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A Tigris

Az amerikai köztársaság elnökének nagyszabású 
államférfiúi izenete úgy hatott a gazdasági nyomorúság 
és erkölcsi bomlás súlya alatt vergődő európai orszá
gok lelkére, mint amikor a végleg körülzárt és már-már 
kiéheztetett város szenvedő lakói neszét veszik, hogy 
állítólag felmentő sereg közeledik. De alig terjedt el az 
amerikai elnök merész kezdeményezése, máris meghoz
ták a lapok azt a másik hírt is, hogy Párizsban akadályt 
dobtak az amerikai elnök lába elé. Az óriás megállt. 
Talán csak meghökkent egy percre, hogy azután fölé
nyes mozdulattal elhárítsa útjából az akadályt?

Pedig az amerikai elnök indítványa nem tartalmaz 
mást, mint csakis annyit, hogy a hitelező államok, tekin
tettel Németország válságos gazdasági, pénzügyi és szoci
ális helyzetére, adjanak a német birodalomnak egyévi 
halasztást háborús tartozásának fizetésére és ezt a fel
függesztett összeget osszák el további 25 esztendőre. 
Ezenfelül egy betűt se mond az elnök izenete. Nem 
kéri se a Young-terv megváltoztatását, se a lelketlen 
békeszerződések revízióját, éppen csakhogy egy eszten
dei haladékot kér s úgylátszik, hogy ettől a csekély 
engedménytől is azt várja, hogy ez olyan lélektani hatást 
fog gyakorolni, hogy Németországban megáll a züllés 
folyamata.

De azért természetesen még a vaknak is látnia kell azt, 
hogy az amerikai elnök bátor kezdeményezése távolabbi

szelleme.
Irta : Nagy Emil.

kihatásában ennél sokkal többet jelent. Jelenti azt, hogy 
már Amerikában is tudatára ébredtek annak, hogy a 
háború vérgőzös levegőjében megszületett szerződések 
bosszúálló szellemével végleg szakítani kell. Az ameri
kai elnök izenete egy új méltányossági gondolkodás 
hajnalhasadását jelenti, amelynek e percben még csak 
lélektani jelentősége van, de amelyről mégis érzi mindenki, 
hogy ez egy új, békésebb és igazságosabb korszak első 
kopogtatása a bosszú, gyűlölet és győzelmi mámor 
levegőjében megszületett szerződések ama világában, 
amely végeredményben nem vihet másra, mint csak arra, 
hogy a német birodalom bukásán át katasztrófális gazda
sági és erkölcsi züllésbe süllyed- egész Európa.

Természetes az, hogy a finomelméjű, okos franciák 
is megérezték azt, hogy az ártatlanul hangzó egyéves 
halasztás mögött — ámbár be nem vallottan —, mégis 
távolabbi kihatásában valami sokkal több rejlik, vagyis 
egy olyan méltányosabb felfogás beharangozása, amely 
nem irtózik többé attól, hogy a legyőzött népeket ki
emelje abból a rabszolgasorsból, ahová azokat a háború 
után való lehetetlen győzelmi felfogás taszította.

. Úgylátszik, hogy éppen ennek a körülménynek 
tiszta megérzése annak az oka, hogy a franciák idegen
kedéssel fogadták az amerikai elnök szerény keretek között 
tartott javaslatát.

Újra történelmi fordulópont elé jutott Európa és a 
mégoldás súlypontja Párizsban van.
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Akaratlanul is visszaemlékezünk arra az időre, 
amikor egy másik amerikai elnök 1918 január 8-án a 
kongresszus elé terjesztette világraszóló magasszámyalású 
indítványát, amelynek eszmei gerince volt az a szállóige, 
hogy „ptace without victory* — béke győzelem nélkül — 
s emlékezünk arra, hogy az éveken át folyt tömérdek 
pusztítás és töméntelen véráldozat rettenetességéitől 
agyongyötört népek olyan hozsannával fogadták Wilson 
szavait, amilyen fogadtatás csak Messiásnak jár. Maga
san szárnyaló igékkel hirdette az új Messiás a nemzet
közi szolidaritásnak és összetartozóságnak, a militarizmus 
megszüntetésének s a népek önrendelkezési jogának 
ragyogó elveit.

Ha akkor a békeszerződéseket az amerikai elnök 
által hirdetett szellemben kötötték volna meg. ma nem 
lenne Európában vészterhes gazdasági válság s nem 
állana Európa az erkölcsi züllés szörnyű kérdőjele előtt. 
Azokban a wilsoni szellemben megkötendő békeszerző
désekben nem nyomorították volna agyon se Magyarorszá
got, se Ausztriát, s nem engedték volna, hogy diadalt üljön 
a mértéktelen bosszúvágy és az undok kapzsiság s nem 
meredne ma a világ elé a német birodalom pénzügyi és poli
tikai összeomlásának rémképe, amelynek világos meglá
tása indította sürgős cselekvésre az amerikai köztársaság 
jelenlegi elnökét. Ha akkor a békeszerződések a győzelem 
nélküli béke jegyében köttettek volna meg, ma már 
szépen virulna a nemzetek őszinte összetartozási és 
kölcsönös szolidaritási érzése, mindezeknek az eszmék
nek ma létező nevetséges genfi paródiája helyett, amely 
csak nevében viseli a Nemzetek Szövetségét, de köz
tudomásúlag lényegében nem egyéb, mint a zsákmányt 
vigyorogva biztosító győztesek szövetkezete.

De jól tudjuk azt, hogy mi lett a sorsaa magasszárnya- 
lású wilsoni gondolatnak. Elindult Amerikából Párizs felé 
1919 decemberében a „George Washington" magasztos 
nevét viselő elegáns hajó, fedélzetén a világot békésen 
megváltani ígérő Messiással és derék életepárjával. Át
jöttek ők ebbe az agyongyötört öreg Európába, hogy a 
friss és méltányos amerikai szellemmel eltelve valódi és 
őszinte békét árasszanak szét Európára a nemzetek test
véries érzésének a jegyében.

És mi történt? A politikai tudományok tudós 
professzorát kezelésbe vette Clemenceau, a kérlelhetetlen, 
aki büszke volt „Tigris“ melléknevére. És mi lett a 
hosszú párizsi tartózkodás vége? Mint tudjuk, az lett, 
hogy éppen a messiási modorban fellépett Wilson úr 
aláírásával megszülettek a világtörténelem legundokabb, 
legkapzsibb, legembertelenebb és egyben legrövidlátóbb 
békeparancsai, amelyeknek kíméletlen kierőszakolása 
után a pőrére vetköztetett amerikai álprófétát saját honfi
társainak gúnykacaja korai halálba kergette. És ezt 
mind Clemenceau cselekedte. Az az ember, aki híjával 
volt minden igazi államférfiúi értéknek, aki messzebben- 
liató gondolatokra és nemzetek sorsát átfogó eszmélésre 
képtelen volt, és akinél a tömegek hangulatát és hiú
ságát legyezgetö iparszerű hivatásos sovinizmus volt az

uralkodó egyéni jellemvonás. A Clemenceau úr által el
hintett tömérdek méreg megtette a hatását. Európa nagy
része ma már a gazdasági és erkölcsi züllés küszöbén 
áll, amelyen túl ott leselkedik egész Európa teljes erkölcsi 
és anyagi tönkremenése.

