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Havonta kétszer m eg jelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

VIII. évfolyam.- 1937. május 1.

Az áprilisi rügyekhez
Írta : Szabó Lőrinc

Nem láttalak egy hétig, kis rügyek, 
és közben milyen nagyra nőttetek! 
hüvelyknyirel... Kilombosodtatok 
és ezer könnyű és friss fodrotok 
halványkék lángként repdesi körül 
a gallyakat és táncol és örül.

De szépek vagytok, tavaszi rügyek, 
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek, 
mi vár rátok, — ha itt az ideje, 
mint a barna földből a rét füve, 
a barna ágból kicsaptok ti is, 
akármilyen bolond az április.

Bölcsek vagytok ti, szárnybontó rügyek, 
bölcsebbek, mint én, egészségesek... 
Egy hónapja nem láttuk a napot, 
mégis hittetek és kibújtatok, 
hajtott a szent önzés, küzdöttetek, 
győzni akartatok és győztetek!

Győztetek, hívő rügyek s levelek, 
irigyelhetem erényeteket: 
bolond idő járt rám is, április, 
hosszú, naptalan de én komisz 
tavaszban, mely oly zord és fénytelen 
hitetlen voltam és reménytelen.

Az voltam, fáradt gyáva és beteg, 
utáltam már az egész életet 
s ez kellett, ez a büszke változás, 
szemeimben ez a csodálkozás, 
ez kellett, hogy megváltsam magamat 
és megérthessem a példátokat,

hős példátokat, parányi rügyek...
Egy hét alatt de nagyra nőttetek! 
Zöld zászlóitok felrepültek a 
bokrok, fák és hegyek csúcsaira 
s hiába ez a gyilkos április, 
reményt hirdettek, reményt nekem is!

Tavasz.
Nincsen olyan élő lény a földön, amelyikre 

a tavasz hatással ne lenne. Tavasszal a rügyek 
fakadnak. Tavasszal nyílnak a fák, a bokrok. A ter
mészet tavasszal virág álmot lát. Igaz mesét álmodik.

Az emberi természetre is bódulattal hat a 
tavasz, illetve gondolati elnehezedéssel jár. Jeléül 
annak, hogy a phisicum terén tavasz, erőfakadás 
van. Az emberi lény természete szerint a szellemi 
világban gyökerező növényhez hasonlít. Amennyi
ben szétágaznak a fák gyökerei a földben messzire 
— ép úgy ágazódnak szét az emberi gondolatok a 
szellemi világ talajában. És mintahogy a gyöke
rek a fa törzséhez juttatják a szükséges táplálékot, 
úgy a gondolatok az ember szellemi törzséhez, az 
énjéhez juttatnak mindenféle szükséges gondolat
anyagot. Aztán ahogy abból a fában miként vá
lik a fa saját anyaga, illetve az emberben a gon
dolatanyag miként dolgozódik fel, ahhoz már kü
lön külön szak-tudomány vezet.
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Az orvostudomány átalakulása 
a 20. században.

Összefoglaló értekezések a gyógyító tudo
mány fejlődéséről aránylag nagy számban jelentek 
meg az utóbbi években. M. Rocli genfi orvosta
nárnak legutóbb megjelent kis munkája egyes 
részleteknek alapos kiemelése, az orvosi gyakor
lat szempontjainak tekintetbevétele, és nem „utolsó
sorban közvetlen stílusa által varázsol el. Őszinte
sége is megkap, mert fejtegetéseiben a haladás 
hangsúlyozása mellett a modern orvosi működés 
árnyoldalait sem hallgatja el.

Harminc év alatt történt változásról számol 
be Rocli: 1903-as és 1933-as évek a határkövek, 
tehát olyan időszak, melyet ő is mint dolgozó 
orvos élt át. E két évszámhoz tartozó kortörténe
teket is átnézte s ezekből, valamint statisztikai 
adatokból, tehát kétséget nem tűrő tényekből vonta 
le következtetéseit. Tanulmányai közben mingyárt 
az orvosi irodalom megváltozása tűnt fel neki: 
1903-ban néhány jól áttekinthető folyóiratból érte
sülhetett az orvos a tudomány eseményeiről. Azóta 
ijesztő módon szaporodtak meg a szaklapok s 
ezekhez járult még a reklám céljából szétküldött 
nagyszámú közlemény. Az áttekintés csaknem le
hetetlen, alig lehet elolvasni még az érdemesebb 
cikkeket is, tekintve, hogy a modern kor az orvo
sok szabad idejét általában csökkentette. Még jó, 
ha a címeket és összefoglalásokat elolvassák, de 
sokszor érdekes különlenyomatok is olvasatlanul 
kerülnek a papírkosárba. Ennek az állapotnak 
reakciója elkerülhetetlen.

Lássuk ezután, miben látja Roch harminc év 
orvosi haladásának lényegét.

I. Beszélő számok.

Svájc statisztikai adatai közül néhány igen 
szemléltető számot érdemes megemlíteni. Igaz, 
hogy a születések száma, mint egész Európában, 
ebben az államban is csökkent: ezer lakosra 1903- 
ban 27.4, 1933-ban 16.4 a születési arányszám, 
De a halálozási arányszám szintén lényeges csök
kenést mutat: 1903-ban 17.4, 1933-ban 11.4. Még 
nagyobb a különbség, ha csak a gyermekkor ada
tait nézzük. 1903-ban az újszülöttek 12.6 száza
léka meghalt az első életévben, harminc évvel ké
sőbb csak 4.7 százalék! A következő három gyer
mekév halandósága is harmadára csökkent. E 
számok szépen mutatják a közegészségügyi viszo
nyok javulását és a gyermekorvosok munkájának 
eredményét. Az 5. és 14. életév között is javult a 
helyzet: ma feleannyi gyermek hal meg ebben az 
időszakban, mint harminc évvel ezelőtt. így csök
ken a halandóság az ötvenedik életévig. Itt meg
fordul a helyzet, amit könnyen magyaráz az a 
körülmény, hogy ma sokkal több ember ér el 
magasabb étetkort. Mindezen adatok vitathatatla
nul bizonyítják az orvostudomány haladását és 
egyúttal a haladást értékesíteni tudó orvosok mun
kájának eredményét.

