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

19 — 20. szám. Vili. évfolyam. 1937. Október 1. és 15.

Mária ének
Sárkányölő Szent Mihály napján.

(Szcpt. 29.)

Ember:
Halovány borúban,
Fehér, szelíd arcod.
Nézésed sugara 
Tükrözi a harcot,
Melyet bús szívem vív,
Káosz fiaival.

Mert rémek újulnak,
Szépségek torzulnak,
Jóságok megfúlnak,
Átok esők hullnak.
Reszkető reményen 
Sárkány kígyók dúlnak...

N apba öltözött asszony :
Ó jövel Szent Mihály!

Em ber:
Halovány holdvilág 
Ezüstfénye olvad...
Nézésed sugara 
Búbánattá hervad,
Millió csillagfény
Könny harmattá sorvad-----------------

N apba öltözött asszony:
De jön már Szent Mihály!

A vértanuk ünnepén.
Irta: Nagy Emil.

Az életképes nemzetek történeti lelkén igaz
gyöngyfüzér képen végig húzódik az a gondolko
dás, hogy az utókor nemesedjék, tökéletesedjék' a 
nagy elődök példáján. Amelyik nemzet belső lel
ki életéből hiányzik ez az igazgyöngyfüzér, vagyis 
amelynek kebelében az utókor nem tud nemesedni 
és tökéletesedni a nagy elődök példáján, annak a 
nemzetnek nincs jövője.

Hibásan fognám fel feladatomat, ha a 13 
aradi vértanú történetét elbeszélő alakban akarnám 
ezen az ünnepi napon a közönség elé tárni. Hisz az ő 
történetüket már úgyszólván az anyalejjel szívtuk 
magunkba, tanultuk az iskolában, olvastuk köny
vekben, s így egytől-egyig apróra ismerjük a 13 
aradi vértanú dicsőséges csaták vérrózsáiból fonott 
martir-koszorúval díszített szent alakját.

Hippolyt Taine-nek, a nagy francia írónak 
megállapítása szerint a művésznek az a hivatása, 
hogy mindenben, amire elméjét irányítja, legyen 
az ütközet, virágos kert, vásár, napnyugta, vagy 
kegyeletes emlékezés, keresse meg a lényeget, s 
azt mutassa be a közönségnek éles világossággal. 
Ugyanez áll a cikkíróra is.

Ha ennek a szabálynak a szellemében meg
akarom keresni és be akarom mutatni a 13 aradi 
vértanú történetének lényegét, azt ezzel a pár 
szóval fejezhetem ki:

Hősies kötelességteljesítés mindhalálig egy 
olyan nemzet ügyének szolgálatában, amely nem
zetnek az a Tragédiája, hogy bármihez fogott 
dicső történetének a során, tömérdek szent lelke
sedés, tömérdek gyönyörű erőfeszítés és ragyogó 
sikerek ellenére végeredményben mégis mindig 
bukás lett az osztályrésze.
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Hogy ezt a tragikus nemzeti lényeget szem- 
léltetőbbé tegyem, elmondom egyik pár év előtti 
érdekes élményemet:

Abban az időben tartósan Londonban éltem, 
hogy szerény tehetségem latba vetésével szolgál
jam a magyar Igazság szent ügyét.

Az a megtiszteltetés ért, hogy a londoni 
amerikai követ engem is meghívott a követség 
palotájában évenként tartani szokott szabadság
ünnepre.

Megjelent ott Angliában élő egész amerikai 
kolónia és zsúfolásig megtöltötték a termeket és 
még a szép parkot is.

A legnagyobb terem egyik végén ott díszel
gett Washingtonnak, a győztes szabadsághősnek 
hatalmas méretű képmása, s az ünnepség fő jele
nete az volt, hogy az összes jelenlevők hosszú 
sorban elvonultak a kép előtt, úgy hogy min
denki először feltekintett a szabadsághős alak
jára s azután mélyen meghajolt előtte.

Elnéztem ezt a jelenetet, figyeltem a Wa
shington képe előtt elvonulók arcán azt a diadalmas 
büszke önérzetet, amit sikeres szabadságharc tu
data sugárzott azokra az arcokra. Ott éreztem át 
annak eszmei és gondolatbeli nagyságát, hogy 
mit jelent az, ha egy nép győztes szabadsághar
cának diadalmas hősét ünnepelheti. Az ő kegye- 
letes ünnepségükbe nem vegyült bele tragikus vonás.

Mindezt látva, szorongó fájdalommal szállott 
el lelkem szeretett magyar hazánk felé, átérezvén azt 
a nagy különbséget, hogy ezzel szemben init jelent az, 
hogy amikor szabadságunkért és függetlenségünk
ért síkra szálló történeti nagyjainkat ünnepeljük, 
az ő alakjaik úgyszólván mindig a nemzeti sikerte
lenség gyászlepelébe borítva jelennek meg lelki 
szemeink előtt.

Mikor a török ellen védtük nemzetünk füg
getlenségét, Hunyadi János és társai minden ra
gyogó sikerei ellenére elkövetkezett a mohácsi 
gyásznap és a félhold szökött fel Budavár ormára, 
mikor pedig a török hódoltság alól felszabadul
tunk és cseberből-vederbe esve, az osztrák elnyo
matás igájába kerültünk, pompás sikereket felmu
tatott kurucz szabadságharcaink végén mégis csak 
eljutottunk a majtényi síkon lejátszódott gyászos 
aktushoz, s mikor 48-ban még egy nagy erőfe
szítést tettünk nemzeti függetlenségünk kivívására, 
ez a nagyszerű győzelmekben gazdag küzdelem 
mégis csak Világos sötétségéhez vezetett, s végül 
a világháború nyomán kibontakozott tömérdek 
magyar harci dicsőség, bátorság és önfeláldozás 
ellenére a nyugati civilizáció csúfos hálátlanságá
val Trianonhoz jutottunk.

*
*  *

Ha egy nemzetnek eddig az volt a sorsa, 
hogy legnemesebb erőfeszítései végül bukáshoz 
vezessenek, ennek elképzelhető olyan szörnyű er
kölcsi következménye, hogy a polgárok leikébe be
fészkeli magát az a meghunyászkodó, gyáva gon
dolkozás mód és érzületvilág, hogy ez a jövőre 
se lesz máskép. Ha ez megtörténnék, úgy önfel

áldozásra kész odaadó hazafiság helyett lemondó, 
önző cinizmus válnék úrrá a lelkeken.

Semmi szín alatt se szabad eltűrnünk, hogy 
ez a kislelkü cinizmus a legcsekélyebb mérvben 
is gyökeret verhessen a magyar lelkekben, sót 
minden eszközzel ode kell hatnunk, hogy a jelen 
és a jövő nemzedék semmit se maradjon el dicső 
elődeink mögött, s ebből a célból szorgosan kell 
vigyáznunk arra, hogy a magyar történeti lélekben 
el ne szakadjon az az ezer évet összekötő igaz 
gyöngyfüzér, az az érzületi gondolkodás, hogy az 
utókor nemesedjék a nagy elődök példáján.

A 13 aradi vértanú emlékét csak abban az 
esetben ünnepeljük meg méltóan, ha egyúttal 
szent fogadást teszünk arra hogy a magyar Igaz
ság győzelméért minden áldozatra készen állunk.

Ha ez így lesz, úgy a magyar Sors végre 
mégis csak megfordul, a magyar Igazság győzni 
fog , hisz megbünhödte már e nép a múltat s 
jövendőt és az aradi vértanuk mártir-koszorújából 
ki fog hajtani a magyar szabadság diadalmas 
dicsőséget hirdető babérága!

Felavatták a Horthy Miklós-hidat.
Magyarország kormányzója díszes ünnepség keretében 
adta át hivatásának Budapest legújabb Dunahídját.

Budapest a nemzetközi használatban levő 
díszítő-jelzők szótárában mint a „Duna gyöngye" 
szerepel. Mi is gyönyörű ékszernek látjuk a vá
rost a hatalmas folyam méltóságos hömpölygése 
mentén. Ez az ékszer most egy új, remekbe ké
szült alkatrésszel lett gazdagabb. Budapest népe 
örül a szép és hasznos ajándéknak és lelkesedés
sel vett részt a Horthy Miklós-Dunahíd vasárnapi 
avató ünnepségén.

Ezrek és ezrek gyülekeztek már jóval tíz óra 
előtt, a budaiak a Verpeléti-út környékén, a pes
tiek a Boráros-téren. Szinte érezni lehetett a fe
szültséget, amelyet az új híd meginduló forgalma 
lesz hivatva feloldani: a déli városrészek jobb- és 
balparti forgalmának egymás felé torlódó áradását.

Az évtizedek óta várt szép pillanat nem kö
vetkezhet el szertartásos előzmények nélkül. Ott 
állunk tíz óra előtt a budai hídfőnél, ahol a Ver- 
peléti-út hatalmas térséggé szélesedik. Enyhe, őszi
es borongás, zászló- és lombdísz köröskörül. A 
kormányzó és kísérete számára emelt díszsátor 
mellett kétfelől egy-egy hatalmas tribünt állítottak 
fel az állami főhivatalnokok, a diplomaták, a ka
tonai és papi méltóságok, a törvényhatósági ta
gok, a kül- és belföldi sajtó tagjai részére. Innét 
oldalvást látni a külsőre egyszerű, de arányaival 
és szerkezeti merészségével megkapó hidat. Mat
rózkékre festett acélteste hármas íveléssel nyugszik 
a hajószerűen öblösödő kőpilléreken.

Megérkezik a  kormányzó.

Öt perccel féltizenegy előtt hirtelen c s e n d  
támad és egy kis hivatalos mozgolódás. Egyszer
re a rakodóparton felhangzik a katonabanda Him
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nusz-zenéje. Látni a kormányzó fehér tengerész
sapkáját, sőt őt magát is, ahogy lelépi a századot, 
szalutál, bólint, kezet fog. Egy pillanat múlva pe
dig, legszűkebb környezete élén megindul az emel
vény felé vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyar- 
ország kormányzója. Kíséretében vannak: Vértessy 
Sándor a kormányzó kabinet-irodájának főnöké, 
vitéz Keresztes-Fischer Lajos tábornok, a kor
mányzó katonai irodájának főnöke és ifj. Horthy 
István miniszteri tanácsos, az Állami Vas-, Acél- 
és Gépgyárak vezérigazgató-helyettese.

Bornemisza miniszter ünnepi beszéde.
Leikes éljenzés közt foglalta el helyét a dísz

páholyban a kormányzó és jelt adott az ünnepség 
megkezdésére.

Bornemisza Géza kereskedelemügyi minisz
ter lépett elsőnek a szónoki emelvényre, hogy 
megtartsa ünnepi beszédét.

— A hídnak, mint az emberi kultúra vív
mányának — mondotta többek közt — nagy je
lentősége az, hogy összeköti a szemben levő par
tokat, megkönnyíti a két parton élő emberek kö
zött a forgalmat, fejleszti a kereskedelmet, előse
gíti a mezőgazdasági és ipari termékek kedvezőbb 
értékesítését, egyszóval emeli a lakosság jólétét. 
A kultúra hozza létre a hidat, a híd pedig szol
gálja és terjeszti a kultúrát.

A továbbiakban ismertette a miniszter a híd
építés törvényhozási és közigazgatási előzményeit, 
a tervek kialakulását, a nagyszabású műszaki mun
ka folyamatát az első kapavágástól a teljes meg
valósításig, négy éven át, változó kormányok és 
miniszterek fennhatósága alatt. Kérem az Egek 
Urát — fejezte be, — hogy miként Széchenyi 
Lánchídja az ország fejlődése és felemelkedése te
kintetében szinte szimbolikusan új korszakot je 
lölt meg, úgy a Horthy Miklós-híd is a megpró
báltatásokkal terhes időszak végződését és jobb 
kor hajnalhasadását jelentse e sokat szenvedett 
nemzet számára.

Szendy Károly polgármester az új híd jelentőségéről.

Szendy Károly, Budapest polgármestere mél
tatta ezután az új híd jelentőségét a főváros fej
lődése szempontjából.

— A Horthy Miklós-híd — mondotta, — a 
fiatal Pest egyik régi hajtását: a Ferencvárost, az 
ősi Buda legfrissebb sarjával: a Szent Imre-város- 
sal összekapcsolva Budapest egész déli részének 
további fejlődését biztosítani és siettetni fogja.

— Azonban nemcsak gazdasági értéket nyújt 
Budapest lakosságának s általában a magyar köz- 
gazdasági életnek, hanem ezeken túlmenően fel
becsülhetetlen erkölcsi értékeket is jelent. Megmu
tatja a fővárosnak, az országnak és megmutatja 
az egész világnak, hogy a magyar nemzet, bár 
egynegyed évszázad óta a sorscsapásoknak leg
súlyosabb időit élte is át, törhetetlen életerővel 
úrrá tudott lenni a válságos viszonyokon s cél
tudatos kitartással munkálja szebb, boldogabb jö
vendőjét.