*

De közben eljött az az idő is, hogy a nemes francia 
nemzet sok jeles fia is világos tudatára ébredt annak, 
hogy az elhibázott békeszerződésekkel hamis vágányra 
terelték Európát. Hozzáfogtak tehát a bűnök fokozatos 
visszacsinálásához. Briand és Stresemann megértették 
egymást. Megértük Locarnót, Páneurópa gondolatát és 
a békeszerződések elviselhetetlen terhein enyhítgetni 
kezdtek. De az is hamarosan kisült, hogy’ a békeszerző
désekkel elkövetett clemenceau-i nagy bűnöket apró, fél
rendszabályokkal nem lehet jóvátenni, kiderült, hogy a 
félrendszabályok dacára a legyőzött államok megindultak 
lefelé a lejtőn s ki tudja, hol állanak m e g ? ...

Ebben a kétségbeejtő helyzetben, úgyszólván a 
tizenkettedik órában megint áthangzott az óceánon egy 
amerikai izenet, Wilson utódjának, Hoower elnöknek ize- 
nete. . .  Nem professzori elméletek ragyogó rendszerével 
lépett fel. Mint gyakorlati ember, gyakorlatilag fogta 
meg a kérdést. Nem hívott össze konferenciát, ami 
rendszerint a szépakarások temetője, hanem előállott 
egyszerű fizetéshalasztási javaslatával, úgy gondolkodván, 
hogy egyelőre elég eredmény az is, ha hirtelenében meg- 
állíttatik a legyőzött államok s főleg Németország gazda
sági és pénzügyi zuhanása, miután ez a halasztás is új 
bizalmat önthet a már minden hittől és reménységtől 
megfosztott népekbe.

Anglia is, Olaszország is gondolkodás nélkül csat
lakoztak a merész kezdeményezésű sürgős amerikai 
gyorssegélyhez. Pedig egyik ország jelenlegi államháztar
tási helyzete se valami rózsás... Ellenben Francia- 
ország megfogta Hoower elnök kezét. Feltételeket szab, 
mégpedig olyanokat, amelyek világosan mutatják, hogy 
a francia vezető politikai körök erkölcsi világa még ma 
is többé-kevésbé abban a légkörben él, ahová tizenkét 
évvel ezelőtt magukkal rántották Párizsban a Clemenceau 
hálójába került Wilson elnököt. Pedig Franciaország a 
világháború egyedüli igazi nyertese s annyi a pénze, 
hogy szinte fölveti és az is bizonyos, hogy Francia- 
országot eltiporta volna a német császár, ha Anglia és 
Amerika nem állanak melléje. És mégse akarják be
látni Párizsban, hogy Clemenceau bűneit előbb gyöke
resen jóvá kell tenni és csak azután következhetik el a 
nagyon beteg Európa gyógyulása. Úgylátszik, hogy 
Clemenceau szelleme még ma is kisért Párizsban. Ez a 
szellem lidércnyomásként nehezedik még Briand mellére is, 
aki pedig már eredményes kísérleteket tett más irányban, 
de akit úgylátszik megviselt az elnöki választás kudarca. . .

Hoower elnök azonban más fából van faragva, 
mint Wilson. Nem megy Párizsba ünnepeltetni magát. 
Ellenben a jelek szerint szilárdan cselekedni akar, még
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Franciaország elszigetelése árán is. Kritikus napok előtt 
áll Európa sorsa. Rettenetes kár az, hogy a nemes francia 
nemzet nem tudja még most se elűzni háza tájáról a 
Tigris-kísértetet. Pedig ha ezt nem teszi meg és vállalja 
a szűkkeblű kerékkötő gyászos szerepét, alighanem nem
sokára el lehet majd rá mondani a magyar költő szava
ival : „Nem én téptem le homlokodról, magad tépted 
le a babért.11. . .

Ju lianna, H ollandiatrónörökösnőjeliáztartással fog
lalkozik és egyelőre nem akar férjhez menni.

Európa legérdekesebb egyéniségeinek egyike Hollan
dia ifjú trónörökösnője. Bármikor kövesse is anyját a 
trónon, ez lesz az első eset a világtörténelemben, hogy 
két nő egymásután uralkodik ugyanabban az ország
ban. Ez a körülmény már egymagában is elegendő 
volna arra, hogy a világ érdeklődése Juliannára, Vilma 
holland királynő egyetlen leányára terelődjék. Vilma 
királynő már kilenc éve asszony volt, amikor első és 
utolsó gyermeke, Julianna trónörökösnő megszületett.

Örömujjongás kísérte az egész országban ezt a 
családi eseményt, Julianna a legelkényeztetettebb és 
legdédelgetettebb királyi gyermek lett volna, ha édes
anyja nem lelt volna ugyanoly bölcs, mint amilyen 
jóságos. A kis királyleányt a legegyszerűbben és szigorú 
fegyelemben nevelték fel. Minden óráról számot kellett 
adnia, mert értésére adták, hogy nincs joga elpazarolni 
az idejét. Iskolai tanulmányait édesanyja és nagyanyja, 
Emma anyakirályné ellenőrizték és mindketten arra 
törekedtek, hogy a gyermek leikébe a felelősség tuda
tát bevéssék.

Amikor kitört a világháború, a királyné leghelye
sebbnek tartotta, hogy leányának nevelését olyan irány
ban tökéletesítse, hogyha valamikor szüksége volna rá, 
maga is megkereshesse kenyerét.

— Európában nagy lesz a szegénység és nyomor 
— mondotta az anya a fiatal hercegnőnek. Megeshetik, 
hogy egy szép napon teljesen szegényen állsz a világ
ban. Jó lesz, ha erre az eshetőségre elkészülsz.

A fiatal leány tehát a leydeni egyetemre került, 
jogot hallgatott, letette a doktori vizsgát és tökéletesítette 
tudományát a történelemben is. Julianna hercegnő szor
galmas és tanulni szerető diáknak bizonyult. Leydenben 
nagy, de nem fényűző villát béreltek számára és a 
királyi udvartartás egyik hölgyét osztották be melléje- 
lulianna boldog volt és ugyanúgy élt, mint diáktársnői. 
Kíséret nélkül sétált az ősi egyetemi városban, jól érezte 
magát társnői körében, akiket gyakran meghívott maga
hoz. Ekkor tudta meg, hogy mi az, függetlennek lenni. 
Egyik barátnőjének kijelentette:

— Remélem, anyám meg fogja engedni, hogy 
folytassam Leydenben ezt a szabad életet, amely sokkal 
kellemesebb, mint abban a borzasztó hágai királyi pa
lotában halálra únni magam.