A diagnózisok pontosságának fejlődését mu- 1 
tátják a következő svájci adatok: veleszületett f 
gyengeségben meghalt 1903-ban 3427, 1933-ban I 
855, végelgyengülésben meghalt 1903-ban 2360, | 
1933-ban 1454.

Nyilvánvaló, hogy e diagnózisok fel nem is
mert valódi halálokat rejtegetnek és ma ezeknek 
száma lényegesen csökkent.

Fertőző betegségben ma sokkal kevesebben 
halnak meg, mint harminc évvel ezelőtt. A különb
ségek igen nagyok: diftériában pi. 1903-ban 540, 
1933-ban 130 gyermek halt meg. A szamárköhö
gés megfelelő számai: 561 és 84, a tífuszé: 169 
és 34. Aáég a tuberkulózis okozta halandóság is 
felére csökkent.

Halálozási arányszámok nem mindig adnak 
helyes képet a betegség kezelésének állásáról. A 
cukorbetegség halandósága például nem csökkent. 
Ennek oka nyilván az emberi átlagos életkor meg
hosszabbodása és csak a kezelés javulása akadá
lyozta meg, hogy a mind gyakrabban előforduló 
baj halandósága nem emelkedett (Svájcban). Gyo
morfekélyben ma több ember hal meg, mint ré
gen: ennek oka a fekélynek röntgen által lehetővé 
vált gyakoribb felismerése. A következő számokat 
is részben az átlagos életkor meghosszabbodása 
magyarázza.

Haláleset Svájcban: szívbaj 1903-ban 5201, 
1933-ban 6640, érelmeszesedés 1903-ban 1959, 
1933-ban 4720, rák 1903-ban 4229, 1933-ban 6665.

A felsorolás nem lehet tökéletes. Egy dolog 
még megemlítendő, mint a technika haladásának 
hátránya: a közlekedési baleset okozta halálesetek 
száma Svájcban harminc év alatt évi 248-ról 
721-re emelkedett.

II. Betegségek átalakulása.

Rövid harminc év alatt is észrevehető új be
tegségek születése, régiek átalakulása vagy eltű
nése. így például a chlorosis ez alatt az idő alatt 
teljesen eltűnt. 1898-ban még 13 chlorosis-esetről 
tesz említést az évkönyv, 1903-ban Genfben már 
csak öt ilyen betegséget ápoltak kórházban, az 
utolsó tíz évben pedig már egyet sem. Ez a be
tegség jól körülírt kórkép volt, jellemző tünetekkel 
és nem lehet más mai betegségcsoportba beleillesz
teni, mint egyesek gondolják.

Szinte teljesen eltűnt a gyermekkori skorbut 
(Barlow-kór) és lényegesen csökkent az angolkór 
előfordulása. Ezt az egészségügyi viszonyok javu
lása és vitaminokban dúsabb táplálkozás ma
gyarázza.

Lényegesen kevesebb ma az élősdiek által 
terjesztett kiütéses tífusz. Malária közönségesebb 
formái is ritkábbak, mióta Európában fokozottab
ban ügyelnek a mocsaras területek kiirtására, mig 
trópusi malária aránylag gyakori, a jobb közleke
dési lehetőségek következtében.

Érdekes, hogy a tüdőgyulladások közül ma 
sokkal ritkább az egy tüdölebenyre szorítkozó, tipi
kus lefolyást mutató kruppos forma, míg az úgy
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nevezett hurutos tüdőgyulladások száma előbbiek 
rovására megszaporodott. Rocli itt az utóbbi év
tizedek influenzajárványainak hatalmas befolyására 
gondol, ami átalakította a betegség megjelenési 
formáját.

A máltai láz és Bang-féle betegség ikerbe
tegségek, hullámzó lázzal járnak, újabban ijesztő 
módon terjednek az emberek közt. Mindkét baj 
eddig csak háziállatokat támadott meg, előbbi 
kecskéket és bárányokat, utóbbi teheneket’ és disz
nókat. E bajok kórokozói tej és tejtermékek révén 
állatoktól távolálló embereket is fertőzhetnek.

Inkább az elmeorvosokat érdekli, hogy az 
öngyilkosságok száma megszaporodott Svájcban. 
Az öngyilkosságok módja is változik az évekkel. 
A használt mérgek közt ma már ritkán szerepel 
szublimát, gyakrabban altatószerek. Legmodernebb 
mód a repülőgépből való kiugrás.

Ami a krónikus mérgezéseket illeti, az ólom
mérgezés ritkább lelt, iparegészségügyi rendsza
bályok következtében. Alkoholizmus éppúgy virul, 
mint azelőtt, az abszintizmus viszont teljesen el
tűnt Svájcból.

E rövid adatok persze csak kiragadott apró 
részletek a Roch által is csupán nagyjából vázolt 
átalakulásokról.

III. D iagnosztikai eszközök.
(Diagnosztika =  a betegség felismerésének 

tudománya.)
Régebben az orvos maga végezte el az ösz- 

szes lehetséges vizsgálatokat. Ez nem volt nehéz, 
mert nem volt sokféle. Manapság megoszlik a 
munka orvos, ápolónő, laboránsnő és különböző 
szakorvosok között. Bizonyos, hogy a vizsgáló 
módszerek sokasága és bonyolult volta miatt ez 
nem is történhetik máskép és fokozatosan hala
dunk, sajnos, azon kor felé, amikor minden be
tegségcsoportnak külön orvosa lesz. Az alapos 
átvizsgálás ilymódon nagy előny, de a hátrányok 
is kézenfekvők. Nagy látókörre és részletekre ki
terjedő szakértelemre van szükség, hogy az egyes 
eredményeket helyesen értelmezhesse és megfele
lően összeállíthassa az orvos. A betegnek és az 
államnak viszont anyagi megterhelést jelent ez a 
rendszer. Az orvosra azért is hátrányos, mert fo
kozatosan elszokik saját érzékszerveinek használa
tától és ezt a szerepet tökéletesebb gépekre bízza. 
Ma sokkal kisebb figyelemmel kopogtatnak és 
hallgatnak az orvosok, nem is beszélve a finom 
tapintóujj fokozatosan csökkenőben lévő használa
tától. Végül mindennek sajnálatos eredménye: csök
ken az orvos és beteg közti kapcsolat erőssége, 
a közeledés köztük kevésbbé közvetlen.