Darányi miniszterelnök emlékbeszédet mond.

Végül Darányi Kálmán miniszterelnök tartotta 
meg emlékbeszédét:

— A magyar tudás, a magyar munka, a 
magyar nemzeti erő új alkotása — úgymond — az 
új Horthy Miklós-híd. Mélységeket és veszélyt 
ívelt át, mélységek és veszélyek felelt biztosít új 
utat a főváros életáramának. Jelképes is e híd 
építésének munkája, mert szimbóluma annak a 
történelmi szerepnek, amelyet e nemzetnek ezer 
esztendőn keresztül vállalnia kellett. Ezer esztendő 
óta tölti be a magyarság kelet és nyugat között 
a híd összekötő szerepét. A nemzet országgyűlése, 
amikor ennek a hídnak építését a kormányzó úr 
öfőméltósága országosának tizedik évfordulóján 
elrendelte, mély hálájának akart kifejezést adni 
azon országépítő munka iránt, amelyet a kormányzó 
úr a nemzet élén kifejtett. Úgy érzem, hogy az 
országgyűlés, amidőn e híd megépítését határozta 
el, a legmegfelelőbb módon választotta hálája és 
szeretete kifejezésére. Méltó volt ez ahhoz, akit 
megtisztelni óhajtott és méltó volt önmagához.

— Hódolattal és mély tisztelettel kérem Fő- 
méltóságodat, kegyeskedjék megadni az engedélyt 
arra, hogy ez az új híd átadassák közhasznú ren
deltetésének.

Horthy Miklós kormányzó 
átadja a  hidat a  forgalomnak.

A miniszterelnök beszéde után az Acélhang- 
Dalárda elénekelte a Szózatot. Ezután Horthy 
Miklós kormányzó, Darányi Kálmán miniszterelnök 
és Bornemisza Géza kereskedelem- és közleke
désügyi miniszter, valamint a tö b b i' előkelőség 
kíséretében elhagyva a díszpáholyt, megindult a 
budai oldal hídfője felé. Bornemisza miniszter 
bemutatta a kormányzónak a híd építésében részt- 
vett mérnököket és a munkások képviselőit.

A kormányzó ezután szétvágta a híd jobb- 
és baloldalát összekötő nemzeti színű selyemsza
lagot és ezzel a hidat hivatalosan is átadta a 
forgalomnak.

Ezután a két part felől ezrekre menő töme
gek özönlötték el az új hidat. Félóra múlva, kö
zönséggel zsúfolva, Pestről és Budáról is megin
dultak az első harmincas autóbuszok és a hatvan
hatos villamosok.

A Horthy Miklós-hidat ezzel az Élet is 
megnyitódnak nyilvánította.

Az ötvenéves szobor.
Most ötven esztendeje, 1887. szeptember utolsó 

napján leplezték le ünnepélyesen Deák Ferenc szob
rát. Ötven esztendeje áll a Duna balpartján, a 
Lánchíd pesti hídfőjénél a kehidai tekintetes úr 
ércszobra. Szembenéz a hídépítő gróf szobrával. 
És ez így is van rendjén, mert mindketten hidat 
építettek. Széchenyi István gróf áthidalta a Dunát 
Pest és Buda között, a haza bölcse pedig áthidalt
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egy tátongó szakadékot a nemzet és uralkodója 
között. Szakadékot, amelynek sötét torkát a bécsi 
kamarilla igyekezett ijesztővé tenni, hogy emlékez
tessen a germán hitrege Fenrisz farkasára, a Götfer- 
dámmerung borzalmas fináléjára, amikor ebben a 
torokban eltűnik minden, amiért érdemes élni az 
embernek, aki magyarnak született. Deák Ferenc 
azt a sötét szakadékot hidalta át, amely a magyar
ság állami létét és ősi alkotmányát fenyegette el
nyeléssel.

Ötven esztendeje áll a szobor, amelyet a 
nemzet hálája és kegyelete emelt a haza bölcsének. 
Deák Ferenc emlékezete azonban nem ebben a 
szoborban és nem ezzel a szoborral él okozati 
összefüggésben. Nevét nem a rideg anyag örökíti 
meg, hanem a neve ad életet, értéket az őt ábrá
zoló anyagnak. A magyar föld egyszerű népének 
százezrei talán nem is tudják, hogy szobra áll Deák 
Ferencnek a Lánchíd előtt, de százezer egyszerű 
magyar között alig akad egy, aki ne tudná, ki volt, 
mi volt, mit cselekedett és mit alkotott nehéz, 
válságos időkben a kehidai földesúr. Mert ez a 
zalai kisnemes az igazán nagyok közé tartozik, a- 
kinek emléke és értéke térben és időben növekedik, 
míg végül fogalommá lesz, szerves alkotó részévé, 
misztikus szimbólumává válik a nemzeti gondo
latnak. Deák Ferenc eszméi, politikai hitvallása, 
magyar törekvései éppen azért nem sajátíthatók ki 
valamely politikai párt részére. Éppen úgy nem 
sajátíthatók ki, mint a nap, amely egyformán hinti 
sugarait a Kárpátoktól az Adriáig és érleli min
den munkás magyar vetését.

Az egyszerű polgár hódolva emel kalapot a 
haza bölcsének polgári erényei előtt és az Angol 
Királynő-szálló egyszerű szobájára gondol, ahol 
történelmi jelentőségű felirati javaslatait fogalmazta. 
A jogász áhítatos tisztelettel beszél bölcs judici- 
umáról, lángeszének mindent megvilágító reflek
toráról. A szónok nyelvének dús kincsét és kife
jező erejét magasztalja, a politikus pedig korának 
legnagyobb reformerét tiszteli benne és röviden, 
de annál többet mondóan csak így jellemzi: „Való
ban a haza bölcse volt." A történetíró már részle
tesebben világítja meg egyéniségét és azt a súlyt, 
amelyet a történelem mérlegén jelent. Megállapítja, 
hogy a kiegyezés utáni Magyarország alapjában 
véve Deák Ferenc alkotása. Azt a Magyarországot, 
amelyet a háború előtti Magyarországnak, vagy 
Nagymagyarországnak nevezünk, valóban Deák 
Ferenc építette abból a zűrzavarból, amely az 
osztrák elnyomás ideje alatt reánksötétedett. Mind
az, ami a mai öregek ifjúságát széppé, gondat
lanná, reményekben dússá varázsolta, Deák Ferenc 
magvető munkája nyomán keletkezett és virult. Ő 
bástyázta körül az ősi alkotmányt a koronázási 
eskü szentségével, az ő bölcs politikája vezette a 
nemzetet a millenáris ünnep ragyogó fényébe, 
abba a boldog valóságba, ahol lüktetett a gazda
sági élet érverése és a magyarnak volt oka hinni 
a jövőben.

Teljesen hiteles képet azonban sajátmaga 
rajzolt egyéniségéről és nagy emberi értékéről az

1861. évi felirati vita során, amikor a következőket 
mondotta:

— Tisztelem én a közvélemény hatalmát és 
tudom, hogy az oly hatalom, mely vagy elsodor, 
vagy eltipor. De tudom azt is, hogy izgatott idő
ben gyakran fölötte nehéz elhatározni, mi a való
ságos közvélemény, mert minden ember hajlandó 
közvéleménynek tekinteni azt, amit maga óhajt s 
többízben tapasztaltam, hogy nem a leghangosabb 
szó volt valóságos közvélemény. De van egy hű 
barátom, kinek szava még a közvélemény szavánál 
is fontosabb előttem, kivel én soha nem alkuszom, 
mert parancsát szentnek tartom s kinek nehezte
lését magamranézve a legsúlyosabb csapásnak 
tekinteném s ezen hű barátom: önlelkiismeretem.

Történetírója bizonyára erre az önvallomásra 
gondolt, amikor ezt írta róla:

— Deák történeti nagysága abban áll, hogy 
az örökös sérelmi politika elhárításával lehetővé 
tette az ország anyagi és szellemi haladását. 
Egyéniségének varázsa és ellenállhatatlan súlya 
antikszabású jellemének és óriás szellemi felsöbb- 
ségének következése volt. Ez a jellem minden 
körülmények között ugyanaz maradt: egyszerű 
nagyság, a polgári erények csodálatos, mégis 
igénytelen összhangja. E sajátos lelki nagyságnak 
abban volt a főereje, hogy nem igyekezett legyőzni 
és félreszorítani senkit s mégis félrevonultak nem
csak a forradalom hagyományainak emberei, ha
nem azok az aggodalmas lelkek is, kik saját 
gyöngeségük tudatában a nemzetet is gyöngének 
vélték. Az ő vezérsége értelem és becsület ural
mát jelentette.

Ezzel a kegyeletes tudattal emeljük meg 
kalapunkat az ötvenéves szobor előtt.

A mi fájásaink.
Angyal és ember.
Albert Steffen verse.

Angyal: (Folytatás.)

Teljék örömed abban,
Hogy kinek se mondod, búd mily nagy, 
Amióta tűrsz, — im lásd,
Angyal színe magad előtt!

E m ber:
Miért nem jöttél előbb?

Angyal:
Míg mást választottál,
Bizalmasodul,
Fejem eltakartam.
Most könnyed árja hull.

E m ber:
Angyala előtt ki sír, ó boldog az!

(Folyt, köv.)
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Masaryk Tamás
Az európai politikai élet egyik nagy szerep

lője távozott el örökre az élet küzdőteréről. Alasaryk 
Tamás, a csehszlovák köztársaság első elnöke 
gyönyörű politikai pályát futott be, de talán sok
kal megfelelőbben áldozunk emlékének, ha a tudóst, 
az eszmei magaslatokat kereső bölcseleti szocio
lógust látjuk benne, aki a leghevesebb politikai 
harcokban is mindig az ideális megoldásokat ke
reste és a politikai küzdőtérről többször fordult 
vissza a tudomány csendes magányába, mert minden 
közszereplése ellenére is csak a tudós búvárkodásban 
és szemlélődésben találta meg igazi nyugalmát.

Pátriárkái korban, 87 éves korában halt meg 
és azok közé a kevesek közé tartozott, akik meg
érhették életcéljuk megvalósulását Életpályája cso
dálatos végleteket mutat, volt inasgyerek, népta
nító, egyetemi tanár, képviselő, politikai pártvezér, 
újságíró, de minden tevékenysége közben meg
maradt a tudomány, a bölcselet hivatott szószó
lójának és amikor a gyakorlati politika útján egyen
gette saját nemzele előrehaladását, akkor is kereste 
a módokat, hogy a nagy emberi eszmék mindenki, 
minden ember és minden nép számára boldog
ságot és megelégedést hozzanak.

1918 október 14-én lett a csehszlovák köz
társaság elnöke, azóta négy ízben választották meg 
újra, de 1935-ben magas kora és betegsége miatt 
végleg visszavonult.

Lettország.
A lett nyelv talán az egyetlen a mai európai 

nyelvek közt, mely a szavak első szótagját hang
súlyozza, épp úgy, mint a magyar. E rokonhangzás 
oka, hogy a lett nyelv a livektöl vette át az első 
szótag hangsúlyát s a livek nekünk közeli roko
naink. Ez az ősnép, sajnos, csaknem teljesen kihalt, 
csak a rigai öböl nyugati részén él még pár faluban 
néhány ezer liv, foglalkozásukra nézve valameny- 
nyien halászok. Lettország a XVIII-ik század óta 
Oroszországhoz tartozott s csak 1919-ben nyerte 
vissza önállóságát. Köztársaság. Cca 2. millió lakosa 
van. Mezőgazdasági állam, jelentékeny fa, és 
vajtermeléssel.

Területe sík. De nem szabad oly síkságra gon
dolni, amilyen a mi Alföldünk. Az ország területe he
pehupás: 4 0 — 50 méteres dombocskák váltakoznak 
völgyekkel, amellett igen sok az erdő, köztük a 
mezők, legelők, szántók úgy hatnak, mintha csak 
tisztások lennének. Leginkább Dunántúlunkhoz ha
sonlíthatjuk, szem előtt tartva azonban, hogy sem 
megszakítatlan síkság, sem hirtelen emelkedés nincs. 
Emellett sok a tó, akkora a legtöbb, mint a velencei 
tó. Többnyire óriás és törpe fenyők sokféle fajtája 
szegi partjukat, olyanok is, melyek nálunk teljesen 
ismeretlenek. A tavak nagy része kendert és lent 
terem. Kivált régebben volt jelentős a kender és 
lentermelés. A lett háziszőttesek ma is híresek.

Lettország leghosszabb határvonala a keleti 
tenger. Szeszélyes vonal, mely kitünően védett 
beszögelésével a rigai öblöt alkotja. A parton

100— 200 méteres homokpad húzódik végig. A 
homok majdnem mindenütt bársonypuha. E sáv 
mögött következik a homokbuckák világa, mely 
gyakran füzesekkel és fenyőerdőkkel olvad egybe. 
E széles part a fürdőzők Eldorádója.

