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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a viliig folyásáról és az ember alkotásairól.

18. szám. H- évfolyam. 1931 szeptember 15.

ELŐFIZETÉSI ÁR egész évre 3 pengő, számonként 16 fillér.

Paszkál.*
Paszkál, a legnagyobb franciák egyike. A legben- 

söségesebb Kriszfuskövető s a legnagyobb ludós. Egyaránt 
lángész a Ilit, a vallás terén és a számtantudoinány 
terén is.

Még alig volt 12 éves, amikor minden vezetés 
nélkül, atyja parancsának ellenére, egyedül saját gon
dolkodásának erejével rájött Euklides minden számtani 
törvényére. (Amit elég nehéz felnőtteknek másoktól meg
tanulni. Szerk.)

Gilberta nevű testvére leírja Paszkál rettenetes ijedt
ségét s atyjuk büszkeségét, amikor egy napon a gyermek 
Paszkált meglepték írásai mellett. Ettől a perctől kezdve 
az atya megengedi, hogy fia tehetsége fejlődjék s maga 
tanítja őt. Így Paszkál már 16 éves korában olyan kiváló 
számtani tudományos értekezést ír, hogy a világ egyik 
leghíresebb számtan és természettan tudósához, a görög 
Archimedeszhez hasonlítják. — Ahogy Archimedesz a 
fürdőben ülve fedezte fel híres törvényét, („Minden víz
ben levő test annyit veszít súlyából, amennyi az általa 
kiszorított v íz  súlya.“) — úgy Paszkál a légsúlymérő 
segítségével a levegő súlyának törvényét fedezte fel. (A 
levegő u. i. nem súlytalan, mint gondolnánk. Szerk.)

Ámde Paszkál egyidejűleg tudományos felfedezésé
vel egy lelki élményen is keresztül megy. U. i. az édes
atyját baleset éri a jégen, igen megsérti lábát s jámbor 
nemes emberek veszik őt kezelésbe. Ezek hívják fel 
Paszkál figyelmét vallásos szerzők könyveire, különösen 
Janzen-nek „a belső ember megújulásáról* szóló köny
vére, Paszkál ezeknek hatása alatt elhatáiozza, hogy

*) A szerző engedelmével közöljük egy külföldi hetilapban 
megjelent cikkjének szemelvényét.

Irta: Sleffcn Albert.

egész életét Istennek fogja szentelni. S ettől kezdve állandó 
vallási gyakorlatokat végez.

Mikor Paszkál 28 éves lesz, akkor hal meg az 
édcsatyja, 1651-ben. Édesatyjának halálával kapcsolat
ban írja meg híressé vált, nyomtatásban sokszor megje
lent levelét, mely bensőséges, áhitatos gondolatoktól van 
áthatva. Címe: „Gondolatok a halál felől."

Ezután megint egy különös élményen megy keresz
tül. Hídon megy át négylovas kocsin. Á lovak megriad
nak és kettő közülük beleugrik a szakadékba. Maga 
Paszkál megmenekül, de ennek az eseménynek emléke 
állandóan kíséri és sokszor kínozza. Lelki szeme előtt 
akármikor feltűnik a tátongó szakadék. Ilyenkor mindig 
nagy ijedtség vesz rajta erőt s baloldalára, — melyen 
annak idején a szakadékba ugrottak a lovak — széket 
tesz, hogy kicsit megnyugtassa magát.

Ennek az eseménynek utóhatása is erősen élt tovább 
Paszkálban. így Paszkál lényében két vonás alakul ki: 
félelem, ha csak testére bízza magát s boldogság, ha a 
vallásnak adja át magát. Ezt a kettősséget Paszkál igy 
fejezi ki: „A halálban a lélek boldogsága teljessé válik 
s a test boldogsága elkezdődik." Azonban Paszkál azt 
is mondja még: „A dolgoknak különböző tulajdonságaik 
s a léleknek különböző hajlamai vannak.“

Miért? Mert az emberi lélek egyrészt a test ösz
tönei és szenvedélyei felé hajlik, másrészt azok felé a 
lörvényszerüségek felé, melyeket gondolkodása erejével 
képes megérteni. Vagyis az emberi lélek részt vesz a 
test életében is és felemelkedik a szellem birodalmaihoz is.

Az ember alkatának ez a kétirányúsága különböző 
veszélyeket rejt magában: Ha u. i. az egyensúly a két-
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féleség közölt nincs meg, betegség vagy kétségbeesés 
lesz az ember sorsa.

Ám Paszkál áthidalja a lélek és test elentétét Jézus 
Krisztus segítségével, mert ő a következő tételt követi:

„Ha Istent megismerjük, anélkül, hogy egyidejű
leg saját nyomorúságunkat is felismernénk: gőgösekké 
válunk. Ha saját nyomorúságunkat ismerjük meg, Isten 
ismerete nélkül: kétségbeesünk. Jézus Krisztus a közvetítő. 
Ö által találjuk meg Istent nyomorúságunkban."

Ennek a tételnek követésével Paszkál minden veszélyt 
elkerül s lángelméje képes a csillagok törvényeit meg
ismerni és életébe belevinni.

Keller Helén
— a vak, süket és néma leány.—

Miss Sullivan oly ügyesen tanított, hogy amikor 
már nagyon komolyan tanultam, akkor is csak játéknak 
tetszett az egész. Miss Sullivan mindent megvilágított 
valami szép kis mesével, vagy verssel. Ami mulattatott 
engemet, vagy megragadta a figyelmemet, arról olyan 
kedvesen elbeszélgetett velem, mintha ő is kis leány 
lett volna. Amire sok más gyermek irtózva gondol 
vissza, mint unalmas és fárasztó dologra, milyen a 
nyelvtan unalmas bemagolása, a nehéz számtani föla
datok, az nekem ma a legkedvesebb emlékeim közé tar
tozik.

Ki nem tudom fejezni, mily nagyon átérezte Miss 
Sullivan mindazt, ami nékem kedves és mulatságos volt. 
Lehet, hogy ez annak tulajdonítható, hogy sokáig élt 
együtt a vakokkal.

Miss Sullivan u. i. nagyon kicsi korában elveszí
tette volt látását. Csaknem teljesen megvakult, minek 
következtében a Perkins vakok intézetébe (Boston) ment, 
1880-ban, tizennégy éves korában. Később a látása 
némileg megjött. Tanulását kénytelen volt a legalsó fokon 
kezdeni, de csakhamar megmutatta, mily szép tehetsége 
van. Miss Sullivant a legkiválóbb tehetségnek tartotta 
az intézet igazgatója.

