beoltott az Isten 
és elültetett. Azonban az első éjszakán kidobta ma
gából az élő nemes rügyszemet, amelyet egész ere
jével hordoznia kellett volna.

„Amilyen ama földi, olyanok a földiek is“ 
mondja Pál s ezzel elibénk tárja az ember örök 
tragédiáját.

Ezzel először is azt mondja, hogy: embernek 
születni annyi, mint végzetet hozni magával. Senki 
testi törvényein kívül nem élhet. — Másodszor azt 
jelenti ez a Pál ige, hogy „embernek születni annyi 
mint ideig-óráig életre kelni." Arról még lehet vi
tatkozni, hogy születünk-e, de hogy meghalunk az 
feltétlenül bizonyos. Nemcsak mi, mint személyek: 
de meghal az ember mint faj, mint a nagy élet
törzs egyik legékesebb ága.

Harmadszor az is benne van a páli igében, 
hogy az emberi élethez hozzá tartozik a bűn.

A három átok közül egy is elég, hát még mind 
a három együtt!

Az ember nem úgy hordozza lénye mivoltát 
mint a többi teremtmény, öntudatlan megelégedés
sel, hanem vágyik valami másra, jobbra. Emlék, 
vagy reményképpen él benne egy más, jobb, isteni 
életlehetőség.

Embernek lenni annyi, mint vágyakozni arra, 
hogy az ember több és más legyen, mint ember. 
Ádám-venyigének lenni annyi, mint esengni egy 
más, külömb élet rügyszeme, egy nemes ösgally után.

Nos testvéreim, itt vagyunk a húsvéti evan
géliumnál.

Az ember tragédiájának felséges megoldása 
a páli szó:

„Lön a második Ádám megelevenítő szel
lemmé."

A második Ádám: a Krisztus.
Ez azt jelenti, hogy Krisztus olyan őséletcsira, 

olyan egyetemes élő személyiség, akiből úgy bon
takozik ki egy másik, új isteni embertípus, ahogy 
kibontakozott Adámból a régi. Belőle születni, az 
ő hajtása lenni annyi, mint: szelleminek lelkinek 
lenni, amint ő is az.

Úgy függeni össze Istennel, ahogy ő függött 
össze vele: ismeretben, imádságban, harmóniában 
kivenni e rejtelmes létalapból mindazt, amit Ö vett 
és tett. Úgy gondolkozni amint ő, hasonló törek
vésekkel és akarattal bírni, adott esetben úgy érezni 
és tenni, mint Ö. Lelki emberré válni, amelyik be
oltódik, megfogan, nő és gyümölcsözik s annyi
szor lesz gazdagabb ahányszor inegcselekedte ezt. 
Diadalmas életet élni, amelyet nem tud elmetszeni 
a halál, mint ahogy nem metszi el a napsugárt 
a tükör, csak más síkba vetíti. A testi világból át
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származni a lelkibe, a mulandóból az örökkévaló
ságba, bűn világából a szentség világába, a bol
dogtalanság világából, egy boldog világba.

Ádám is kezdet, Krisztus is kezdet. Minde- 
nik más-más világteremtés s nézzétek, itt a leg
mélyebb a húsvéti evangélium: ez a két kezdet, 
ez a két teremtés nem két külön barázda, két egy
mással össze nem függő élettörzs. Krisztus mint 
az új élet rügyszeme, az Ádám törzsbe oltatott be. 
Nem úgy volt, hogy a vad olajfa mellé Isten plán
tált egy szelíd olajfát s rájuk bízta, hogy vívják 
meg a harcot, hanem a szelíd olajfát beoltotta a 
vad törzsébe. A szelíd pedig mindenben hasonló 
a vadhoz,r csak új benne az ö nemessége.

Az Ádám lényege a megromlott természet volt 
és átka a halál, ezt kellett megváltani. Krisztus 
ezt nagypénteken végezte el, midőn az ő emberi 
mivoltának összes szenvedéseit, önkéntes áldozat
ban bemutatta Isten előtt. Meghalt és eltemetteték, 
benne meghalt és kettémetszetett az ősi Ádám törzs. 
De a húsvéti feltámadásban felmosolygott az új 
rügyszem: Krisztus.

Valakitől azt kérdezték egyszer, melyik ese
mény volt a világon a legfelségesebb látvány? A 
teremtés, felelte. — Ennél csak az nagyobb, mikor 
az embernek, az örök Ádámnak életéből húsvét 
hajnalán feltámadott Krisztusban megfogant és ki
hajtott az új lelki emberiség csodafája.

De reád nézve még nagyobb esemény az, 
hogy tebenned is megfogant az új élet s máso
dik Ádám nagy Lélekfájának egyik duzzadó rügy
szeme lehetsz.

A kereszténység csúcsfokát a húsvéti evangé
liumot mely az isteni kijelentések legmagasabb 
pontja, csak bizonyos távolságból lehet egész nagy
ságában felfogni és értékelni. Azt, hogy a halál nem 
az utolsó szó és hogy az élet nagyobb mint a 
halál, minden idők embere vallotta, csak a síron- 
túli életet hitték különbözőn. A keresztény tanítás 
szerint az igazi élet csak odafenn van, a földi élet, 
csak pitvara, küszöbe, de nélkülözhetetlen feltétele 
és kezdete. Az igazi élet az örökélet, az élő Istenben 
való személyes és teljes részvét. Mikor azt mon
dom: Tudom, hogy az én Megváltóm él: erről 
teszek tanúságot.