Hogy nem lett világhíres fürdőhely, annak 
oka a meglehetősen rideg időjárás. A nyár három 
hónapig tart. Sokszor még a május is csípős, 
zimankós. De a levegő tiszta, üdítő és edző, alap
jában nagyon egészséges.

A földművelés mellett a tengerparti lakos
ság zöme halászattal foglalkozik. Érdemes. A iie- 
pájai tó lazaca világhírű, mesterien értenek elké
szítéséhez, tálalásához. Füstölve is igen jó és nem 
drága. Általában rengeteg halfajta kerül a rigai, 
liepájai piacra. Többnyire igen olcsón. Még az 
ángolna is az. Hónapokig tart az idénye. A hatal
mas, méteres példány sem ritka.

Téved, aki ezekután egyszerűen bugris őster
melőknek tartja a letteket. Ez a nép igen mű
velt. Roppant erőfeszítés volt helyrehozni, amit 
az oroszok elhanyagoltak. Ma óriási az eredmény. 
Alig van analfabéta. Az iskoláztatás mindkét nemű 
gyermekre nézve ingyenes és kötelező, 16 éves 
korig, ami azt jelenti, hogy minden fiúnak és 
lánynak öt-hat középiskolát kell végeznie. Vi
szont megnehezítik az egyetemre való felvételt.

De a kitanult ifjú is szívesen túrja a földet. 
Nem megalázó a paraszti munka.

Aki az eddigiek alapján fogalmat alkotott 
magában Lettországról, a következő néhány vo
násból könnyen maga előtt láthatja a fővárost, 
Rigát, azt a sajátos északi metropolist Bár for
galma óriási, elüt a legtöbb európai nagyvárostól. 
Hiányzik belőle a fojtó tragikus atmoszféra, a 
görcsös hajsza, a lihegés.

A tenger félóra vonaton, s mindenen érzik 
üdítő, edző illata. Rengeteg a park s a nagy, 
gyönyörű fenyő. A klasszikus stílű Operaház előtt 
is roppant fenyők ingatják dús koronáikat. Sok
szor az a benyomásunk, az egész város egy gyö
nyörű ligetbe épült. De nemcsak a természet és 
város olvad itt egybe, hanem a régi és az új is. 
Párját ritkítóan eredeti a régi Riga. Csak utcái 
szükebbek, mint az újváros sugárutai, különben 
alig választható el az újtól. Bankházak, konzu
látusok váltakoznak a Smilsu ielaban (ott van a 
mi konzulátusunk is) ősrégi, vaskos épületcsodák
kal. A hasas régi lőportorony ma hadimúzeum. 
A Szent Péter templom patinás, rézzel bevont fa
tornya — a világ legmagasabb fatornya —  karcsú, 
több erkéllyel megszakított vonalával, hatalmas 
barokk portáléival felejthetetlen látvány. Legérde
kesebb a Feketefejűek székháza. A feketefejüek: a 
német lovagrendek betörése idején, 1200 körül ala
kult véd-és dacszövetség. Védöszentjük az egyetlen 
néger keresztény vétanu: Szent Mór. A különféle 
tanácstermekben az ő képét látni. Még masszív régi 
székeket is az ő fekete faragott feje díszíti. Később, 
mikor a társaság csak protestánsokból állt, akkor is 
megmaradt Szt. Mór védöszentnek. Általában érdeke
sek e társaság szabályai. Ma tag csak német, angol,
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amerikai, skandináv, lett ember lehet, orosz, szláv 
nem, emellett agglegénynek, feddhetetlen jellemű
nek és protestáns jómódú és jónevű kereskedőnek 
kell lennie. Ma a társulat: hibájukon kívül bajba
jutott nagykereskedők kölcsönös segélyező egy
lete. A szervezet régen fegyverrel is harcolt Riga 
önállóságáért, ádáz, elszánt hívekkel kellett rendel
keznie, talán ezért történt a családosok kizárása.

Érdekes, hogy e szabály ma is él. Aki tag 
megnősül, ki kell hogy lépjen s csak a székház 
területén kívül találkozik régi társaival. Mostanában 
nősült az elnök, vele se tettek kivételt.

Nők ritkán, nagy ünnepségek alkalmával 
léphetik csak át a székház küszöbét, minden tag 
születésnapján zártkörű vacsorára meghívhatja any
ját, nővéreit. A feketefejűek legnagyobb tanácster
me történelmi nevezetességű hely.

Marconnay Tibor.

U r a m !

Uram , én Istenem!

H a llg a ssá l m eg engem, 

Röpke  kis im ám ban  

H ozzád száll a lelkem...

Benned van az erő,

Benned van az élet,

Uram , T e  m in d ig  adsz, 

N a g y  a T e  hűséged!

T e  vagy  a bo ldogság,

T e  vagy  a szent béke, 

H ozzád száll az öröm,

A  bánat elédbe.

Nem  nézed, k irá ly -e ?

A v a gy  koldus, szegény, 

Jóságod  letörli,

H a  könny ragyog  szem én...

U ram , T e  m in d ig  adsz,

A  hittel kérőnek,

É s  m egvigaszta lod,

A  bús szenvedőket...

E n ge d d  meg, oh Uram , 

H o g y  gyerm eked legyek,

N e  hagyj m eg a bűnben, 

M ert én így  elveszek!

-
A Földközi tenger három kulcsa.

A mai újságolvasó ember állandóan tanul. 
Soha az iskolában még a legszorgalmasabb diák 
sem tudott annyi spanyolországi várost, falut, fo
lyót, hegyet, sőt dombot és kastélyt felsorolni, — 
még a könyvekben és a térképeken sem volt annnyi, 
—  amennyit ma az átlagos újságolvasó ember 
kénytelen megtanulni, ha nyomon követi a tér
képen az egymás ellen küzdő hadak győzelmi je
lentéseit. Legújabban Kínával vagyunk így, solit 
nem hallott neveket vagyunk kénytelenek nap-nap 
után megtanulni, hogy lépést tudjunk haladni a 
korral, vagyis a fegyveres seregek haladásával.

De ezek a nevek nagyrészt olyanok, amelyek 
egy-két napi használat után „kimennek a divat
ból," a hadseregek keresztülmennek rajtuk, romma 
lövik vagy szép csendben elfoglalják és ezzel vége 
is a világhírnévnek, úgy elfelejtjük, mintha való
ban sohase hallottuk volna. Az igazi fontosságot 
és jelentőséget azonban azok á helyek képviselik, 
amelyek állandóan felszínen maradnak és nyom
ban a legelső sorba tolakszanak, ha a legcseké
lyebb esemény zajlik is körülöttük. Ilyenek a „Föld 
közi tenger kulcsainak" nevezett városok és kri
tikus pontok, Gibraltár, Málta, Szuez. Van ugyan 
több kisebb „kulcs" is, de ez a három a legfon
tosabb közöttük, ez a három a kapukulcs. Á ne
veik nem mostanában merültek fel a nemzetközi 
konfliktusok nyomán, ezeket valóban még az is
kolában tanultuk, de valahányszor a legcsekélyebb 
nemzetközi bonyodalom támad, —  ebből pedig 
mostanában van elég részünk, — nyomban elő
térbe tolakszik Gibraltár, Málta, és Szuez neve, 
jelezvén, hogy a három világrészt egybekapcso.ó 
tengernek, a Földközi tengernek a három legké
nyesebb pontja.

Nem véletlen, hogy mind a három angol 
kézben van. Évszázados angol politika eredménye, 
hogy ez a három kritikus hely a brit világbiroda
lom birtokába került. Angliának, a tengerek urá
nak szüksége volt arra, hogy a Földközi tengeren, 
amelynek partjai mind más államok birtokában 
voltak, megfelelő flotta támaszpontjai legyenek. 
Keresve sem lehetett volna jobb helyeket találni, 
mint ezeket a „kulcsokat," mert ezek segítségével 
nemcsak megnyitható a Földközi tenger minden 
útja, hanem alaposan el is zárható. Aki tehát ezek 
felett a kulcsok felett rendelkezik, úr az egész 
Földközi tengeren, mert csak az használhatja a 
tengeri utakat, aki nem áll hadilábon a kulcsok 
tulajdonosával és ameddig be nem zárják előtte 
valamelyik kaput.

Gibraltár a maga megtámadhatatlan szikla
erődjével az Atlanti-óceán bejáratát őrzi. Nem me
het át a szoroson egyetlen hajó sem anélkül, hogy 
meg ne figyelhetnék, ki és hová megy, mit akar, 
de az igazi jelentősége mégsem ez, hanem az, hogy 
a legbiztosabb támaszpont és védelmi hely az angol 
flotta számára, ha bármiféle háborús zavar támad
na a Földközi-tengeren. Hasonlóan pompás sztra- 
tégíai helyzete van Málta szigetének is. 100 kilo
méterre van Szicíliától és 370 kilométerre a líbiai
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olasz partoktól és mint hatalmasan kiépített flotta
bázis biztosítja az angol hajók útját a Földközi 
tenger nyugati feléből a keleti részbe. Mert az 
olasz félsziget és Szicília valósággal kettémetszik 
a Földközi-tengert és két' külön, majdnem önálló 
tengerre bontják. A két tenger-rész közötti arány
lag keskeny átjáróban helyezte el a brit biroda
lom a második Földközi-tengeri kulcsot, Málta- 
szigetén, Valletta kikötőjével. A harmadik kulcs, 
Szuez keletkezése már a legújabb korban történt 
és kifejezetten az indiai és keletafrikai — angol — 
hajóforgalom biztosítását szolgálja. Amióta a szu
ezi csatorna megépült, Gibraltár és Málta jelentő
sége is mindinkább erre összpontosult: biztosítani 
az Anglia felöl India és Kelet felé irányuló hajó- 
és legújabban repülőgépforgalmal, ami életkérdés 
a birodalomra, amely állandó és zavartalan össze
köttetést akar fenntartani a leghatalmasabb távoli 
birodalmi birtokkal — Indiával.

Az indiai útvonal biztosításának rendkívüli 
fontosságát bizonyítják mindazok a berendezések 
is, amelyek Anglia részéről a Földközi-tengernek 
a keleti részében történtek a legújabb időkben. 
Mert amig Anglia a világháború előtt alig volt 
érdekelve ebben a keleti tengerrészben, most már 
Cyprus szigetét és a paleszfinai Haifa kikötőjét is 
tökéletesen kiépítette tengeri és légiforgalmi bázissá 
és védőerőddé. A harmadik Földközi-tengeri kulcs, 
Szuez, ma már nem áll egymagában: Haifa és 
Cyprus-szal együtt alkot egy ugyanolyan megvív- 
hatatlan, elfogíalhatatlan és . a végsőkig kitartani 
tudó erőd-háromszöget, mint amilyen megvívha- 
tatlan és minden eshetőségre felkészült erősség a 
Földközi-tenger nyugati bejárójánál a Gibraltár.

Vannak a Földközi-tengernek más kényes 
és jelentőségteljes pontjai is, az kétségtelen. Gib
raltárral szemben, mindössze 22 kilométernyire, 
tehát nem is egy ágyúlövésnyire van az afrikai 
part spanyol erődítménye, Ceuta. Málta ellensú
lyozására éppen a legutóbbi években erődítették 
meg az olaszok hallatlan mértékben a kis Pantel- 
leria szigetét, amely alig 75 kilométernyire van 
Tunisztól és 100 kilométernyire Szicíliától, Cyprus 
és a többi keleti támaszpont ellen pedig ott van 
a szintén olasz Rodi szigete és a líbiai kikötök. 
A Földközi-tenger igazi kulcsai mégis csak Gib
raltár, Málta és a szuezi háromszög. ___________

Hetvenezer budapesti nő nem tud 
férjhezmenni.

Egy érdekes előadás a dolgozó nőkről.
Molnár Olga dr., a fővárosi statisztikai hi

vatal főfelügyelője a főváros iskolánkívüli népmű
velési bizottságának felkérésére rendkívül érdekes 
előadást tartolt a Fehérkereszt Egyesület előadó
termében.

Molnár Olga dr. ezúttal is régi témájával: a 
dolgozó nő problémájával foglalkozik, azzal a té
mával, mely sohasem volt aktuálisabb, mint ma 
és melyről a múlt esztendőben nagy feltűnést 
keltő könyvet adott ki. Nagyon felkapott a jelszó

mostanában, — mondja Molnár Olga dr. — hogy 
a nő térjen vissza családja körébe és ne dol
gozzék házon kívül. De ez a jelszó egyszeriben 
tarthatatlanná válik, ha megkérdezzük, hol a csa
ládja és ki tartozik gondoskodni arról a 87.000 
nőről, kik közül kereken hetvenezer esik a férjhez 
menendő, • keresetképes nők csoportjába. A hetven
ezer férjhez menendő nő számára azonban még 
akkor sem jut férj, ha hirtelenében minden agg
legény az. anyakönyvvezetö elé állna is. Sokan 
meg vannak győződve arról, hogy ha a diplomás 
nőket kiteszik a hivatalokból, minden állástalan 
ifjú el tud helyezkedni. Ezek, úgy látszik, nem 
tudják, hogy az állami közigazgatásban mind
össze 16 olyan diplomás nő dolgozik, ki fizetési 
osztályba van sorozva; 24 végleges és 67 ideig
lenes hivatalnoknő pedig fizetési osztályon kívül 
áll. A fővárosi közigazgatásban viszont fizetési 
osztályba sorozva 8 végleges, fizetési osztályba 
nem sorozott ellenben 15 ideiglenes hivatalnoknő 
teljesít szolgálatot. Ez mindössze 137 diplomás 
nő. De kétségtelen, hogy ha ez a 137 diplomás 
nő átadná helyét a hivatalban, a diplomás ifjak 
ezrei akkor sem tudnának elhelyezkedni.