IV. Betegségek értelmezése.
Betegségekről és gyakoriságukról alkotott fo

galmaink a század eleje óta lényegesen változtak 
meg. Ez elsősorban a fizikai, vegyi és biológiai 
tudományok segítségével véghezvitt nagyszámú 
kutatásnak köszönhető. A röntgengép segítségével 
derült ki például, hogy az úgynevezett Reichmann- 
féle betegséget, melynek fő tünete állandó, túlsá

gos gyomornedvképződés, tulajdonképpen gyomor
fekély bizonyos alakja okozza. Hasonlókép röntgen- 
vizsgálatoknak köszönhetjük a tüdőtályogról és 
tüdőtuberkulózisról kialakult új nézeteinket.

A vérnyomásmérő használata révén új beteg
ségformák alakultak ki. Az electrokardiográf segítette 
az orvosokat a szív ritmus-zavarainak és a szívizom 
és szívérbetegek kórképeinek alapos megértéséhez.

Mindezen eredmények természetesen átalakí
tották a gyógykezelés módjait, melyek tudományos 
megalapozottságuk révén lényegesen jobb ered
ményre is vezettek. Egészen máskép kezelik ma a 
vérkeringési zavarok egyes formáit, amióta a szív 
mellett az erek állapotára is kiterjed az orvos fi
gyelme. A vesebajok felosztása gyulladásos és 
elfajulásos eredetíiekre, e téren alakította át és 
javította meg a gyógykezelést.

Élettani kutatások segítettek az asztma, csa
lánkiütés, szérumbetegség lényegének megértésé
hez. Míg régebben ezeket különböző eredetüeknek 
tartották, ma nagyrészt érthetőkké váltak a túlér
zékenység fogalmának bevezetése óta.

A belső elválasztású mirigyek tanának hatal
mas fejlődése révén a betegségek egész sorának 
lényege derült ki s nem egynek kezelése javult 
meg nem sejtett mértékben. A vitaminok felfede
zése után sok bajról derült ki, hogy azok hibás 
táplálkozás következményei.

Az idegrendszeri betegségek lényegéről is 
sokkal többet tudunk, mint azelőtt. Szépen mu
tatja a haladást a következő megfigyelés. 1903- 
ban a genfi kórházban 32 beteg hisztéria és 13 
beteg neuraszténia diagnózis miatt állott kezelés 
alatt. 1933-ban a hisztéria eltűnt és csak egyszer 
szerepel a neuraszténia diagnózisa. Ehelyett meg 
lehet találni más jobban meghatározott idegrend
szeri betegség neve alatt a hiányzó 44 beteget. A 
homályos kórképek helyet adtak vagy jól ismert 
működési zavarnak, vagy már ismert bonctani elvál
tozással járó betegségeknek.

V. Gyógykezelés.
Nehéz összefoglalni a gyógyítás terén elért 

hatalmas haladást a 20. században. Mi ezen a 
téren a legnagyobb eredmény? Roch szerint a 
lelki gyógymódok jelentőségének felismerése. A 
természettudományok fejlődése a 19. században, 
a materialista világnézet, továbbá a sok diagnosz
tikai segédeszköz mind útját állták annak, hogy 
az orvos és beteg közt lelki kapcsolat fejlődjék 
ki. Ma ez már egészen máskép van. A tudomá
nyos alaposság mellett alig tudja nélkülözni jó 
orvos a beteg bátorítását, jó szavakat és a szim
pátia egyéb tanujeleit, végül szükség esetén külön 
lelki gyógyítást.

Fizikai módszereknek egész sorát alkalmaz
zuk ma eredménnyel. A rádiumsugarak sok rákos 
daganatnak rosszindulatúságát képesek megszün
tetni. A napfény alkalmazását talán ma túlságba 
viszik, de megbecsülhetetlen az általa elért ered
mény a népegészségügy javítása terén és csont-, 
ízület-, hashártyatuberkulózisban szenvedő betegek 
gyógyításánál.
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Bizonyos gyógyító eljárások alkalmazása 
hullámzik korok szerint. Érvágást például 1903- 
ban régi periódusok reakciójaként, csak kivétele
sen alkalmaztak. Ma e módszer újra elfoglalta az 
öt megillető helyet az orvosi gyakorlatban. Vérát
ömlesztés ma már mindennapos módszer, a vér
csoportok felfedezése óta veszélytelen, számos 
esetben életmentő, gyakran gyógyító hatású. Szé
rumok és betegséget megelőző vakcinák alkalma
zása terén is nagy fejlődés történt a 20. században. 
Uj az idegen-fehérje gyógyítás is, továbbá más mes
terséges lázat előidéző eljárások. Nem egyszer 
egészen csodálatos gyógyeredményeket látni ilyen 
kezelés után. A diétás kezelés hatalmas fejlődése 
közismert. Bizonyos betegségeknél egyes ártalmas 
anyagok (sók, vitaminok) pótlása útján érhet el 
szép eredményt az orvos.

Szervekből nyert kivonatok nagyon meggaz
dagították a gyógyszerkészletet. Ezek között kor
szakalkotó az inzulin és a májkivonatok felfedezése. 
A hormonok egész sorát fedezték fel, nem kevés
nek vegyi összetétele is ismertté vált.

A gyógyszeripar számtalan szert adott az 
orvos kezébe. Ha igaz is, hogy sok a felesleges 
specialitás, mégis igen sok megbecsülhetetlen 
gyógyszert sikerült ügyes vegyészeknek és bioló
gusoknak összeállítani. Csak nem szabad az or
vosnak közben megfeledkeznie a régen bevált 
egyszerű és biztos hatású szerekről.