De egyszer minden jónak végeszakad es a fiatal

hercegnő csakhamar kénytelen volt hazatérni és alkal
mazkodni ahhoz a szigorú fegyelemhez, amely nem volt 
kedvére. A királyné, aki mindenben nagyon alapos, 
ragaszkodott hozzá, hogy leánya a házi teendőkkel is 
megismerkedjék. Juliannának törődnie kellett a háztar
tással, sőt azt beszélték, hogy asztalkendőket kell be
szegnie és ruhákat kell javítania, amihez nem nagy 
kedvet mutatott. Ami a sütést illette, ebben egyáltalában 
nem volt sikere. Hír szerint Julianna megvesztegette az 
udvari szakácsot és kitűnő tortát mutatott be édesany
jának, mint saját készítményét, holott az az udvari sza
kács tudományát dicsérte.

Julianna három évvel ezelőtt nagykorú lett. Bár az 
ország ezt az eseményt nagy örömmel fogadta, az ud
var nem rendezett különösebb ünnepséget. A királyné 
csak kis ebédet adott, amelyen „az Úrnak hálát adott 
érte, hogy leánya fölött őrködött", de több nem történt. 
Julianna helyzete nem változott, továbbra is gyermek
ként bántak vele. Még ma is régi szobáiban él és nincs 
része függetlenségben. A királyné leányával együtt min
den évben külföldi utazást tesz. Ez az egyetlen pihenője 
Juliannának. Az öreg hágai palota sohasem volt a mu
latságok tanyája. Télen ugyan rendeznek egy-két bált 
és udvari ünnepélyt a szép tiszteletreméltó termekben, 
de a hercegnőt egyáltalában nem fenyegeti az a veszély, 
hogy elkényeztessék.

Természetesen már sokszor szó esett a trónörökös
nő házasságáról. Az ország szívesen látná, ha a her
cegnő saját otthont alapítana, gyermekeket nevelne, de 
ezt sem a hercegnő, sem az édesanyja nem tartja sür
gősnek. Julianna mindig azt hajtogatta, hogy csak 
szerelemből fog férjhez menni és Vilma királynő fél 
attól, hogy szeretett leánya egyszer nem lesz kizárólag 
az övé. Kérőkben természetesen nincs hiány és már 
több ismert név szerepelt Julianna trónörökösnővel kap
csolatban, de úgylátszik, a hercegnő szive egyelőre 
még teljesen szabad.

Amerikai szabadságünnep Budapesten.
Július negyediké Amerika szabadságünnepe, 155 

évvel ezelőtt ezen a napon hangzott el Washington 
György ünnepélyes szabadság-szózata, nálunk pedig 25 
évvel ezelőtt, július 4-én, leplezték le a szabadság nagy 
emberének szobrát. Ezóta minden évben július 4-én 
Budapesten is megünneplik az amerikaiak és a szabad
ságszerető magyarok ezt a napot.

A városligeti tó partján álló szobor zászlódiszbe 
öltözve várta az ünneplőket, nemzetíszinü és csíkos- 
csillagos lobogók díszítették a környéket is. Résztvett 
az ünnepségen Roosevelt Miklós, Amerika budapesti követe, 
akinek ez volt az első nyilvános szereplése Budapesten, 
a külügyminisztérium képviselője és a Budapesten tartóz
kodó amerikaiak.

Némethy Béla tanácsnok, a székesfőváros képvise
lője nyitotta meg az ünnepséget, majd Hegedűs Lóránt, 
a Magyar Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke mon
dott megnyitó szavakat, hangoztatva, hogy Magyaror
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szág milyen fontos szerepet tulajdonít a magyar-amerikai 
barátságnak. Az ünnepi emlékbeszédet dr. Nagy Emil 
ny. igazságügyminiszter mondta.

— Büszke vagyok — mondta angol nyelven —, 
hogy az amerikai szabadság születése napján, július 
4-én én tolmácsolhatom Magyarország szeretetét Wash
ington szobra előtt, a nagy amerikai nemzet iránt. A 
legfontosabb születésnapok egyike ez a nap a világ- 
történelemben és mi magyarok, zarándokolni járunk 
ehhez a szoborhoz, aki ugyanolyan nagy hőse volt a 
népek szabadságának, mint Kossuth Lajos, vagy Rákóczi 
Ferenc.

— Méltó utóda Washingtonnak Amerika mai 
elnöke, Hoower, aki éppen a napokban határozta el és 
adta a világ tudtára, hogy Amerika meg akarja menteni 
a föld nemzeteit az erkölcsi és a gazdasági összeom
lástól. Előttünk más példa nem lebeghet, mint az ame
rikai nép és Washington hallatlan szabadságszerelme, 
mert mi sem mondunk le szabadságunkról, nem, nem, 
soha.

A nagy hatást keltett lelkes ünnepi beszéd után 
Roosevelt AAiklós követ „Washington méltatása" címmel 
mondott hosszabb beszédet.

— Amerikának nincs ezeréves történelme — mon
dotta —, mi csak rövid háromszáz évre tekinthetünk 
vissza, de az a vándorlás, amelynek révén a magyarok 
keletről a Duna és a Tisza völgyébe vetődtek, csak 
természetében különbözik attól a népvándorlástól, amely 
annyi európait az Atlanti Óceán másik partjára vezetett. 
Az amerikai nép is egy vadont alakított át termőfölddé 
és mi is nemzeti „énünk" kifejezéséért harcoltunk, A 
mi nemzeti örökünk nem oly régi, mint a magyaroké, 
de mégis elég hasonlat van közöttünk arra, hogy az 
amerikaiak megértő lélekkel foglalkozzanak a magyar 
problémákkal.

Egy kis nyelvtani tallózás.
Irta : Raáb Mihály (Arlesheim.)

A „Bizalomban" múltkor szóltam a szavak kiejté
séről, most pedig hadd szóljak a szavaknak az élőszó
ban megnyilvánuló más-más értelméről. De kis türelmet 
kérek. Előbb e kis svájci faluból ahol élek, képzeletben 
átszállók hazámba, annak egy kis falujába, mondjuk 
Sátorabaszentmiklósra. — így ni. — Már látom is, 
hallom is, amint a komámasszony éppen hívja a szere
tett férjcurát ebédelni, mert már a leves az asztalon van 
és párolog; oszt kihűl, ha soká párolog. Hát csak kiszól 
az asszony, invitálja az urát a kész ebédhez — Ember! 
Ehun a leves, majd kihűl. — Sátorabaszentmiklóson 
„ehunt" mondanak „itt" helyett. Miklósy asszonyság 
pedig „ember" néven szólongatja mindig az urát. Pedig 
Miklósy uramnak jutott hivatalosan bejegyzett kereszt
név is. De bizony a felesége nyelvére nem akaródzott 
máskép, csak úgy, hogy „ember". Igaz ugyan, hogy 
a férje sem szólítá máskép, mint úgy: „asszony hé!". 
Elég az hozzá, hogy az ember csak kinnmaradt. Mor- 
gott valamit, de egyre csak kinnmaradt. Ám a mi 
gazdasszonyunk türelme is véges jószág lévén, már a 
vége felé járt, sőt el is fogyott.

