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10. szám.

Havonta kétszer m egjelenő szemle,
a világ folyásáról és oz ember alkotásairól.

VIII. évfolyam. 1937. Pünkösd.-

Pünkösdi tűzőrzők.

Jósorsunk őröknek rendelt ki bennünket,
S őriztük szent tüzét hűséggel, együtt, mind. 
Gondban, fájdalomban ébren virrasztottunk,
Lelkes boldogságban új lángot szítottunk: 
Láthatatlan Lények élesztették erőnk.

S hollószárnyon olykor, ha egyikünk elszállt: 
Gyászban is kitartva: a többi ottmaradt 
Éhezve, szomjazva, hogy védjen lángokat, 
Réműző, tisztító szentelt tűzcsóvákat: 
Búsmagánytól dermedt, sorsverte kézzel is.

Tudtuk, ez a verés: csalóka délibáb,
— Megosztott fájdalmunk: híd egy új egységhez — 
Zúgó hollószárnyak, csak múló varázslat,
Egymás elhagyása, tévedés és látszat...
Mindünk létgyökere e közös, szent tüzünk!

Eszközül használa az Úr!
II. Rákóczi Ferenc dicsőséges szabadságharca 

bujdosása és halála.
„Zavarba jövök, Uram," — írja Rákóczi Fe

renc vallomásaiban — „midőn a Te születésedet, 
az azok körülményeit vizsgálom és magaméval 
összehasonlítom. Te Isten, magamnak és a min- 
denségnek teremtője, istállóban születtél és én 
palotában. Te ökrök és szamarak között, szegény 
pásztorok társaságában voltál, míg engem, aki a 
Te szemedben por és féreg vagyok, az udvari em
berek sűrű csoportja vett körül. Te szegénységben 
jöttél a világra, én gazdagságban." — Ezek az 
alázatos sorok oly jellemzőek Rákóczi Ferenc fe
jedelemre, akinek a szobrát a napokban avatta

fel a nemzet. Megtanulja és lelkében őrzi az or
szág minden gyermeke honalapító Szent István 
király nevét, szájról-szájra járnak a Szent László
ról szóló legendák. Emlékezünk nagy Lajosra, az 
igazságos Mátyásra, a nemzetnek sok dicső fér
fiára. Valamennyi között azonban „oly közel áll 
hozzánk Rákóczi Ferenc emlékezete. Ő volt a magyar 
szabadságharcnak legvitézebb és legvallásosabb 
harcosa. A kurucz vitézek hősiességét őrzik a tör
ténelem lapjai és dalolnak róla ma is a búsongó 
kurucz nóták. A nemzet fájdalma és bánata sóhajt 
fel, amikor énekli, hogy lábuk nyomát befedi a hó.

A hős Zrínyi Ilona nemzetsége.
11. Rákóczi Ferenc 1676 március 27-én szü

letett a Zemplén megyei Borsi községben. Édes
apja I. Rákóczi Ferenc Erdély választott fejedelme 
és német birodalmi választófejedelem volt. Magyar- 
ország leggazdagabb főura. Édesanyja, Zrínyi Ilona 
hősi nemzetségből származott. Apja gróf Zrínyi 
Péter horvátországi bán volt. A Wesselényi-féle 
összeesküvés miatt 1631 április 30-án Bécsújhe
lyen végezték ki. 11. Rákóczi Ferencnek édesapja 
negyedfél hónapra az ő születése után halt meg. 
Aggódott halála előtt gyermekének sorsa miatt. 
Utolsó akaratában arra kérte 1. Lipót császárt, 
vegye pártfogásába a kis Ferencet és nővérét, 
Rákóczi Juliannát. Ez a végrendelkezés adott al
kalmat arra a bécsi udvarnak, hogy beleavatkoz
zanak az árvák életébe.

Zrínyi Ilona abban az időben Munkács vá
rában lakott, ahonnan 1678-ban költözködött Sáros
patakra. Egész életét gyermekei nevelésére szen
telte. Később úgy érezte, mégis szüksége van a 
családnak férfitámaszra. Ez volt a legfőbb oka 
annak, hogy 1^82-ben férjhez ment Zrínyi Hona 
a kuruczok ifjú vezéréhez, Thökölyi Imréhez. Oda
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adó, hűséges apát akart adni gyermekeinek és 
mégis az a házasság sodorta őt is és a fiát is 
arra a végzetes útra, amelyiknek a vége a törökor
szági bujdosás lett.

A nyolcéves Ferenc hadbaszáll.
Rákóczi Ferenc már gyermekkorában ismerte 

meg a harc szenvedéseit. Alig volt nyolc eszten
dős, amikor Thökölyi Imre már harcba vitte ma
gával. Erről az időről írja később Rákóczi Ferenc: 
„A Te védőszárnyad alatt elvittek a törökök és ta
tárok seregei közé. Uram, Te adtál erőt nekem a 
szenvedéseknek elviselésére. Te takartál be engem, 
mikor fáztam és a földön feküdtem, hol engem a 
hó födött be. Te üdítettél fel engem egy korty víz
zel, mert igen gyakran szomjaztam és Te nyújtot
tál egy falat kenyeret nekem, az éhezőnek."

Lássuk csak Rákóczi Ferenc életének leg
fontosabb állomásait. Munkács várának feladása 
után a Bécsi udvar elszakította édesanyjától. A 
neuhausi jezsuita kolostorba vitték, hogy ott ne
velhessék. A prágai egyetemre íratkazott be később, 
ahol főleg természettani és tudományi dolgokkal 
foglalkozott. Zrínyi Ilona 1692-ben követte férjét, 
Thöhöly Imrét Törökországba. Az anyának nem 
engedték meg, hogy egyetlen fiától elbúcsúzzék. 
Ugyanebben az évben nagykorúsították Rákóczi Fe
rencet. Röviddel ezután vette feleségül Sarolta 
Amália Hessen-Reinfelsi uralkodó gróf leányát. A 
házassághoz nem kérte ki Lipót császár engedélyét 
és ezért az ifjú férjet szobafogságba vetették. Ki- 
szabadulása után hazajött Magyarországra, eperjesi 
kastélyába. Eleinte nem akart résztvenni a politi
kai életben. Később azonban az alkotmány elkob
zása után elhatározta, hogy a szabadságharc élére 
fog állni. Így írt erről:

„Hazám nyomorúságait látva, igen elszomo
rodtam. Te tetted azt Istenem, hogy ezeket a nyo
morúságokat napról-napra jobban inegéreztem és 
szivemet-lelkemet a nagyobb dolgokra készítet
ted elő."