A húsvét a kijelentés koronája.
Krisztus győzött, istensége kicsapott a halál

ból, mint a gránátakna az avar levelek alól. O az 
kinek teljes hatalom adatott mennyen és földön.

Húsvét a hit koronája.
Nem rémít halál, nem reménytelen a sir, nincs 

összetört élet, ha tudom: hogy az én Megváltóm él.
Húsvét a vigasztalások koronája.
Tudom. Úgy ismerem mint a napot. Reám- 

özönük millió sugara, nagy áldott jelenvalósága s 
amíg fürdőm benne, tudom, hogy télre, halálra jön 
a tavasz ezer csodáival.

Krisztus, ki vagy nap és világ: lelkem issza 
feltámadásod hajnali fényét s egész lényem énekli 
az élet .himnuszát:

Tudom, hogy az én Megváltóm él!

Húsvét.
Megjelent az üdvözítő kegyelem,
Hogy már senki bűn szolgája ne legyen. 
Rabságomnak rút bilincsét ledobom,
Élek én már Krisztusomnak szabadon.
Megjelent az üdvözítő kegyelem,
Hogy, aki hisz, halálfia ne legyen.
A haláltól nem rettent már félelem, 
Mindörökre Krisztus az én életem.
Megjelent az üdvözítő kegyelem,
Zengjen a hír völgyeken és hegyeken. 
Visszhangozzák szigetek és tengerek! 
Halljátok meg, halljátok meg emberek!

Vargha Tamás.

Négy hónapig a déli sarkon.
A Byrd-expedició hírszerző tisztjének szikratávíró 

jelentése a sarkvilágról.
Newyork, április hó. 

Ötvenöt emberrel, 1933 szeptemberében, Bos
tonból kelt útra Byrd tengernagy s 1934 január
jában érte el a délsarki Kis-Amerika földjét. Az 
expedíció célja az volt, hogy a délsarki területek 
rajzát kartografiailag felvegye, a meteorológiai vi
szonyokat megvizsgálja és az emberi szempontból 
értékes természeti kincseket felkutassa. Byrd ten
gernagy utóbb az expedíciótól elvált s hosszú hó
napokat a föbázistól 200 kilométernyire egy ma
gányos megfigyelő-kunyhóban egyedül töltött. Rá
diókészüléke egy nem várt baleset következtében 
elromlott s hirt sem tudott adni magáról. Barátai 
már elveszettnek hitték. Roppant fáradságos kuta
tás után végre sikerült Byrdöt megtalálni s nem 
a legjobb egészségben az Egyesült Államok terü
letére szállítani. Az expedíció többi tagja nemré
giben érkezett vissza Amerikába. Charles J. V. 
Murphy, az expedíció hírszerző tisztje, még útköz
ben, szikratávíró útján drámai jelentésben számolt 
be a sarkon átélt idő egy részéről, a négyhónapos 
sarki éjszakáról.

Rádió, mikroszkóp — bika.
„Két hónappal ezelőtt láttuk utoljára a na

pot, s még két hónap eltelik, amíg tőlünk északra, 
a „Barrier" gerince fölött a nap lángoló peremét 
megpillantjuk — így kezdődik a jelentés. — A 
hatalmas szél egész nap hordta ránk a havat, 
amely itt úgy szúr, mint a forró homok. Szállá
sunkat elhagyni valósággal életveszélyt jelent. Mint 
a vakondokok csúszva-mászva, meggörnyedve já
runk a téli szállásainkat öszekötö tárnákban.

így élünk a déli sarkvidéken, melynek terü
lete nagyobb, mint az Egyesült Államok és Mexikó 
együttvéve. Az ember azt hinné, hogy itt aztán 
mindenkinek megvan a mozgási lehetősége. A leg
szabadabbaknál is szabadabbak vagyunk. Holott 
körülzár bennünket az acélnál is keményebb jég, 
s egymásra zsúfoltan tengődünk cellaszerü szűk 
helyeken, melyeket régóta eltemetett a fehér hó 
rengeteg tömege. Erről a kontinensről nem mene-
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kiilhetiink; a lenger olyan, mint a vas. A világ 
egész tengeri hadereje sem tudna bennünket fog
ságunkból kiszabadítani. Csak a munka .segít, hogy 
egymás terhére ne legyünk. A tüzelővel való ta
karékosság kedvéért szorosan egymás mellett élünk. 
Egyikünk sem húzódhatik el a másiktól.

Kis-Amerikának van villamos világítása, vil
lamos telepe, rádió leadója és vevője, traktorja, 
repülőgépei, kutyafogatai, javító műhelyei, kutya- 
barakja, szükségkórháza, orvosi állomása, időjárás 
megfigyelője, olvasószobája, három konyhája, egy 
fiatal bikája, mikroszkópjai, esztergapadjai, egy 28 
emberre berendezett étterme, amely mozivá alakít
ható át az egész tábor számára, egy szélhajtotta 
villamosfejlesztője, két fiatal macskája és egy pos
tahivatala.