100 fér fi és 118 nő.

Nagyon figyelemreméltó megállapítás az is, 
hogy Budapesten három és fél évtized alatt a 
férfinépesség száma 125.900-zal, a nő népességé 
ellenben 201.100-za! szaporodott. Vagyis a női 
népesség szaporodása tehát kereken 75.200-zal 
haladta meg a férfinépesség szaporodását, ami 
azt jelenti, hogy míg 1900-ban Budapesten min
den száz férfi lakóra még csak 103 nőlakó jutott, 
addig 1935-ig annyira megnövekedett a női la
kosság száma, hogy ma minden száz férfira 118 
nőt kell számítani.

Ez az arányszám természetesen mély nyomot 
hagyolt a nők életének gazdasági kialakulásában 
és súlyos problémát teremtett az ellátatlan nők 
tömegében. A családi élet keretein belül való el
helyezkedés igen sok nő részére lehetetlenné vált. 
Súlyosbítja a helyzetet, hogy ép a keresetképes 
nők száma szaporodott feltűnő módon, úgyhogy 
míg a 15 és 60 év közötti keresetképes férfiak 
száma 366.000 főnyi tömeggel szerepel a főváros 
statisztikájában, addig az ugyané korban lévő nők 
száma eléri a 436 ezret. Kereken hetvenezerrel 
nagyobb itt a nők száma a férfiakénál. És hogy 
ez így van, abban nagyon nagy része van a há
borúnak. Ebben a hetvenezres számban meg van 
írva a világháború női alkalmazottainak szomorú 
tragédiája. Sok-sokezer jeltelen sír alatt nyugosz- 
nak azok a katonák, akik elmentek és sohasem 
tértek többé vissza, pedig ha a háború nem veszi 
el őket, bizonyos, hogy családi tűzhelyet alapí
tanak.

Budapesten 70 ezer nő nem tud férjhez
menni és kénytelen részt kérni a munkából és 
osztozkodni a férfiakkal a kereseti lehetőségeken, 
hogy el tudja tartani önmagát s kenyeret tudjon 
adni a hozzátartozóinak. Szomorúan jellemzi a
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gazdasági viszonyokat, hogy a kereső nők Buda
pestre való beáramlásának tempója az utolsó idő
ben nagyon megerősödött. Mint a népszámlálás
ból kitűnik: hatvanhatezer kereső nő mindössze 
csak öt év óta, illetve öt évnél is rövidebb idő 
óta tartózkodik a fővárosban. Tehát a Budapesti 
kereső nők több mint egynegyedrésze azok közül 
rekrutálódik, kik 1930 óta jöttek fel a fővárosba 
munkát, megélhetést keresni. Ha hozzávetjük, 
hogy ez a hatvanhatezer nő ma tényleg alkalma
zásban is van, megfogjuk érteni azt is, milyen 
irtózatos nyomást jelent ez a beáramlás arra a 
másik háromnegyed gazdasági helyzetére, mely 
régebben vándorolt be, vagy pedig budapesti szü
letésű. Figyelemre méltó, hogy csaknem minden 
foglalkozási főcsoportban legmagasabb azoknak a 
kereső nőknek a száma, kik egy esztendőnél rö
videbb ideje tartózkodnak a fővárosban. Hiszen a 
hatvanhatezerbö! egyedül az 1934— 35. évek beván
doroltjai harmincnyolcezret tesznek ki.

G r e n.
Egy svéd házaspár, Axel Wenner Gren és 

felesége mintegy húszmillió svéd koronát adott 
arra a célra, hogy az összeg kamataiból minden 
évben olyan munkákat jutalmazzanak, melyek al
kalmasak „elősegíteni a népek szolidaritását és 
együttműködését." A díj, amely a pályanyertes 
munkák között minden évben kiosztásra kerül, 
egymillió svéd korona.

Gren úr, mint ez a fentiekből kitetszik, nem 
óhajtott ellen-Nobeldíjat alapítani. Az alapítványnak 
nincs politikai célzata. Az irodalom és a tudo
mány sem részesedhetnek a svéd millióiból. Az 
alapitó valószínűleg úgy képzelte el, hog minde
nekelőtt egy civilizáció alapelveit kell megmenteni, 
aztán ráérünk e civilizáció következményeivel, a 
tudománnyal és az irodalommal foglalkozni. A 
laboratóriumot és a szellemi ember munkaszobá
ját hiába védjük, ha közben elpusztul a város, 
vagy az ország, ahol a laboratórium működött. Az 
emberiség minden jel szerint egyre nagyobb, tech
nikai és kulturális egységek felé fejlődik; csak ép
pen, az átmeneti időben, mindinkább szétszakad 
pártokra és ellenséges frontokra. Gren alapítványa 
olyan szellemek munkáját akarja jutalmazni, akik 
cselekedeteikkel, vagy javaslataikkal elősegítik a 
népek közeledését, az emberi szolidaritást, tehát 
azt a végső megoldást, melynek köznapi neve béke; 
nemzetek és osztályok fölött való béke. Erre á 
célra adott Gren úr és neje húsz millió svéd koronát.

Az összeg nagysága, a cselekedet bátorsága 
e szűkkeblű világban mindenkit tiszteletteljes el
ismerésre késztet. Ugyanakkor mindenki a fejét 
vakarja. Mit akar Gren úr? — kérdezi a gyakor
lati szellemű európai gondolkozó. Komolyan hiszi, 
hogy magvas tanulmányok, elvont fejtegetések, vagy 
akár gyakorlati jellegű javaslatok, egyszóval szel
lemi eszközökkel készült harceszközök megment
hetik e világot, mely mind kényszerűbben feles
küdött az erőszak elvére, a békét már csak a 
páncélos ököl félelmes és megfélemlítő erejével

reméli prolongálni, s mindenestől jobban bízik egy 
tankban, mint egy filozófus szellemének meggyőző 
erejében? Száz európai közül kilencvenkilenc e 
hír olvastára fásultan legyint: Gren úr nemeslélek, 
gondolják, de kissé naiv. A világot nem menthe
tik meg többé bölcs dolgozatok. A világ csak 
ököllel és erőszakkal védheti önmagát az ököl és 
erőszak ellen. Egymillió svéd korona évente szel
lemi szenteltvízre: de az ördög erősebb.

De Gren éppen erre a századik európaira 
gondolt, mikor alapítványa föltételeit megfogal
mazta: erre a századikra, aki ma is hisz abban, 
hogy nem az ördög erősebb, hanem az emberi 
lélek, nem az ököl dönt, hanem a szellem. Ala
pítványának igazi jelentősége nem is az, akad-e 
tudós, vagy zseni, aki rendkívüli jelentőségű dol
gozatban, eszmei vagy gyakorlati megoldásokat 
ajánl a népek közötti szolidaritás ápolgatására, ha
nem az a hit, a szellemi ember hit, mely a pilla
natban, mikor a páncélos ököl leghangosabban 
csapkodja az asztalt, ernyedetlenül és a középkori 
hívők száraz forró lángolásával hiszi, hogy ezt a 
pert, mint minden emberi pert, végső instancián 
csak az emberi szellem nyerheti meg; aki hisz 
abban, hogy az ösztön felett végül is győz az 
értelem, az érdek felett az igazság, a materiális 
kényszer felett a lélek. Mindez, így papíron, nap
jainkban, zörög, mint a páncél és a papíros. De 
Gren hisz abban, hogy a lélek tovább él, mint a 
páncél és a papír.

Ez a századik európai sem hisz abban, hogy 
Gren alapítványának jóvoltából máról-holnapra 
egymás nyakába borulnak a népek, melyek — át
menetileg — egymás nyakát szorongatják. Való
színűleg Gren sem bízik e lehetőségben. De amíg 
akadnak emberek, akik húszmillió svéd koronát ad
nak ilyen vállalkozás céljaira, mint a népek szo
lidaritása, hinni kell abban, hogy az emberi fajta 
nem adta fel a küldetésébe vetett hitet és átérzi 
az emberi rang felelősségét.

Emlékvers.
Nagyságos Szitvássy Kálmán Főorvos úrnak, a sop

ronkőhidai fegyintézetben huszonkét évig betöltött orvosi 
működéséből való visszavonulása alkalmából.

Beteg rabtestvérek öltözzünk fel gyászba, 
Nyugalomba megy a beteg pátronása,
Véssük emlékünkbe az ő tiszta nevét, 
Foglaljuk imánkba az ő kedves nejét.
Tartsa meg az Isten sokáig még őket, 
Kívánjunk még nekik sok jó egészséget.
Az ő nemeá szíve teljék meg örömmel, 
Ajándékozzuk meg nagy közszeretettel. 
Fogadja hálánkat nemes jóságáért,
Önzetlen és nemes cselekedetéért.
Tiszta szívből fakadt ezen kívánságunk,
Isten Önnel kedves öreg főorvosunk.
A többi betegek nevében is
Mély tisztelettel szeretettel és hálával,
Sopronkőhida, 1937. VII. hó I-én.

K. A. G.
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Kínai élet.
Kína most válságos órákat cl. Az ősrégi 

birodalom földjét soha nem látott fegyverek ereje 
szántja és alapjaiban forgatja fel a nyugodt pol
gári életet. Kínában háború van és a helyzet 
szinte óránként változik. Lehet-e ilyen körülmé
nyek között kínai életről beszélni, úgy, mint egy 
nép nyugodt, békés életfejlődéséről szokás?

Lehet, mert az a páni felfordulás, aminek 
viharosan kergetődző eseményei most annyira 
foglalkoztatják a világközvéleményt, magában a 
Mennyei Birodalomban sokkal kisebb izgalmat 
váltanak ki, mint sokan képzelik. Gondoljuk csak 
el, miről van szó! Háború van egy akkora or
szágban, melyben közel félmilliárd ember lakik, 
nagyobb területen, mint az egész európai száraz
föld és oly határok között, melyek hosszúsága 
felér a Föld átmérőjével. Bármekkora jelentőségű 
is az az élet-halálharc, amit most Kína és Japán, 
a két testvérnemzet folytat egymással, ez a vias- 
kodás közvetlenül a népességnek csak kis rétegét 
érinti. Mint ahogyan az európai műveltség sem 
tudott még mélyebben gyökeret verni benne. A 
kikötővárosokban már felhőkarcolók emelkednek, 
amerikai méretű utcákon amerikai méretű gép
kocsiforgalom zajlik és a felvonótól a repülőgépig, 
a beszélőgéptől a fénycégérekig a civilizáció min
den vívmányát, Nyugat életének minden színfoltját 
megtaláljuk ezekben a korszerű kínai világváro
sokban. De benn, az ország belsejében, tíz- és 
százezer négyzetkilométereken élő százmilliók kö
zött, a termékeny rizsföldek, vagy a megközelít
hetetlen hegyek lakosságának élete úgy folyik, 
mintha ma is Konn-Fu-Ce, vagy Láo-Ce prédi
kálná az erkölcsi törvényeket valamelyik pagodá
ban honfitársainak. A kínai földműves nagyot nézne, 
ha valaki azt ajánlaná neki, szórjon műtrágyát 
földjére, hogy fokozza termékenységét. A kínai 
föld annyi ezer esztendő után is még termőerejé
nek teljében van; nem egy helyen olyan, mint 
egy óriási kert; rizs,- gabona- és gyapotültetvé
nyek váltakoznak buja bőségben rajta. Hozzá még 
a kínai, kivált dolgozó kuli, a legigénytelenebb 
munkás. Beéri oly szűkös táplálékkal, melytől 
európai hamarosan elpusztulna. Meghúzza magát 
olyan helyen, aminőt mi állatainknak se szánnánk. 
És mindennek fejébe utólérhetetlen szívóssággal és 
kitartással dolgozik. A kínai kuli a világ legol
csóbb munkaereje, száma rengeteg, munkaképes
sége az emberi teljesítmény határain jár. Nem 
csoda, hogy a modern ipar eszközei és a gépek 
nem tudnak ezzel az élő versenytárssal megküz
deni. Reménytelen dolog lenne például rávenni a 
kínai rizsföld-birtokost, hogy vizemelő-kerekét ku
lik helyett villanymotorral forgattassa, vagy pedig 
a hajótulajdonost, hogy kulik helyett vontatógő
zössel, vagy mótorossal vontassa bárkáit a Jann- 
Ce folyón felfelé — a kuli olcsóbb a legolcsóbb 
gépnél is és annyi van belőle, amennyi csak kell. 
Minek gép, minek a fehér, ember sok ördögi prak
tikája? Még talán az ősök szellemei is rossz né
ven vennék, a holtak lelke és az istenek, akiknek

ma is áldozatot hoz minden kínai háziasszony, 
kora reggel, a világ négy tája felé loccsantván a 
frissen fejt tejből. Nem, nem kell a modern mű- 
• dség. Az csak bajt, veszedelmet és pusztulást 
iioz. Ami őseinknek jó- volt hatezer éven át, ne
künk is jó lesz, mondja a hagyományaihoz ra
gaszkodó kínai.