Elárulják a  szabadságharcot.
Az 1699-ik év telén állapodott meg Rákóczi 

Ferenc Bercsényi Miklós gróffal a szabadságharc 
tervében. Ezután már csak a kedvező alkalomra 
vártak, amikor a tervet megvalósíthatják. Megin
dul a nagy európai háború. Az osztrák Habsburg 
család és a francia Bourbon királyi család állott 
egymással szemben. A francia király, hogy Lipót 
császár erejét gyengítse, követet küldött Rákóczi
hoz, hogy álljon az elégedetlen magyarság élére, 
ígérte, hogy Franciaország pénzzel és hadsereggel 
fogja támogatni. A futár, aki a leveleket hozta-vitte, 
Longueval nevű belga származású százados volt. 
Ez a lelketlen ember elárulta a bécsi udvarnak a 
tervet. Rákóczit elfogták. Felesége betegágya mel
lől hurcolták el a sárosi várból, elvitték a bécs
újhelyi börtönbe, ugyanoda, ahonnan 30  évvel ez
előtt kísérte a vesztőhelyre nagyapját, Zrínyi Pé
tert a hóhér.

A börtönből Lehmann Godolfred százados 
segítségével szökött meg Rákóczi Ferenc. Lehmannt

a szökés felfedezése uián lefejezték és holttestét 
felnégyelték. Rákóczi Lengyelországba menekült. 
Ott várakozott rá Bercsényi gróf. Közben idehaza 
már fel készült a nép a nagy szabadságharcra. Az 
volt a jelszó, ha kigyulladnak az őrtüzek a hava
sokon, felvirrad a szabadság hajnala. Gyülekeztek a 
kurucok, mindig több és több volt Esze Tamás 
népe. 1703 május 21-én fellobogott II. Rákóczi 
Ferenc zászlaja megkezdődött a nagy szabadság- 
harc. Énekelték szerte az országban:

„Rákóczi. Bercsényi! Ragyogó vitézek! 
Napkelte tájiról fegyverre kelének, és amint 
felkeltek, fohászuk égbeszáll:
Segíts meg Istenünk harcaink hevén át." 
1703 június 14-én ért a határra II. Rákóczi 

Ferenc, 16-án vonult át a Vereczkei szoroson. Ott 
voltak Rákóczi mellett Bercsényi, Forgách, Károlyi, 
Eszterházy, Barkóczy, Csáky, Sennyei, Ráday, Gyür- 
ky, Andrássy, Bethlen, Mikes és a többi szabadság
ért rajongó főurak.

Kuruc győzelmek, csatavesztés, Rodostó.
A kuruc mozgalomból egy év leforgása alatt 

már az egész nemzetnek a szabadságharca lett. Di
csőségesen indult a küzdelem. A lelkes seregnek 
nem tudtak ellentállni Bécs hadai. A bécsi udvar 
felhatalmazta Széchenyi Pál kalocsai érseket, hogy 
kezdjen béketárgyalásokat Rákóczi Ferenccel. Ezek 
a tárgyalások azonban meghiúsultak. A harcot to
vább folytatták, közben Bécsből még kétszer pró
báltak békét kötni. 1704-ben választották meg 11. 
Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelemnek. Közben a 
harc állandóan tartott.

Fejedelemmé választása után, 1704 elején, a 
Dunántúl nagyrészét elfoglalták a szabadsághősök. 
Június 13-án Heister császári tábornok Koroncó- 
nál legyőzte a kurucokat és a hadsereg gyalogsága 
nagyrészt elveszett. Közben a császári csapatok 
győzelmet arattak a franciák fölött is. Ezek után 
a francia király már nem támogatta eléggé Rákóczi 
hadait. Következett ezután az érsekújvári győzelem, 
utána pedig a nagyszombati vereség.

Rákóczi szabadságharca 1711. év május 1-én 
fejeződött be, amikor Szatmár mellett a nagymaj- 
tényi síkon 12.000 kuruc vitéz letette a fegyvert. 
Rákóczi Ferencből a magyar szabadság bujdosója 
lett. Élete végén Rodostóban lakott, ahová bujdosó 
társai követték. 1735 április 8-án halt meg. A hű
séges Mikes Kelemen édesanyja, Zrínyi Ilona meiié 
temettette el. Hamvait 1906-ban hozta haza az or
szág nagy gyászünnepségekkel és a kassai Szent 
Erzsébet székesegyházban helyezték el. Budapesten 
lovasszobrát vasárnap kéthete nagy ünnepség ke
retében leplezték le a Kossuth Lajos téren.

Szent István öröksége
Ir ta : Ambrózy György.

Ezerharminchetet írtak. A merénylő belopó- 
zott a királyi hálószobába, megállt az alvó Szent 
István ágya előtt s már karját emelte, amikor a 
fejedelmi arc fensége hirtelen felébresztette lelki
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ismeretét s a felemelt kar erőtlenül hanyatlott alá. 
Királyságunk megmenekült a szégyentől, hogy 
története orgyilkossággal kezdődjék. A merénylő 
akaratát —  ha öntudatlanul is — a felelősségérzet 

■ bénította meg, amikor azt az embert látta maga 
előtt, aki a magyar népet nemzetté szervezte s a 
nemzetet az európai kultúrállamok sorsközössé
gébe bevezette.

Kétségtelen, hogy első királyunk nagysága 
kortársai előtt is tisztán ragyogott, hiszen már 
uralkodása folyamán nyilvánvalóvá lett, hogy szer
vező zsenije a Kárpátok medencéjében az összes 
átmeneti jellegű települések után megalkotta az 
első stabil államrendszert. A Duna völgyéből ér
kező hírek európaszerte tiszteletet keltettek és pe
dig nagyobbat, mint ahogy ma kishitűen elkép
zeljük. Az új állam lassan növekvő presztízsét a 
kiépített diplomáciai szolgálat is fokozta, amely 
két világrészbe közvetítette Szent István uralkodói 
gestiójának mozzanatait. A királyi udvarban élő, 
vagy megforduló külföldi előkelőségek, (így Edward 
the Exil, az angol uralkodóház őse, ki Szent István 
nővérét, Ágotát vette nőül) a Rómában, Raven- 
nában, Bizáncban és Jeruzsálemben alapított magyar 
„Zarándokházak," S melyek közül a római mai na
pig is fennáll, röviden Collégium Germanikum 
néven, (mely névhez úgy jutott, hogy a 17. század 
vége óta németeket is felvettek falai közé) a szél
rózsa minden irányába széthordták a birodalom 
hirét-nevét. A különböző megbízásban európaszerte 
mindenfelé megforduló magyarok (egyikük egy 
Tyrkernek nevezett Amerikába is ‘eljutott, fél
ezredévvel Kolumbus előtt) megismertették azt az 
erőt és kultúrát, amelyet a szentistváni Magyar- 
ország jelentett. Ez a keresztség felvételében pl. 
megelőzte a svédeket, s a hatalma teljében lévő, 
úgyszólván egész Európára kiterjedő Német Római 
Szent Birodalomtól elcsatolta a Duna és Morva 
közötti területet (Bécsi =  határváros). Első kirá
lyunk a világtörténelem egyetlen uralkodója, aki 
Krisztus helytartójától „apostoli" címet nyert, 
amelynek külső jeleként egyedül ő és utódai jo
gosultak a kettőskeresztet maguk előtt vitetni. Ezt 
a ragyogó kiváltságot csak a Karolingokéi köze
lítette meg.