— Nézze meg az em ber! Hát hol maradsz ennyi 
ideig? Azt mondom ember jössz te, vagy én is kimék 
sétálni. —

— Aték má no asszony, csak egy kissé még légy 
türelemmel, csak ezt a kehes lovat had itatom meg la.

— Emberé az elsőség, nem a lóé. — Szólt az 
asszonyság az ajtóból az urának. De most meg az em
ber vesztette el a türelmét:

— Oszt nem az emberé-e az állat? Nem azért 
adta-e az Isten, hogy emberül bánjunk vele?

Hajbakapfak volna pogány módra, ha az egyik
nek vagy a másiknak, vagy talán mindkettejüknek egy
szerre eszibe nem jut a békesség, amit pedig mind
ketten szent fogadalommal megfogadtak egymás támo
gatására, mert hiszen azért kötöttek volt házasságot 
még annakidején, hogy' most midőn az élet nyara immár 
az öszfelé halad, ők a béke szent kötelével nevezhessék 
magukat egymásénak. Előbb az asszony higgult le azt 
mondja a férjének:

Jól van édes emberem. Azért nem kell mindjárt 
méregbe jönnöd. Ne haragudj. Hisz tudod ugy-e, hogy 
ez a leges-legnagyobb méreg a mi szent békénk ellen. 
Ha szereted 'magadat, édes emberem, akkor ne légy. 
haragos, mert a harag az ember mérge. Megmérgezed 
magad, ha haragszol.

Erre már az ember is lehiggult. Megölelte a fele
ségét, párját, barátját, ifjúkori szerelmét, az élettanul
ságait vele megosztóját. Közben ivott a ló is eleget. 
Visszavezette az istállóba, oszt emberi embersége tuda
tában bement a házba.

Ennyit Miklósy uram és Miklósyné asszonyom 
ellesett beszédéből. Hányszor fordul elő ebben a kis 
párbeszédben az „ember" szó! Egyszerűen kimondva, 
vagy leírva egyetlen értelme van, mely nem szorul 
magyarázatra. Ám az élő beszédben más-más új szint, 
hangulatot kap: él és fejlődik és módosul. Az „ember" 
hol a szeretett élettárs, a természettől gyengébb asszony
nak támasza, hol pedig a dolgos, férfi fogalmának ki
fejezője. Ez a munkás, komoly ember jelentéktelennek 
tartja azt, amit az asszony gondolkodása és párjáról 
való gondoskodása fontosnak tart. No és mily módon 
szólította a gazdaasszony Miklósy uramat ebédelni? 
Nemde nyájas felszólító módon. Tehát először is arra 
a kérdésre tudunk megfelelni, hogy minő mód az, ami
ről például az imént beszéltünk. Ugy-e ez a „felszólító" 
mód. Mégpedig az úgynevezett nyájas felszólító mód. 
Aztán vehetjük példa okából Miklósy asszony második, 
türelmetlenebb kiszólását az uráért:

„Nézze meg az em ber!" ... Ez már felkiáltás volt 
Kiáltva is mondta, aztán az író is felkiáltójellel jelölte 
meg azt, hogy az asszony igenis felkiáltott és amit 
mondott azt nem mondta holmi lemondó suttogással. 
De hogy nagyon fel volt-e háborodva, vagy csak épp 
egy kicsit türelmetlen volt-e ez a felkiáltó mód, ezt 
már az én felkiáltójelem nem tudta kifejezni. Ahhoz 
mára mi intelligenciánk szükséges. A mi képzeletünk és 
az írónak a szövegbe szőtt elevenítő képessége hatá
rozza meg azon felkiáltójelben ki nem fejezhető lelki 
mozzanat életét és erőfokozatát.

Azt mondom „ember" jössz te vagy én is kim ék... 
Ez már majdnem parancsoló módban, majdnem fenye
gető formában volt mondva. Ha komámasszony úgy 
mondta volna: Jöjj! akkor ez kifejezett határozott pa
rancsoló mód lenne. Mikor a komámasszony már na
gyon féltette a levesét a kihűléstől, hát határozottan 
kijelentette, hogy az emberé az elsőség és nem a lóé. 
Kié? Hát az emberé! Ki másé lenne? A becsületes 
munkájú emberé! Ezzel az asszony már meghatározta 
az elsőség birtokosát. Emberé. Kié, mié? Emberé. Bir
tok határozó mód, mégpedig a türelmetlenség módján, 
amint az asszony szavaiból tisztán kivehető. Aztán végre 
megérthetjük a férj szavát is. Mégpedig, amint kérdve
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magyarázza a feleségének, hogy hát az embernek azért 
lett az állat is a gondjára bizva, hogy emberül bánjon 
vele. Hogyan ? Hát jól, okosan. Úgy, ahogy csak tőle 
telik. . .  Ezzel már meg is határoztuk a módot, hogy 
miképpen, hogyan is bánjon az ember az állattal ? Hát 
úgy, ahogy csak tőle telik; vagyis olyan okosan és jól.

Az is módhatározóban van írva, midőn az asszony 
összeszedi magát, legyőzi bosszúságát és felveszi a béke 
szent fonalát, mondván:

Jól van, jól édes „em berem "!...

A VÖLGY S A HEGY.

Ha én hegy volnék! (sóhajtott a völgy)
Ha én hegy volnék! milyen isteni 
A csillagok szomszédságából 
A nagy világra letekinteni.

Az a boldog hegy, ott uralkodik 
Királyi széke dicső magasán,
Körülövedzi hódolattal
Fejét a felhő tömjénfüst gyanánt.

A kelő nap, első sugáriból,
Tesz homlokára, arany koronát,
S a lemenő palástul adja 
Rá végsugarainak bíborát.

Ha én hegy volnék! Itt elbújva kell 
Áttengenem homályos éltemet,
A szomszédig sem láthatok a 
Szomszédból sem láthatnak engeniet.

Ha én völgy volnék! (sóhajtott a hegy.) 
Ha én völgy volnék! ó milyen rideg 
Ez a magasság, e dicsőség,
Amelyet tőlem úgy irigyelnek.

Engem talál az első napsugár 
És az utolsó is rajtam ragyog 
És mégis mindig oly puszta 
És mégis mindig oly sivár vagyok.