Miss Sullivan gyönyörűen tudott elbeszélni. A nem 
érdekes részeken gyorsan áthaladt. Rendre bemutatott 
száraz műszaki tudományos dolgokat, s mindent oly 
érdekessé tett, hogy lehetetlen volt elfelejteni, amit ő 
tanított.

Rendesen a szabadban tanultunk, mert a napsü
tötte erdő jóval kedvesebb volt a háznál. Az első lec
kémen úgy szólva mindig érezhető volt a fenyő illata 
és a vadszölő ize.

Egy hatalmas tulipánfa alatt ülve tanultam meg, 
hogy mindenben van valami tanulság és intelem. A 
dolgok kellemessége magtanitott hasznosságukra.

Elmondhatom, hogy mind az ami mozgott, rezgett, 
zúgott, zümmögött, énekelt vagy virágzott, tanító mes
terem volt nekem. A lármás békát, az ugrándozó sás
kát és tücsköt kezemben tartottam, mig lecsillapodott s 
elénekelte nekem furcsa nótáját. A vadvirágok, komló
fürtök, a szelíd ibolya és a nyíló gyümölcsfavirág mind 
mesélt nekem valamit. Éreztem a gyapot szúrós bimbó
ját s kinyílt puha virágját. Éreztem a falevelek között 
lopózkodó szellőt, kis póni lovain horkolását, midőn a 
mezőn megfogtuk és megkötöttük. Jaj be jól emlékszem 
leheletének fűszeres illatára.

Némelykor reggel korán fölkeltem és kilopoztam a 
kertbe, mikor még vastag harmat volt a fűvön és a 
virágokon. Kevés ember tudja, milyen élvezet, mikor a 
rózsabimbó szelíden az ember kezébé hajtja kis puha

fejét. Milyen élvezet, midőn a reggeli hűvös szellőben 
az édes liliomok szabályosan erre-arra lengetik dereku
kat. Egyszer-máskor megcsíptem a bimbóban lakmározó 
kis bogarat, s éreztem, hogy csapja össze ijedtében kis 
szárnyait.

Hasonló élvezetet találtam a gyümölcsösben július
ban, midőn némely gyümölcs érni kezdett. A lehajló 
nagyszerű barackok önként kezembe tették arcukat, s a 
kedves játszi szellő érintésétől az alma leesett és a lábam 
elébe gurult.

Oh, milyen gyönyörűség volt, mikor kötényemet 
megtölthettem, s milyen élvezet, midőn a naptól meg
melegített almát arcomhoz érintettem, s azután besza
ladtam vele a házba.

Nagy élvezetünk volt a Tennesse folyó öblében 
játszadozni. Órákig ott időztünk és tanultuk a földraj
zot. Én kavicsból gátat raktam, szigetet, tavat építettem, 
folyómedret ástam s más kedves tréfát űztem, s eszembe 
sem jutott, hogy minden fogással új leckét tanulok.

Folyton növekedő bámulattal hallgattam Miss Sulli- 
vannak, a nagy, kerek világról mondott érdekes le.irását. 
Az égő hegyek, eltemetett városok, jeget úsztató folyók, 
mind oly érdekesek s oly különösek voltak.

Miss Sullivan agyagból domború térképet készí
tett, melyen ujjaimmal jól éreztem, hogy kanyarog a 
folyó. Ez mind kedves, de a földnek délkörökre és 
szélességi fokokra fölosztása nagyon zavaros volt előt
tem. Az erre-arra nyúló zsinórok, az északi és déli 
sarkokat jelölő narancsok oly valódiak voltak, hogy azt 
hiszem, még máig is eltudná hitetni velem valaki, hogy 
az északi sarkon valósággal egy fehér medve kúszott le.

Úgy tetszik, hogy egyedül csak a számtant nem szeret
tem tanulni. A számok tudománya sohasem érdekelt. Miss 
Sullivan úgy tanított számolni, hogy gyöngyszemeket 
füzeteit össze, azután szalmaszálakkal tanultam az ösz- 
szeadást meg a kivonást. Ha ezzel boldogultam egy 
nap, egészen meg voltam elégedve és siettem ki ját
szótársaimhoz.

Az állattant és növénytant is ugyanilyen játszi 
módon tanultam.

Egyszer egy úr, a nevére már nem emlékszem, 
kövületekből szép gyűjteményt küldött nekem. A kis 
puhányok héja jól látszott rajtuk, a porond köveken a 
madarak lábnyoma gyönyörű volt, a páfránylevelek egé
szen épek. Ezek nyitották föl szemem előtt az özönvíz 
előtti világ titkait.

Ujjaim reszkettek, midőn Miss Sullivan elmondta, 
milyen szörnyű állatok bolyongtak egykor az őserdőkben, 
hogy tépték le az óriás fák ágait eledelül, és hogy hal
tak el amaz ismeretlen világ iszonyú posványáiban.

Ezek a furcsa teremtmények sokáig zavarták éjjeli 
álmaimat, és ez a szomorú kor mindig sötét háttere volt 
a kedélyes jelennek, melyet napfény és virágok töltöttek 
be és olykor kis pónini lábának apró kopogása zavart meg.

Egy másik alkalommal gyönyörű csigát kaptam 
ajádénkba. Gyermekies csodálattal és gyönyörrel tanul
mányoztam, hogy építette bele lakását egy picinyke pu- 
hány, s hogy szokott,a nautikus hullámtalan csöndes 
éjszakákon az Indiai Óceán kék vizén evezni „gyöngy
hajójában".

Egy másik alkalommal a növény növéséről tanul
tunk. Vásároltunk egy liliomot és a napos ablakba tet
tük. A zöld, pettyes bimbók csakhamar nyílni kezdettek. 
A külső, ujjforma levelek nagyon lassan mozdultak meg. 
Ezek, — gondolám, — nem akarják megmutatni az alat
tuk rejlő szépséget. Miután a bomlás megkezdődött, 
szabályosan, rendesen és gyorsan folytatták a munkát.
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Mindig volt közöttük egy, a többinél nagyobb és szebb 
bimbó, mintha a finom selyemköpenybe burkolt terem
tés tudta volna, hogy ő szebb a többinél Istentől örö
költ jogainál fogva. Ez a köpenyeget nem dobta le oly 
gyorsan, mint félénkebb nővérei szokták.