A haladás kétségtelen és bizony nem állja 
meg helyét itt a közmondás, hogy „semmi sem 
új a nap alatt." Valóban 1903. óta sok új dolog 
született meg az orvostudományban. A tudomány 
haladt, a betegségek megértése tökéletesedett, 
gyógyító eljárások módszerei megsokszorozódtak. 
De még bőven vannak területek, ahol alig jutot
tunk előre a 20. században. E téren talán a kö
vetkező harminc év hoz majd eredményeket.

Ti beszélő betűk. . .
(D rá ga  jó  Anyámnak)

Ó, ti reszkető kézzel írott betűk, 
mindmegannyí reménysugár,
Ti tudtomra adjátok, hogy Anyám 
ölelő karokkal vár.

Ti vagytok, fáradt szivem 
pihenő helyei;
Megkínzott lelkemnek 
gyógyító írjai.

Új életre... nemes harcra 
ti búzdíttok engemet, —
S  hogy új ösvényre tereljem, 
megtévedt életem et!...

L. B.

500 éves a könyvnyomtatás.
Ha sremügyre vesszük azokat a nagy talál

mányokat, amelyek egyrészt megkönnyitették az 
embereknek a mindennapi munka terhének vise
lését, másrészt pedig megsokszorozták teljesítmé
nyeiket, akkor feltűnik, hogy ezek a találmányok 
technikai szempontból tekintve valamennyien oly 
egyszerűek, mint Kolumbusz tojása. Nagyságuk 
tehát nem komplikált berendezésükben rejlik, ha
nem távolabbi hatásukban.

A könyvnyomtatás művészete technikai szem
pontból szintén egyszerű találmány. Amióta az ABC 
betűit kitalálták, a levegőben volt a gondolat, hogy 
ezeket a betűket tömegesen előállítsák és szokszo- 
rosításra alkalmassá tegyék. Ennek ellenére több 
mint két ezer évet vett igénybe, amíg egy zseniá
lis ember ezt az alapjában véve kézenfekvő gon
dolatot megvalósította. Bizonyos technikai eljárások, 
amelyek ma a könyvnyomtatásban használatosak, 
már jóval Guttenberg előtt is ismeretesek voltak. 
Hiszen már a régi görögök és rómaiak is készí
tettek vasból való formákat, amelyekből aztán ér
meket nyomtak, sőt öntöttek is. Az ókor agyage
dényeire rávésték a tulajdonos nevét, az egyipto
miak pedig színes mintákkal már ruházati cikkeket 
is meg tudtak jelölni. Az ókori Róma iskoláiban 
a gyermekek a különálló betűkből már szavakat 
alkottak és így tanultak olvasni. A nyomtatás ele- j 
mei tehát a messze múltba vezetnek vissza, mert 
ez a találmány tette igazán jelentőssé mindazokat 
az eseményeket, amelyeket azóta a világtörténelem 
felmutathat. A nyomtatás művészete nélkül az em
beriség nem juthatott volna el a mai magasrendű 
képzettséghez és ahhoz, hogy bepillantást nyerjen 
olyan területekre, amelyek elvoltak zárva előtte.
Ez egészen világos: csak a könyvnyomtatás felfe
dezése révén közölhette az ember ismereteit és 
tapasztalatait embertársaival és az utána következő 
nemzedékkel, amelyek azután a közöltek alapján 
tovább kutathattak és újat fedezhettek fel. Ezek 
az új felfedezések nem egyszer már eléggé komp
likáltak és különböző ismereteket és technikai kész
séget feltételeznek, de következményeikben soha
sem érték el a könyvnyomtatás művészetének 
messze jelentkező hatását. Guttenberg felfedezése 
ezeknek az elemeknek a nagy cél szolgálatába 
való állítására vonatkozott.

A könyvnyomtatás művészete tehát — még 
más, későbbi találmányokhoz viszonyítva is — 
technikailag rendkívül egyszerű. Sőt éppen ez az 
egyszerűség és önként érthetőség adja igazi nagy
ságát. Jelentősége azonban igazában csak hatásai 
és eredményei után ítélhető meg. Az emberi szel
lem egyetlen felfedezése és találmánya sem járt 
olyan messze kiható következményekkel, mint a 
könyvnyomtatás.

Az egész kulturvilág számára nemsokára 
megfelelő alkalom adódik arra, hogy ezt a nagy 
találmányt ünnepelje és Guttenberg emlékezetét 
felújítsa. Három év múlva, 1940-ben a legnagyobb 
ünnepségek közepette ülik meg a könyvnyomtatás 
félévezredes jubileumát. Az előkészületek már nagy-
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bán folynak. Különösen Németország, valamint Gut- 
tenberg szülővárosa,a Rajna melletti Mainzkészül arra, 
hogy az 1940-es esztendőt méltóan megünnepeljék!

Bizonyos, hogy ezek az ünnepségek határo
kon innen és határokon túl legalább lélekben 
egyesíteni fogja az emberek ezreit, akik ezt az 
alkalmat megragadják majd arra, hogy a modern 
kultúra nagy elősegítőjének, Guttenbergnek zsenije 
előtt a hála és kegyelet adóját leróják.

A „Titanic“ katasztrófája.
Huszonöt évvel ezelőtt, 1912 április 15-én 

megdöbbentő hírt hozott a távíró. A világ legna
gyobb személyszállító gőzösét, — mondotta a je
lentés — a Titanic-ot katasztrófa érte. Nekiment 
az amerikai vizeken a ködben egy hatalmas gyor
sasággal úszó jéghegynek, mely az északi sarkról 
jött. Az összeütközés oly erős volt, hogy a hajó 
süllyedni kezdett. Majdnem 1400 utas volt a gő
zösön, valamennyit megmentették.

Csakhamar kiderült, hogy ez a jelentés tel
jesen alaptalan optimizmussal látta a helyzetet. 
Megérkeztek a részletes táviratok és ezek hírül 
adták, hogy alig hétszáz embert sikerült megmen
teni, viszont 1500 ember, közöttük a hajó egész 
legénysége, tengerbe fúlt.

