
De bármilyen is legyen a „lakóház", a gyékényszövés a n�k egye-
düli foglalkozása. E gyékényeket a partvidéken igyekszenek eladni és a 
kapott pénzt (melyhez még a b�rökért és állatokért nyert pénz is járul) 
a danakilok egy kis „durát" vesznek maguknak, mely éppen csak arra 
elég, hogy néha felváltsák az egyhangú és kizárólag a két folyadékból: 
a tejb�l és a „dumá"�ból álló étkezést. 

Éppen ezért nincs asszony, vagy lány, aki több�kevesebb hozzáértés-
sel ne foglalkoznék gyékényszövéssel, mely többek között zsákokká varr-
va, a megvásárolt gabonafélék szállitására is szolgál. 

A n�k ezenkivül még növényi kötelek készitésével is foglalkoznak, 
melyeket ugyancsak a pálmalevelek rostjainak összefüzése által állitanak 
el�. 

R O M A I N R O L L A N D E G Y I F J U K O R I L E V E L E TOLSZTOJHOZ 

Most, hogy a művelt világ Romain Rolland 70. születés napját ünne-
pelte ideiktatjuk R. R. egy ifjukori levelét, melynek éles gyötr�désekb�l 
fakadt kérdéseire Romain Rolland életével oly' maradéktalanul válaszolt. 

„Nem tudom az életet azzal a mosolygó érdektelenséggel nézni, 
mint honfitársaim. Tudományos kutatásaikat, pozitiv munkáikat, amikben 
elmerülnek, hiábavalónak tartom... Én nem tudok belenyugodni, hogy ne 
ismerjem a dolgok erkölcsi alapját; nem élet ez igy. És az is meglepett, 
hogy a népben annyian élnek és halnak meg mégis boldogan, mert van 
lemondó hitük és alázatosan szeretnek. A z t hiszem, jobb lenne visszatérni 
az egyszerű emberekhez, magunkévá tenni hitüket, eggyé lenni velük. A z t 
hiszem, hogy végtelenül kicsiny részecskéi vagyunk a világ nagy lelkének 
s hogy a jó az önmagunk feláldozása másokért. De hogyan? Sokáig azt 
reméltem, hogy a művészet ment meg azáltal, hogy csendesen megsem-
misit s az élvezeten keresztül vezet az áldozathoz, de végül is mindig 
magamat találom meg a művészi önkivületben; nem más ez, mint értelmes 
önzés; érzéseimet kifejezve saját létemet növelem. A gondolatnélküli 
munka által kell tehát. De melyikkel, uram? Kezeim, munkájával és mi-
lyen testi munkával és végül, uram mondja meg nekem, — nagyon ké-
rem, teljesen �szintén, hogy amióta megtalálta az igazságot, boldog�e 
mindig a birtokában és nincsenek�e azonnal elfojtott megbánásai amiatt 
a gondolkodásnélküli lét miatt, melyet maga s a mások számára akar; 
egyszóval el lehet�e könnyen fojtani a gondolkodást, mert akarjuk 8 
egyedül azáltal, hogy dolgozunk! ? Válaszoljon, uram, oly' nagy szükségem 
van tanácsaira. Körülöttem nincs erkölcsi vezet�. Valamennyi érdektelen, 
kétked�, dilettáns és Önz�. Hiszi azt, hogyha teljes szivvel és lélekkel be-
levetném magamat a munkába, amit hirdet, véget vetnék kétségbeesé-
seimnek és kétségeimnek, nem lennék nyugtalan, nem emlékezném és nem 
vágyakoznék el�bbi létem után; tényleg el tudnám végre törölni azt, ami 
gyermekkorom óta voltam ? Válaszoljon nekem f�kép arról, hogy jó szava 
egyedül az orosz néphez szól vagy pedig mindnyájunkhoz, hozzánk is, 
franciákhoz, mindenkihez, ki szenved s kétségbeesett! ? E g y alázatos és 
lelkes tanitványa, Romain Rolland, az École Normale Superieure hallga-
tója. 13. Rue Michelet Paris." 

MI T Ö R T É N J E N A Z S I D Ó K K A L ? 

Erre a kérdésre a feleletet ma csak két ember adhatja meg: Hitler 
és Streicher. A világ jóvoltából �k a szakért�k és végrehajtók, tehát 
joggal illeti meg �ket a szó. A párisi Carrefour kiadó pokoli ötlettel en-
nek a, két prominensnek adja át a Szót. Amit megtudunk, az a legfelhá�
boritóbb embertelenség. Ez a publikáció (Was soll mit den Juden geschehn. 