Szent István érdemét százszoros mértékben 
kell, hogy elismerje és méltányolja nemzete, azét, 
ki népe elhivatottságát ismerve és vasakarattal 
küzdve le a széthúzást, a magyarságnak szilárd 
belső szerkezetet, valóságos történelmi gerincet 
adott, úgyhogy az egy csapásra a kultúrnépek 
élsorába ugrott. Szilárd kézzel tűzte ki számára 
a célt, mely felé kilenc századon át tájékozódha
tott, mint sötét éjben a hajós a sarkcsillag felé, 
biztosítva államéletének további kifejlesztéséhez a 
nemzetközi erkölcsi hitelt. A Szent István kitűzte 
történelmi cél, az egyensúly fenntartása volt a 
germánság és szlávság (utóbbi akkor még görög 
hegemónia alatt) egymásfelé zúduló erői között. 
Szent István, a germán és a szláv-görög befolyást 
kikerülve, tudatosan fordult Rómához koronáért, 
s ez a korona nemcsak a magyar állameszme 
örök jelképe lett, hanem egyszersmind európai

hivatásunk, történelmi szerepünk, szentistváni örök
ségünk örök mementója. Az őshazában maradot
tak, vagy az oda visszatértek teljesen felszívódtak 
az őket környező népek tengerében. A Bizánc 
égisze alá menekülő népek, bolgárok, új görögök 
elszlávosodtak és az izlám járma alatt törtek össze. 
A német hegemonizáló kísérletek elleni harcokat 
nem kell részletezni, mert hiszen szinte ebben 
merül ki egész történelmünk. Nem tévesztendő 
ugyanis össze az 1806-ban létrejött Osztrák Csá
szárság a Német Római Szent Birodalom német
ségével. Egy negyedszázad előtt ez a németség 
akarta Buda visszavétele után vazallusává tenni 
hazánkat, amely pedig egész Európát, de első
sorban Bécset, az akkori Német Római Szent 
Birodalom fővárosát oly hathatósan oltalmazta a 
török barbárság ellen, hogy Salni-, Starhemberg- 
és Sobieskinek már csak az érett vetést kellett 
learatnia.

A magyar államtestet, nemzeti szuverénitá- 
sunkat, uralkodó és nép egybeforrt egységét a 
Szent Korona jelképezi, de szimbolikus értelme és 
eszmei értéke mellett eredeténél fogva egyúttal 
materiális dokumentuma is ez a szentistváni kon
cepciónak. Még az angolbirodalmi koronák sem 
hasonlíthatók össze a mi Szent Koronánkkal, ha 
ősiségét és szimbólumának mélységét tekintjük, 
mert fiatalabbak, mint ahogy maga a birodalmi 
eszme is az, amelyet jelképeznek. Hitvalló Edward 
koronáját Croinvellék széttörték és eladták, úgy
hogy H. Károly parancsára 1662-ben új „Hitvalló 
Edward koronát" kellett készíteni 32.000 font 
költséggel, de sem ez, sem a még drágább angol 
államkorona, sem az India számára készült csá
szárkorona, sem V. György 1912-ben készített 
60.000 font értékű Durbar-koronája nem hasonlít
hatók össze a mi szent klenódiumunkkal. Szent 
Koronánk az, amelyet Dante a paradicsomban 
Martell Károly homlokán látott ragyogni, ez az, 
amelyről az öt koronával bíró Zsigmond király, a 
német-római szent birodalom császára, azt mon
dotta Cusanusnak, hogy minden koronája között 
Szent Istváné volt a legbecsesebb, ami különben 
a történelmet ismerők előtt természetes is.

Az állam egyik legerősebb alappillére a 
tekintélytisztelet. A tekintély alapja pedig az az 
elv, hogy a helyesen tagozott hierarchiában fok- 
ról-fokra jobban és teljesebben fejeződnek ki a 
nemzeti eszmények. A hierarchia csúcsán tündöklő 
korona tehát a nemzeti eszmények összességét is 
jelképezi. Jelenti elsősorban a nemzet történelmi 
tradícióját, az örök fejlődésben lévő nemzettestnek 
mélyen a szentistváni fundamentumba beágyazott 
gyökérzelét. Jelenti a nemzet alkotmányos függet
lenségét, mert a régi patrimoniális állammal szem
ben az uralkodó és a nemzet alkotmányos frigyé
nek szimbóluma, hiszen alkotmányunk alapja ép
pen a Szent Korona tana. Sorsdöntő jelentőségű, 
mint az egész magyarságot összefogó kapocs s 
ez nem valami mesterséges kohézió, hanem egy 
évezredes fejlődés eredménye. Mindezek alapján 
nyilvánvaló tehát, hogy a Szent Korona eszméjét 
kegyelettel és hűséggel szolgálnunk nemcsak légi-
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tiniista meggyőződés kérdése, mert hiszen az elvek 
és a tanok, amelyeket a korona jelképez, akkor 
is megállanak, ha a valóságban átmenetileg nem 
is ragyok senkinek a fején.

Az Élet útján járva,..

Kiskoromra emlékezem...
S olyan nehéz lesz a szívem...

*

Látom Édesanyám, amint 
Féltő gonddal járni tanít...
— Lépj n o ...! Bátran kis Csöppikém...!
Ne félj kedves! Itt vagyok én! —
S amint lassan megindultam 
Nézett reám megindultam 
S ha megtörtént a baleset,
Hogy a Csöppike elesett,
Százszor kérdte (s sírva fakadt):
—  Csöppi! megütötted m agad?...
Piszkos kacsóim megmosta,
Hol „bibis“ volt, megcsókolta,
Ráhullajtott egy-két könnyet,
És a bibi nem fájt többet...