A katasztrófa vasárnapi napon, este 10 óra
kor történt Cap Race-től délre. Éjfélig a Titanic 
sűrűn adott le és vett fel Marconi-grammokat, (drót
nélküli távíró jeleket) az utolsó távirat éjfélkor így szólt:

— Süllyedünk!
Azontúl hiába próbáltak összeköttetést keresni 

a 200 mérföld kerületben levő hajók dróttalan távíró
állomásai, több válasz nern érkezett a Titanic-ról.

Az ellentmondások, amelyeket az első szik
ratávírójelentések magukban foglaltak, arra vezet
hetők vissza, hogy a katasztrófa színhelyére siető 
gőzösök, amelyek legnagyobbrészt el voltak látva 
drótnélküli távírókészülékkel, össze-vissza táviratoz
tak, úgyhogy rettenetes zűrzavar támadt és a Cap 
Race-on levő Marconi-féle főállomás a híreket 
csak betűnként vehette fel.

Az utasok nagyrésze helyet kapott a mentő
csónakokban, de ezeknek egy részét az óriási ha
jó elsüllyedésénél támadt örvény magával ragadta 
a mélységbe. Csodálatos hősiességgel viselkedett 
a Titanic kapitánya, tisztikara és legénysége. Nem 
is menekült meg közülük senki. Smith kapitány
nak első dolga az volt, hogy az asszonyokat és gyer
mekeket biztonságba helyezze. Bámulatos hidegvére 
megnyugtatta a közel kétezer főnyi utascsoportot és 
ennek volt tulajdonítható, hogy a veszedelem végső 
pillanataiban is rend uralkodott a süllyedő hajón.

Akik elpusztultak, azoknak az életét semmi
féle felelősségrevonás nem adhatta vissza, viszont 
a tragédia hatása alatt olyan intézkedéseket lép
tettek életbe, amelyek a tengeri hajózás biztonsá
gát nagymértékben fokozták.

A 25 éves forduló alkalmával most szerte a 
világon felelevenítették a borzalmas katasztrófa 
emlékét, amelynek áldozatai között nagy számmal 
szerepeltek közismert emberek, magyarok is.

Ahol a földet kettéosztják.
Érdekes városka az angolországi Greenwich. 

Akár hiszitek, akár nem, ebben a csendes kis vá
rosban osztják ketté földünket.

— Hogy lehet ez? — kérditek csodálkozva. 
— És minek, ugyan minek kell a földet ketté
osztani?

Fontos dolog ez, gyerekek. Mégpedig azért 
fontos, mert a föld óriási nagy. Bizony, bizony, 
nem ismernénk ki magunkat rajta s nem ismer
nénk ki magunkat a földgömbön sem, ha azt 
nem osztanák be, nem rendeznék be valamilyen 
módon. Ha már a valóságban nem lehet, legalább 
képzeletben.

A földgömbön meg a térképen vékonyvonalú, 
egyenletes háló veszi körül a földet. A háló vo
nalai négyszögeket képeznek s aszerint, hogy me
lyik négyszögbe esik egy-egy ország, mondjuk, 
hogy ilyen meg ilyen fokon található. Jó öreg 
földünk narancs-alakján 360 fokot különböztetünk 
meg. De miután ilyen sok fokkal nem könnyű 
számolni, kineveztek egy fővonalat, az úgynevezett 
nullmeridiánt s ettől a foktól keletre és nyugatra 
számítják az országok, hegyek, tengerek fekvését. 
Na már mostan ez a képzelt vonal az angol 
Greenwich városkán fut keresztül, pontosan a 
csillagvizsgáló-épület közepén.

De nemcsak ez a furcsasága van Greenwich- 
nek. E városka csillagvizsgálójában állapítják meg 
a nap állása szerint, hányat üt, vagyis hányat üs
sön minden valamire való óra s ezt naponta meg 
is sürgönyzik Európa összes országaiba.

Önvád.. .!

Hadd szántson végig
a rabság minden k ín ja !...

Hadd szenvedjen testem, 
ameddig csak bírja!

Érezze a rabság,
minden szenvedését,...

Érezze a bűnnek, 
súlyos büntetését!

De, ha majd a dac 
alázattá válik, —

És rólam ami rossz — 
mind lemállik;

Akkor a kínokat 
gyönyör cseréli fel,

Akkor a szívemben... 
majd egy új élet kel!

L. B.
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Átalakulás a középkor második felében.
Nagy átalakuláson megy át Európa minden 

téren a középkor második felében, különösen a 
vége felé. Az egyházi, a politikai, a társadalmi, a 
gazdasági, művelődési élet egész területén történnek 
nagy változások.

A középkor legtartósabb intézményének bi
zonyult a hűbériség, amelynek — a többi válto
zásokkal együtt — szintén meg kellett szűnnie, 
hogy azután a megváltozott viszonyok között élő 
európai emberiség csakugyan egy új korszakba 
mehessen át.

Európa három legnagyobb államában figyel
hetjük meg leginkábba hűbériség bukását; Német-, 
Francia és Angolországban.

A városi élet és a pénzgazdálkodás fejlő
dése háttérbe szorította a terménygazdálkodást s 
ezzel együtt a nagybirtokos osztály jelentősége csök
kent. Az elterjedő fényűző életmód sok pénzt kíván, 
de a földesúrnak nemigen van pénze és gyakran 
fordul kölcsönért a gazdag városi polgárhoz. Akik 
ezt tenni röstelik, azok eladogatják birtokaikat, so
kan pedig fölcsapnak rablólovagnak. Mások pedig 
saját kezelésbe veszik birtokukat és célszerű be
fektetésekkel, intenzivebb gazdálkodással igyekez
nek birtokaikat jövedelmezőbbé tenni. Főleg azon
ban olcsóbbá akarják tenni a munkaerőt s ezért 
jobbágyaikra mind több munkakötelezettséget rónak. 
Azonban ez a jobbágyság helyzetét is megrontja 
(anélkül, hogy a földesurak helyzetén lényegesen 
segítene,) s így a jobbágyság! parasztlázadásokkal 
igyekszik helyzetén segíteni (Francia-, Angol-, Né
met-, Magyarországon).