Nincs igaza, persze, gondoljuk mi a magunk 
európai észjárása szerint. Egy népnek, bármily 
szentek is hagyományai, bármily kicsinyek is 
igényei, haladnia kell. De a hagyományok és az 
igénytelenség kínai viszonylatban egészen mást 
jelentenek; olyan hatalmas erőforrást, melynek 
segítségével a kínai élete legszörnyűbb válságain 
is könnyűszerrel átkiizdi magát. Vájjon mostani 
megpróbáltatását túléli-e? Szinte bizonyos. Nem 
könnyű megölni ilyen óriás-országot.

Meli.
Irta: Lagerlöf Selma.

— Milyen szerencsétlen lehet — gondolja 
róla mindenki, aki az utcán látja. — Szegény, 
szerencsétlen púpos gyerek!

Nincs még több hét évesnél, de hosszúkás 
az arca s vékonyak, keskenyek a kezei. Ha az 
utcán jár, anyja galléros, hosszú kabátot ad rá, 
mely ráncokat vet a hátán.

Játékai, babái után érdeklődnek az emberek, 
próbáinak úgy beszélni hozzá, mint más gyerek
hez. Önkéntelenül is könnyedén és gyorsan igyek
szik vele beszélni mindenki, nehogy abba a szá
nakozóhangú, lassú beszédbe essen bele, amit 
éppen ki akar kerülni. Kicsi és sovány kislány, 
ötévesnél senki sem gondolná többnek. Iskolába 
sem küldték azért, mert túl kicsinek tartották, de 
most ősszel már beíratják oda is.

— Kis Amália, milyen jó lesz neked, ha 
már iskolába fogsz járni s osztálytársnőiddel játsz
hatsz majd. Mennyivel jobb lesz az, mint otthon 
ülni mindig anyád mellett.

Sovány, átlátszó kis arcát felemeli s remény
kedve mosolyog. Barátnők, iskola, játék, ezek 
csak puszta szavak. Ennek a gyenge, vézna kis 
léleknek egészen más életet kell élnie, mint más, 
egészséges gyereknek.

Alig kezdett el iskolába járni, már ki is 
kellett venni onnan. Anyja suttogva meséli el, 
hogy egész délután feküdt otthon Meli, annyira 
kifáradt.

Akkor gratuláltak neki, mert otthon marad
hatott az anyjánál, épúgy, mint gratuláltak rövid
del előtte, azért, mert kikerült otthonról.

— Olvasni fogsz, tanulni anyádtól, Meli és 
majd veszünk neked egy kakast, amelyik mindig 
kukorékol egyet, ha egy új betűt tanultál.

— Nem akarom, hogy Meli olvasni tanuljon 
— mondotta az anyja, — mert zongorázni fog 
tanulni előbb. Igen, nagyon szeret zongorázni 
Meli. Most jár egy zongoratanárnőhöz, aki taní
tani fogja. Ez nem fárasztja ki Melit, ha egyedül
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ül a tanárnővel egy szép szobában és zongorázik. 
Az iskolában túl nagy volt a lárma.

Aztán suttogva mondja el az anyja, hogy 
Melinek szüksége van valami elfoglaltságra házon 
kívül, kell, hogy elmenjen valahová az iskolatás
kával; hogy elvégre ő is olyan, mint a többi 
gyerek.

Néhány hét után aztán a zongorázást is 
abbahagyta Meli. A háta kezdett fájni tőle. Túl 
kicsi még, ráér jövőre tanulni.

Milyen élet vár ilyen szegény, nyomorék 
gyerekre. Milyen szerencsétlenség ez!

Meli anyja észrevette, hogy a gyerek elszo
morodott, amikor megbeszélték, hogy abba kell 
hagyni a zongorázást.

— Nem tesz semmit, hiszen Melinek annyi 
dolga van otthon. Ugy-e, Meli?

— Igen — mondja a gyerek s anyja kezét 
megfogva, hazasiet, hogy elvégezze mindazt a 
sok munkát, mely otthon vár rá. S az anyja vele 
megy s visszanéz olyan tekintettel, melyben nin
csen semmi szomorúság, inkább valami büszke
ségféle.

Meli apja állásban van egy asztalosnál, Meli 
anyja bányamunkás leánya. Mikor férjhez ment, 
jókedvű volt, hangos, élénk, talán kicsit közön
séges, persze, épúgy, mint a többi lányok. Most 
már nagyon megváltozott, hangja lágyabb lett s 
vonásai évről-évre nőiesebbek. Meli válthatta ezt 
ki nála?

Meli szülei a várostól nem messze, kis házat 
építettek maguknak, kint a szabad mezőségen. 
Nem is képzelitek, milyen szomorú vidék ez.

Régi bányaváros, kapui előtt régebben az 
érc hevítésére egy csomó kohó állt. A kohók már 
eltűntek, de a föld azóta sem jött még rendbe 
körülötte. Ezt a halott pusztaságot senki sem pró
bálta még életre kelteni.

Meli apja házát drótkerítés vette körül né
hány négyzetméternyi körzetben. Talán arra gon
dolt, hogy kert lesz belőle valamikor. Pillanatnyilag 
nagy, szürke sziklatömbök borítják, köztük kis 
szögletes salaktörmelék fekszik. Épolyan itt is, 
mint a város többi részében. Földet nem látni, 
nem nő egy fűszár sehol.

Képzeljétek most el, forró nyári napon azt 
a salakhalmot. Rettentő hőség van, sehol semmi 
árnyék. A kis salakdarabokat felhevítik a Nap 
forró sugarai; délidőben a földből épannyi meleg 
árad, mint az égből. Van még sok egyéb, ami 
tűrhetetlenné teszi az ottartózkodást még szép 
napokon is. Sűrű porfelhő gomolyog állandóan a 
közeli utcából és sűrű fekete füstöt okádnak az 
erős emelkedésen a lihegve, kettesével, hármasá
val megérkező gőzmozdonyok is. Ha északról fúj 
a szél, savanyú szagot hoz a papírgyárból, ha 
nyugatról fúj, erős gőz áramlik lent a tó partján 
álló régi, nagy épületből, ahol ként olvasztanak. 
A közelben lakó emberek fáradtan és kedvtelenül 
mennek munkába, látszik rajtuk, hogy alig várják 
a nap végét. Erősek és egészségesek, de hogy

boldogok lennének, arra nem is mernek gondolni. 
Hogy is lehetnének? Ugyanazt a munkát végzik, 
amit előttük már sokan épúgy elvégeztek. Senki 
nem csinál semmi újat, csak járt utakat tapos 
mindenki. Egyiknek sincs olyan foglalkozása, hogy 
ezt a tikkasztó hőséget, szomjúságot és fáradtsá
got el tudná felejtetni vele.

Az erős, egészséges gyerekek csoportokba 
verődve a vasúti átjárónál ugrálnak. A korláton 
másznak fel-le s a palánk nyílásain bujkálnak át. 
Ezek a szabad, gondtalan gyerekek sem tudnak 
rájönni valami új játékra, mely örömöt okozna 
nekik. Mást se tudnak, mint átugrálni a vasúti 
síneken és átbujkálni a palánkon. Nevetésüket 
ritkán hallani; de könnyen összevesznek, hango
san kiabálnak ilyenkor, egymásnak esnek és bir
kózni kezdenek.

Közben a kis púpos ott ül a szürke szikla 
tömbökből és színes salakokból álló kis kertben. 
Egészen egyedül, mert anyja fél a Naptól s szí
vesebben tartózkodik a szobában, míg a kisleány 
a forró napsütésben érzi magát legjobban, mintha 
sose kapna elég meleget.

Néha felugrik, beszalad anyjához, hogy el
mesélje:

— Olyan jól mulatok. Nem akarsz kijönni, 
anya, megnézni?

A szórakozást egy sáska nyújtotta neki, amely 
vigyázatlansága folytán eltörte a lábát. Még sze
rencséje volt, hogy ez a szerencsétlenség ép Meli 
kertjében történt vele. A kis púpos hosszú, vékony 
ujjaival felemelte a kis állatot s megvizsgálta a 
lábát. Aztán gyorsan és ügyesen felhasított gyufa
szál közé sínbe tette a lábát; kétségtelen, hogy a 
sáska rövidesen meggyógyul. Most óvatosan a 
hátára fekteti, nehogy kísértésbe jöjjön és beteg 
lábát használni próbálja s ezzel a kötés elmoz
duljon. Régi játékkártyából készült kis kalickába 
helyezi s helyet kap aztán Meli kórházában.

A nagyobbik sziklatömb északi oldalán, mely 
lefelé barlangszerű kiöblösödést képez, szalmaszál- 
ból, kartonból, fapálcikákból és drótból készült 
kis katickák állnak, szépen, két sorban egymás 
mellett, mint a kórházi ágyak szoktak.

Ide kerül a sáska is, mert ez a kövek közti 
kis barlang bizony egy kórház. Sok szerencsét
lenül járt lény kapott itt már ápolást és most is 
tele van gyógyulást kereső betegekkel.

Itt talált munkát a kis púpos, mert gyenge 
volt ahhoz, hogy iskolába járjon. Amikor ellátta 
a sáskát, előveszi sorjában a kalickákat és sebe
sültjeit kezelés alá veszi. Szép, fehér galamb van 
itt, hátán és fején súlyos sebekkel. Utolsó pilla
natban ragadták ki a héja karmai közül s hozták 
Aáclihez. Ez a kislány csodálatos módon megta
nulta a sebgyógyítás művészetét; s galamb meg
érti, mit tesznek vele, hozzásimul Melihez, fejet 
ráfekteti beesett arcára, mikor kiveszi a kalickából.

Aztán van itt egy veréb is, eltörte a szár
nyát, de helyreigazították s szorosan a testéhez 
kötözték. Majdnem egészen meggyógyult már. 
Életvidáman ugrál fel-alá a kalickában s Meli
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nevet rajla, mert elesik minduntalan, tört szárnyá
val próbálgatva egyensúlyát fenntartani.

A veréb mellett ül egy kis egér, egész csen
desen, egyik lábát a levegőbe nyújtja, Meli szo
morúan nézi ezt a kis állatot, mert nem tudja 
meggyógyítani. Egyik lábát levágta az egérfogó; 
a sebet meg is gyógyítja, de a szegény kis egér 
egész életében sántítani fog, illetve három lábon 
járni. Néhány macska is van ott, egész pici cicák. 
Szemük nincs, járni még nem tudnak, csak mász
nak egy kicsit. Nem is betegek, csak elhagyta 
őket az anyjuk, így kerültek Melihez, valaki el
hozta őket hozzá. Melit már ismerik a szomszéd
ságban, tudják, hogy minden gyenge és támaszra 
szoruló állat segítséget cs oltalmat kap a kis 
púposnál.

Egy acéldrótból készült kalickában egészen 
bent ül egy rongyos kanárimadár. Tolla kifakult, 
már nem is sárga. Első pillantásra látni rajta, 
hogy beteg; nem énekel, enni sem akar. A tej- 
csarnokos öreg asszonyé ez a szegény kanárima
dár, egész télen át egy sötét kis szobában ült, 
énekelt jókedvűen, nem vágyódott világosság, sem 
levegő után. Csak mióta a nyár megérkezett, gub
baszt és kesereg mindig ugyanazon a helyen. Ez 
a madár az öreg asszony legnagyobb kincse s 
mindenki nagyon csodálkozott, hogy Meli gond
jaira bízta.

Ennél sem tehet mást Meli, mint ül mellette 
és szomorú, fekete madárszemeit nézi. Némán és 
mozdulatlanul ülnek mind a ketten: a beteg és a 
betegápoló. Ha megkérdik a kisleányt, hogy van 
a madár, csak suttogva válaszol.

Melit hívja az anyja. A hangját hallani, hogy 
valami nagy öröm vár reá. Kíváncsian szalad be, 
szemei ragyognak. Egyik szomszédasszony van 
bent a szobában, kis csirkét hozott, lábát törte. 
Sárgapihés, néhány napos kis állat szegény és 
nem tud járni. Az asszony a földön fekve találta 
s meg kellett volna ölni, ha nem lenne itt Meli, 
aki segíteni tud rajta.