Egyszer egy üveggolyóban tizenegy darab béka- 
poronty volt az ablakba téve. Emlékszem, mily rendkí
vüli érdeklődéssel vizsgáltam őket. Kezemet bele tartot
tam a vízbe s mulatságom volt, hogy az apróságok 
ott bujkáltak erre-arra ujjaim között. Egyszer az egyik 
valahogy kiugrott a vízből és a földre esett. Én megke
restem és úgy találam, hogy kimúlt a világból, mert 
csak a farka mozgott egyet-egyet. De mihelyt beletartot
tam a vízbe azonnal gyorsan úszni kezdett, mintha 
semmi sem törént volna. A kirándulás sikerült. A nagy 
világba betekintett, körülnézet, és azután ismét vissza
került a szűk otthonba, ahol nagyon jól találta magát 
mindaddig, míg a békaság dicső korszaka megkezdődött. 
Azután hátra szorult a kert végébe és ott a tóban pom
pás éjjeli zenét rendezett a többi társával együtt.

Így szereztem ismereteimet magából az életből. 
Bennem volt a tudásnak egy pici gócpontja, és azt 
derék tanítóm kitárta és kifejlesztette.

Miután tanítóm hozzám jött, körülem minden öröm
től kezdett repesni, s szeretettel és bölcseséggel telt meg. 
Azóta soha egy pillanatot el nem mulasztott, hogy ne 
figyelmeztessen a mindent átölelő szépségre. Soha meg 
nem szűnt életemet édessé és hasznossá tenni, most 
egy, majd más módon.

Tanítóm érdeme, hogy nevelésem első évei gyö
nyörűségesek voltak. Az ő nagy rokonszenvének, az ő 
szeretetének köszönök minden eredményt. Ö meg tudta 
ragadni a legjobb pillanatot, hogy észrevétlenül, játék- 
szerűen bele lopja lelkembe az ismeretet.

Miss Sullivan megértette, hogy a gyermek lelke 
olyan, mint a sekély patakocska, amely gyermekesen, 
vidáman szökdel, táncol köves útján s itt megtekint 
egy virágot, ott egy bokrot, majd a futkosó felhőt. O 
nagyon jól tudta, hogy az én lelkem is csak ilyen kis 
csermelyekben, rejtett forrásokban indul meg, míg aztán 
kiszélesedik s mély folyó lesz belőle, melynek sima 
tükrén meglátszanak a fűzborította halmok, a magas fák 
árnyai s a kék ég, meg aztán a kis virág szerény 
arca is.

A gyermeket mindenik tanító be tudja ültetni a 
tanterembe, de nem mindenik tudja rábírni, hogy tanul
jon. A gyermek nem tanul jókedvvel mindaddig, míg 
nem érzi, hogy tőle függ, tanul-e vagy pihen. A gyer
mek addig kell, hogy megismerje a győzelem örömét 
s a sikertelenség szomorúságát, amíg nem kerül döntő 
elhatározásra a sor, midőn aztán minden habozás nél
kül, bátran kell, hogy megvívja harcát az unalmas 
tankönyvekkel.

Tanítóm annyira össze van forrva velem, hogy 
en magamra alig tudok gondolni nélküle. Sohasem 
tudnám megmondani, mit köszönhetek a velem született 
hajlamoknak és mit az ő befolyásának. Azt érzem, hogy 
az ő lénye elválhatatlan az enyémtől, és hogy az én 
életem léptei mindig az ő nyomába esnek. Ami jő van 
bennem, neki köszönöm, s ami tehetségem, vágyam 
vagy örömöm van, mindazt az ö szeretete ébresztette föl.

*

II.
Pár éven keresztül tanitgatta Helént Sullivan kis

asszony. Mert a vakgyermek nem tanulja meg egy 
hónap, sőt 2—3 esztendő alatt sem azt a szólasmodot

és kifejezést, melyet a mindennapi életben használunk. 
De mihelyt kopogtatással betűzni tudott egy-két szót, 
kezdett olvasni tanulni, természetesen domború betűk
kel. A domború betűkkel való olvasást a vakok oly 
módon használják, hogy kemény papírlapon levő dom
ború jeleket tapogatnak ki. Szemük helyett kezükkel, 
látás helyett tapintással olvasnak. És csakhamar épúgv 
tanult a kis Hclén, mint akármeiy más gyermek. De 
mily szörnyű akadályokat kellett leküzdeni úgy a taní
tónak mint a tanítványnak! Micsoda rettenetes lassú 
végtelen türelmet és akaraterőt kívánó feladat volt ez 
mindkettőnek! A kopogtatással való kézrebetűzés jel
beszédét utóbb már teljesen jól értette ugyan Helén, de 
mégis micsoda nehézkes ez a közlekedési mód. Meg
értetni egy nemlátó nemhalló gyermekkel ilyen szava
kat : tenger, villám, szeretett, jóság stb. És mégis: 9 
éves korára Helén eléri kortársait, sőt sokban túlhaladja 
azokat. Tízéves korában meglátogatta egy ismerőse, aki 
elbeszélte, hogy egy norvégjai leány, szintén süket és 
vak, megtanult beszélni. Éz Helént nagy izgalomba 
ejtette és elhatározta, hogy ö is megtanul beszélni. Nem 
nyugodott, míg el nem vitték egy intézetbe, bizonyos 
Fuller kisasszonyhoz, aki vállalkozott rá, hogy megta
nítja beszélni és meg is kezdte a tanítást. Fuller kis
asszony módszere ez volt: szép lassan elvitte Helén 
kezét arca előtt és nyelvéhez és ajkához értette, midőn 
hangot adott. Helén nagyon igyekezett mindent utánozni. 
Ö maga így ír erről. Sohasem feledem el azt a meg
lepetést és örömet, amelyet az első mondat kiejtésekor 
éreztem : „Meleg van." Igaz, hogy szakadozott és inga
dozó szótagok voltak biz’ azok, amiket kiejtettem s igaz, 
hogy magam sem hallottam saját szavamat, de mégis érez
tem, nyelvemmel, ajkammal, hogy emberi nyelven beszélek

Lelkem tudatára ébredt új erejének, fölszabadulta- 
fogság alól s a beszédnek ezen töredékes jelei által el
jutott a teljes ismerethez és teljes hithez.

A siket gyermek, ki valaha komolyan próbált be
szélni olyan szavakat, amelyeket sohasem hallott, nem 
feledheti el ama meglepetés hatását s a fölfedezés örö
mét, amely az első szavak kiejtésekor éri, midőn elő
ször lép. ki a némaság börtönéből, hol a szeretetnek 
nincsen szava, a madárnak nincsen dala, a zene hangja 
sohasem zavarja a csöndet. Csakis az ilyen ember tudja 
fölfogni azt az izgatott örömet, amellyel én beszélni 
kezdettem játékaimhoz, a kövekhez, a fákhoz, a mada
rakhoz és állatokhoz. Milyen érzésem volt amikor Mil- 
dred a hívásomra oda futott vagy amikor kutyáim enge
delmeskedtek parancsomnak!

