
Rajna, amely évenként 14.000 tonna
koncentrált ipari sókat és 4 millió
tonna ürülék-iszapot visz magával.

Mtközben a talajvíz szintje sülv
lycd, folyvást emelkedik a vízfo
gyasztás, amit nagyobb részben az
ipari szükséglotek, kisebb részben
az egészégügyr igények növekvese
magyaráz. Az egy főre eső fogyasz
tás 1900-ban napi 90 liter, a mult
évben már 250 liter volt. A vízveze
tékekben csökken a nyomás, úgy
hogy a kutak szaporítása mellett
mind gyakrabban kell folyóvizek
hez nyúlni vagy belső tavakat léte
siteni, ami rendkívül súlyos kiadá
sokkal jár.

Mindezeknek a bajoknak megvi
tatása során egyöntetűen kifejezés
re jutott az a felfogás, hogy meddő

dolog volna az ipari üzemek és u
nagyvárosok visszafejlesztésének
lehetőségét mórlegelní. Nem hátra,
hanem előre kell haladni, a víz ke-

A KIS ÚT

zelcsének és felhasználásának töké
letesebb technikája felé. A már mű
ködő derítőtelepek, amelyek a
szennyvizek megtisztítására szol
gálnak. egytől-egyig beváltak s így
csupán pénzkérdés, alapjában belá
tás és jóakarat kérdése, hogy ahol
szüksége mutatkozik, mindenütt al- .
kalmázzák ezeket a modern műsza

ki berendezéseket. Egyes szakértők

úgy vélekedtek, hogy kereken 800
új derítőteleppel elégíthetnék ki a
legsürgősebb követelményeket. Ah
hoz azonban, hogyanehézségeket
gyökeresen megszüntessék országos
tervre lenne szükség, amelynek
megvalósítása a hozzávetőleges szá
mítások szerint hosszú időn át leg
alább 600 millió márka évi befek
tetést kívánna. Azt is hangoztat
ták azonban, hogy ha a javasolt in
tézkedések elmaradnak, akkor a
vízhiány egymagában is határt fog
szabni bármiféle ipari fejlődésnek.

Többször olvastam már a Kis Útban, hogy hajlamainkat meg kell
nemesíteni és jó cél szolqálatába állítani. Hát kérem, nekem egészen más
a véleményem, és megmondom egyszerűen, magyarosan, hogy kutyából
nem lesz szalonna. Nekem hiába mondják el szép hegedűszóban, hogy
.~<;abad akarat van, amikor más alkalommal aztán mégis beismerik, hogy
a természetünket nem lehet megvált"oztatni, csak megnemesiteni. Ennek
nincs semmi értelme.

Ha megengedi. az egyszerűbb utat
nilasztjuk a feleletre: a példát.

Minden gyökérnek vannak nemes
és vannak fattyú hajtásai, amelyek
nagyon is gyakran elszívják az élet
erőt, elveszik a napsugarat a ne
mes hajtástói. Világos, hogy a ker
tésznek nem az u feladata, hogy a
növényt kiirtsa és másikat ültessen
helyébe, amelynek ugyancsak meg
lesznek megint a fattyú hajtásai,
ii "nem az, hogy fejlődési lehetősé

get teremtsen a nemes hajtásoknak.
.iletőleg gondoskodjék arról, hogy
a nemes hajtások megfelelő irányt
vegyenek, ne Ierdüljenek el, ne bur
.ánozzanak mértéktelcnül stb. Mert
minden jóból lehet rossz is.

Van, aki nagyon ügyel arra, hogy
mindig őszinte egyenes legyen. Ez
nagyon szép is, de ilyen ember
könnyen lehet tapintatlanná, szere
tetlenné, sőt kegyetlenné. Más vi
szont sokat ad arra, hogy mindig
tapmtatos, körültekintő, - és egy
szer csak észreveszi, hogy szeret
minden nehézség alól kibújni, és
hogy bizony könnyen meglapul
minden szíre-szóra,

Az olyan ember, akinek nagy dol
gokban szilárd meggyőződései van
nak, könnyen beleesik abba a hi
bába, hogy kis dologcan is nvakas,
makacs lesz és csak a saját el gon..
dolását tartja egyedül helyesnek, -
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viszont aki megszokja, hogy mások
véleményét azonnal befogadja, .ér
tékelje, igaznak ismerje el, egyszer
re csak arra ébredhet, hogy vélemé
Rye nyilvánításában ide-oda hajlik,
mint szélben a nád.