A kisleány elnevette magát; hiszen ez a vi
lágon a legegyszerűbb dolog. A kis csirkét ügye
sen kezeibe veszi s egy kis fapálcikával és cér
nával helyrehozza a bajt. Ott állnak mellette és 
figyelik anyja és az idegenek is, hogy dolgoznak 
ezek a kis sovány ujjacskák. Most az egyszer a 
szomszédasszony is elfelejti a nyomorék kisleány 
gyöngeségét és őszintén bámulja őt.

De Meli már vissza is szalad a kanárihoz, 
leül mellé és tovább figyeli. Egész sápadtan jön 
be később anyjához újságolni, hogy csipogott már 
egyet s átugrott egy másik cövekre. Talán meg
gyógyul.

— Mit gondolsz, anyám, meg fog gyógyul
ni? — kérdi.

— Mit csináltál vele eddig? — kérdi az 
anyja époly komolyan.

És Meli elmeséli a gyógykúrát, melyet eddig 
végzett vele.

— Gondolod, anyám, hogy jó lesz így? — 
kérdezte.

Aztán kimegy s anyja elgondolkozva ülve 
maradt. Áldja Isten jóságát, hogy ilyen gyermeket 
adott neki. Egy gyermeket, aki olyan dolgokhoz 
ért, amihez neki fogalma nincsen. Egy gyermek 
ilyen csodálatosan jószívű legyen.

Az anya elgondolkozik Meli kórháza felett. 
Nem a szegény betegekre, hanem /delire gondol. 
Vájjon ennyi jóság megkapja-e jutalmát valamikor. 
Arról álmodozik, hogy a jó Isten egyszer egészen 
meg fogja gyógyítani Melit.

Az apa délben hazajön ebédelni, kevés ideje 
van, mert hosszú útja van vissza a műhelyig, első 
dolga mégis, hogy Melihez kinézzen s megkér
dezze, hogy vannak betegei. Meli megmutatja őket 
szép sorjában. Az apa óvatoan, nagy, vaskos 
kezeibe veszi a kis madarakat, ismeri már őket, 
látszik, hogy jóbarátai neki is. Csodálkozik rajla, 
hogy ezeket a kis állatokat hogy megszerette. Ma 
éppen munka közben rajta is csípte magát azon 
a gondolaton, vájjon hogy lehet a kis kanári.

Ha Meli tudná, hogy az ö kórháza milyen 
fontos szerepet játszik! Áz anya ábrándozik róla 
s ezek az ábrándok szépítik meg életét, az apának 
pedig visszaadta elcsüggedt munkakedvét és le
leményességet ébresztett fel benne. Azon gondol
kozik folyton, hogyan segíthetne Melinek. Nem 
olyan eltunyult és tétlen már ő sem mint azelőtt 
volt.

Hazafelé jövet egérfogót talált az útra ki
dobva. Magával hozta s Melit megkérdi, tudja-e 
használni. Talán ágynak megfelel a kórházban.

Meli elfogadja az egérfogót s egy nagy kő 
alatt ásott készlettárba rejti el. Megható és tanul
ságos dolog Melinek készlettárába betekinteni. 
Utcán összegyűjtött szaimacsomókat látni ott, ab
ból készíti az ágyakat. Kis szövetdarabokból lesz
nek a kötszerek. Salakdarabok, amelyhez vazelint 
és tapaszt szerzett, gyógyír madaraknak, egereknek.

Amikor apa, anya és Meli hármasban az 
ebédnél ülnek, Meli alig tud egy falatot lenyelni 
a torkán. A kanárimadárra gondol, szíve húzza 
ki betegeihez, talán meg is hal közben, mert 
otthagyta.

Milyen szörnyű dolog lenne, ha meghalna, 
hogyan tudna élni tovább a szegény tejcsarnokos 
asszony a madara nélkül.

Meli apja vigasztalja öt; ígéri, hogy hoz 
magával valami zöldet a madaraknak és este ko
rán hazajön, mert segíteni akar neki, az egérfo
góból ágyat készíteni. Anyja biztatja, hogy egyen.

S abban a pillanatban, mikor Meli a kést 
és a villát a kezébe veszi, kintről madárcsicser
gést hallani, hosszú, gyöngyöző trillát. A kanári
madár volt. Felugrik Meli, aztán visszaül.

— Egészséges lesz már? Gondolod, anya, 
hogy meggyógyul? — kérdezi ujjongva.

S egyszerre, mintha csak oldódna egészna
pos nagy feszültség, potyogni kezdenek a könnyei.

— Az Istenért, mi van veled?
— Olyan boldog vagyok.
— Menj hát akkor ki s nézd meg, tényleg 

meggyógyult-e a madarad.
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Mikor kimegy, a szülők összenéztek s bol
dogan egymásra nevetnek, s az apa hálatelten 
mondogatja:

— Nincs boldogabb gyerek nála az egész 
városban.

Gyötrődés.
Nesz támad odakünn, mintha szellem járna, 

Ablakom on suhog a zivatar szárnya... 

Fekete m adara borús éjszakának,

Feketébb tenálad lelkemen a bánat!

Itt ülök m agam ban, siratom, hogy élek; 

Síró hegedűvé vált bennem a lélek...

A  húrjain zendül 

Kínzó gyötrelemről 

Zokogó, bús ének...

Vájjon merre vagytok ti, kiket szerettem? 

Szive melegével már egy sincs mellettem! 

Arcom at égeti om ló könnyek árja...

Oh édes drágáim , lelkem olyan árva!

H ol vagy tok? H ol jártok? D e  minek is

[kérdem...

Ködülte távolban... tűnő m esszeségben... 

S  én így nem találom  

Nyugtom , bo ldogságom  

Se  földön, se égben...

Ú g y  kínoz, ú gy  éget, hogy őket elhagytam, 

A k ik  annyi könnyet hullattak miattam:

Jó édesanyámat s a hűséges párom, 

Serdülő  fiacskám , tiszta m ennyországom - 

Becsületben elhalt jó apám  vonása...

A  két édes öcsém a tisztesség m ása...

S  nem ölelhetem m eg!...

Ezért van lelkemnek 

Gyötrő  búsulása...

É s  én o ly egyedül... gyalázatra dobva, 

M int letépett ga lly  a  viharos habokba... 

Küszködöm  a léttel kétségbeesetten, 

Közelembe senki, akit ú gy  szerettem...

„Oh gyertek! O h  gyertek!" —  zokogom

[kiáltva,

Belerezdül jajszóm a vak  éjszakába...

D e  nem hallja senki,

D e  nem érti senki...

C supán  a zivatar felel v issza rája...

Állatok anyasága.
Mi a legszebb női hivatás a világon? Azt 

hiszem, erre a kérdésre manapság, amikor úgy
szólván minden pálya nyitva áll a női nem előtt, 
felettébb sokféle választ kapnék. Pedig itt csak 
egyetlen helyénvaló válasz iehetséges: a legszebb 
és legmagasztosabb női hivatás az anyaság. Az 
anyává magasztosult nő az élet folyamatosságá
nak záloga. Jól tudta a Természet, miért tette az 
anyai ösztönt a leghatalmasabb ösztönök egyikévé; 
hiszen az új nemzedék világrajötte után többnyire 
még vértezetlen az élet viszontagságaival szemben. 
Hamarosan elpusztulna, ha nem táplálná, védel
mezné, oltalmazná, nem terítené ki melengető szár
nyait a szülők s elsősorban az anya szeretete és 
aggódása. Ez az ösztön még az oktalan állatban 
is a türelem, a kitartás, a találékonyság, az előre
látás, a hősiesség, az önfeláldozás olyan mértékét 
ébreszti fel, amire máskülönben sohasem lenne 
képes.

Nézzétek a méheket, milyen féltő gondosság
gal óvják utódaikat; valóságos államilag szervezett 
utódnevelés az, ahogy az ivadékoknak sejteket 
építenek, táplálékot hordanak a munkás méhek. 
Satnya szervezetű nőstények ezek, egyetlen élet
céljuk: felnevelni a fiatal nemzedéket. Ugyanígy 
dajkálják ivadékaikat a hangyák és a termeszek. 
A nőstény fürkészdarázs más rovarok testébe ül
teti el petéit. Az idegen állat aztán bölcsője és 
tápláléka is egyben a kikelő álcának. Az apa na
gyon gyakran megosztja az anyával a dajkálás és 
a nevelés fáradalmait. Van békafajta, melynek 
hímje lábára csavarva hordja magával a zsinór- 
szerüen összefűzött petéket, vagy hátán hordja iva
dékait.

Még szebben nyilvánul meg az anyaság ér
zése a madarak között. Megható a fészeklakó fa
jok madáranyáinak gondossága. Fiókáik gyakran 
vakon, tehetetlenül jönnek a világra, anyjuk táp
lálja, gondozza őket, takarít rájuk s csak jóval 
később avatja be őket a táplálékszerzés és a re
pülés titkaiba, ha már megerősödtek. De még a 
fészekhagyó fiókák is minduntalan az anya szár
nyai alá menekülnek, pedig ők már mindjárt, a- 
hogy kibújtak a tojásból, tudnak futkározni és 
hamarosan megtanulják anyjuktól a szemcsipege- 
tés művészetét. Tyúkanyó állhatatosan nyomába 
szegődik csibéinek és jaj, ha valaki fenyegetően 
merne közeledni az apróságok felé! Olyan erős 
az anyai ösztön, hogy sokszor az állat egyéb ösz
töneit is Ieküzdi. Megtörtént, hogy egy tyúk ki- 
költötte az alája csempészett kacsatojásokat és 
mikor az apró kácsák a vízbe totyogtak, tyukma- 
ma habozás nélkül utánuk vetette magát, hogy 
megmentse neveltjeit a vélt pusztulástól. A ma
dárszülök elkeseredetten és önfeláldozóan tudják 
védeni veszedelemben forgó fészküket. Gyakran 
csodálatos munkafelosztást is láthatni a madár
házaspár között. Vadkacsáéknál például az anya 
élelmet hord a kicsinyeknek, tisztítja őket, az apa 
pedig ezalatt résen áll és oltalmazza a családot. 
Még bámulatosabb, ahogy az anya neveli, az élet
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ben szükséges különféle fogásokra oktatja az ap
róságokat. A kis liattyúfiak például eieime bizony 
nem szívesen mennek vízbe. Anyjuk kényszeríti 
be őket és akkor is igyekszenek visszajutni a szá
razra, vagy pedig anyjuk hátára kapaszkodnak. 
Csak hosszabb „fegyelmezéssel" szokják meg azu
tán a vízi életet.

Az emlősállat kicsinyének első és legfonto
sabb tápláléka az anyatej. Semmiféle vegyésze a 
világnak nem tudna összeállítani olyan tápláló
szert, mely minden tekintetben egyenértékű lenne 
az anyatejjel. Csak a Nagy Vegyész képes arra a 
csodára, hogy az emlők váladékába belevegyítette 
mindazokat az anyagokat, melyek a fiatal szerve
zet megerősödéséhez és gyors növekedéséhez szük
ségesek. Arra pedig talán példákat sem kell fel
hozni, mire képes az ivadékait gondozó, féltő, ne
velő anyaállat. Milyen szeretettel bánik a kanca 
csikajával, hogyan nyalogatja kölykeit a kutya, 
játszik velük a macska és tanítgatja egérfogásra. 
A nevelés egyáltalán nem emberi találmány: csí
rájában az állatvilágban is megtalálható. A macs
ka klasszikus és mindenütt könnyen megfigyelhe
tő példája, mint igyekszik az állatanya serdületlen 
ivadékait előkészíteni jövendő „életpályájukra." 
Mikor gombolyagot gurít előttünk, vagy valami 
apró tárgyat és rábírja őket, hogy utauavessék 
magukat, valósággal leckét tart számukra a raga
dozó élet elemeiből-. Hancúrozik velük, meg-tneg- 
döfködi, meggyomrozza őket, sőt a játék hevében 
olykor beléjük is kap fogaival, hogy az apróságok 
felsivalkodnak. De nincs baj, ez a tréfás birkózás 
kitűnő torna, erősíti, rugalmasítja az izmokat, a 
kis bestia korán megtanulja, hogy az élet nem csupa 
édes tej és puha melegség, hogy a zsákmányhoz 
fájdalmakon, harcon, viaskodáson át vezet az út.

Itt is sokszor megfigyelhetjük az anyai ösz
tön győzelmes felülkerekedését a többi ösztönökön. 
Milyen szívesen szoptat a nősténykutya macska-, 
sőt oroszlán- és leopárdkölyköket is, milyen fél
tő aggodalommal becézi a nősténycica az alája 
tett kutyaapróságokat. Olyan esetet is megfigyeltek, 
hogy egy nősténymacska, egyéb híján, apró csi
béket vett gondozásba és azok becézésével, ba- 
busgatásával élte ki anyai ösztöneit. A gyerme
keit védő állatanya — még a legszelídebb is — 
veszélyes ellenfél. Morog és fogait villogtatja a 
kutya, fúj, sziszeg a macska, a nőstényoroszlán 
habozás nélkül megtámadja, aki kölykei felé közelít.