Kimondhatatlan isteni ajándéknak tartom, hogy 
élőszavakkal szólhatok, melyekhez nem kell magyarázat.

Midőn beszélni kezdettem, olyan szép gondolatok 
kerültek ki ajkamon, amelyeket talán sohasem tudtam 
volna létrehozni, ha csak ujjaimmal beszéltem volna.

De nem kell azt gondolni, hogy én ilyen rövid- 
idő alatt már tudtam beszélni. Csak a beszéd elemeit 
tanultam meg. Miss Fuller és Miss Sullivan értettek, de 
mások száz közül egy szót ha megértettek volna. Azt 
sem kell gondolni, hogy miután az elemi ismeretekkel 
már készen voltam, a többi munkát csak magam vé
geztem. Ha Miss Sullivan nem lett volna oly kiválóan 
okos, olyan kitartó és búzgó, nem tudtam volna annyira 
megközelíteni a természetes beszédet. Először is éjjel
nappal dolgoztam, amíg csak legbensőbb barátaim is 
megtudtak érteni. Azután Miss Sullivan kellett, hogy 
segítsen. Mindig ott kellett lennie mellettem, hogy mond
jon ki minden hangot tisztán s azután kapcsolja össze 
a hangokat ezernyi-ezer módon. Még most is min
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dennap sokszor figyelmeztet rosszul kiejtett szavaimra.
Siket gyermekek tanítói tudják mit jelent ez, s csakis 

ők tudják megérteni ezt a rendkívül nehéz feladatot, 
amellyel meg kellett küzdenem. Tanítóm ajakéról csak 
úgy tudtam olvasni, ha ujjaimat rájuk tettem. Csakis 
ujjaim tapintásával tudtam elfogni a torok, az ajak, és 
az arc kifejezéseit, s természetes, hogy ez az érzés sok
szor csalt.

Ilyen esetekben órákig kellett ismételnem a sza
vakat vagy mondatokat, mígnem megéreztem hangom 
valódi rezgését. Az én föladatom ismétlés, ismétlés és 
mindig csak ismétlés volt. A kétségbeesés és fáradság 
sokszor levert; de csakhamar eszembe jutott, hogy nem
sokára haza megyek s megfogom mutatni kedveseim
nek, mennyit haladtam. Ez újból föllelkesitet s én min
dig arra gondoltam, milyen nagy lesz örömük sikerem 
fölött.

„A kis tetvérem most megfog érteni!" Ez a gon
dolat erősebb volt minden akadálynál. Sokszor elmon
dottam magamban: „én immár nem vagyok nétna“.

Az a gondolat, hogy majd élőszóval fogok beszélni 
anyámnak s ujjaimmal leolvasom élő szavait, nem en
gedett csüggedni. Meglepett, mennyivel könnyebb be
szélni, mint a kézzel betűzni, s a kézi beszédet a magam 
részéről abbahagytam, de Miss Sullivan s még néhá- 
nyan most is használják, mivel kényelmesebb és gyor
sabb az ajak leolvasásánál.

Ehelyütt talán megmagyarázom a kézre betűzést, 
miután némelyek nfhcsenek tisztában vele. Aki olvas 
vagy beszél hozzám, a kezével betűz, a vakok által 
rendesen használt kézibetűk segítségével. Én a kezemet 
a beszélő kezére teszem, de csak oly könnyedén, hogy 
né akadályozzam a mozgását. A kéz helyzetét éppen 
oly könnyen lehet érezni, mint látni. Állandó gyakor
lattal az ujjak nagyon hajlékonyak lesznek és olyan 
gyorsan mozognak, mint az írógépen. A betűzés ép 
oly kevéssé öntudatos, mint a rendes írás.

Amikor már tudtam beszélni, alig várhattam, hogy 
hazamenjek. Végül megérkezett a legboldogabb pillanat. 
Útközben is állandóan beszélgettem Afiss Sullivannal, 
hogy az utolsó pillanatig gyakoroljam magamat.

Anélkül, hogy észrevettem volna, a vonat meg
állóit s ott voltam a tuscumbiai állomásnál. Ott várt az 
egész család. Még most is könnyel telik meg szemem, 
ha eszembe jut, hogy szorított anyám keblére, hogy 
reszketett az örömtől, hogy nyelt el minden szótagot, 
amit kiejtettem. Ezalatt Mildred megfogta a szabadon 
levő kezemet, csókolta és táncolt. Atyám mély hallga
tással fejezte ki büszkeségét. Éppen mintha betelt volna 
rajtam Éz.saiás próféta mondása: „A hegyek és hal
mok éneklésben törnek ki előtted, s a mezőnek min
den fája tapsolni fog."

(Folyt, következik.)

Az emberiség áldása: a víz.
Amikor a tengerek, tavak és folyók, nemkülönben 

a légköri csapadékok (eső, jég, hó) hatalmas víztöme
geire gondolunk, alig jut eszünkbe, hogy a bennünket 
körülvevő tárgyaknak is milyen tekintélyes a víztartalma. 
Még saját testünk anyagának is több, mint kétharmada 
v í z . Éppen így túlnyomó részben vízből áll legtöbb táp
lálékunk anyaga is. A soványabb fajta nyershúsban 
70—80 százalék a víztartalom, amely a kövérebb hús
ban 4 0 —50 százalékra csökken. Különösen nagy és 
ritkán süllyed 80 százalék alá a halhús víztartalma. A

gyümölcs- és főzelékfélék víztartalma sokszor a 90 szá
zalékot is meghaladja.

A teljesen száraznak látszó lisztben, a szárítóit 
állapotban forgalomba kerülő tésztafélékben (makaróni), 
továbbá a rizsben még mindig 11 — 14 százalék a viz 
mennyisége, amely sütéskor, főzéskor ennek többszörö
sére emelkedik. így a friss kenyér víztartalma 35—40 
százalék s a száraz kéfszersültfélékben (kéksz) sem ke
vesebb 10— 13 százaléknál.