A hűbérúri - hübéresi birtokososztály e hanyat
lása legfeltűnőbb Németországban. Itt a hübérrend- 
szer azoknak a belső küzdelmeknek következtében 
szűnik meg, amelyeket a nagy családok a császári 
trónért folytatnak. Az ököljog korában a hűbéresek 
gyakran megtagadják a fegyveres szolgálatot hűbér- 
uraikka! szemben, sőt sokszor ellene fordul azoknak. 
Ezt teszik elsősorban a legnagyobb hűbéresek, a 
császár hűbéresei, akik azután önálló fejedelem
ségeket szereznek maguknak. A hű bérrendszer föl
bomlása tehát Németországban a terület földara- 
bolódását, sok uralkodó keletkezését a legfőbb 
(kezdetben: egyetlen) uralkodó: a császár hatal
mának elvesztését eredményezte.

Európa többi országaiban homlokegyenest el
lenkező volt azonban a fejlődés, ahol hűbérrend
szer fölbomlása nem az apró fejedelmek hatalmát, 
hanem a király erejét erősítette meg. Ez történt 
például a hűbériség igazi hazájában, Franciaor
szágban, ahol a nemesség a feltörekvő polgár
osztállyal, a harmadik renddel vívta elkeseredett 
harcát. A királyok e küzdelmek során a régi, hűbé
res hadsereg helyébe állandó hadsereget szervez
tek és az/aí törték meg engedetlen hűbéreseik ha
talmát.

Angliában is Franciaországgal egyidőben tört 
meg a nemesség hatalma. Angliában egyébként 
a hűbériség Európa többi országaitól eltérően fej
lődött ki. így például Hódító Vilmos (1066— 1087)

az engedelmességet, a hflbéresküt s a katonásko
dást nemcsak saját közvetlen hűbéreseitől követelte 
meg, hanem a másod és harmadrendű hűbéresektől 
is. Ezek még saját hűbéruruk ellen is kötelesek 
voltak a királyt támogatni, tehát itt az egész nép 
a királytól függött (mint Magyarországon is) és a 
hűbérrendszer a királyi hatalmat nem gyengítette.

Az alkotmányosság kialakulása. Később ugyan 
a nemesség a király fölé került s őt (Földnélküli 
Jánost) a Magna Charta kiadására kényszerítette 
(1215: mint nálunk II. Endrét). Még tovább fej
lesztette az angol nemesség hatalmát akkor, midőn 
a királyt (III. Henriket 1258) kényszeritette, hogy 
az ország kormányzását a 24 főúrból álló állam
tanácsra bízza. Nemsokára pedig megalakult, a 
parlament s ezzel Anglia mintául szolgált Európa 
államai részére az alkotmányos kormányzáshoz.

Anglia azonban a XIV. században szintén 
átmegy a nagy gazdasági, társadalmi átalakuláson. 
A jobbágyság helyzetének romlása, parasztlázadások; 
a földesúri osztály elszegényedése, a kevesebb 
költséggel járó legelögazdaságra (juhtenyésztésre) 
való áttérés; ezzel együtt a jobbágy osztály meg
szűnése egyrészről, másrészt pedig a polgárosztály 
emelkedése; ezek jelzik a nagy átalakulást. El
érkezettnek látták az uralkodók is az időt a nagy 
hűbéresek hatalmának megtörésére, ami azonban 
itt is — mint Franciaországban —  félszázados 
harccal járt. A két versengő királyi család (a York 
és Lancaster-családok) fehér rózsa — piros rózsa 
küzdelme nemcsak a két királyi családot, de a 
nagy hűbéres családokat is kipusztította. Tudor 
Henriknek (1485— 1509) már könnyű volt abszo
lút hatalmát megalapítani.

így Európa valamennyi államában megszűnt 
lassanként az a rendszer, amely a középkor gaz
dasági— társadalmi életének legjellemzőbb intéz
ménye volt.

Európa a középkor végén. Európa államai 
legnagyobb részben a népvándorlás után (a X. 
századig bezáróan) keletkeztek. Azonban nem elég 
szilárdak az államhatárok és kisebb-nagyobb vál
tozások történnek. A középkor vége felé új álla
mok is keletkeznek.

Svájc. Keletkezésére a hanyatló német csá
szárság ad alkalmat. Ennek függetlenséget szerető 
népe fellázadt Albert császár ellen, aki nem akar
ta biztosítani a svájci városok kiváltságait. Hosszas 
harcok indulnak meg, amelynek során a hűbér- 
rendszer Svájcban teljesen megszűnik. Az egy
mással szövetkezett kantonok biztosítani tudják 
Svájc függetlenségét, amelyet ép a XV. század utol
só esztendejében (1499) ismer el Miksa császár. 
Svájcot nemcsak népe hősiessége, hanem a ter
mészeti viszonyok is hozzásegítették a független
séghez. Azóta a köztársasági államformát felvett 
szabad nép nagy előhaladást tett.

Németalföld. A német belső küzdelmek idején 
válnak ki a birodalomból a gazdag flandriai váro
sok is, amelyek Németalföldet alkotják. Kormány
zójuk külön van s habár névleg a császár uralma 
alatt állanak, tényleg majdnem önálló állami életet 
élnek.
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Csehország. Ugyancsak sok függetlenséget él
vezett Csehország is, amely a XIV. és XV. század
ban a Luxemburg-család uralma alatt a császár
ságtól független életet él. Németországtól a csehek 
időnként nyíltan el is szakadtak, de a-XVI. század 
elején a Habsburgok ismét kiterjesztették föléjük 
uralmukat s azt állandósítani is tudták.

Spanyolország. Sokkal jelentősebb államala
kulások történnek azonban mindennél a Hispániái 
félszigeten. Ott már a XI. századtól kezdve hanyat
lásnak indult az arab (mór)-uralom. Ezzel együtt 
a középső és északi részeken önálló kis királysá
gok keletkeznek. A kis királyságok később egymás
sal szövetkeztek és eredményesebben vették föl a 
küzdelmet a mórok ellen, akiket a félsziget déli 
részére szorítottak (1212). A XV. század végén 
Katholikus Ferdinánd (1474— 1516) a mórokat 
teljesen kiszorította a félszigetről (1492) s ezzel 
megalapította a spanyol királyságot. Később meg
szerezte a nápolyi királyság trónját is és így Spa
nyolország egyszerre nagyhatalommá lett.