*

Az Időnek szárnya lebbent...
Azóta húsz év is eltelt...
Élet-útján jár a lábom ...
Ja j! De sokszor kőbe vágom ...!
Roskadozva arcraesem ...
Vérzik s z iv e m ...vérzik kezem...!
Mégsem hallom —  Anyám! —  szavad:
— „Csöppi! Megütötted m agad...?!" —

Édesanyáin! Be’ jó  lenne 
Ha két kezed felemelne!
Féltő gonddal átkarolnál...
Vérző számra csókot adnál...!
A bibim is megcsókolnád...
És elvinnél haza... H ozzád...!
Szívem Nálad meggyógyulna...
S  boldog lennék ú jra...ú jra!

♦

J a j ! . . .  De mindez régmúlt álom ...
. . .s  Élet-utam tovább járom ...

— ra B -

Átalakulás a középkor második felében.
(Folytatás.)

Ennek a szabadszellemű új tudományos irány
zatnak bölcsője Itália volt s a humanista irányzat 
első képviselői Dante, Petrarca és Boccacció (XIV 
század 1. felében), akik az olasz nemzeti iroda
lom megteremtői lesznek.

De nemcsak a tudományok, hanem a mű
vészetek is újjászületnek; ez különösen a festészet
ben, szobrászatban, majd az építészetben nyilvá
nult meg. A középkori festők majdnem kizáróan 
a vallási életből veszik festményeik tárgyát. Képe

ik — a középkori vallásos világfölfogásnak megfe
lelően —  a szenvedést, fájdalmat, lemondást, a 
vallási áhítatot ábrázolják. A renaissance festői 
ezzel szemben az emberi és természeti élet, szép
ségeit akarják kifejezni. Rá akarnak mutatni az 
élet szépségeire és örömeire. A távlat megismeré
se után szép természeti képeket festenek. Leghí
resebb festők Ráfael, Michel-Angeló, Leonardó da 
Vinci; a két utóbbi egyszersmind kiváló szobrász 
is volt.

Általában arra törekszenek a renaissance irói 
és művészei, hogy a tudományok és művészetek 
ne csak egy ágában képezzék ki magukat, hanem 
sokoldalúak legyenek. (így péld. Leonardó fes
tő, szobrász, zenész, költő, tudós volt, Michel- 
Angeló pedig szintén festő, szobrász, tudós, építész).

A renaissance-müvészet leghíresebb alkotá
sai e korban Itáliában, főként Rómában keletkez
nek. Michel-Angeló ott építette a világhírű Szent 
Péter-templomot és a sicstusi kápolnát, amelyet 
gyönyörű freskókkal díszített. A renaissance Itáliá
ból Európa más országaiba is átterjedt, így Ma
gyarországba is, ahol Mátyás királyunk idejében 
élte fénykorát.

A gazdaság i újjászületés és a  fölfedezések.
A keresztes hadjáratok óta Európának Ázsiá

val való kereskedelme föllendült, ami a jólét és az 
igények növekedését is eredményezte. Mind kerese- 
tebbekké lettek Ázsiának drágaságai, fűszerei, ék
szerei.

Az olasz városok részesültek a levantei ke
reskedelem hasznában a legnagyobb részben. Ezek 
gazdagodását megirigyelték a többi tengerparti álla
mok, amelyeknek lakói különösen a velencei Marcó 
Polo mesés útleírásai alapján úgy álmodoztak Ázsia 
keleti országairól: India, Kína, Japánról mint a 
fény, a gazdagság, boldogság földjéről.

Azonban a Kelet felé jutást megakadályozták 
a törökök, akik elfoglalták a nyugatázsiai partvi
déket és a Balkánt. Ezért a portugálok kísérlete
ket tettek arra, hogy Afrika megkerülésével jussa
nak el Indiába, azonban nem haladtak túl a 
Viharfokon. (Csak hosszas kísérlet után, 1486-ban 
jutott túl Dias Bertalan a Viharfokon, amelyet 
azóta Jóreménység-fokának neveznek. Indiába pe
dig csak 1498-ban jutott el Vascó de Gama)

Eközben arra a gondolatra jött a genovai 
származású Kolombus Kristóf, hogy ha a Föld 
valóban gömbalakú akkor —  állandóan nyugati 
irányban haladva —  Indiába lehet jutni. Előadta 
tervét több uralkodónál, de seholsem talált hitelre. 
Végül Ferdinánd spanyol király —  a másokkal 
való háború szerencsés befejezése után — Kolom
bus Kristóf rendelkezésére 3 fölszerelt hajót bo
csátott. 72 napi fáradságos, szenvedésekkel teli út 
után Kolombus 1492 október 12-én az Antillák 
szigetcsoportjánál partot ért. Természetesen azt 
hitte, hogy Indiába jutott el.

Több szigetet fedezett föl s ékszerrel, arany
nyal megrakodva tért vissza Spanyolországba, 
ahol nagy örömmel fogadták. A gyarmatok alki- 
rályának nevezte ki Kolombust Ferdinánd király s



b i z a l o m 77
neki adta a befolyó jövedelem >/,<> részét. Koloin- 
bus még háromszor ismételte meg felfedező útját 
amelyek során Közép-és Dél-Amerika partjaira is 
eljutott anélkül, hogy tudta volna, hogy új világ
részben jár. .

A sok fáradságos utazás azonban megtörte 
az erejét. A benszülöttekkel, a kincsvágyó kalan
dorokkal való küzdelem ellenségeinek irigysége és 
áskálódásai és egyéb csapások korán sírba vitték 
Kolombust. Már kartársai elfeledték az emberiség 
eme egyik legnagyobb jótevőjét és az új világrész 
is Amerigó Vespucciról nyerte nevét, aki az első 
részletes leírást adta Amerikáról.

A felfedezések hatása. Amerika fölfedezése 
rendkívül nagy hatást gyakorolt az európai gaz
dasági és társadalmi életre. Elkezdődik a gyarma
tosítás és az európaiak Amerikába vándorlása. Az 
első spanyol telepesek azonban ott sem végeznek 
rendes, termelő munkát, inkább csak kirabolni 
akarják a nemes ércekben gazdag területeket. Az 
ősi műveltségű Mexikó és Peru elpusztításával 
Cortes és Pizzaró teszik hírhedtté nevüket. Később 
Afrikából telepítenek át néger rabszolgákat s azok 
segítségével indul meg a termelés, amelynek ha
tása azonban Európában csak később érezhető. 
Egyelőre a növény- és állatfajok kölcsönös kicse
rélésének van jelentősége, de e téren Európa töb
bet ad, mint amennyit kap. Európa adja az összes 
háziállatokat, a gabonaneműeket, a gyümölcsöket, 
konyhakerti növényeket stb. Amerika pedig csak 
a burgonyát, tengerit, dohányt adja.