Táplálékaink jelentékeny víztartalma mutatja, hogy 
a víznek milyen nagy fontossága van az emberi szer
vezet életműködéseiben. Megfelelő vízmennyiség nélkül 
a szervezet a felvett táplálékot megemészteni sem tudná. 
Az emésztés nem más, mint a táplálék anyagának ve
gyi átalakítása s a legtöbb vegyi átalakulásnak az a 
természete, hogy legkönnyebben valamiféle folyadékban 
megy végbe.

A táplálékkal naponként felvett vízmennyiség termé
szetesen nem maradhat meg a szervezetben s a fölös
leget eltávolítja magából. Ezt a munkát a vese, a tüdő 
és a bőr- végzi, de arról, hogy naponként mintegy har
madfél liternyi tekintélyes vízmennyiséget választanak 
ki a szervezetből, csak kevés ember tud. Ennyi vizet az 
ember rendes körülmények között napjában sem iszik, 
legfeljebb egy liternyit. A többit az elfogyasztott táplálék 
víztartalmának kell pótolnia.

Az éhség és a szomjúság nagyon megviselik a szer
vezetet, amely azonban az éhséget mégis jobban állja, 
mint a szomjúságot. Éhezés idején a szervezet a felvett 
táplálék hiányát napokon, sőt heteken át saját magának 
tartalékaiból pótolhatja, de ha víztartalék nincsen a szerve- 
vezetben akkor néhánynapi szomjazás már súlyos zavaro
kat okoz az életműködésekben. Bizonyítja ezt a magu
kat jó pénzért mutogató koplalóművészek példája is, 
akik hetekig kibírják táplálék nélkül, de közben annál 
több vizet kell inniok.

Még a levegő páratartalmának mennyisége is be
folyással van az ember életére. Legjobb a közérzésünk 
és legnagyobb a munkabírásunk az olyan levegőben, 
amelynek 40—60 százalék a páratartalma. Ha a levegő 
páratartalma ennél nagyobbá válik, különösen nagyobb 
hőmérsékleten, elviselhetetlen fülledtséget érezünk, amely 
főleg a forró égőv alatt az európai embernek nemcsak 
a munkabírását teszi tönkre, hanem idővel egészségét 
is teljesen aláássa. A hideg levegőnek szokottnál na
gyobb páratartalma sem válik az ember egészségére s 
a hűlés vagy fagyás is könnyebben bekövetkezik a hi
deg, nedves levegőben, mint a szárazban.

A viz nélkülözhetetlen anyaga minden élő szerve
zetnek, természetesen a növényeknek is. Víz nélkül nin
csen növényi élet, nincs levél, virág, gyümölcs. A föld
művelőnek ezért olyan végzetes csapás a hosszantartó 
aszály és nagyon is érthető, hogy nyári melegben só
várogva várja az esőhozó felhőket.

A viz életetadó hatalma az embert bölcsőjétől sír
jáig kíséri. Fel is használt már ősidők óta minden mó
dot és eszközt arra, hogy kellő mennyiségű jó ivóvíz
hez jusson. Ahol a közelében tisztavizű forrás, patak 
vagy folyó nem volt, korán megtanulta a kutatást. Ahol 
másképpen nem ment, ott az esővizet gyűjtötte össze a 
ciszternáknak nevezett mesterséges kömedencékbe.

Az alsóbbrendű növényi szervezetek nedves leve
gőben rendkívül gyors szaporodásnak indulnak. A ned
ves helyiségben tartott élelmi szereket egyik napról a 
másikra sűrűn belepi a penész. Sok bajt okoz a ned
ves épületekben a házigomba is, amely azok faalkatré
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szeit: padlózatát és gerendázatát teszi tönkre és már 
akárhányszor házak összeomlását okozta.

A víznek még más téren is van befolyása az em
beriség egészségi állapotára, amely a tisztaság, tehát víz- 
nélkül el sem képzelhető. Nagy jelentősége abból is 
látszik, hogy egyes régi, főleg keleti népek a napi tisz
tálkodást és fürdést valóságos vallásos szertartássá emelték.

A mozgó víztömegek erejének munkavégzésére való 
főihasználását is korán megtanulta az emberiség. Kez
detben csak malmok vízkerekeit hajtatta velük, amelye
ket azonban utóbb a hatalmas vízierötelepek nagyobb 
munkateljesítményű turbinái váltották föl. A gőzgép is 
a vízgőzök feszítő erejével dolgozik.

BARÁTAIMNAK.
Irta: Raáb Mihály.

Az égen csillag ragyog.
Mellette egy másik.
Barátom! Te meg én.
Összeillik, látszik.

De a tejút partján,
Oly sok csillag ragyog.
Barátim! Ti körűiéin
S én közöttetek vagyok.

„Messze van úgy mondják."
Ej ott fönn nincs messze!
A szeretet, onnan jön.
Lássuk szárnyra vesz-e?

Tirátok gondolok!
Hopp! Már nálatok vagyok.
Messze idegenből,
Ti hozzátok szállók.

Elmondani nektek,
Hogy egyedül vagyok,
De köztünk szeretet van!
Ej! Nem vagyunk mi rabok.

A magyar szent korona.
A pápai hatalom kibontakozásával a pápák a koro

nák és királyságok adományozói, akiktől az új keresztény 
fejedelmek nemcsak a királyságot, de a koronát is kérik 
és kapják.

így nyerte István első magyar király is a koronát 
a római pápától, amely esemény abban a korban világ- 
történelmi jelentőségű volt.

Az első évezred végével ugyanis a keresztény világ 
felfogása szerint két hatalom volt. Az egyik az egyházi 
hatalom, a római pápa, a másik a világi hatalom, amely 
a római császár személyében összpontosult.

Mihelyt valamely nép belépett a keresztény népek 
közé és a pápát ismerte el egyházi fejének, a császár 
is azonnal reáerőszakolta fennhatóságát.

Ez a körülmény azonban a pogány független népek 
megtérését annál jobban megnehezítette, minél féltéke
nyebbek voltak függetlenségükre. Ilyen eset állott fenn 
Magyarországon is, ahol a nemzet régi vallásáról nehe
zen, de szabadságáról és függetlenségéről meg semmi
képpen sem volt hajlandó lemondani.

A magyarok megtérésének kérdése részint Qejza 
fejedelem, részint István alatt került napirendre. István 
úgy magát, mint kereszténnyé lett népét függetleníteni

akarta minden külhatalomtól és külbeavatkozástól. Ezért a 
koronát egyházi intézkedéseinek megerősítésével együtt 
nem III. Óttó császártól kérte, hanem a pápától, a 
kereszténység egyházi fejétől, akinek egyházi hatalmától 
országa függetlenségét nem féltette.