Lengyelország. Részben újabb áltamalakulás- 
nak lehet tekinteni Lengyelországot is, amely a 
XIV. század végén Litvániával egyesül. Ekkor lesz 
északi nagyhatalommá és két századon át nagy 
szerepet visz az európai politikában.

O ro s z o rs z á g . Ugyancsak a népvándorlás kora 
óta fönnáll a novgorodi, később kievi fejedelemség 
is, amely több mint két évszázadon át a mongolok 
uralma alatt állott (1224— 1480). A későbbi Orosz
ország alapját valójában III. Iván veti meg, aki 
megtöri a mongolok uralmát (1480), fejedelem
séget Oroszországnak, önmagát pedig cárnak (csá
szárnak) nevezte.

A kalmári unió; 1397. Új államalakulásnak 
lehet minősíteni a skandináviai államoknak (1397- 
ben, a kalmári unióban történt) egyesülését is, 
habár ez az alakulás a XVI. század elején (1524) 
megszűnik. Ugyanis ekkor Svédország kilép az 
unióból és külön királyt választ.

Törökország. Végül meg kell emlékezni még 
egy államról, amely ugyan eddig inkább ázsiai 
állam volt, de már látszott, hogy' súlypontját Eu
rópába fogja áttenni. Ez az állam Törökország volt, 
amely Konstantinápolynak 1453-ban történt elfog
lalása után szintén az európai hatalmasságok közé 
számítandó.

A föntebb említett, részben újonnan keletke
zett államokkal szemben épp a középkor vége felé 
megszűntek a görög császárság és a spanyolországi 
arab kalifaság.

Átmenet az újkorba.
Könnyen megállapítható az ókorból a közép

korba való átmenet. Az ókor története majdnem 
egy a római birodalom történetével s midőn a 
nyugat-római birodalom megszűnik (476), ugyan
akkor ér véget az ókor. Azonban nem ily könnyű 
a középkornak az újkortól való elhatárolása. Itt 
lassan történik az átalakulás és több olyan nagy
fontosságú esemény és változás van, amelyek al
kalmasak arra, hogy egy kort lezárjanak és újkort 
nyissanak. E nagyjelentőségű események és vál

tozások: az új találmányok, a tudományok és mű
vészetek átalakulása: a renaissance; a fölfedezések
— amelyek nagy változást okoznak a gazdasági 
életben — és végül a reformáció. Ezek jelentik az 
átmenetet a középkorból az újkorba; a határidő 
pedig — általános szokás szerint — 1492, t. i. 
Amerika fölfedezése.

Találmányok.
A találmányok között legfontosabb a könyv- 

nyomtatás (1436), amely a német Guttenberg János 
érdeme. Miután a rongypapíros elterjed, a szegé
nyek is hozzájuthatnak a könyvhöz, amely addig 
csak a gazdagok kiváltsága volt. Nálunk Hess And
rás budai nyomdája az első (1473).

Hadászali, de társadalmi szempontból is nagy 
jelentősége volt a puskapor föltalálásának, amelyet 
a XIV. század óta általában használnak.

Ugyancsak általánosan használják a XIV. szá
zad eleje óta a delejtűt; ez tette — a könnyebb tájéko
zódás által — lehetővé a nyílt óceánon való hajózást.

Fölemlítendő még a zsebóra, a szemüveg és 
az üveg használatának elterjedése.

A renaissance.
Az európai emberiségre a középkorban leg

erősebb szellemi hatást a keresztény egyház gya
korolta. Legfőbb tudomány a teológia volt, amely 
az Isten fogalmával és hitéleti kérdésekkel foglal
kozott. A középkori vallásos ember figyelme, érzés
— és gondolatvilága az Ég felé fordult s a földi 
környezettel keveset törődött. E tekintetben nagy 
változást jelent a keresztes háborúk idején az ide
gen földekkel és népekkel való érintkezés.

Részben az arab természettudományoknak tu
lajdonítható, hogy az európai ember figyelme mind
inkább ama környezet felé fordul, amelyben él s 
amely földi környezettől függ az élet sok öröme, 
kellemessége és boldogsága. Az emberek már nem 
gondolnak annyit a túlvilágra, hanem kezdik vizs
gálni a körülöttük lévő természeti környezetet s 
annak minél jobb megismerése által igyekeznek 
hasznosabbá és kellemesebbé tenni az életet. A 
szabadabb gondolkodás nem elégszik meg a kö
zépkori keresztény írók, teológusok munkáival, ha
nem kezd többet foglalkoznia pogány ókor, külö
nösen pedig a derültebb gondolkodású görög nép 
nagy íróival.

Eddig a gondolkodás középpontjában az Isten 
volt: most a tudományok az emberrel foglalkoznak 
többet, azt teszik a gondolkodás és vizsgálódás 
középpontjába. Innen van az új. irányzat neve: 
humanizmus (homo-ember). Habár a humanizmus 
sok tekintetben egyházellenes volt, mégis sok buz
gó híve a pápák és a főpapok közül kerül ki. 
Tudós társaságok, akadémiák, egyetemek, régiség
múzeumok, könyvtárak keletkeznek. Ezek között 
legnagyobb a vatikáni és a mi Mátyás királyunké 
(a Korvin könyvtár). Mint Augustus korában 
volt, ismét szokásos lett, hogy a gazdag emberek 
tudósokat (humanistákat) és művészeket tarta
nak maguk körül és sokat áldoznak a tudományok 
és művészetek fejlesztésére. Legismertebb közülük 
a firenzei Medici Lőrinc és Mátyás királyunk.
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miniszterelnök és a német államfő. Az utóbbi idő
ben felmerült Hitler—Mussolini találkozóval kap
csolatban jólértesült olasz körökben kijelentik, hogy 
ennek a találkozásnak sem időpontja, sem helye, sem 
körülményei nincsenek megállapítva, de termé
szetes, hogy Mussolininak vissza kell adni Hitler 
kancellár velencei látogatását.