Pillangó, harmat, csalogány, virág. . .  
Hiába hívom, egyik sem szeret,
S m i: odalenn enyelgő szellő.
Az idefenn: csatázó fergeteg.
Ha én völgy volnék! Élnék ott alant,
A nagy világtól mélyen rejtve el,
S cserélgetném a boldogságot,
A szép tavasz kedves szülöttivei.

Petőfi Sándor.

Ezeréves magyar történelem dióhéjban.
A magyar nép, mint harcos, kalandozó lovas nép 

érkezett mai hazánkba. _ ,
Akkoriban, sok száz év óta már, más nepek is 

így vándoroltak és kerestek maguknak lakóhelyet. Akkor- 
tájban volt az emlékezetes népvándorlás.

Száz év alatt a magyar nép megszokta es meg
szerette új helyét. Nem kalandozott többé más orszá
gokba, letelepedett, állandó lakóházakat, községeket kez
dett építeni és elkezdett gazdálkodni.

A magyarságnak jó volt ez a föld, mert itt meg
találta a baromtenyésztésre és földművelésre alkalmas 
termékeny síkságokat és szelíd dombvidékeket, a bő

vizű folyamokat és minden egyéb szükséges dolgot.
A mi hazánkat az Isten is egy országnak terem

tette. Olyan, mint egy szép nagy gazdaság. Közepén 
van a gabonatermö Alföld, szélein erdős hegyek, 
melyek fát, sót, szenet, vasat, aranyat szolgáltatnak, s 
ezt a szép birtokot jórészben, mint védőfal keríti a 
Kárpátok hatalmas karéja.

A magas hegyláncok és széles erdős hegyvidékek 
elválasztották őseinket a keleti Európa pusztáin kószáló 
harcos népektől. Mikor még a magyarok is ott tanyáz
tak, folyton zaklatták őket ezek a népek; főleg a szi
laj kunok és a még vadabb besenyők. Csak azzal tudták 
magukat a magyarok ezek ellen a zsákmányoló népek 
ellen a nyílt pusztákon fenntartani, hogy ők sokkal ta- 
nultabbak voltak a csaták rendezésében, mint azok. 
Nekik volt a legmesterségesebb hadi rendjük és a leg
célszerűbb fegyverzetük. Új hazánkban már a természet 
is védelmezte őket régi háborgatóiktól.

A magyar népnek tehát mindenkép jó lakóhely 
volt ez a föld. De ennek a földnek is a magyar leit a 
legjobb gazdája. Őseink itten öt-hatféle népet is találtak, 
azok apró tartományokban laktak. Egyik sem tudta az 
egész földet egy országgá tenni; egyiknek sem volt 
ereje ahhoz, hogy magát is, a többi népet is védelmez
hesse. Nem értettek ország alapításához és kormányzá
sához. A magyarok azonban értettek ehhez, ők sokkal 
rendezettebb nép voltak. Ök az egész területet egy or
szággá tették, az országot és lakosait meg tudták védel
mezni a zsákmányoló idegen hadak betöréseitől Erős 
országot tudtak alapítani.

Lakott már itt a magyarok előtt olyan nép, amely 
egv országgá tudta tenni ezt az egész földet. Ilyen volt 
a hódító hűn nemzet. De a hűn birodalom száz évig 
sem állott fenn, Attila halála után feloszlott, bármily 
hatalmas volt addig. így járt egy másik hóditó nemzet 
is, az avar nép. Vagy kétszáz évig tartotta itt fenn magát, 
azután az ö birodalma is elenyészett.

A magyar nép szerencsésebb és előrelátóbb volt, 
mint elődei, a húnok és avarok. Nemcsak el tudta fog
lalni az országot, hanem meg is tudta tartani. És ehhez 
a vitézségen kívül nagy okosság is kellett. Mert jó 
lakóhely a mi szép hazánk, de egyúttal veszélyes is. 
Közepén van Európának, útjába esik nagy birodalmak 
terjeszkedésének. Ha nagyrészben erős határai vannak 
is a természettől: majd mindig ellenséges támadás fe
nyegetett bennünket hol erről, hol arról.

A magyar nemzet úgy tudta szerzett országát meg
tartani, hogy keleti népből hamarosan átalakult nyugati 
néppé. Felvette a keresztény vallást, letelepedett, föld
műveléshez fogott, beengedte az ipart, kereskedést; or
szágát úgy rendezte el, mint ahogy a nyugati keresztény or
szágok voltak. Alig száz évvel a honfoglalás után egymás 
nyomában két bölcsfejedelem, Géza és Szent István békes
séget szerzett a szomszédos országokkal, a magyarságot 
keresztény hitre hozta, befogadta a nyugati műveltséget 
és megismertette az európai népek gazdálkodása módját. 
Vitéz népnek azután is megmaradt a magyar, ha védeni 
kellett hazáját, de nem kereste többé a háborút csak a 
zsákmányért, se más népek országát nem foglalgatta többé. 
Szent István idejében a magyar nép belépett Európa 
nemzetei közé testvérnek.

Attól fogva több száz éven át a magyarság védel
mezte a kelet felöl támadó népek ellen a nyugati orszá
gokat. Elsősorban a kunok és a besenyők ellen. Ezek 
támadásait magyarország fogta fel. Szent László kirá
lyunk (1077—1095) ezeket a népeket legyőzte, és elkezdte 
őket letelepíteni. Később e népek fel is oszlottak, tőre-
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dékeik Magyarországon kaptak szállást és itt jó magya
rok lettek belőlük. A magyarok őrizték a többi keresz
tény országok nyugalmát és százszorosán jóvátették 
azt, amit az első száz évben ellenük vétettek.

Pedig a többi nemzet nem volt mindig jó testvére 
a magyarnak. Száz meg száz esztendeig törekedett a 
német császárság nyugatról, a görög császárság délkelet 
felöl Magyarországot meghódítani és a maga hatalma 
alá vetni. Aáagyarország nagy véráldozattal megvédte 
függetlenségét mind a két császárság ellen, s továbbra 
is hűségesen védte a pogány hódító népektől Nyugat 
országait.

Negyedfélszáz éve lakott már itt nemzetünk, mikor 
roppant szerencsétlenség szakadt rá: az a kegyetlen dúlás, 
amelyet tatárjárás néven emlegetünk még most is. Ázsia 
belsejéből jöttek a mongolok, s egyik országot a másik 
után kirabolták, semmivé tették Ázsiában és Kelet-Euró- 
pában. 1241-ben Magyarországhatáraihozértek, felszólítot
ták IV. Béla királyt, hogy álljon hadával hozzájuk és együtt 
támadjanak Nyugat-Európára. A magyar király válaszra 
sem méltatta a felszólítást, hanem a mongolok ellen 
vonult. A Sajó mellett a mohi pusztán megütközött, a 
magyar sereg megsemmisült, a király is nehezen mene
kült meg. Akkor a mongolok és a seregükben levő tatárok 
és egyéb keleti népek két évig dúlták országunkat, éget
ték a városokat és falvakat, irtották a népet. A máso
dik évben azután kitakarodtak, mert otthon belső hábo
rújuk támadt. Európa megmenekült a borzalmas sorstól, 
de Magyarország majdnem elvérzett. A derék Béla király 
amennyire lehetett, helyreállította. Várakat épített, a 
városokat kőfallal vette körül, az elnéptelenült vidékekre 
lakosokat telepített.