Új iránya a  világkereskedelemnek. Amerika 
megismerésének közvetlen jelentősége a kereske
delmi viszonyokra gyakorolt óriási hatásában van. 
A már korábban hanyatló Ievantei kereskedelem 
most már megszűnik, mert a világkereskedelem 
főútvonalai mostantól kezdve nyugatra vezetnek. 
A nyugat felé irányuló, jövedelmező kereskedelem 
most azokat a népeket állítja a gazdasági élet elő
terébe, amelyek az Atlanti-óceán partvidékén van
nak. A világkereskedelem új útjai onnan indulnak ki.

A fölfedezések másik közvetlen és erős ha
tása a nemes érc beözönlésében mutatkozott. Az 
új világba áthajózott kalandorok rendkívül nagy
mennyiségű aranyat gyűjtöttek össze. Az ezüstbá
nyák pedig hajórakományszámra ontották az ezüs
töt (ezüstflotillák). A nagymennyiségű nemes érc 
Európába özőnlése megváltoztatta az értékviszo
nyokat. A nagy bőség következtében a nemesére 
értéke csökkent, aminek viszont a többi árú drá
gulása lett a következménye. A megélhetés rosszab
bodott azoknál az osztályoknál, amelyek nem ren
delkeztek pénzzel (elsősorban a munkásosztálynál). 
Viszont egyeseknél óriási vagyonok halmozódtak 
föl, ami még nagyobbá tette az emberek között a 
vagyoni különbségeket.

A merkantilizmus. A kereskedő polgárosz
tálynak volt a fölfedezésekből a legtöbb haszna, 
amely már amúgy is mindinkább előtérbe került, 
amióta a terménygazdálkodásból Európa a pénz- 
gazdálkodásra tért át. Most még nyilvánvalóbb lett, 
hogy az a vagyonos ember, akinek pénze van. Ki
fejlődött az a fölfogás, hogy a vagyonosodás alapja

a nemes érc. Nem csak az egyesek, hanem az ál
lamok is arra törekedtek, hogy minél több nemes ér
cet halmozzanak föl. Ebből a célból igyekeztek 
megakadályozni a nemes érc kivitelét.

A kereskedelmi mérleg elve. Már a középkor
ban kifejlődött kereskedelem most még sokkal na
gyobb arányúvá lett. Az emberek azt tapasztalták, 
hogy e kereskedelem révén lehet leghamarabb 
pénzt szerezni és a vagyont megsokszorozni. így 
fejlődött ki a merkantil-fölfogás és az uralkodók 
államaikban merkantil-politikát folytattak. Ez ab
ban állott, hogy az uralkodók arra törekedtek: 
minél több nemes érc jöjjön az országba és minél 
kevesebb menjen ki. Ezt azáltal lehetett elérni, ha 
az országnak árukból több volt a kivitele, mint a 
behozatala. így az országba több pénz folyt be és 
onnan kevesebb vándorolt ki. Ezt nevezik az ak
tív kereskedelmi mérleg elvének.

A pénzüzlet új fa ja i. A megváltozott gazda
sági élet a pénzt sokkal nagyobb szerephez és 
jelentőséghez juttatta, mint eddig. Nagy pénzfor
galom fejlődik ki és különböző bankok keletkez
nek. A bankokat először a gazdag kereskedők és 
iparosok létesítik. Gazdag bankár-családok voltak 
Itáliában a firenzei Mediciek (valamint a Baldí és 
Peruzzi-házak), Németországban pedig az Ausburgi 
Fuggerek. Ők voltak a pápai udvar és a Habs
burgok hitelezői is és óriás vagyont gyűjtöttek 
(Magyarországon is nagy szerepük volt). Abban az 
időben nagyobb vagyon fölött rendelkeztek, mint 
ma a Rothschildok. Midőn a városok látják, hogy 
milyen jövedelmező foglalkozás a banküzlet, akkor 
a városok is létesítenek banküzleteket. Végül az 
államok kezdenek pénzintézeteket létesíteni; ezek 
között első az Angol Bank (Bank of England, 1694.).

A nagy pénzforgalom teremti meg az utal
vány, a váltó használatát és a rendes üzleti köny
velést.

Portugália és Spanyolország gazdasági virágzása.
A Habsburgok túlhatalma. Az új korban föl

lendülő gazdasági életben természetesen a fölfe
dező államok kerülnek vezető helyre. A fölfede
zések idején már amúgy is hatalmas állam Spa
nyolország, amelyet Katholikus Ferdinánd halála 
után a női ágon rokon Habsburg család örököl. 
(1516.) Ezáltal a már német trónon lévő Habs
burgok Európa legnagyobb hatalmasságai lesznek, 
másrészt Spanyolország a vele egy uralom alatt 
lévő német császársággal együtt valóságos világ
hatalommá növekszik. Spanyolországé lesz a föl
fedezett területek legnagyobb része is.

Elmondhatta V. Károly német császár és spa
nyol király, hogy „az én birodalmamban sohasem 
nyugszik le a Nap.“ Birodalmának részei és gyar
matai ugyanis a keleti és nyugati féltekén meg
oszlanak. Európában Németországon kívül a gaz
dag itáliai és németalföldi területek is a most 
spanyol trónra is jutott Habsburgoké. Ehhez jöt
tek a gyarmatok, egész Észak-és Dél-Amerika. Ez 
olyan túlhatalom, hogy a többi európai hatalmak 
csakugyan nem nézhették szó nélkül. Habsburg- 
ellenes szövetség keletkezett és V. Károlynak sok
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küzdelem után be keilett látnia, hogy ez az óriási 
világbirodalom nem maradhat egy kézben. Átadta 
a német császári Irónt öccsének, Ferdinándnak, a 
spanyol trónról pedig lemondott fiának, Fülöpnek 
javára (1556.). így a Habsburg-ház két ágra osz
lott, egy spanyol és egy német ágra.