Az élet elviselhetetlen volna, ha nem nyúj
tana megkönnyebbülést a mindennapi munka. 
A villanylámpák fényében múló órákat lármával 
tölti be a kalapácsok kopogása, a fűrészek zizze- 
nése, az állandóan tökéletesített új mechanikai 
szerkezetek zúgása. Az ebédlő műhellyé alakult át. 
Itt készülnek a tavaszi expedícióra szánt szánok, 
itt javítjuk az edényeket s próbáljuk ki a külön
böző fa- és fémanyagok könnyűségét és ellen
állóképességét. A hálófülkék padlójába kis szikra
távíró-szerkezeteket építünk, hogy tavasszal minden 
kutató-csoport állandó összekötetésben maradhas
son Kis-Amerikával. Varrógépek zakatolnak reg
geltől estig. Szőrméket varrunk a ruhánkba. A re
pülőgépek mechanikusai mélyen a hó alatt dol
goznak a repülőgépek motorrészein. Egy mecha
nikus hetek óta azon fárad, hogy egy hóolvasztót 
tökéletesítsen.

A meteorológusok egy csapóajtón keresztül, 
mely a sötét égboltra pillant, óránkint figyelik az 
időt. A fényképész és segédei órákat töltenek el 
topográfiai filmek csavarásával, amihez igen sok 
vízre van szükségük. Nem éppen könnyű elegendő 
vizet olvasztani nekik, mert a hóviz egykettőre 
ismét megfagy. Szakemberek tanulmányozzák és 
lajstromozzák azokat a mikroszkópikus kis növény
féléket, amelyekben a déli sark rendkívül gazdag.

Legnagyobb bűn a falánkság.
Ha aztán a napi munka végeztével'ismét egy

szerű emberek vagyunk, igazi hangulatunk gyorsan 
kialakul. Egy-egy semmiségbe úgy beleharapunk, 
mint az eszkimó-kutya a fókahúsba s veszekszünk, 
csak az — üdülés kedvéért. Jellem és józan ész 
dolga megérezni, mikor kell a dolgot abbahagyni. 
Akkor abba is hagyjuk.

Hólepte tanyákon a legnagyobb aljasság, amit 
valaki elkövethet, az, ha a közös készletekből valamit 
elemei. A készletek korlátoltak, ennélfogva minden
ből egyformán osztozunk. Akadtak néhányan köz
tünk, akik nem tudtak édesség utáni vágyuknak 
ellenállni. Egy éjszaka, amíg a többiek aludtak, 
lemásztak a jéghideg tárnán az élelmiszerraktárba 
és feltörtek egy konzerves ládát. Az egyik tiszt 
neszét vette a dolognak s zseblámpájával levilágí
tott a tárnába. A gonosztevők menekülőre vették 
dolgukat, de egyik megcsúszott és elesett. Ezt

el is fogták. A másik kettőnek sikerült ismeretle
nül társai közé vegyülni. Az elfogott embert nem 
kellett megbüntetnünk. Kis-Amerika lakóinak ki 
nem mondott megvetése valóságos pokollá tette 
életét.

Egyik barátunk reggelente állandóan tovább 
aludt a rendesnél, bár mindent elkövettünk, hogy 
erről leszoktassuk. A hosszú alvás magában véve 
nem égbekiáltó bűn, de a mi szemünkben árulás 
volt. Az Antarktiszon a reggeli felkelés egyike a 
legnehezebb problémáknak. A föld jéghideg, a szál
lásokon a hőmérséklet télen 25—30 fok Celsius 
a fagypont alatt. A mosdóvíz belefagy a vödörbe 
s csizmánk is mintha odanőtt volna a földhöz. 
Öltözködés közben látnunk kellett, hogy az álom
szuszék nyugodtan alszik hálózsákjában tovább. 
Meg szokta várni, amíg begyújtanak s a levegő 
kicsit átmelegszik. Ez bosszantott mindnyájunkat. 
Egy reggel megfogtuk s kirántottuk a hálózsákból. 
A hirtelen hidegtől érintetve elordította magát, de 
másnap reggel megint csak tovább aludt. Amikor 
végre láttuk, hogy hiába próbálunk meg mindent, 
teljes nyugalommal megmondtuk neki, munkájára 
többé nem tartunk számot, majd végzünk valahogy 
nélküle is. Ettől kezdve nem álltunk vele szóba. 
Nem tartott soká, barátunk megemberelte magát, 
velünk együtt kelt fel s munkacsoportjában szó 
nélkül elfoglalta régi helyét. Miután most már be
tartotta azt a közös megállapodásunkat, hogy mind
nyájan együtt kelünk fel, a munkához való jogát 
visszanyerte.

Nem okos dolog az, ha valaki a közösség 
haragját magára vonja. Megtörténhet, hogy valaki 
makacsul és ostobán civakodik, ezzel még nem árt 
magának nagyon. De ha valaki elhanyagolja mun
káját, akkor biztosra veheti, hogy teljesen magára 
hagyják.

A falinaptár.
Egyszer heves vitánk volt arról, volt-e morális 

joga egyikünknek a hónap utolsó napján a fali
naptár utolsó napját leszakítani csak azért, mert 
ebben gyönyörűsége telt. Nem az lett volna-e rend
jén, ha másnap reggelig vár? Nem illőbb lett volna-e 
saját magára nézve s az időhöz mérten?