A pénzügym iniszter a  földm unkások és 
kubikusok sorsáról. Fabinyi Tihamér pénzügy- 
miniszter a felszólalásokra válaszolva hangoztatta, 
hogy a valóságnak megfelelő költségvetést igye
kezett készíteni. A közteherviselésnél a szociális 
szempontokat és az emberséges behajtást tartja szem 
előtt. A kiadások nagy része halaszthatatlan fel
újításokra és tatarozásokra szolgál, másrészt mun
kaalkalmakat teremt. Emeli a kiadásokat, hogy az 
állam feladatai megszaporodtak és számtalan égető 
népi kérdést nem lehet megoldani az állam közbejötté 
nélkül. Ilyen a falusi népegészségügy és a tanya 
kérdés. A kormány két nagy kérdést igyekszik meg
oldani a jövőben, az egyik az értelmiségi mun
kanélküliség leküzdése, a másik a földmunkások 
és kubikosok sorsa.

Földrengés volt Lisszabonban. A portugál 
fővárosban az ápr.20-ára virradó éjszaka erős földren
gést éreztek. A földlökések meglehetősen hosszú 
ideig tartottak. Az emberek felébredtek álmukból 
és nagy pánik vett erőt rajtuk. Mindenki az utcára 
menekült és ott várta be a rengések megszűnését.

Felhívás a selyemhernyó-tenyésztésre.
Az országos selyemtenyésztési felügyelőség felhívja 
a lakosság figyelmét selyemgubótenyésztésre, amely 
semmiféle pénzbefektetéssel nem jár, mert a hernyó
kat és tenyésztőpapírokat az állam ingyen adja. 
Kilógrammonként 1 pengős beváltási árat véve 
alapul. A napi kereset a 2 pengőt is elérheti, úgy
hogy egy tenyésztő család pár hét alatt könnyen jut
hat 4 0 — 100 pengő mellékkeresethez.

Roosevelt szerint a fegyverkezési verseny 
csődbe kergeti az államokat. Roosevelt, az észak- 
amerika egyesült államok elnöke a washingtoni 
törvényhozáshoz intézett költségelőirányzati üzene
tében közli, hogy június 30-án a költségvetési hiány 
2557 millió dollárt fog elérni, ami 309 millió dollár
ral haladja meg a januári költségvetési üzenetében 
előirányzott hiányt.

Az üzenet a következő szavakkal céloz a fegy
verkezési versenye: „A modern civilizációt fenye
gető főveszedelem tudvalevőleg azokban az orszá
gokban keresendő, amelyek főként a fegyverkezési 
verseny révén a csőd felé rohannak. Az Egyesült 
Államok jövedelmük sokkal csekélyebb részét költik 
fegyverkezésre, mint ezek az országok."

jó l  zár a  blokádgyürű. A nagyhatalmak el- 
lenőrzikSpanyolország határait. Ápr.20-ra virradóéjjel 
életbelépett a spanyol határok szárazföldi és tengeri 
teljes ellenőrzése, hogy más országok ne küldhesse- 
nek segéd csapatokat. Az ellenőrzést a felkelő par
tokon az angolok és franciák, a kormánypárti ha
tárokon pedig az olaszok és németek, Afrikában a 
franciák és a portugál határokon ismét az angolok 
végzik. Ettől az intézkedéstől igen kedvező ered
ményeket várnak, bíznak abban, hogy a polgárhá
ború nemzetközi jellege rövidesen meg fog szűnni.

12.600 m agyar g yerek  idegennyelvü is
k o láb a  já r  a  F elv id éken . A felvidéki egyesült 
magyar pártok galántai alakuló ülésén Porubszky 
Géza a magyar kisebbség sérelmét ismertette. El
mondotta, hogy a Felvidéken 154 olyan község van, 
ahol magyar iskola kellene, 69 olyan magyar több
ségű község van, ahol nincs iskola s 12.600 magyar 
gyermek idegennyelvű iskolába jár. A demokrácia 
egyenlőséget és igazságosságot kíván; a felvidéki 
magyarok is csupán ezt akarják.

K őola j helyett szénola j. A Magyar Mérnök- 
és Építészegylet ápr. 20. és 21.-én tartotta 89. évi 
rendes közgyűlését egyleti székházában. Az'elsőnapi 
ülésen Walder Gyula elnöki megnyitója után Varga 
Jószef műegyetemi tanár tartotta meg előadását a 
szénolajgyártásról. A modern civilizáció —  mon
dotta az előadó — legfontosabb hajtóanyaga, a pet
róleum csak korlátolt mennyiségben áll az embe
riség rendelkezésére, s a technikai fejlődés olyan 
óriási olajmennyiségeket fogyaszt, hogy az évmil
liók során képződött földi olajat néhány évtized 
alatt fel fogja emészteni, s a tudomány már készü
lődik arra az időre, amikor a kiapadt földi olajat 
más anyagokkal kell helyettesíteni. A kutatások so
rán a szénre terelődött a tudósok figyelme, mert ez 
még évszázadokra elegendő mennyiségben található 
s vegyi összetételében közel áll a földi olajhoz. 
Mindkét anyag főtömegét szénhidrogénvegyületek 
alkotják, azzal a különbséggel, hogy a peróleum- 
ban több a hidrogén, mint a szénben. A szenet tehát 
hidrogénnel kell egyesíteni, hogy petróleumszerű ter
méket nyerjünk.

Két eljárás alakult ki erre a célra, az egyik 
szilárd szenet, a másik széntartalmú gázokat egye
sít hidrogénnel. Berthelot és Sabatier francia tudó
sok vetették meg ennek az alapjait, a gyári eljárást 
pedig dr. Bergius és Franz Fischer német tudósok 
fejlesztették. Bergius szénport dolgoz fel nagynyo
mású hidrogéngázzal, kátrányszerü termékké, majd 
a kátrányból nyert olajat benzinné hidrogénezi. 
Fischer a szénből először szén és hidrogéntartalmú 
gázokat készít és ezeket egyesíti petróleum szén- 
hidrogénekké.
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