Az anyai ösztönök az egészséges testű és 
lelkű emberfiánál sem hiányoznak, de nála tuda
tossá magasztosulnak az értelem és az erkölcs 
fényében. Anyává lenni annyi, mint tovább fűzni 
az élet láncát, a Természet parancsa, Isten ren
delése szerint. Aki nem hódol ennek a parancs
nak, az mintha önmaga felett ítélkeznék: életlánca 
nem érdemli meg, hogy az idők végtelenjén ke- 
resztül folytatódjék. _____________

A galamb és az ember.
Pár nappal ezelőtt az egyetemi világszövet

ség budapesti kongresszusát úgy nyitották meg, 
hogy a Parlament erkélyéről 100 fehér galambot

indítottak útnak a világ minden tája felé a kong
resszus békeszózatával, hogy ezzel is jelét adják 
annak, hogy a világ ifjúsága a békét, a nemzetek 
együttműködését óhajtja. A galambok biztos szár
nyalással találtak vissza azokra a messzi tájakra, 
ahonnan Budapestre hozták őket és mindenhová 
hiány nélkül megérkezett a békeüzenet. A galam
bok, mint a béke hírvivői megtették kötelességüket, 
a többi most már az embereken múlik, meg tud
ják-e tenni, hogy egyszer már valóban békesség 
uralkodjék a földön? Nem vélellen, hogy éppen 
a galambot választották ki a sok madár közül a 
béke hírvivőjévé. A galamb valójában szelíd, bé
kés madár, egyetlen más madárfajtánál nem lehet 
megtalálni azt a ragaszkodást és azt a szelídséget, 
amellyel a galamb az emberek iránt viseltetik. De 
a galamb különbséget tesz ember és ember kö
zött, szelídségét és békés természetét nem egy
formán mutatja minden ember számára, elsősor
ban a gazdája, a tenyésztője az, aki iránt feltétlen 
ragaszkodással van, a többi embert legfeljebb 
megszokja, de nem fogadja barátságába. És éppen 
ez az, ami a galambot minden más madárfajtától 
megkülönbözteti és bizonyos mértékben fölébe is 
emeli. Nem az idomítás következtében lesz a ga
lamb hűséges társa a tenyésztőjének, hiszen már 
az alig felcseperedett galambfióka is kedves hi- 
zelkedéssel közeledik a gazdájához és felborzolja 
a tollát, ha idegent lát a közelben. A galamb va
lójában saját otthonának érzi azt a házat, ahol a 
gazdája lakik. A családját, párját és fiókáit pedig 
nemcsak a legnagyobb szeretettel és figyelmes
séggel gondozza, hanem meg is védelmezi, még 
a legkilátástalanabb harcokba is belemegy, neki- 
megy a kányának, sasnak is, ha elrabolja a fió
káit és ez a magyarázata, hogy ha ragadozó ma
dár iit rajta egy galambcsaládon, rendszerint az 
egész családot elpusztítja.

Mindez a szép és nemes tulajdonság, a 
galambnak ez a valódi „galamb-lelke" azonban 
csak azoknál a galamboknál mutatkozik meg tel
jes tisztaságával és értékeivel, amelyek az embe
rek között nőnek fel, a tenyésztők gondozása 
alatt állnak. A. parlagi vagy vadgalambok csak 
nehezen szokják meg az emberek közellétét, leg
feljebb élelemadással lehet őket egy-egy helyhez 
hozzászoktatni, de az igazi galambtermészet sok 
szépségével és nemes vonásával adósak marad
nak. De ahogy a nemes galamb ragaszkodik a 
tenyésztőjéhez, ugyanúgy telik öröme a tenyész
tőnek is a galambjaiban. Aki egyszer belekezdett 
a galambtenyésztés élvezetébe, az nem hagyja 
abba többé, olyan sok kellemes órát szereznek 
neki a szárnyas barátai ragaszkodásukkal és ott
honosságukkal. Egészen külön tanulmány is emel
lett a galambtenyésztés, sok előzetes tanulást 
igényel, a gyakorlatban pedig a legnagyobb öröm, 
amikor egy-egy újfajta színezetű, érdekes tolla
zatú, nemes galambfajta kerül ki a keze alól. 
Mindez a tenyésztőnek nagyobb örömet és meg
elégedést nyújt, mint akár azok az elismerő ok
levelek és kisebb-nagyobb dijak is, amelyeket a 
tenyésztők versenyein nyerhet új galambfajtáival.
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Ünnepélyes formák közt aláríták az 
észt-magyar kulturális egyezményt.

Aleksander Jaakson észt közoktatásügyi mi
niszter és Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter szerdán délelőtt írta alá ünnepélyes ke
retek között az országos Széchenyi-könyvtár Appo- 
nyi-termében az észt-magyar kulturális egyezményt. 
A két példányban aláírt egyezmény észt példányán 
Jaakson miniszter, a magyar példányon Hóman 
miniszter aláírása került az első helyre.

Aláírás után mindkét miniszter pecsétjével 
látta el az egyezményt, majd Hóman Bálint francia 
nyelven beszédet mondott, amelyben méltatta az 
egyezmény jelentőségét és hangsúlyozta, hogy legyen 
ez a kötés két rokonnyelvet beszélő baráti nép 
jövendő szellemi együttműködésének és baráti érint
kezésének megingathatalan szilárd alapja.

Jaakson miniszter annak a meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy az egyezmény aláírása nem
csak formalitás, hanem olyan baráti tény volt, 
amely a két rokonnyelvct beszélő nemzet kulturális 
kapcsolatainak tényleges megerősítését fogja szol
gálni.

Az észt-magyar kulturális egyezmény 16 cik
kelybe foglalja azokat az intézkedéseket amelyeket a 
két testvérnép kulturális érintkezésének kimélyí
tését és intézményessé léteiét szolgálják.

Észtország, akár csak Lelt és Finnország 
lakossága rokon nép a magyarral.

Brautscher ördögöcskéje.
írta : Albert Steffen.

A kis ház közelében gyümölcsös és vetemé
nyes kert volt. Hátrább szántóföldek és rétek. Itt 
élt Brautscher a paraszt és felesége. Munkában és 
megelégedésben, mindaddig, míg gyermekük ak
kora nem lett, hogy egyik széktől a másikig tu
dott vándorolni. Ettől kezdve az emberben a Braut
scher család jellegzetes vonása jutott mindinkább 
kifejezésre. T. i. mogorva arccal és morogva, ele
inte itt-otl, végre szakadatlanul talált valami ki
vetni valót, anélkül, hogy megmondta volna, hogy 
mit... Mint ahogy ez ebben az elterjedt családban 
kezdettől fogva szokásban volt. Ha a felesége 
nem vette észre, hogy mi baja. felhúzta a szem
öldökét, felfújta képét, orrlyukain keresztül sípolt, 
itt-ott megmutatta ellenségesen a szem fehérét s a 
végén olyan hangokat hallatott, mint egy öleb.

így kezdődött a dolog anélkül, hogy az asz- 
szony erre okot adott volna. Külső okot erre nem 
is lehetett találni. Eddig azért élt ilyen megelé
gedetten, mert Brautscher természete, feleségének 
felette vidám leikétől, anélkül, hogy ő tudott volna 
róla, más színezetet nyert. Szerette őt és eb
be a szerelembe egészen belefelejtkezett. Most 
azonban ismét ráébredt a maga életére és morgott.

Az asszony izgékony, beszédes, eleven te
remtés volt, nagy szájú és keskenyarcú, de emel
lett mókás természet, karcsú és sovány, habár 
gyakran gurult a kacagástól s ilyenkor mint egy 
gombóc hempergett a padlón s boldog volt, ha

ez tetszett az urának. Ez a viselkedése nem köny- 
nyelműségből, hanem kedélyének szükségszerűsé
géből, ártatlan szívbéli vidámságából fakadt.

Mikor azután Brautscher ismeretlen okból 
kötelességének érezte azt, hogy állandóan félig 
csukott szemekkel és lebiggyedt szájjal, szívében 
bosszúsággal éljen, akkor a kirobbanó kacagás 
vészjóslóan közeledett ahhoz, hogy ugyanilyen 
zokogássá változzék. Ezt a mélyen a torokból 
hangzó csuklás előre jelezte. Brautscher hallotta, 
amint feltör ez a zokogás. Nagyot vakkantot s így 
csendet teremtett. Most hallgatott az asszony. A 
tény azonban, hogy hallgatnia kellett, minden élet
örömtől megfosztotta s fáradttá telte, bármilyen 
munkáról volt is szó.

Az asszony bágyadtan vonszolta magát a ház
ban ide-oda s ez aztán Brautschert végleg kihoz
ta a sodrából. Mérgében minden bosszantó dolog, 
ami valaha is érte, eszébe jutott: Minden kellemet
len emlék egyszerre rágta lelkét. Az volt a szoká
sa, hogy miközben az ilyesmit üggyel-bajjal le
nyomta magában, fel s alá járt a szobában, nem 
vigyázott a lépteire s mindennek nekiment. Ha egy 
szék egy kissé ferdén állt valahol, félre lökte, miköz
ben ellenséges pillantásokat löveit szeméből, irányt 
változtatott, úgy, hogy arra senkisem számíthatott 
s így kikerülni sem lehetett. Ez megőrjítette. „Nézd 
meg, hogy hová lépsz f  ordított és könyökét hasz
nálta.

Ez legtöbbnyire addig tartott, míg feleségét 
érzékenyen meg nem bántotta úgy, hogy az el
hagyta a szobát, elrejtőzött s senkisem tudhatta, 
hogy mit csinál. Erre aztán Brautscher is a ma
gányt kereste, de csak rövid időre, mert csakha
mar megbánta tettét s hő kívánsága volt, hogy 
azt valami tréfával jóvátegye. Az asszony, sóvá
rogva a csekély kis öröm után elő is jött mind
járt. S milyen boldog volt Brautscher, mikor látta, 
hogy fújtat megint, mint egy kis lokomotív, mi
kor a gőzt kiereszti.

Egyszer azonban, miután az ura megütötte 
s mérgesen egészen a babpiacig szaladt, nem várta 
meg embere visszatérését, hanem elmesélte egy 
szomszédasszonynak, aki az úton feléje jött, egész 
szerencsétlenségét. S ahogy a szomszédasszony 
folytatta útját, Brautscherrel találkozott, Brautscher 
hazafelé sietett, vágyódva arra, hogy feleségét ki
békítse, nevetve, mert szellemileg maga előtt látta 
már nevető asszonyát. Hiszen biztos volt dolgában.

Ez a nevetés — míg az asszony otthon szen
v ed —, méregbe hozta a szomszédasszonyt s Braut- 
schernek jó néhány rossz szót kellett meghall
gatnia. Hallgatta, anélkül, hogy valamit felelt 
volna, aztán folytatta útját, de sokkal lassabban 
s szinte gépiesen.

Ahelyett, hogy feleségét megkereste volna, be
ment a pajtába, leakasztotta kaszáját, vállára vetette 
s ment hogy a rét egy darabját lekaszálja. Holnapra 
takarmány kell a teheneknek. Ez nem a megszokott 
időben történt. A nap éppen egy lassan emelkedő 
felhőfüggöny mögé bukott.

A kis rét egyik oldalát ingovány szegélyezte, 
a másikat fenyves, amin egy vörös erdei patak
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folyt keresztül. Ezt a vidéket „öreg luk“-nak hív
ták. Brautscher kaszálni kezdett, közben sokat baj
lódott a nagy kövekkel s csakhamar kicsorbitotta 
kaszáját. Ezért elővette a fenőkövet s egy kis pal
lóra tilt. Ahelyett azonban, hogy fente volna ka
száját, az egyre sötétedő erdöszél felé bámult. Szél 
támadt s a vizcsés lármáját erre hozta. Brautscher 
hirtelen úgy érezte, hogy onnan valami kísérteties 
nyomás nehezedik rá.

„Előre láthattam voina," mondta magában, 
hogy nem bízhatok a pampulájában, hogy eljár 
a szája és szószátyár asszonyokat hoz nekem a 
házba. Miért is vettem el? Mi hasznom van tu
lajdonképpen belőle? Élvezet talán az állandó ne
vetését hallgatnom? Vagy végig hallgatni a tör
ténetet, hogy minden nap egy ördögről álmodik, 
aki el akarja rabolni? Mindig ugyanaz. És mit 
érdekel engem terjengős locsogása a szomszéd- 
asszonyokról? Már nem is köszönhetek annak, 
aki az ö ellenségének a férje. Mióta házas vagyok, 
a régi ismerőseim nem jönnek többet hozzám, 
az újak pedig, azok ö vele nevetnek. Amondó 
vagyok, hogy ez nem tisztességes dolog. De sose 
lesz ez más, ha száz évig cl is! Inkább meghal 
és azt mondja: „Te vagy az oka! És az ilyen 
teremtésért kell törjem magam!"