Munka közben elfeledkezünk egymásról, de 
aztán jön a pihenés ideje, amikor mindnyájan ösz- 
szeverődünk. Ilyenkor boldognak kellene lennünk 
s néha azok is vagyunk. Van ennivalónk, ruhánk 
orvosi kezelésünk, könyveink, szórakozásunk. He 
tente háromszor mozielőadást nézünk végig. De 
rendszerint megtörténik, hogy valaki kivetnivaló 
talál egyik-másik színész játékában s hangosan el
mondja róla kedvezőtlen véleményét. Az előadá. 
illúziója egyszerre megszűnik s ismét az Antark 
tiszon vagyunk, összezsúfolva egy hó alatti zu 
golyban.

Az egyik mozielőadás szünetében nemréj 
zilált hajjal és haragtól dühödten felállt egyik ve 
zetőnk, kijelentvén, hogy aki ezentúl az előadá 
alatt hangos szót mer kiejteni, azt szellemileg kor 
látóit embernek tekinti. A filmdráma hű kísérői 
volt felgyűlt izgalmunk drámájának.
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Következetesség.
Elégedettnek kellene lennünk. Ha nem is va

gyunk azok, tetetjük, hogy a többiek hangulatát 
ébren tartsuk. Egyikmásikunk épp úgy borotvál
kozik és öltözködik, mint odahaza. Mások szakállt 
növesztenek és elhanyagolják alvóhelyüket, nagy 
bosszúságára a többiéknek.

Csodálatos, hogy aránylag mennyire jól meg
vagyunk. Hó alatti viskóinkban a szellőztetés gya
lázatos. Friss élelmiszerek hiánya következtében 
rugalmasságunk erősen csökken. Amikor künn bor
zalmas hófúvás tölti be az éjszakát, a szabadba 
kimennünk lehetetlen. Barlangunkban kell marad
nunk s be kell érnünk a magunk vagy mások tár
saságával. Egyikünk egy álló óra hosszat egekig 
magasztalta fülkeszomszédját, aztán hirtelen ellene 
fordult s jó tizenöt percig csepülte. mert társa nem 
gondoskodott arról, hogy a hóolvasztó kazán ál
landóan tele legyen. A szerencsétlen hálótárs nem 
felelt semmit. A kazán egyszeri megtöltése telje
sen kimerítette erejét.

Ebben a feszült légkörben minden kis hiba 
gonosztetté növi ki magát. Ha valaki ügyetlenül 
megbotlik egy székben, haragos szidalmak garma
dája száll feléje. Van köztünk pár esetlen fickó, 
akinek minden útjában áll. Az a zaj, amit néha 
okoznak, éles ellentétben áll a csendes beszélge
tések egyenletes hangjával, de az a lármás fel
zúdulás, amit néha keltenek, még ennél is sokkal 
kirívóbb.

Szenvedélyes veszekedéseink ellenére még 
egyik sem ütötte meg a másikát. A düh néha fel
lángol a szemben, felejthetetlenül keserű szavak 
hagyják el az ajkat, de még egyikünk sem emelte 
társára a kezét. Csak kétszer került majdnem vere
kedésre a sor. A vitatkozók azonban mind a két
szer idején észbekaptak, kezet nyújtottak egymás
nak, aztán farkasszemet néztek s vitatkoztak tovább. 
Néha olyan tökéletes csend van, hogy hallani lehet 
a toll percegését. Egyesek olvasnak. A kályhák 
árasztják a meleget. Künn zúg a szél s feltornyosult 
hullám módjára sepri végig jégdomb alá rejtőzött 
házikónkat a porhó. Ilyenkor jólesik az a gondolat, 
hogy a jéggé fagyott végtelen tenger elzár bennün
ket az egész világtól.

Hirtelen felkiált valaki: — Hé, te, hozz be 
még egy kis szenet!

— Van is eszemben. Hozz be magad!
— Én a magam részét behordtam. Ne fázz 

a munkától!
— Van itt szén elég!
— Van elég? Emberek, hallottátok? Hát tudod 

te, mennyi szén kell, amíg ez a nagy hombár be
melegszik?

Az általános vita témája megvan. A tollat és 
könyvet félreteszik. Egy új hang szólal meg:

— Majd én megmondom, mennyi szén kell 
ide. Mit tudtok ti hőegységekről?!

A civakodás valóságos zendüléssé válik. A 
tűz kialszik. A vita tartja melegen a szobát. Az a 
kérdés, hogy mennyi szén kell a szoba térfogatá
hoz, sokkal fontosabb, mint a fűtés.

Az általános szóváltás vádaskodásba és sér
tegetésbe megy át. Az érzékenyebbeket kíméletlenül 
megtámadják. Egyesek, mint sebzett kutyák, fekvő
helyükre sompolyognak.

Csakhamar minden elcsendesül, a percek 
múlnak a béke visszatér. Senkit sem bántottak meg 
annyira, hogy meg ne békülne. Ha a szél elüké
vel az ember egy magányos sétát tesz a közeli 
öböl táján, mindent elfelejtve tér vissza.