Az ezer év elején küldte István Astrikot, a szent- 
mártonhegyi (pannonhalmi) apátot követségbe Rómába, 
hogy a megtérített országnak az egyházba való fölvéte
lét, az egyházi hatóságok „engedélyezését és a fejedelem 
számára a királyi koronát kérje. A pápai széket akkori
ban II. Szilveszter töltötte be, aki maga is azon igyeke
zett, hogy új független és önálló keresztény országok 
és királyságok szaporításával a császárságnak az egyhá
zat fenyegető hatalmát ellensúlyozza.

Természetes, hogy István követe Rómában nem
csak kitűnő fogadtatásban részesült, hanem oly ered
ménnyel is tért haza, amelyhez hasonlóval addig más 
megtért nemzet nem dicsekedhetett. Szilveszter örömmel 
erősítette meg az István alapította püspökségeket, az 
esztergomi érsekséget, melyet a német egyháztól teljesen 
független joggal ruházott föl, továbbá megadta István 
fejedelemnek a kért királyi címet s megküldötte neki 
adománylevele kíséretében a kívánt koronát.

Aslrik főpap tehát elnyervén mindent, amit kért, 
örvendve tért vissza hazájába. Az apostoli áldás levelé
nek, a koronának és a keresztnek meghozásával a fő
papok és a többi egyháziak, az ispánok a néppel istvánt, 
Isten kedveltjét királynak kiálták, Krizmával fölkeltetvén, 
a királyi diadémával az ezredik év augusztus 15-én 
Esztergomban szerencsésen megkoronáztatok. (így írja 
ezt le Hartvig püspök, István' király legendájában.)

A magyar szent koronának jelentősége és hatálya 
az ország államjogában azonnal érvényesül. Már István 
törvényei úgy említik az „ország koronáját", mint hatal
mának kifejezését. Nemcsak kifelé jelezte az ország nem
zetközi vonatkozásaiban az államnak függetlenségét és 
önállóságát, hanem befelé is az ország közjogában min
den hatalomnak jogi kútforrását, eredetét és teljét. Csak 
ezzel a koronával megkoronázott uralkodók tekintettek 
törvényes és valódi királyoknak.

Szilveszter koronája csakhamar lényeges átalakítá
son ment át. A magyar szent korona ugyanis két külön
álló koronából áll. A koronának felső részén levő ív- 
szerűen hajlított pántjai régibb és fejlettebb ötvös- 
művészetről tanúskodnak, míg az alsó része, mely a 
felső pántokhoz van forrasztva, újabb ötvösmű. A koro
nának felső, régibb részén az apostolok zománcképein 
levő feliratok latinul, és latin betűkkel, az alsó, újabb 
részén levő zománcképek pedig görögül és görög betűk
kel készültek.

Az alsó koronának zománcképein VII. Dukas király, 
továbbá Konstantin és Porphirogenetos és 1. Gejza magyar 
király képe vehető ki. Ez a korona tehát Dukas Mihály 
görög császár ajándéka, aki azt Gejzának hálából ado
mányozta, hogy a Nándorfehérvárban 1072-ben foglyul 
esett görög őrséget Salamon királlyal szemben védel
mébe vette.

Hogy a Szilveszter és a Dukas koronáját mikor 
forrasztották'egymáshoz, egész bizonyossággal megálla
pítani eddig nem sikerült.

A két koronának összeforrasztása azonban semmit 
sem változtatott sem a korona nevén, sem érvényén 
és erején. Azontúl is mindenkor egyedül és kizárólag 
Szent István koronájának nevezik. Történeti emléke és 
joghatálya tovább is fennmaradt s a koronázás ezentúl 
sem volt érvényes, ha nem Szent István koronájával 
történt.
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A magyar koronát az idők és kegyelet még a „szent" 
jelzővel is megtisztelte. Már az Árpádházbeli királyok 
korában szent vagy szentséges koronának mondatik, mint 
az IV. László 1256-i okmányában ismételten olvasható.

A Szent István koronájának nagy és igazi jelentő
sége különösen az Árpádház kihalta után domborodik 
ki teljes egészében. Ili. Endre halála után a trónköve
telők mindent elkövetnek, hogy a szent korona birtokába 
jussanak s általa királyi hatalmukat és annak törvé
nyességét megerősítsék. A szent korona ennek következ
tében sok viszontagságon ment keresztül.

így történt ez az 1848/49-i szabadságharcban is.
A honvédelmi bizottság 1848. december hó 30-án nyílt 
rendelettel megbízta Bónis Sámuel képviselőt, mint orszá
gos biztost, hogy a királyi Koronát Debrecenbe szállítsa. 
Bónis megbízatásának eleget is tett, mert a Koronát 
Debrecenbe hozva Kossuth Lajosnak adta át.

A Korona Debrecenben maradt mindaddig, míg a 
kormány Pestre vissza nem költözött. De amikor a kor
mány 1849-ben Pestet ismét elhagyta a Koronát minden 
kíséret nélkül Szegedre Széniére Bertalan szállására vit
ték. Szemére július végén, Görgey táborába menet a 
Koronát Nagyváradra vitte, ahonnan azután magával vitte 
Aradra is. A temesvári csata elvesztése után Szemere a 
Koronát előbb Lúgosra, majd Karánsebesre, végre Orso- 
vára vitte, ahol annak clásását határozta cl. A Koronát 
rejtő ládát előbb egy elhagyatott házban, majd az Oláh
országba vezető úttól balra egy füzesben két fiatal fa 
közé ásták cl. A szabadságharc lezajlása után nagy és 
gondos kutatás indult , az elrejtett Korona után. A kuta
tás azonban eredményre -nem vezetett mindaddig, inig 
valaki a rejtekhelyét el nem árulta.

1853. szeptember hó 8-án akadt a kereséssel meg
bízott Karger Titusz őrnagy hadbíró a kívül-belül rozsdás 
ládára. A kinyitott ládában a Koronával együtt a többi 
koronázási jelvényeket is megtalálták. A Korona a mel
lette fekvő jogarral sértetlen volt ugyan, de a kard meg- 
rozsdásodolt, az ország-alma aranyozása pedig elhomá
lyosodott. A legfelül fekvő palást nedves volt, valamint 
a bársony párnák is, melyeken az ékszerek a koronázás
kor vitetnek.