A Habsburg-ház két ágra szakadása után is 
még óriási hatalom maradt Spanyolország, amely 
később Portugáliával egyesült rövid időre. A két 
gyarmat-hatalom a XV. század első felében Eu
rópa leggazdagabb állama volt. Spanyolország és 
portugálja a gyarmataikkal folytatott kereskedelmet 
a legszigorúbb felügyelet alatt tartották. Az állam 
10% -os adót szedett a kereskedelmi forgalomban 
(alkabala adó).

A legnagyobb jövedeieme volt az államnak 
az amerikai (ezüst) bányákból. A király magának 
foglalta le a kitermelt bányakincsek egyötödét 
(quinto). Az államnak — a magasabb adó-és vám
szedés szempontjából — érdeke volt, hogy az árak 
magasak legyenek. Ebből a célból Portugália azt 
tette, hogy csak bizonyos számú hajót engedett a 
gyarmatokba. így kevesebb árú jött be, ennélfogva 
az árak magasak voltak.

Ez a nagyarányú és az állam által mono
polizált kereskedelem sok pénzt hozott a hispa- 
nia-félsziget országaiba. A nagy pénzbőség nyo
mában a XVI. században anyagi és szellemi vi
rágzás járt, A spanyol udvar volt Európa legfé
nyesebb udvara. Az udvari szokások és a divat 
(spanyol etikett) innen terjedtek cl szerte Európában.

Az Európai országok — főként az Atlanti- 
óceán melléki államok — azonban féltékenyen né
zik ezt a politikai és gazdasági túlsúlyt és annak 
megszüntetésére törekednek.

M. L.

Az ember hüvelykujja.
Hüvelyk: a kéznek az orsócsont felőli ujja, 

az emberi kézen két ujjperecből áll és sajátságos 
izesiilése következtében a többi ujjakkal szembe
helyezhető. Ez rideg és rövid meghatározás és 
látszólag kevéssé fontos. Egész másképpen látjuk 
azonban az emberi hüvelyk jelentőségét, ha átol
vassuk E. L. Troxell geológus tanárnak értekezését, 
melyben kifejti e kis szerv óriási szerepét az em
beri faj kialakulásában. Alábbiakban megkísérel
jük a professzornak az ember származásáról s 
tulajdonságainak fokozatos kialakulásairól irt ezen 
érdekes fejtegetéseit röviden vázolni.

A hüvelyk a lábon különválik a többi ujjtól, 
hogy szélesebbalakú legyen a járás.

A kéz jól meg tudja vele fogni a faágakat
A kéz hasznos szerszám lesz egyébként is 

és fokozza ezáltal a szellemi működést.
Ezáltal nagyobb lesz az agyvelö.
Az arckoponya csontjai kisebbek lesznek, az 

agykoponyáé nagyobbak
Orr, állkapocs és fogak nagysága és műkö

dése csökken.
Az előre nyomuló homlok a szemeket elő

nyösebb helyzetbe hozza.

A szemek és kezek még jobban szolgálhatják 
az agy magasabb működését.

Az előre hajlott arc miatt az ember kénytelen 
egyenes testtartást felvenni.

A két lábon .való járás felszabadítja a kezet, 
miáltal az agyműködés ezt még jobban veheti 
igénybe.

Az egyenesen álló ember észreveszi jelentős 
fejlődésének bizonyítékait.

G. I.

my'(-> Világ folyása.

A k ertész e t cso d ái. A Kertészeti Kiállítás 
május 1-től tizedikéig gyönyörködtette a szépért 
rajongó embereket az idén. A magyar virágkerté
szet valóban csodát művelt. Az idén már csörge
dező patakok, virággal szegélyezett tavacskák tün
dérvilágában helyezték el a növényvilág kedven
ceit, a virágokat. Ezer szín, ezerféle illat nyújt 
gyönyört és élvezetet a kiállítás szemlélőjének. Ne
künk jóleső elégtétel az a tény, hogy ezt a virág- 
kiállítást kisemberek fáradhatatlan munkáskeze al
kotta tudással, szakértelemmel és nem lankadó 
szorgalommal. A kertészeti kiállítás területén ön
ként feltűnnek a legszebb virágok, kiskertészek 
ápoltjai. Magyar muskátliban Kovács Béla kisker
tész és Vogel Károly tűntek ki. Szegfűben Ceglédi 
Nagy Ferenc hódmezővásárhelyi kiskertész utol- 
érheletlen. Hortenziában Papp János és Fiiegei 
László kiskertészek csodavirágjai vezetnek. De va
lóban ámulatba ejtő látvány Müller Ferenc kisker
tész cserépgyümölcsöse, aki virágzó törpe gyü
mölcsfáival és már most szép gyümölcsöt nevelt 
cserépfáival leköti a szemlélők érdeklődését.

Külön látványosság a Kertészeti Egyesület 
csodálatos színpompájú magyarszegfű csoportjai, 
valamint a Fővárosi Kertészet mintakiállítása, mely
ben látunk csavart akácfát gyűrünövésű alakjával, 
szinpompás azáliákat, valamint a tűlevelű fák el 
sem képzelhető sok változatát.

Ez a kiállítás az idén olyan tündérkert, amely- 
lyet a kiskertészek szorgalma, tudása emelt érde
messé a megtekintésre. A sajtóbemutatás ápr. 30-án 
volt. A Virágkiállítás május elsején, szombaton 
nyílt meg a szépért rajongók igaz őrömére és 
május tizedikén zárult be.

Megkezdődött a selyemgubótermelés.
Most, amikor a gazdasági válság következtében a 
mezőgazdasági napszám bére olyan csekély, hogy 
abból a napszámos saját élelmezését sem tudja 
ellátni, az Országos Selyemtenyésztési Felügyelő
ség felszólította a mezőgazdasági munkásokat és 
kisgazdákat, hogy foglalkozzanak selyemgubóter- 
meléssel. A községi selyemtenyésztési felvigyázó 
ingyen ellátja a termeléssel foglalkozni akarókat 
a szükséges felszerelésekkel. A szorgalmas termelő 
kereshet pár hét alatt 40— 60 pengőt olyan idő
ben, amikor más kereseti forrása alig-alig akad.
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— A selyemhernyótenyésztés — mondták 
nekünk — semmiféle pénzbefektetéssel nem jár.
A hernyókat és a tenyésztőpapírosokat az állam 
ingyen adja a jelentkezőknek. A hernyók fejlődése 
30 napig tart. Csak arra kell vigyázni, hogy meg
felelő helyen tartsuk azokat. Főképp fiatalkoruk
ban ajánlatos a hernyókat a szobában tartani. Má
jusban bátran feltehetjük őket a padlásra, feltéve, 
hogy az nádas zsúpszalmával van fedve. A cserép
padlás nem alkalmas tenyésztőhely, mert nem tartja 
egyenletesen a meleget.