A sarki fény legyezőszerűen terül szét az 
égen. A hó kísérteties fehér takarója a végtelenbe 
nyúlik. Az ember itt egyedül van, sokkalta egye- 
dülibb magányban, mint lesz bármikor addig a 
pillanatig, amikor élők közepette lehunyja szemét. 
Az értelem itt világosabb, a kedély esztelen felin
dulása lecsillapul. A sértettlelkű sarki ember holnap 
keményebben fog dolgozni, mint eddig bármikor.

A munka az egyedüli menekvés az Antarktisz 
hófehér börtönéből.

Eddig szól a jelentés. Megrendítőcn emberi 
dokumentum.

Te vagy.
Háládattal szól ajakam,
Jólét tölti kebelem,
Hogyha igaz, tetteidben 
Isten, gyönyörködhetem.
Hogyha magas tetteidben 
Látlak s érezlek te nagy!
Hálatelt megismeréssel
Köszönt szellemem. — „Te vagy."

Raáb Mihály.

Régi magyar ételek.
Szirmay Antal gróf 1804-ben megjelent köny

vében, melynek címe Hungária in Parabolis, azaz 
Magyarország Példabeszédekben, megemlékezik a 
magyar konyha dicsőségeiről és az ezekkel kap
csolatos szólásmondásokról.

Az általa felsorolt ételek között akad sok 
ismerős, de némelyik nemzeti eledelként említett 
fogás olyan különös, hogy a mai háziasszony iga
zán zavarban lenne, ha el kellene készítenie.

Szirmay szerint a magyarok legfontosabb 
nemzeti eledele a szalonna, amit különösen káposz
tával kedvel ez a nemzet. A szalonnát áz őshazából 
hoztuk, — a káposzta élvezetére azonban már itt 
tanítottak bennünket olasz barátok.'Innen a neve is: 
káp-hozta. (Szirmay mondja, az ő lelke rajta.) A 
rigmus pedig szól róla ilyenkép:

Első része ételünknek ama Káposztás hús,
Ha szalonna nintsen benne, szivünk már nagyon

bús,
Oh áldott Káposzta, Paraditsom hozta,
Áldott, aki kolbásszal fóldozta.

A káposztát követi sorban és fontosságban 
a különös nevű Bospor. Nevét a nyelvészkedö 
hajlamú Szirmay úgy magyarázza, hogy a magyarok
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erre úgy tekintettek, mint a Phosphorus felkelő 
csillagára. „Ez pedig nem más, mint disznóhús, 
előbb megsütve, azután pedig ecettel, fokhagymával, 
borssab és kenyérmorzsával kirántva."

Második ételünk ama jó Bosporos,
Ha szalonna nintsen benne, tsak légyen jó borsos. 
Mert bors nélkül méreg, egye meg a féreg, 
Annyit használ, mint ebnek a’ kéreg.

Nemzeti eledel a Kaszás-lév is, azaz füstölt 
disznóhús, ecettel, borssal és tejföllel főzve. Ezt 
küldték az urasági konyháról a kaszásoknak.

Harmadikát ételünknek mongyák Kaszás lévnek. 
Eztet tartják a magyarok legjobb ételeknek,
A’ ki eztet fallya, ajkát meg nyallya,
Kálvinista menny-országnak vallya.

A pirított szalonnával készült köleskása neve: 
Hajdukása, Katonák étele. Erről mondják:

Oh! fordított Kása! Mellynek nintsen mássa, 
Scythiábul vagyon származása.

Az utazó magyarok eledele a Gulyás hús, 
mely úgy készül, hogy tehénhúst apróra vágva, 
hagymával, borssal, köménymaggal bográcsban meg
főznek. Kedvelt ételek még: a Törött lév, mely áll 
összevagdalt libahúsból, összevágott zellerből, pet
rezselyemből, sárgarépából, borsból és szalonnából, 
mindehhez járulván még pirított kenyérmorzsa 
Mustos petsenye, azaz hogy sült hús, musttal, tor
mával és kenyérmorzsával. Tormás, a disznó feje 
vagy egyéb tagjai, tormával és ecettel, „ezt adják 
gyógyszerül a beteg magyaroknak." Domika lév: 
túró, hagyma, vaj és kenyérdarabok — az egészet 
leöntik forró vízzel. Egreses: egresmártással készült 
csirke vagy gödölye. Ugyanezek borssal főzve ne
veztetnek Borsos lév-nek. Erről szól a vers:

Csak azért szeretem a’ Magyar Menyetskét, 
Hogy meg tudgya főzni a’ borsos levetskét,

Szeretnek azután a magyarok mindenféle sült 
húst, az a fő, hogy jól meg legyen zsírozva, sza- 
lonnázva. A főzést régi időkben nem ismerte ez a 
nép. A sültek közül kiválóan szeretik a malacot, — 
ezt, ha kövér, Kálvinista malatz-nak, ha sovány, 
Pápista malatz-nak hívják — továbbá a leső(?)-t, 
vesét, bélszínt, katzagó fejér petsenyét.

Nem ilyen régi, de kedvelt étel az uraknál a 
Aáarcza-fánk (marcipán), mely ízekből, mandulából 
és mézből készül.

A levelen-sült nem más, mint káposztalevélen 
sült palacsinta.