Aki rendesen gondozza egészsé
gét, könnyen lehet hypochonderré,
viszont aki sohasem engedélyez ma
gának pihenést és kíméletet, egy
szer csak össze talál esni és esetleg
évekig tartó betegséggel lesz terhé
re környezetének.

Akinek van hajlama rendíthetet
len hűségre, könnyen lehet fanati
kussá és vakbuzgóvá. viszont az,
aki állandóan mérlegelí az előnyö

ket és hátrányokat, amelyek maga
tartásából fakadnak, könnyen lesz
megalkuvóvá és hűtlenné, ha úgy
látja, hogy nem előnyös számára
valami. Aki lelkesedik a szabad
ságért, könnyen lesz féktelen né és
merésszé, - aki szerény és aláza
tos, vigyázzon, hogy csúszó-mászó
vá ne legyen.

Amint látja, minden jóból lehet
rossz is, ha nem gyakorolunk ellen
őrzést és nyesegetést, amikor kell.
Vannak olyan tulajdonságaink is,
amelyek mint hibák jelentkeznek,
de amelyeket kellő egyensúlyozás
sal, tompítással, helyes célkitűzés

sel erényekké is lehet változtatni.
Ha valaki kíváncsi, talán sokirá
nyú érdeklődés lakik benne; ha
szétszed, felboncol s ígyelrongál
mindent, talán kutató és felfedező,

és alkotó ösztönök rejlenek benne.
Akiben van egy kis hiszékenység és
befolyásolhatóság, abban alighanem
van egy kis együttérzés, beleélési
készség is; és akiben van egy kis
kényelemszeretet, abban bizonyára
kifejleszthető a képesség egy nyu
godt atmoszféra teremtésére, amely
re az embereknek annyira szüksé
gűk van. Ha" valakinek nyughatat
lan a természete, abban kifejlődhet

a vállalkozási kedv és kezdeménye
ző erő, ha van valakiben némi pa
zarlási hajlam, az könnyen lesz
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nagylelkűvé és általános nagyvona
lúvá.

Mármost: amin nem lehet vál
toztatni, az az, hogy bizonyos haj
lam megvan-e vagy sem. Ha meg
van, akkor azon kell elmélkednem,
hogy mi jóra fordíthatom és hogyan
kell egyensúlyoznom, rendbentarta
nom. Ha nincsen meg, akkor az a
kérdés, hogy mivel pótolhatom, ho
gyan ellensúlyozhatom ezt a hiányt.
Ismertem egy béna embert, akinek
mindennap egy fél órát masszíroz
ták a lábát. Kérdésemre, hogy jobb
lesz-e ettől a kezeléstől a lába, azt
a feleletet kaptam, hogy nem is az
a cél, hanem hogy a bénulás ne ter
jedjen tovább; ma még tud állni,
ülni rendesen, de ha nem kezelik,
előbb-utóbb annyira jut, hogy csak
feküdnie lehet.

Mi következik ebből?

Az, hogy hiányainkat nem pasz
sziven kell tudomásul vennünk, ha
nem úgy, hogy ez a felismerés zök
kenés és rázkódtatás nélkül módo
sítsa magatartásunkat önmagunk
kal és másokkal szemben, ahogyan
másként játsszuk ugyanazt a kottát,
ha a sor elejére keresztet, vagy B-t
irt a szerző, vagy pedig semmit. Ha
tudom magamról, hogy lobbané
kony, hirtelen természet vagyok,
akkor nem adok hitelt első felhá
borodásomnak, viszont ha tudom,
hogy kényelemszerető, nehezen
mozduló ember vagyok, akkor nem
magyarázom szelídségre és szerény
ségre, mikor visszahúzódom a cse
lekvéstől. hanem ráismervén az iga
zi okra, kényszerítem magam a he
lyes magatartásra.

Végül talán nem veszi rossznéven,
ha ad hominem is szólunk egy szót.
Ha egy-egy Kis Út, vagy szerkesz
tői üzenet hatására felébred vala
kiben a vágy, hogy hozzászóljon a
kérdéshez, semmikép se nyomja el
magában ezt a nagyon is hasznos
cselekvési ösztönt, - de talán
mégis inkább válassza a "szép
hegedűszót", attól még lehet az írá
sa egyszerű is, magyaros is. F.