— A hernyóeledelt az eperfa nyújtja a község 
határában. A földtulajdonnal nem rendelkező se
lyemtenyésztő az utakon, tereken és közutakon 
lévő eperfákról szerezheti be a lombszükségletét. 
Lombszedés közben azonban a közterületi fákról 
nem szabad a kisebb galyakat leszedni, levágni 
vagy letörni. Vigyázni kell, hogy kárt ne tegyen 
senki a fákban. Csak friss levelekkel szabad etetni 
a hernyókat. A tudnivalókról egyébként a jelent
kezőket a községi selyemtenyésztési felvigyázó ki
oktatja és írásbeli utasítással látja el. A hernyók 
csak az utolsó nyolc-tíz nap alatt adnak sok mun
kát. Ekkor egész napi elfoglaltságot igényelnek. Ta
valy nyolcvan fillérről egy pengőre emelték fel a 
gubók beváltási árát. Ügyes és szorgalmas termelő 
nyolcvan-száz pengőt is megkereshet egy idényben.

„K oronázási táb o ro k “-kaI, — úszó szá l
lókkal, egyéb csodákkal várta  kétm illió ven
dégét London: Hat hónap óta készült a koroná
zásra London közlekedési vezérkara. Az ünnepség 
a világtörténelem legnagyobb forgalmát hozza, 
miután a Nagy-London 9,500.000 főnyi lakossága 
még 2,000.000 látogatóval növekszik. A koronázás 
napjára mozgósítják London 20.000 főnyi hivatásos 
és 12,000 önkéntes rendőrségét, a City külön 
rendőrségét és a harminchat legnagyobb vidéki 
város rendőrségei is küldenek megerősítéseket a 
fővárosba. A koronázási útvonalat harminchatezer 
főnyi katonaság szegélyezte. A fontosabb pontokon 
négyszáz segélyhelyet rendeztek be orvosokkal, ápo
lókkal és mentőkocsikkal.

A tíz és fél kilométer hosszú koronázási út
vonalat körülvevő negyedekben, az úgynevezett 
koronázási körzetben, a koronázást megelőző éj
féltől fogva szünetelt a gépkocsi, villamos társas
gépkocsi forgalom. A koronázásra a földalatti és 
csővasútak több pályaudvarát kibővítették, kijára- 
rataik számát növelték és perronjaikat moghosszab- 
bitották, hogy tíz kocsiból álló expresszvonatokat 
is befogadhassanak. A koronázást megelőző és 
követő éjszakán alig szünetelt a földalatti és tár
sasgépkocsi forgalom és a közlekedés voltaképpen 
háromnap és két éjjel megszakítás nélkül tart ott.

A tömeg élelmezésére a koronázási útvonal 
mentén harmincöt óriási büffé és tizenkét hatalmas 
élelmiszer-sátor épült, ahol egymillió személyre 
elegendő élelmiszert szolgált fel ezerkétszáz pincér 
hatóságilag megszabott árakon, míg a közönség 
körében hétszázötven árusító ásványvizet, szivar
kát, csokoládét és hasonlókat adott el ugyancsak 
szabott áron. Az iskolásgyermekek százötvenezer

légmentesen zárt celluloid csomagban ingyen tejet 
kaptak.

Külön probléma volt a szállodákon kívül 
elhelyezkedő vendégek számára épülő „koroná
zási táborok" London kikötőjében legalább húsz. 
hatalmas 15.000 — 20.000 tonnás gőzös fog hor
gonyozott, melyeket úszó szállodákká alakitattak át. 
A nagyvasutak pályaudvarainak mellékvágányain 
hálókocsivonatokat rendeztek be ideiglenes lakás
nak. A személyforgalmi tanács hálóhelyeknek át
alakított többszáz társasgépkocsit állított fel a nyil
vános tereken.

A koronázási menetnek hajszálnyi pontos
sággal kellett indulni és érkeznie. Ezért az udvari 
istálló személyzete Buccleuch herceg, fölovászmes- 
ter és Sir Arthur Erskine főudvarmester vezetésé
vel próbamenetek voltak a híres windsori nyolc 
szürkével, amelyek a koronázási diszhintót vonták, 
valamint az istálló többi lovával, a hintós lovakkal 
és a fullajtárok háíaslovaival. Hogy a lovak megria
dása a menetet egy pillanatra se tartóztathassa fel, 
a közönségnek nem szabad az útvonal közelében 
kczizászlókat magával vinni, csak zsebkendőt lo
bogtathattak. A menet vezetője versenyórával el- 
lenőrzte a szükséges menetsebességet. A posta kü
lön földalatti távbeszélövezetékkel köti össze a 
Westminster főtemplomot a Buckingham és St. 
James-palotákkal, a főmarsalli hivatallal és a par
lamenttel, hogy a koronázás „rendezői" azonnal 
megadhatták egymásnak a sürgős utasításokat. 
A Westminster főtemplomban udvari hivatalnok fi
gyelte állandóan a koronázási szertartást és abban a 
pillanatban, midőn Szent Edward koronáját VI. 
György fejére helyezték, külön távbeszélő vonalon 
„Tüzeljt" vezényelt a londoni Tower, a St. James 
park és a Windsori kastély ütegeinek, melyek 
ágyúi egyszerre dördültek el.

M egkezdték a n yaralásra szoruló gyerm e
kek ö ssze írásá t Az Országos Gyermekvédő Liga 
már dolgozik, hogy mint minden esztendőben, az 
idén js minél több szegény rászoruló, gyenge fővá
rosi gyermeket vigyen el nyaralni a Bakonyba és 
a szentendrei szigeten lévő Izabella-telepre. Az idén 
is hét csoportban szándékoznak nyaraltatni a gyer
mekeket. Május 7-én és 8-án ismét megjelentek a 
főváros utcáin a Liga ismert piros ernyői és a jóté
konyság szolgálatába állt asszonyok, leányok ismét 
gyűjtöttek a gyermeknyaraltatás céljára. A Liga ve
zetősége Albrecht királyi herceggel az élén vasár
nap délelőtt Angyalföldön az Üteg uccai polgári le
ányiskolában gyűlést rendezett. A királyi herceg 
elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy a Gyer
mekvédő Liga 30 éves működése alatt hatvanezer 
szegény magyar gyermeket részesített külföldi nya- 
raltatásban, tizenkét év alatt 30 ezer gyermeket nya
raltatott két telepén és további 30 ezer gyermek ke
reste fel a Liga intézményeit, ahol tanácsot, bajaira 
orvoslást kapott. 120 ezer gyermeket karolt fel tehát 
rövid idő alatt ez a nagyszerű jótékonysági intéz
mény. Ez a szám Csonka-Magyarország gyerme
keinek 20 százaléka. Haász István tábori püspök, 
majd Tóth-Kurucz János iskola igazgató beszélt. Az
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igazgató rámutatott arra, hogy amióta Angyalföldön 
a gyárak kéményeinek füstje nem feketíti be az eget, 
azóta egyre nő, növekszik a nyomor, mert egyre több 
és több családfenntartó lett munkanélkülivé. Végül 
a főherceg felszólította a jelenlévő anyákat, hogy 
panaszaikkal, bajaikkal forduljanak a Ligához, ahol 
meghallgatják őket és segítenek rajtuk. A nagy
gyűlés után a Liga tisztviselői összeírták azokat a 
gyermekeket, akiknek szülője megjelent és nyaraltatni 
szeretné vézna, sovány gyermekét.