Száz év múlva Magyarország már annyira megerő
södött, hogy újra egyik leghatalmasabb országa lett 
Európának, a magyar király Nagy Lajos (1342—1382) 
parancsolt Közép-Európa legnagyobb részében. Magyar- 
országot, mint valami bástyákkal, hódolt tartományokkal 
vette körül délen és keleten, s Lengyelország koronáját 
is ö viselte.

Nemsokára újabb nagy veszedelem közeledett Európa 
felé: a török hódítás. A török nép is Ázsia belsejéből jött 
ki. gyorsan nagy hatalomra tett szert, a görög birodalmat 
megdöntötte, fővárosát Konstantinápolyi is elfoglalta. 
Akkor szultánja, II. Mohamed azt tervezte, hogy egész 
Európát meg fogja hódítani. Valamint egy Isten van az 
égben, mondotta, úgy egy úrnak kell lenni a földön is. 
De meg kellett állania Magyarország kapujánál. A magyar 
őrségtől védett Nándorfehérvár (Belgrád) feltartóztatta útjá
ban, hős hadvezérünk pedig, Hunyadi János, a felmentő 
sereggel odaérkezve, tönkre verte az ostromló török hadse
reget, s a szultánnak sebesülten futnia kellett (1456). 
Hunyadi János fia Mátyás is távoltartotla országunktól 
és Nyugat-Európátó! a törököt. Mátyás király alatt is 
Európának egyik leghatalmasabb országa volt Magyar- 
ország.

De Mátyás után gyenge királyok uralkodtak, belső 
viszályok is fogyasztották a nemzet erejét. 1514-ben belső 
háború dúlt az országban. A nehéz sorsban élő jobbá
gyok fellázadtak a nemesek ellen és elkezdték őket irtani; 
a lázadás leverése után a jobbágyok sorsa még súlyo
sabb lett. Az új török támadásokat már nem bírta el
hárítani a meggyengült ország 1526 agusztus 29-én a 
mohácsi csatában odaveszett a királlyal egviitt a nemzet 
szine-java és odalett Magyarország addigi hatalma. 
Tizenöt év múlva fővárosunk, Buda is török kézre került, 
a töröké lett az egész. Alföld, a Dunántúl egv része is. 
Folyton veszedelemben voltak az északi és nyugati részek

is. De az egész országot akkor sem tudta a török el
foglalni, mert a magyarság oly szívósan védte várait, 
hô gy a török csak igen sok vitézének élete árán tudott 
egyet-egyet bevenni. A magyar őrség inkább meghalt, 
semhogy feladta volna a várat. Még az asszonyok is 
segítettek a várak védelmében, így az egri nők. Sziget
várát 1566-ban Zrínyi Miklós védelmezte, magának a 
mohácsi győzőnek és Buda elfoglalójának Szulimán 
szultánnak roppant serege ellen. Az ostromokat egymás
után visszaverte. Az agg szultán betegségbe esett, 
betegségébe és szégyenébe belehalt, mielőtt a vár elesett. 
Zrínyi végül kirohant az, égő várból és utolsó vitézeivel 
együtt hősi halált halt. így tudta a magyar védeni hazá
ját; csak mindig egyetértett volna! A magyarság akkor 
is ’a maga testével oltalmazta a Nyugat országait.

A török másfélszáz esztendeig tartotta elfoglalva 
az ország legnagyobb részét. Azalatt országunk majd
nem folytonos harcok színhelye volt. Az Alföldön temér
dek község elpusztult, egy-egy mai alföldi város hatá
rában 10—18 régi község helyét mutogatják. A németek 
ma is fájdalmasan emlegetik, hogy a földjükön dúló 
harmincéves háborúban (ezelőtt háromszáz évvel), mennyi
re elpusztult Németország. Minálunk ötször annyi ideig 
tartott a török uralom. Más népek is szenvedtek, Nyu
gaton is, de egysem oly hosszú ideig, mint a magvar. 
Csak harmadfélszáz éve szabadultunk fel a török alól. 
Azóta kezdtünk újra erősödni, gyarapodni és a szeren
csésebb népek mellé emelkedni.

A mohácsi vész óta Magvarország idegen államhoz 
csatlakozott. Királyait a német Habsburg uralkodó család
ból választotta. Azért tette ezt, hogy valamint ő védel
mezi a Habsburg uralkodók országait a török hódítás 
ellen, viszont segítséget is kapjon ezektől az országoktól. 
A Habsburg királyok már nemcsak Magyarországnak 
éltek, sőt rendszerint kívül laktak az országon; leginkább 
Bécsben, olykor Prágában. Többnyire német császárok 
is voltak (később osztrák császárok). Hatalmuk nagyobb 
részét többi országaiknak köszönhették, azért tehát Magyar- 
ország csak második sorba került előttük. Akartak 
segíteni hazánkon, végre hozzá is segítették a felszaba
duláshoz; de az idegen zsoldos katonaság épúgy zsa
rolta a népet, mint a török, a német vezérek és taná
csosok úgy bántak az országgal, mint valami meghódí
tott tartománnyal. Az idegen elnyomás ellen többször 
fegyverhez kellett nyúlni a hazafiaknak. ígv küzdött 
hazánk szabadságáért Rákóczi Ferenc (1703— 171D.