Névszerint említi még Szirniay a következő
ket: Hernyö-lcves, rántott giliszta, Gólya Hep, dö
cögős, hic-haec-hoc derelye. Azt mondja, hogy 
ezek utolsó ételek, ezeket csak az éhező nyomorul
tak eszik, ezért nem magyarázza őket. Nem gondolt 
ránk, a trianoni ország szegény nyomorult ma
gyarjaira . . .

Oh, tudom az okát!
Mindig másban kerestem a hibát;
Más volt az oka ha fájt valami.
Az életben történt galibát,
Mindig másoknak kellett okozni.
Nem néztem be sohasem magamba;
Sohsem vizsgáltam meg a szívemet,
A szenvedélyeimnek bün-szava,
Vakká lelketlenné tett engemet.
Kerestem, kutattam mindig másnál —
Az okát, — hogy miért van mind ez így? 
Hiszen jogom van a virágzásnál,
Élvezni az élet víg csókjait.
Miért tép hát az élet tövise. . .?!
Most már tudom. — Oh, tudom az okát!
S azt is, hogy mért kerültem börtönbe:
Mert másokban kerestem a hibát.

D. R. J.

Juhtenyésztés a kisfarmokon.
A gyapjútermelés és értékesítés új rendszere, 

nemkülönben a juhtenyésztő gazdáknak és új, egész
séges alapokon megindult szervezkedése joggal kelti 
azt a reményt, hogy Magyarországon az eddig meg
lehetősen elhanyagolt juhtenyésztés fontossága a 
jövőben fokozódni fog. Ami a gyapjútermelést és 
értékesítést illeti, ez máris biztosítottnak tekinthető. 
A juhtartó gazda a jövőben feltétlenül értékesíteni 
tudja a gyapjút és megkapja érte azt az árat, amely 
mellett a szerény keresetet, illetve hasznot is meg
találja.

Hiba volna azonban arra az álláspontra helyez
kedni, hogy a kis mezőgazdasági üzemek ennek 
következtében kizárólag gyapjútermelésre rendez
kedjenek be. Az a kis mezőgazdasági üzem, amelyet 
mi kisfarmnak nevezünk és amely valóban belter
jesen gazdálkodik, átlagban alig tarthat többet, 
mint tiz-tizenkét nyírható anyajuhot. Ha ezek a 
juhok nemesített fajállatok, elég nagyok és jól van
nak tartva, darabonként négy kilogramm gyapjút 
adhatnak, amelyért a gazda jó estben 2 pengővel 
számítva 80-90 pengőt vesz be évenkint. Ezzel az 
összeggel, ha hozzászámítjuk a termelt trágya érté
két is, továbbá az eladott 5-6 kosbárány árát, nem
különben az elfogyasztott állatok bőrének értékét, 
a juhtartás kifizetődik ugyan, de jelentősebb haszon
nal még nem jár.

Ha a kisfarmer jelentősebb haszonra akar szert 
tenni, alkalmas helyen, a piaci viszonyoktól függően 
ürüt is hizlalhat és tejtermékek, gomolya, túró, sajt, 
előállításával is foglalkozhatik. Nálunk a juhhús fo
gyasztása majdnem kizárólag azért jelentéktelen, 
mert piacainkra alig kerül príma árú. Budapesten 
csak néhány olyan mészárosüzem van, ahol állan
dóan lehet kapni príma hizlalt ürühúst, de ezekben 
az üzletekben minőig el is fogy az árú, mert biztos 
vevőkörük van és elfogyna még több is, ha a 
mészáros több príma ürüt szerezhetne be. Az ürü- 
hízlalás ezek szerint, ha a kisfarmerek szövetkezeti
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alapon közösen értékesítenek, biztos piaccal kecseg
tet. A fontos csak az, hogy a hizlalás jól meg legyen 
szervezve és egyes körzetenként az év minden sza
kára úgy beosztva, hogy a hizlalók ne egyszerre 
árasszák el eladó kész állataikkal a piacokat.

A gomolya, túró és juhsajt termelése pedig, 
nem is szólva arról, hogy a jó árú ezekben a cik
kekben is mindig piacot talál, akkor is ajánlatos, 
ha csupán a házi szükséglet kielégítésére szorít
kozik. A juhtejből készült gomolya, túró és sajt a 
család élelmezése terén jelentékeny szerepel játsz
hatnak. Huzamosabb ideig eltartható, egészséges 
és táperős élelmicikkek ezek és előállításukat bár
mely háziasszony nagyon könnyen elsajátíthatja.

A kisfarmernek tehát érdemes a fejő juhá
szaira is berendezkedni, természetesen csak az adott 
szerény keretek között, rövid fejési időtartamra, ha 
állománya nem kimondottan tejelő birkákból áll, 
hosszabbra ha az állomány tejelő fajta.

Olyan vidékeken, ahol a tejtermékeknek közeli 
városi piaca van, természetesen intenzívebb fejő- 
juhászatra érdemes berendezkedni. Ehhez azonban 
már társulásra, szövetkezésre van szükség. Az alap
elv azonban itt is az, hogy a berendezkedésnek 
mindig fokozatosan kell történnie, alkalmazkodva 
a lehetőségekhez, a piaci viszonyokhoz, az árú iránt 
mutatkozó keresethez.

A virág üzenete.
Az ősszel barna, száraz levelek 
zörögtek ott, hol az ibolya állt; 
azt hittem, közte életet lelek,
És láttam — a halált.