Hagyta, hogy a bosszúság így gondolkozzék 
benne. Ha megemberelte volna magát, akkor azt 
gondolta volna: „A feleségem jól főz, tisztán 
tartja a házat, jól neveli a gyerekeket s tekintélyt 
és megbecsülést szerez nekem."

„Rövid jó kedv, örök kedvetlenség," sóhaj
tott s felkelt ülőhelyéről, mert a vihar a fenyvesben 
úgy bömbölt, hogy még á bika szarvát is kicsa
varta volna tövestül.

Ernyedten és iinbolyogva vánszorgott haza, 
csetlett-botlott, nein ügyelt semmire a göröngyös 
úton. Alsóajka lefittyedt, mint egy vén gebének. 
Szabadon maradt kezével olyan mozdulatokat tett, 
mintha még kaszálna s tovább beszélt magában.

Végre feltűnt a kis ház. Akkor aztán amúgy 
igazában dühbe gurult. Gondolataiban fülön fogta 
feleségét, ide-oda cibálta, csikorgatta fogát, tom
bolt, nem is igen tudta már, mit csinái s egész 
beszámíthatatlan állapotban volt. Az ördög lova- 
golt rajta, agyon akarta lovagolni. (Folyt, köv).

Csillagrobbanások.
A derült, csillagos égbolt ősidők óta a sze

lídség és a nyugalom jelképeként ragyogott az 
emberiség feje felett. Ma már tudjuk, mennyire 
csalóka kép ez s hogy a látszólagos szelídség és 
nyugalom néha olyan természeti forradalmak és 
világüri katasztrófák leplezője, aminőket a mi föl
di méretekhez szokott agyvelőnk még csak köze
lítőleg sem képzelhet el. Fellángol például aẑ  é- 
gen egy csillag. Fénye hirtelen erőre kap, az előbb 
szabad szemmel még láthatatlan égitest jól ész
revehető fényponttá nő a fekete kárpiton. A csil
lagászatban jól ismerik és „nová“-nak nevezik az 
ilyen jelentéktelenségéből hirtelen előlépett, és a 
fényerősségek ranglistáján fokokkal felfelé szök
kenő csillagot Az érdekes tünemény azt jelenti,

hogy odakint az űrben, billió kilométerek távolá
ban, felrobbant egy —  Nap.

Az utóbbi idők egyik legnevezetesebb ilyen 
csillagászati eseménye a Herkules-csillagkép nová- 
jának feltűnése volt vagy három évvel ezelőtt. 
Egy eladdig jelentéktelen csillag rövid idő aiatt 
ragyogó fényűvé nőtt, majd elhalványult. Később 
újból fényesedni kezdett, de aztán nem növeke
dett tovább fényereje. A csillagászokat azóta is 
élénken foglalkoztatta ennek az égitestnek a sorsa.

Fellángolása előtt a „Nova-Herkules" körül
belül akkora lehetett, mint a mi Napunk (vagyis 
695.000 kilométer sugarú) s felületén is ugyan
akkora, vagyis mintegy 5 —6000 fok lehetett a 
meleg. Aztán valamily okból bekövetkezett rajta a 
robbanás, helyesebben az égitest gyors tágulása 
s ezzel együtt fényének növekedése. A csillag nőtt, 
szinte felfúvódott, végül akkorára duzzadt, hogy 
sokmilló kilométeres átmérőjű fénylő golyó lett 
belőle; nem csoda, hogy még a földi szemek is 
figyelmesek lettek rá. Most megállapodott a tá
gulási folyamat és elkezdett visszafelé fejlődni. A 
csillag egyre zsugorodott, nem tért vissza régi 
jelentékenységébe. Viszonylag kicsiny, de fehér 
fénnyel izzó nap (szaknyelven „fehér törpe") lett 
belőle; sugara a Napénak mintegy negyvened- 
részére rövidült.__________________________________

Konzerv és keksz.
A levelek egész halmaza fekszik előttem, 

tanúskodván arról, hogy az olvasóközönséget a 
magyar nyelv ügye mennyire érdekli. Ez őszintén 
szólva, csodálkozással tölt el. Mikor pár éve ebben 
az újságban a nyelvtisztító mozgolódás megindult, 
a nagyközönség igen élénk érdeklődése kísérte. A 
józanabb szemlélet azt gondolhatta akkor: ime, a 
magyar szalmaláng jellegzetes esete. Heves és 
mutatós fellobbanás, kisvártatva aztán a kutya sem 
törődik a dologgal. Most látni, hogy nem így van. 
A nyelv szeretete, a nyelv tisztaságának vágya 
sokkal mélyebben gyökeredzik a magyar olvasók 
sokaságában, semmint az ember gondolta volna. 
Szolgáljon ez a tanulság buzdításul annak a kitűnő 
nyelvművelő bizottságnak, amely az Akadémián 
végzi dolgát és meg kell adni: szívósan, szeretet
tel és nagy hozzáértéssel végzi. Az országos ér
deklődés mutatja, hogy nem is hiába.

A hozzám érkezett levelek mind a „konzerv" 
és a „keksz" helyett igyekeznek magyar szót 
találni, egynémelyik hozzászól azokhoz a szavak
hoz is, amelyeket a Technika szerkesztősége már 
elfogadott, vagy felemlített, mint ahogy ezt legutóbb 
ismertettem.

A „konzerv" fogalmára D. zeneiskolai tanár 
ezt ajánlja: „állandós." Tehát nyilván úgy gon
dolja, hogy konzerválás helyett mondjunk állandó
sítást. Ennek az a baja, hogy összetételekben igen 
nehézkes. Bajos a húskonzerv helyett állandós húst, 
s a konzervbab helyett állandós babot mondani. 
K. Gyuláné a következő szavakat ajánlja: éválló 
maradó, állandó. Sőt tovább megy és a konzerv 
edénye szerint „bádogmaradó," vagy „üvegmara
dó" szavakat használná. Ezekkel ugyan az a b a j,



160 B I Z A L O M

mert nehéz volna hozzászoknunk az üvegmaradó 
paradicsomhoz, vagy a bádogmaradó halhoz. Ér
dekes A. E. műszerész gondolata, aki a konzervet 
egyszerűen így nevezné: „vegyíz.“ A hiba csak az, 
hogy nem minden konzerv készül vegyi úton, 
Burschik Ferenc javaslata a konzervre: „óvmány.“ 
Első pillanatra idegenül hangzik, de lehet latolgatni. 
Stachó Olivér mérnök ezt találta ki: „tápőr.“ A 
konzerválás „tápörzés." Erre azt a két megjegyzést 
kell tennem, hogy a „táp“ maga, mint nyelvújítási 
csökevény, nem éppen kedvemre való szó, má
sodszor pedig: a konzerválásnak csak egyik célja 
az illető anyag tápláló értékét megőrizni, fontos- 
sabbik célja a romlástól óvni a táplálékot. Hová- 
nyi János gondolata: „évelő."

H. L. közli velem, hogy neki dr. G. M. fogorvos 
a konzervre ezt ajánlja: „táralék", mert a konzer
válás fenntartást, megóvást, megőrzést jelent és a 
magtárban, képtárban ugyancsak a romlástól igyek
szünk a magot, illetve képet mogóvni. Ő tehát a 
gyümölcskonverzet tárolt gyümölcsnek, a halkon
zervet tárolt halnak nevezné.

Egy olvasóm viszont arra figyelmeztet, hogy 
mint konzerv-szakmabeli ember, ő már rég a „tar
tósítani" szót használja. Idézi is egyik gyár gyárt
mányának címkéjéről ezt: „Az ilyen és ilyen számú 
miniszteri rendelet szerint egészségre ártalmatlan 
anilin-festékkel enyhén színezve és megengedett 
mennyiségű hangyasavval tartósítva." Az olvasó 
még tovább megy és „tartványnak" nevezné a 
konzervet. Például: „haltartvány."

Nekem legjobban tetszik, amit H. L. jegyű 
olvasóm ajánl. Konzervbab, húskonzerv, halkonzerv 
helyett ezt szeretné mondani: tartósbab, tartóshús, 
tartóshal. Egyszóba írva. Ez rövid, egyszerű és 
magyaros.

A kékszre, vagy kekszre is számos javaslat 
érkezett. St. O. különbséget kíván tenni aszerint, 
hogy édes, vagy sós készítményről van-e szó. 
Az előbbit így nevezné: „édeske," az utóbbit:„sós
ropogós." A. E. formás szót ajánl: „pépsült". K. 
Gyuláné ezt ajánlja: „ropogó." Sz. A. magántanár 
gondolata szintén igen jó : „szárazka." Ugyanő a 
konzerv dolgában szintén a „tartós" szó mellett 
foglal állást. B. F. a kekszre ezt mondja: „lepényke." 
Két bánsági olvasóm ajánlata: „sütőcske."

Végére hagytam M. Zs. T. levelét, amely sok 
megszívlelni való dolgot tartalmaz. Mindenek előtt 
ellene van annak, hogy a parketta helyett a „ra
kottá" szó használtassák, mert a lerakás fogalma 
benne van ugyan, de az anyagot nem sejteti, pedig 
az fontos lenne. Padlót lehet burkolni cementla
pokkal, keramitlapokkal és sok más egyébbel is, 
— a „rakottá" mindezekre éppen úgy ülhetnék.

A konzervre nézve ezt írja: „Kérdem, szük
ség van-e gyűjtőnévre. Az ecetben eltett paprikát 
és uborkát ezentúl is nevezhetjük savanyú papri
kának, vagy ecetes uborkának, a füstölt húst füs
töltnek, a kompótot befőttnek. Én valahogy úgy 
érzem, hogy a jelenlegi konzerv szóval jelölt foga
lom kialakulásánál lényeges szerepe van a nagy
ban, gyári úton való előállítási módnak és a forga

lomba hozatal módjának. Ha a konzerv szót hallom, 
bádogdoboz jelenik meg képzeletemben. Nem 
fontos, hogy mi van benne, milyen módon készült, 
a bádogdoboz a lényeges. Felőlem bátran lehetne 
konzerv helyett a „bádog" szót használni, nem a 
pléhre gondolnék, hanem a konzervre. Nem kér
hetnék-e tehát a csemegeüzletben libamájkonzerv 
helyett bádogolt libamájat? Vagy bádogolt halat, 
paradicsomot? Jó volna azonban azt is tudni, hogy 
valamelyik háborúviselt atyánkfia nem ismer-e 
valami jó bakakifejezést a konzervára." Majd ké
sőbb így folytatja: „Manapság a konzervkészítés 
is nagyot haladt s főleg a párolás útján készült, 
üvegben légmentesen eltett főzelék- és gyümölcs- 
konzervek mind nagyobb tért hódítanak. Ezeket 
talán így lehetne nevezni: gőzölt spárga, gőzölt 
borsó, satöbbi."

De legérdekesebb, amit arra a megjegyzé
semre mond, hogy a „technika" helyett is elférne 
valami jó magyar szó. „A technika szó helyett — 
írja — általában használatos már a „műszaki" ki
fejezés. Igen ám, de azért mégsem lehet műszak 
a technikából, mert a műszakot már kisajátították 
bizonyos munka-időtartam (Schicht) megnevezésére. 
De, hogy állnánk a „műtan" szóval? Ez kellemes 
hangzású és szerintem könnyen át lehetne vinni 
a közhasználatba. Ha van műegyetem, miért ne 
taníthathatnánk ott műtant? A technikusnak azért 
nem kell feltétlenül műtanosnak lenni. De például 
a fogtechnikust fogművesnek lehetne nevezni."

Ez kétségkívül figyelemreméltó. Természe
tesen alaposan meg kell hányni-vetni. Azonban 
már első hallásra kitűnőnek találom fogtechnikus 
helyett a fogművest. Ha a medikus lehet orvostan
hallgató, a technikus is lehet mütanhallgató. De 
nem akarok itt hangosan gondolkozni. Ezt az 
egész anyagot figyelmébe ajánlom a Technika 
szerkesztőségének. Valamint főként a Nyelvművelő 
Bizottságnak, bizonyára ki fogja önteni ezt az új 
kosárra való szórakozmányt.

Szerkesztői üzenetek.
Úgy a letartó ztato ttak , m int a  szabadu-

lók saját érdekük ellen cselekszenek, hogy ha kérő 
leveleiket a Bizalom szerkesztőjéhez címezik. A 
Bizalom már többször megírta s ezúttal nyoma
tékosan ismétli, hogy a kérő levelek a Fogház
m isszióhoz intézendők. (Budapest, V. Markó 
utca 27.) A Bizalom szerkesztője hosszú idő óta 
külföldön lakik, hová a leveleket csak nagy ké
séssel, vagy sok esetben egyáltalán nem kapja 
meg s honnét nincs módjában segítséget nyújtani, 
míg a fogházmissziói hivatal dolga és hivatása a 
segélyügyek elintézése.

Felelős szerkesztő és kiadó:

GÖLLNER MÁRIA.
E jótékonysági rolyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala:

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE,' 
Budapest, V., Markó-utca 27. földszint 6. szám.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