A megtalált Szent Koronáért hadihajó indult le, 
hogy azt felhozza Budára. „Lehetetlen szavakban kife
jezni a közmegindulás fokát és mélységét, mely az 
ikervárost a meglepő édes hírre áthatotta. A falragaszok 
által fölvillanyozott nép felhevültcn késő estig hullámzott 
az utcákon, mint azt a nagy események perceiben látni 
szoktuk" — írja egy akkori újság.

Szeptember hó 16-án érkezett Pestre a Korona és 
nagy pompával vitték a budai királyi várpalotának Szent 
Zsigmond kápolnájába, ahonnan másnap fényes kíséret 
mellett Béosbe szállították. Szeptember hó 20-án hozták 
vissza a Koronát Budára, ahol 1867 ben július hó 8-án 
I. Ferenc József mint Magyarország királya meg is koro
náztatta Imagát vele. Azóta a Szent Koronát Budavárá
ban, a királyi palotában őrzik.

Világ folyása.

A becsületes és hűséges m unka ju talm a. A
földművelésügyi miniszter Bcnke János kálmáncsai ura
dalmi gazdának szorgalmas, hűséges és becsületes 
munkásságáért elismerő oklevelet és száz pengő pénz
jutalmat adományozott. Az oklevelet és a pénzjutalmat 
ünnep keretében Boronkay Károly dr. barcsi járási fő

szolgabíró adta át a kitüntetettnek. Az ünnepet Kálmán- 
csán a református templom előtti téren a munkaadó 
Széchenyi István gróf uradalmi tisztikarának, a község 
vezetőinek,' leventéinek, az uradalom összes cselédjeinek 
és nagyszámú érdeklődő közönség részvételével tartották 
meg. Boronkay Károly dr. főszolgabíró emelkedett hangú 
beszédben méltatta a nap jelentőségét, buzdító és lelke
sítő szavak kíséretében adta át az ünnepeknek a ki
tüntetéseket. A távollévő földesúr, Széchenyi István gróf 
képviseletében vitéz Fekete Imre jószágfelügyelő köszön
tötte a negyvenkilenc év óta szolgálatukban álló hűséges 
cselédet és a munkaadó részéről 100 pengő külön jutalom
ban részesítette. Ezután Kovács József uradalmi kocsis 
cselédtársai nevében köszönte meg Benkejános uradalmi 
gazdának azt az igazságos bánásmódot és működést, 
amelynek eredménye az, hogy a kálmáncsai uradalomban 
a munkaadó és a cselédség közt mindig teljes az összhang 
és megértés. Végül a himnusz eléneklése után a község 
leventéi diszmenettel tisztelték meg a könnyekig meghatott 
gazdasági cselédet.

A japán  trónörökös elism erése egy kispesti 
fésüsm esternek  az ajándékba kapott d íszkürtért.
Érdekes kitüntetésben részesült a napokban Magyar József 
kispesti fésüsmester. Magyar József levelet kapott Tokió
ból. Takamatsu japán trónörökös udvartartása írt a kis
pesti iparosnak és megköszönte a japán császári herceg 
nevében azt a szép emléket, amit Magyar József készített 
és amit a japán trónörököspár budapesti tartózkodása 
alkalmával kapott. Néhány hónappal ezelőtt Imaoka japán 
professzor, aki már több éve él Budapesten, meglátogatta 
Kispesten Magyar József fésüsmestert. A japán tudós arra 
volt kiváncsi: mikép él egy ilyen régi ipar művelője 
manapság Magyaroszágon. Imaoka Magyarnál egy mű
vésziesen kifaragott kürtre lett figyelmes. Érdeklődésére 
elmondta Magyar, hogy a kürt, egy magyar ökör hatalmas 
szarvából készült és párja Horthy István lovassági tábor
nok, a kormányzó fivérének tulajdonában van.

Imaokának nagyon megtetszett a remekbe készült 
kürt, alkudni kezdett rá és meg is vette. Vagy egy héttel 
azután érkezett meg nászútján Budapestre Takamatsu 
japán trónörökös fiatal nejével. A kürtöt Imaoka a trón
örököspárnak adományozta.

A trónörökösnek nagyon megtetszett ez a speciális 
magyar ajándék és amint Imaokához intézett levelében 
említi, a kürt ott függ tokiói palotájának vadászszobá
jában. Ugyancsak a professzor utján kapta meg Magyar 
az udvartartás által küldött elismerő és dicsérő levelet.

Magyar József csak azt resteli, hogy eladta a kürtöt. 
Ha tudta volna, hogy Imaoka professzornak mi a terve 
a kürttel, készségesen ajándékba adta volna azt.

Mi ú jság  a piacokon. Az idényciklcpiacon a pénz
ügyi korlátozások megszüntetésével kapcsolatban meg
nyugodott a hangulat. A kereskedők ismét nagyobb 
mértékben kapcsolódtak be a piac forgalmába és meg
indultak a raktárra való vásárlások is, amelyek egy kis 
élénkséget vittek a Dunapart üzleti életébe.

A főzelékfélék piacán az érdeklődés első vonalába 
került a fejeskáposzta, amelynek kiszedését a szabolcsi 
ternielövidékeken a napokban kezdték meg.

Az idei fejeskáposztatermés meglehetősen gyengé
nek Ígérkezik és ezzel magyarázható, hogy az utolsó 
napokban beérkezett vagonokat legelsösorban a konzerv- 
gyárosok igyekeztek megvenni. Bár az utóbbi napok 
esőzései a kései fejeskáposzta terméskilátásait kedve
zőbbé tették, az árak mégis emelkedő tendenciát mutat
nak, és a jóminöségekért 14—16 fillért fizetnek, szem
ben az előző hetek 8— 10 filléres áraival.
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A vöröskáposzta forgalma nem nagyarányú, egyen
lőre Zalamegyébői érkeznek nagyobb mennyiségek a 
piacra és ezekért 24—26 fillért fizettek a vagonoknál.
A második ültetésből származó tételeket csak 3—4 hét 
múlva várják a piacon. A kelkáposzta jól tartott árakon 
cserél gazdát és mindjobban nyilvánvaló lesz, hogy az 
idei termés alatta marad a multesztendeinek. Nagykörösön 
és Kecskeméten csak közepes eredményekre számítanak.

A zöldbab változatlanul nagy érdeklődés tárgya. A fel
hozatalok alig fedezik a piac szükségletét és így az árak is 
tartottak. Minőségszerint általában 30—40 fillért fizetnek 
érte, azonban a kiváló minőségek a héten már 50 fillért is 
elértek a nagybani eladásnál. A második ültetésből szár
mazó tételek csak szeptember derekán kerülnek piacra.