„Szegény virág" — s lehajoltam hozzája — 
Leveled sárga, les a pusztulás;
Ember, növény — csak sor kerül reája;
Az ősz sírokat ás.

Mert földből lettünk, s újra azzá válunk;
Ma élünk — holnap minden elfeled; 
Elhantollak! Hisz’ így szokás minálunk: 
Porladj! — Isten veled!

És ma — a szívem tavasz örömével 
Teli van újra, s járom a mezőt,
S ibolya virít, ime, özönével,
Hol eltemettem őt!

S hogy szeretettel végig simogattam 
És felém szállott virágmosolya,
— Nincsen halál! Lásd én is feltámadtam! — 
Így szólt az ibolya.

Oh, kis virág, te bölcsebb vagy minálunk, 
És a te léted égi üzenet,
Hogy mi is ott fönn új tavaszt találunk 
És örök életet!

Világ folyása.
r»V rv

Az országgyűlési képviselő választásnál 
kétszáznegyvennégy mandátum közül százhatvan
nyolcat juttatott a Nemzeti Egységnek a nemzet. 
A budai és a budapesti északi választókerület két- 
két mandátummal növelte Gömbös Gyula táborát. 
Budapesten és Pestkörnyéken szavazatai száma te
kintetében kimagaslóan legelső helyen áll a Nem
zeti Egység. A titkos kerületekben 14 mandátumot 
kapott a reformkormány.

Az utolsó honvéd haláláról jön a hír, Nagy
várad városából. Istenem ki gondolt köztünk arra, 
hogy még itt rekedhetett valahol elevenen egy pél
dány abból az álommá lett negyvennyolcas hon
védből? Hol az a magyar, akinek eszmélete jut 
arra a csodás hősidőre, kinek még ábrándja kél a 
Negyvennyolc és a Negyvennyolc honvédéi felöl, 
azokat a csemetéket kivéve, kik most tanulják a 
históriát és most olvassák a szabadságharc regé
nyeit. Eltemettünk ezekben az esztendőkben egypár 
olyan negyvennyolcas hadastyánt, akiről mindről 
azt tartották, hogy ő volt a legutolsó öreg honvéd, 
íme, volt még egy, maradt még egy ilyen két lá
bon tipegő nemzeti ereklyénk: Geszti Mihály 106 
éves ember. Volt még egy és nem valószínű, hogy 
ez után a 106 éves magyar után még egy fog azok
ból következni, akik a Kossuth Lajos hadseregé
nek barna dolmányát és kék (meg piros) bojtos 
sipkáját hordták. Volt még egyetlenegy öreg hon
véd és nincs több, nem lesz már egyetlenegy se 
holnap a Földön, mind a föld alatt lesz már, mi
kor Geszti Mihályt eltemették Nagyváradon. Ott 
csukódott be a szeme az utolsó, a legutolsó öreg 
honvédnek Nagyváradon, Nagyváradon, a Szent 
László városában, a Tiszák városában, Nagyvára
don, amelynek a neve a bús török világnak és a 
dús magyar világnak annyi büszke és boldog em
lékével táplálta ezt a nemzetet. A szép Nagyvára
don, amelynek ma Oradea a neve, amelynek az 
ősi nevét nem szabad már a nagyváradi magyar 
lapnak a homlokára írni, se nem szabad a borí
tékra ráírni, ha Romániába küld az ember levelet. 
Honvéd köpönyegnek, nemzeti színnek nem lehet 
a legutolsó negyvennyolcas honvéd temetésén sze
repelni, sortűz nem szólhat, dalárda nem zúghat, 
magyar pap imádságát a román rendőrtiszt füleli 
s lesi a könnyeket amelyek a magyarok arcára pe
regnek. Hány könnycsepp sántikálhatott a szegény 
öreg kegyelemkenyeren tartott Geszti Mihály aszott 
kis arcának barázdái közt, mikor gyenge szemeivel 
a román egyenruhát nézte a magyar fiúkon, hány 
bágyadt álmában álmodhatta ezt a megmaradt Ma
gyarországot, ahol magyarok vagyunk, szabadok 
vagyunk, és csak őértük sírunk elrabolt testvérein
kért, éjjel-nappal az ő szabaditásukra gondolunk.

Határmenti kettős-birtokosok határátlé
pési igazolványa. A jugoszláv hatóságok huza
vonája sok panaszra adott alkalmat. Rengeteg sok 
a panasza a jugoszláv határ mentén lévő magyar
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kettős-birtokosoknak. Birtokukat a trianoni határ 
ketté vágta, úgyhogy, amíg földjüknek egyik része 
Magyarországon fekszik, másik része már idegen, 
jugoszláv területen van. A jugoszláv hatóságok 
állandóan akadályt gördítettek az elé, hogy a ma
gyar gazdák átmehessenek a határon túl fekvő 
birtokukra. Különösen a decemberi kiutasítások 
óta szorították meg a jugoszlávok a kettős-birto
kosok közlekedését. A jugoszlávok hónapokon ke
resztül húzták az igazolványok kiállítását. Most 
végre a szabadkai rendőrség megkezdte a határ- 
átlépési igazolványok kiadását. Éppen az utolsó perc
ben mert a tavaszi idő beköszöntése óta a kettős
birtokosok nem tudják megművelni földjeiket.