Azután jobb világ következett, különösen Mária 
Terézia uralkodása alatt (1740—1780). Az ő trónját a 
magyar nemzet mentette meg és ő hálás volt érte, sokat 
tett országunk boldogulására. Később I. Ferenc magyar 
király és osztrák császár védelmére áldozott a magyar
ság sok vért, Napóleon francia császár ellenében. Roha
mosan kezdett fejlődni országunk 1825-től kezdve. Ek
koriban gróf Széchenyi István lett nemzetünk vezetője 
a művelődésben és a gazdasági életben. Ö alapította a 
magyar tudós társaságot (Akadémiát), építtette Buda és 
Pest között a nagyszerű lánchidat, kezdte szabályozni 
a Tiszát, az Al-Dunán az ú. n. Vaskaput, alapított 
társas egyesületeket, fejlesztette a lótenyésztést, egyálta
lán sok szép és hasznos dolgot kezdett. Kossuth Lajos 
őt a legnagyobb magyarnak nevezte. Kossuth Lajos 
vezetésével alkották meg eleink az 1848-i törvényeket: 
akkor örökösen felszabadították a jobbágyságot, de fel
szabadították Magyarországot is a bécsi kormány alól, 
független magyar kormányt (minisztériumot) állítottak 
feí. amelv csak a magyar királynak és a magyar ország- 
gyfilésnek tartozott számadással, bécsi kormányférfiaktól
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nem függött. De az uralkodó házat a bécsi tanácsosai 
elidegenítették a nemzettől, fellázították a magyarság 
ellen a magyarországi nemzetiségeket és fegyveres erő
vel el akarták venni alkotmányunkat. Kossuth Lajos 
lángszavával szabadságának védelmére szólította fel a 
nemzetet, s megkezdődött a dicsőséges magyar szabad
ságharc (1848— 1849), amelyben vitéz honvédeink lever
ték a lázadásokat és kiűzték hazánkból az osztrák had
sereget. Az osztrák kormány ekkor az orosz cárhoz 
fordult segítségért. Csak a két nagyhatalom egyesült 
ereje tudott erőt venni hős seregeinken. Akkor elvették 
a magyar alkotmányt, üldözték a jó hazafiakat, sokat 
kivégeztek, még többet börtönbe vetettek, a hivatalokba 
németeket és cseheket ültettek. Sokan már azt hitték, 
hogy Magyarország örökre osztrák tartomány marad. 
Azonban Deák Ferenc, a haza bölcse, békét szerzett a 
nemzet és az uralkodó közt, a alkotmányt visszaállí
tották, Ferenc Józsefet 1867-ben a magyar szent koro
nával királlyá koronázták, Attól fogva az ország majdnem 
félszáz évig nagy haladást tett gazdaságban, művelődés
ben egyaránt. 1896-ban nagy fénnyel megünnepelte 
fennállásának ezredik esztendejét. A földművelés, ipar, 
kereskedelem, tudomány egyre jobban virágzott, a magyar 
nép művelődött, gazdagodott.

De ezt a szép fejlődést félbeszakította az 1914-ben 
kitört világháború. A háború után országunk végkép 
elvált Ausztriától, egészen különálló ország lett, de a 
Trianonban ránk kényszerített békeszerződés ezeréves 
birtokunknak több mint kétharmadrészét elvette tőlünk.

Most is nagy nemzeti szerencsétlenség után va
gyunk, mint a tatárjárás után, vagy a mohácsi vész 
után voltunk. Arra kell törekednünk, hogy munkával, 
okossággal most is összeszedjük magunkat, egyetértsünk 
és Isten segítségével újra naggyá, erőssé tegyük orszá
gunkat.

A magyar nép ezer évig* nemcsak magának élt, 
hanem egész Európának is. Megérdemli a jobb sorsot.

& Világ folyása.

Hoower am erikai elnök javasla tának  so rsa. 
A Bizalom múlt számában megírta, hogy Hoower fel
szólította az angolokat és franciákat, hogy adjanak egy 
évi fizetési haladékot a szerencsétlen helyzetben levő 
Németországnak s ennek ellenében Amerika is hajlandó 
egy évi haladékot adni Angliának és Franciaországnak, 
melyek hatalmas összegekkel tartoznak Amerikának.

Hoower javaslatát az egész világ nagy örömmel 
fogadta s a szenvedő, nyomorgó népek ebben látják az 
egyetlen reménysugarat.

A Bizalom mai számának vezércikkéből kiderül, 
hogy Hoower javaslatának tárgyalására Párizsban jöttek 
össze az egyes országok képviselői és küldöttei. Min
denki örömmel fogadná el ezt a javaslatot, csak éppen 
a franciák csinálnak mindenféle nehézséget.

Lapunk zártakor a tárgyalások még folynak. Az 
egész világ szeme Párizsban van. Ott dől el, hogy a 
gyűlölet és bosszú még mindig erősebb-e a józanság
nál s emberségességnél ?

Felelős szerkesztő és kiadó:
N. GÖLLNER MÁRIA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal
FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE

Budapest, V., Markó-utca 16., 111. emelet 28. ajtó.
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’éők
Hasznos tudnivalók.

A világ 1929. évi petro leum term elése 1468 
millió barrel volt (egy barrel 40 kilogramm), amelynek 
mintegy 80 százalékát Észak-Amerika és Dél-Amerika 
együtt termelte.

Aranyból kell lennie, egy régi tudom ányos 
föltevés szerint a földgolyó közepének, mert közép
pontja felé egyre nagyobb a sűrűsége. Ezt a föltevést 
véglegesen megdöntötte dr. Adams amerikai tudós, aki 
a washingtoni Carnegie intézet kiadványában számol be 
a föld legfőbb alkotóelemeire vonatkozó vizsgálatairól. 
Eszerint a földgolyó főképpen négy elemből: vasból, 
magnéziumból, siliciumbó! és oxigénből áll. A többi 
88 elem csak jelentéktelen mennyiségben van meg benne. 
Közvetlenül az aránylag vékony felső réteg alatt 15 
kilométer vastag gránátréteg van. Ezt egv 30 kilométer 
vastag bazaltréteg követi, ezt pedig egy vasmagnézium 
szilikátból álló, 3000 kilométer vastag olivinsziklaréteg. 
Végül a csekély nikkellel kevert vasból való mag követ
kezik, amelynek az átmérője 6000 kilométer. Hogy azon 
belül mi van, arról a tudós könyv nem tud felvilágo
sítást adni.

A m érges tiszafa. Németországban két éven belül 
ugyanannak a tulajdonosnak két lova hullott el kólika- 
szerű tünetek nélkül. A második eset alkalmával föl
boncolták az elhullott állatot. A gyomrában kevés takar
mányt s ragadós, gyantás tömeget találtak. A közelebbi 
vizsgálat megállapította, hogy kétségtelenül tiszafa mér
gezte meg az állatot. Amint utólag megállapították, mind
két ló evett a tiszafa hajtásaiból, amelyet az újonnan 
épített faistálló mellé ültettek. Úgylátszik, hogy a tiszafa 
fiatal ágai tavasszal különösen mérgezöek. Ezért cél
szerű, ha oda nem ültetünk tiszafát, ahol ez a lovakra 
veszedelmessé válhatik.

Földünk leghidegebb pontja nem a sarkok vidé
kén van, mint ahogy gondolná az ember. Pontos mé
résekből kiderült, hogy földünkön legnagyobb a hideg 
a szibériai Werkhojanszkban, ahol a téli hónapokban az 
átlagos hőmérséklet szinte elképzelhetetlen: 62 fok a 
fagypont alatt. Nyáron azonban 15 fok itt a meleg. A 
sarkvidéken nincs ilyen nagy hőmérséklet-ingadozás, de 
az átlagos hideg sem több, mint 26 fok a fagypont 
alatt. Werkhojanszkban a leghidegebb nap 1892 január
ban volt, amikor a hőmérő 68 fokot mutatott a fagy
pont alatt.