Egy nagy m agyar költő h alá la . Hosszú 
lelki betegség után meghalt Juhász Gyula, a Sze
geden élő nagy magyar költő, a Holnap néven is
mert költőcsoport egykori tagja, oly sok, szívből 
jövő és szívhez szóló magyar vers papírra vetője. 
Utolsó éveiben elborult lélekkel élt édesanyja mel
lett. Az emberek elől elzárkózva, a kis szegedi 
házban és csak nagy ritkán, az öntudat tiszta 
perceiben nyúlt tollhoz, de az ilyenkor írt verse
ket is féltve titkolta, őrizte. Vagy két évvel ezelőtt 
azután mégis a közönség elé jutott egy kötet 
Juhász-vers „Fiatalok, még itt vagyok!" címmel, 
tele finom, szép írással. Ebből a kötetből való az 
itt következő néhány sor is, amely most, a tragi
kus halál árnyékában kétszeresen időszerű:

Egy gyermek néz rám, több mint negyven éve, 
Sötét szemével, mint a fájdalom,
Pedig nem tudta még, micsoda éjjel 
Borul derűs lelkére egy napon.
A nyolcvanas években mosolyogva 
Simogatott meg mindent, ami szép, 
Képeskönyvek ábráin andalogva 
Érezte a világ ízét, színét 
Magányos gyermek volt és hallgatag,
De szíve mélyén rejtelmes patak 
Csobogott, ősi forrásból eredve,
A gyermek minden bánata és kedve 
E vízen ringott, mint papírhajó.
De ma elment az öröme, keserve 
S  mint az örökre fáradt utazó,
Aáerev, üres tekintettel keres
Egy arcot, mely már végtelenbe vesz.

Eskil Kylin svéd tudós előadása a vé
szes soványodás műtéti gyógyításáról. Az
Orvosi Továbbképzés Központi Bizottságának meg
hívására Eskil Kylin, a stockholmi Jönköping Ser
vice vezető orvosa érdekes előadást tartott.

Néhány év előtt — fejtette ki — felkereste őt 
egy fiatal nő, akit Simnionds- féle kór, vagyis vé
szes soványodás miatt Európa legnevesebb tanárai 
minden eredmény nélkül kezeltek. Ő is hiába 
próbálkozott minden eddig szokásos kezelési mód
dal, turhamirígy vagyis agyfüggelék - kivonatokkal 
is, mert kiderült, hogy az említett súlyos baj e 
mirigy megbetegedésének a következménye. Végül 
megkísérelte —  Bergmann berlini tanár ajánla

tára — egy frissen leölt borjú agyfüggelékének 
átültetését a beteg hasfali izomzatúba, bár maga 
sem bízott ennek sikerében. Az eleinte nem is 
mutatkozott és a beteg elhagyta a klinikát.

Legnagyobb csodálkozására azonban, né
hány hónap múltán újból jelentkezett — meghíz
va, felvirulva, teljes munkaképességgel. Azóta 45 
hasonló átültetést végzett, az esetek túlnyomó ré
szében fényes eredménnyel. Az addig menthetet
len és biztos halál elé néző betegek uj életre éb
rednek, egészségük, munkaképességük helyreáll.

Mint állatkísérletekből kiderült, az átültetett 
mirigyrészletek 3 -4  hónap alatt felszívódtak ugyan, 
de ez az idő, úgylátszik, elegendő ahhoz, hogy 
a belső elválasztási rendszer egy serkentő hormon
lökést kapjon, vagy pedig egy bizonyos hormon
lerakat keletkezzék.

Vetített képekben szemléltette a szövettani 
elváltozásokat, valamint a valóságos csontvázzá le
soványodott betegeken elért csodálatos eredménye
ket.

T elefon  és tuberkulózis. Régi kérdés, le
hetséges-e telefonkészülék útján fertőzés átvitele. 
Különösen a tuberkulózisfertőzés lehetősége vető
dött fel többízben. Elméletileg elképzelhető, hogy 
tuberkulózisbacillust tartalmazó köpetet ürítő em
ber telefonálás közben a készülékre juttatja az 
ártalmas kórokozót.

Már 1889-ben s azóla is többször vizsgál
tak készülékeket ebből a szempontból, de tuberkuló
zisbacillust nem sikerült felfedezni. Újabban Német
országban kutattak ebben az irányban. 34 készü
léket vizsgáltak át, olymódon, hogy a bennük ta
lált port táptalajra, valamint tengerimalacokba oj- 
tották. A készülékek egy része (14) nyilvános telefon- 
állomásban volt, ezeket a posta naponta fertőtle
níti. A többi (20) vizsgált készülék részben magán
lakásban, részben nyílt tüdőbajosok számára épült 
szanatóriumokban volt. Egyedül utóbbi helyen vizs
gált telefónokban és csak két esetben találtak tuber
kulózisbacillust a beojtott tengerimalacokban.

L. Lángé professzornak, a vizsgálatok veze
tőjének véleménye szerint azonban ezek után nem 
kell félni telefonálás közben tuberkulózisfertőzéstöl. 
Még tüdőszanatóriumban levő készülék sem lehet 
veszélyes. Meggondolandó ugyanis, hogy a vizsgá
latoknál a készülékben talált por egész tömegét 
használták fel ojtásra, tehát olyan mennyiséget, mely 
a gyakorlatban nem szerepelhet. Kérdés azonkívül, 
hogy ennek a pornak akárcsak parányi része is 
bejuthat-e a telefonáló egészséges ember szer
vezetébe.
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