A szerbek az igazolványosok számára is 
megnehezítik a határátlépést. Vonattal egyáltalában 
nem utazhatnak. Csak a kijelölt útvonalat hasz
nálhatják. Az elmúlt héten volt az első eset, hogy 
a magyar területen lakó határmenti kettős-birtokos 
átmehetett a határon túl lévő birtokára. A magyar 
oldalon remélik, hogy a jugoszlávok végre telje
sítik sokszor hangoztatott ígéreteiket és végre min
den jogosultnak kiadják a határátlépési igazolványt.

Enyhül az influenza az Országos Közegész
ségi Intézet jelentése szerint. Legtöbb helyen a 
lakosság nagyrésze már átesett az influenzán. Bi- 
harmegyében a betegség csak szórványos jellegű, 
Csanád, Arad, Torontál megyékben a járvány befe- 
jeződöttnek tekinthető. Csongrádmegyében a már
ciusvégi 1946 nem szövődményes megbetegedés 
egy hét alatt 1194-re csökkent. Szabolcsmegyében 
lényegesen csökkent. Hevesmegyében már csak el
szórtan fordul elő, Nógrád, Gömör, Kishont megyék
ben mintegy ötszáz megbetegedés volt, Zemplén- 
megyében majdnem mindenütt szűnőfélben. Komá
rom, Esztergom vármegyékben a megbetegedés nem 
több, mint más években ugyanebben az időszak
ban. Somogy-, Zala- és Vasmegye városaiban a 
járvány tűnőiéiben van, Vasmegyében azonban most 
lépett fel az influenza nagyobb számban. A nép- 
szövetség heti jelentése szerint március közepéig 
Európában majdnem mindenütt csökkent az influ
enza, kivéve Glasgow várost, ahol váratlan és heves 
kiugrást mutat. Az előző hetek három, öt és hu
szonnyolc influenza-halálozás után március 17-töl 
23-ig negyvenöt influenza halálesetet jelentettek.

Sporthírek.
A gyatra válogatás az oka a magyar ököl

vívók csúfos kadarcának. A magyar futballváloga
tott svájci veresége mellett hasonlóan kínos meg
döbbenéssel fogadta a magyar közvélemény az 
ökölvívó válogatott csapatnak a kudarcát is. A né
metektől 11:5 arányban elszenvedett vereség telje
sen megérdemelt volt. Senki sem értette, hogyan 
lehetett ilyen gyatrán összeállítani a magyar csa
patot, mert a németek nem voltak jók, csak a ma
gyar csapat volt igen rosszul összeállítva. Teljesen 
oktalan volt a viadal előtti válogatóverseny is, amely 
alapján összekeverte a szövetségi kapitány az em
bereket s nem a megfelelő ellenfeleket állította velük 
szembe, holott jól ismerte a németeket.

Van elég hozzáértő szakember az ökölvívó 
szövetségben, tehát miért nem jelölnek ki külön 
kapitányt? Egyébként szombati győzelmével Német
ország már behozhatatlanul vezet a második „Közép- 
európa Kupa“ küzdelmében, amely így áll:

1. Németország 5 5 -------  57:23 10
2—3. Magyarország 6 2 — 4 45:51 4
2—3. Lengyelország 4 2 — 2 30:34 4

4. Csehszlovákia 5 2 — 3 36:44 4
5. Ausztria 3 — — 3 15:33 —

A Ganz TE házi birkózóbajnokságainak ered
ményei: ifjúságiak: Pehely: 1. Dallos. 2. Nagy. 3. 
Izsák. Könnyű: 1. Metzner. 2. Elbert 3. Ugrinczkó. 
Nehéz: 1. Bozóky. 2. Harmos. 3. Jakab. Szeniorok: 
Pehely: 1. Tenkely. 2. Píaseck. 3. Hochwalter. Köny- 
nyű: 1. Balázs. 2. Ferenczi. 3. Benczés. Nehéz: 
1. Pruckner. 2. Nyitray. 3. Varga.

A magyar birkózó válogatott csapat elutazott 
Kopenhágába.

Jack Medica amerikai diák az 1500 méteres 
krall-úszásban leverte Arne Borg rekordját, ameny- 
nyiben a távot 18 perc 59 8 másodperc alatt úszta. 
A fiatal amerikai úszó a 440 yardos rekordot is 
megjavította 4 perc 42 4 másodpercre.

A M USZ  szövetségi kapitánya összeállította 
az afrikai túrán résztvevő vízipóló válogatott csa
patot. Az összeállítás a következő: Bródi — Ivády, 
Homonnai — Halassy — Bozsi, Német, Brandi. 
Tartalék: Sárkány. Az összeállítás meglepetése, hogy 
Vértessy és Keserű II. kimaradt a csapatból.

Egy magyar sportrepülőgép, útban Székes- 
fehérvárról Szombathelyre céljának elérése előtt 
eddig ismeretlen okból kényszerleszállást végzett. 
A kényszerleszállás közben a gépen ülő vezető és 
kísérője súlyosan megsebesült. Korházbaszállítás 
közben mind a kettő belehalt sérüléseibe. A bal
eset kivizsgálása folyamatban van.

A március 15-i (6-ik) számban megjelent 
keresztrejtvény helyes megfejtése:
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