Földünk legforróbb vidéke sem a Szaharában vagy 
Indiában van, amint azt a köztudat tartja. Hellmann 
meteorológus szerint földünk legmelegebb pontja az 
olasz Kelet-Afrika egyik városában, Massanában van. 
Ez a város a Vörös tenger partján fekszik. Évi átlagos 
hőmérséklete 31 fok a fagypont fölött. Itt tehát átlag 
8 fokkal mindig nagyobb meleg van, mint az átlagos 
középeurópai nyári hőség (21, 22 fok).
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A magyar helyesírás szabályai.
10. Rövidítések.

Azokat a szavakat, amelyek nagyon gyakran for
dulnak elő, rövidítve szoktuk írni; ügyeljünk azonban 
arra, hogy lehetőleg csak akkor rövidítsünk, ha erre a 
helyszűke kényszerit vagy az illető szónak rövidítésszerü 
alkalmazása már általános.

A rövidítés módjai többfélék lehetnek:
1. Leírjuk a szónak a kezdőbetűjét, pl: sz. (== szám), 

/ .  é. ( =  folyó évi), I). ( =  becses).
2. Az első szótagot és a második szótag első

mássalhangzóját írjuk le, pl: erk. ( =  érkezik), hiv. 
( =  hivatalos), kir. ( =  királyi), dec. ( =  december).

3. Elhagyjuk a szónak a magánhangzóit, r pl: br. 
(= b á ró ), drb ( =  darab), ngs ( =  nagyságos). (Újabban, 
ha a szónak utolsó betűje benne van a rövidítésben, 
a pont elhagyandó.)

4. A rövidítendő összetett szó minden tagjának 
leírjuk a kezdőbetűjét, p l: kb. ( =  körülbelül), nb. (== nagy
becsű), ua. ( =  ugyanaz).

A pénzek és mértékek rövidítésével múlt számunk
ban már foglalkoztunk.

s
sokk, -ot; sakkor (nem : sakkkör!) 
sallungoz, -ott, -zon v. -zck 
sápad, -t (nem: sáppad!) 
sárgáll-ik, -ott, -jón 
sarjadz-ik, -ott, -zon v. -zck 
saroglya, -át (nem:saraglya!) 
sebbel-lobbal 
sebesség, -et
sebtében (nem: septében!) 
séd, -et (a kis patak magyaros neve) 
segélyez, -élt; segély zó 
sehogy, sehogy se(m) 
sehonnai, -t
sejtet, -ett(nem: sejttet!) 
sekély, et 
sellő, -t
selyem, selymet
selypít, -ett
semeddig, semennyi
semhogy
semmibevevés
semminemű
semmirekellő, -t
semmiség, -et
semmisségi panasz
semmittevő, -t
seprő, -t (borseprő)
seprű v. söprű, -t; söprűnyél
seregély, -t
serkent, -ett, serkentsen 
settenked-ik, -ett 
siettet, -ett, siettessed v. siettesd 
siker, -t
sikér, -t, sikértartalom 
sikkaszt, -ott, sikkasszon 
sikoly, -t 
sima, -át
simít, -ott, -sad v. -sd 
sirály, -t
sistereg, sistergett 
skatulya, -át
sodor, sodrot (főnév; pl: a viz 

sodra)
sodor, -t (ige; pl: cigarettát sodor) 
soha, sohase, sohasem 
sóhaj, -t (nem: sőhaly!) 
sokait, -ja, -ott, -jad v. sokalld 
solymász, -ott, solymásszon 
sólyom, sólymot 
sompolyog, sompolygott 
sose (nem helyes: sohse!)

Szójegyzék.
sötét, -et (nem: setét!) 
strucc, -ot
sudár, -at (pl: sudarvitorla!)
sudár, -at
sugall, -ott
sugallat, -ot
sugalmaz, -ott
sugároz, -ott
sújt, -ott, sújtsad v. sújtsd
súly, -t
sulyok, sulykot
súlyosbít, -ott, -sad v. -sd
surran, -t
suttog, -ott
suttyomban
süllő, -t
süllyed (nem: sülyed!) 
süllyeszt, -ett, süllyesszed v. süly- 

lyeszd
süppedez, -ett, siippedezzen 
sűrít, -ett, -séd v. -sd 
sűrűség, -et 
süt, sütök, ti süttök

Sz
szabadjára
szabadkoz-ik, -ott, -zon v. -zék(nern: 

szabatkozik!) 
szabály, -1 
szablya, -át
szaggat, -ott (nem: szakgat!) 
szakáll, -at
szalag, -ot (nem: szallag) 
szál, -at (pl: szálfa) 
száll, -ott, szálljon 
szálldos, -ott
szállingóz-ik, -ott, -zon v. -zék
szállítmány, -t
szálloda, -át
szalonna, -át
szántszándékkal
szappan, -t
szárazság, -ot (nem: szárasság!)
szárnyaszegett, -et
szattyán, -t
százszorszép, -et
szebb, -et
szedett-vedett; szed tevette 
szegélyez, -ett 
szegfű (nem: szekfíi!) 

j szegyei, -t, -jed v. szegyeid
szégyenl-eni, -ettem, szégyeneljed 

j v. szégyeneid

széjjel (nem: széllyel!) 
székely, -t
szél, szelet, szele (pl: szélcsend)
szél, -t, -e (pl: széljegyzet)
szelesség, -et
szélesség, -et
széllelbélelt
szellem, -et
szellő, -t; szellőztet
személyesked-ik, -ett, -jen v. -jék
szemmellátható, -an
szenny, -et; szennyezett
szentély, -t
szentmihálylova (kisbetűvel írjuk!)
szenvedély, -t; szenvedélyesség
szeppen, -t
szeretet, -et
szerfölött
szeszélyes, -et
szíj, -at, szijjal, szíja
Szikkad, -t
szinültig
szipolyoz, -ott
szippant, -ott
szisszen, -t
szít, -ott, -són, szítsad v. szítsd 
szív, szívja v. szíja, szívtam v.

szittam, szívjad v. szívd 
szivattyúz, -ott 
szívélyes, -et 
szívesség, -et 
szivvel-lélekkel 
szokott, -at 
szól, -t (nem: száll!) 
szólal, -t 
szórakozottság 
szórul-szóra 
szottyan, -t
szökdécsel, -t (nem: szögdécsel!) 
szökell, -ett 
szökken, -t 
szökött, -et
szőlő, -t (nem: szollá!) 
szőttes, -t 
szövetség, -et 
szú, -t; szúette 
szunnyadoz, -ott 
szúnyog, -ot 
szükségkép, -pen 
szülött, -et (eisöszülött) 
szűnik, szűnni, szűnt 
szünnap

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