A paradicsomüzletet csaknem teljes egészében a 
környékbeli kertészek és kistermelők bonyolítják le. A 
kocsik száma a Dunaparton napról-napra nagyobb lesz, 
eddig azonban még sikerült a kampányt minden nagyobb 
megrázkódtatás nélkül lebonyolítani. A háztartások és 
a konzervgyárak fokozott vásárlásai folytán az árak eléggé 
stabilak és 5—7 fillér körül mozognak. Kalarábéból nagy 
mennyiségek várnak értékesítésre és így az árak hetek óta 
lanyhák. Az őszi kalarábé darabonkénti ára 2—3 fillér, 
mig nyári kalarábét egyfiiléres áron is alig lehet eladni.

A zöldség- és salátafélék piacán a forgalom zöme 
változatlanul a zöldpaprikából kerül ki. A környékbeli 
kertészek és a vidéki termelőhelyek egyaránt ontják az 
apró hegyes és a nagy tölteni való paprikát a dunaparti 
piacra és ebben a nagy forgalomban kedvezőbb árakra 
csak az a termelő számíthat, aki kifogástalanul jó minő
ségekkel jelentkezik. A választék óriási és ezzel magyaráz
ható, hogy míg a múlt esztendőben a príma bajai 
fehérpaprika mindvégig megtudta tartani 30—35 filléres 
árát, addig az idei kampányban már ennek az ára is 
lesüllyedt 14— 16 fillérig. A silányabb minőségekből 
napról-napra nagy mennyiségek mennek teljesen veszen
dőbe, mert sem a közönség, sem a konzervgyárak nem 
vásárolják. A paprikák közül csak az exotikusabb fajták: 
a paradicsom- és a cseresznyepaprika tudja tartani a 
30—35 filléres árakat, mert ezekből nagyon kicsi a 
kínálat. A piac többi cikkei közül feltűnően szilárd a 
zeller, amelyből az idei termés rosszul sikerült. A heten 
csomónként 20—25 fillért fizetek érte, de a jobb minő
ségek magasabb árakat is elértek, így az egyik kertész 
500 csomó zellerért 150 pengőt kapott a héten. A karfiol- 
termés is gyengének Ígérkezik és minősége sem lesz a 
legjobb. Érdeklődés egyenlőre alig van iránta a piacon. 
A gyökérzöldség és a sárgarépa forgalma a megszokott 
keretekben mozog, az árak változatlanok.

A hagymapiacon Makóról kedvezőbb irányzatot 
jelentenek már napok óta, mert a termelők legnagyobb- 
része kifizette az esedékes bérösszegeket és nem hoz 
újabb árút piacra. Ennek folytán a Dunaparton is jól 
tartott árak mellett bonyolítják le a forgalmat. A makói 
hagymáért 30 fillér körüli árakat fizetnek, míg a pest- 
környéki kertészek által felszállított zittaui hagyma csak 
18—20 filléres áron talál vevőre. Az exportüzlet tartóz
kodó, noha a küiföli árak is szilárdak.

A burgonyapiacon a felhozatal kielégítő és az árak 
a héten tartottak voltak. Az elraktározási célokat szol
gáló vásárlások még szórványosak, de a jövő héten már 
erőteljesebb tempóban megindulnak. A piac érdeklődése 
leginkább a nyári rózsára irányul, amelyért a vagonok
nál 9—10 fillért fizettek. Az őszi rózsa 8 - 8 5  filléres 
áron értékesül, míg az Elláért 7 5 8 fillért lehet elérni.

A gyümölcspiacon átvette uralkodó szerepét a szőlő. 
Az utolsó esztendők borválsága a szőlőtulajdonos gaz

dákat mindjobban meggyőzte arról, hogy az eladhatatlan 
bornál sokkal jobb üzlet a csemegeszőlő termelése. Ez 
a megoldás máris érezhető a gyakorlatban, mert egy
másután jelentkeznek a piacon olyan vidékek is. amelyek 
eddig csemegeszőlő termelésével egyáltalán nem, vagy 
csak mellékesen foglakoztak. Egészen bizonyos, hogy 
az idei kampány kitünően sikerült volna, ha nem jönnek 
közbe a nyár derekán olyan események, amelyek a 
szőlőnek, a külföldi piacokon való értékesítését jelentős 
mértékben megnehezítették.

Az exportforgalom még így is számottevő ágy 
Ausztria, mint Németország és Lengyelország felé. A 
pesti és vidéki piacokon a nagy felhozatal miatt nyo
mott árak vannak, azonban a kereslet jóval nagyobb, 
mint az előző esztendőkben. A piac másik keresett cikke 
még mindig a dinnye, amely olcsó árával a szegényebb 
néprétegek állandó csemegéje és a kivitel is élénk ebből 
a cikkből Bécsbe és Lengyelországba. Nagyobb export- 
forgalom van még szilvában és almában a német és 
osztrák piacokra. A belföldi forgalomban a szilván és az 
almán kívül egyre nagyobb lesz a körte kínálata, amely
nek ára ezen a héten már 40 fillérig esett vissza a 
príma minőségeknél. Az őszibaracktermés az idén is kitű
nően sikerült és a növekvő felhozatalok miatt az árak az 
egész értékesítési kampány alatt nyomottak voltak. Egye
dül az eltenni való őszibarack ára tartotta meg a 80— 100 
fillér körüli árakat, míg a fogyasztásra szánt őszibarack 
ára 35—40 fillérig hanyatlott a primaminöségeknél, a 
silányabb fajták pedig nem egyszer 10— 15 filléres áron 
keltek el a nagybani eladásnál.

A Magyar helyesírás befejező része.
Mai számunkban befejezzük a magyar helyesírás

ról szóló cikksorozatunkat, melynek keretében olvasóink 
megtalálhatták mindazokat a magyar szavakat, melyek
nek leírása a kiejtéstől eltérő írásmódjuk, a kettős más
salhangzók előfordulása vagy a rövid és hosszú magán
hangzók okozta nehézségek miatt mindezideig különféle 
bonyodalmakra vezettek. Akik gondosan áttanulmányoz
ták a szójegyzékeket és alaposan megtanulták az azo
kat kísérő helyesírási szabályokat, nyugodtak lehetnek 
afelől, hogy írásműveik felett senki sem fog megbot- 
ránkozni. De ez még korántsem minden! Amit megta
nultunk, azt meg is kell tartanunk, sőt — a lehetőség
hez mérten — tudásunkat igyekezzünk gyarapítani. Első
sorban tehát írogassunk szabad időnkben és ha egy- 
egy szónak írásmódja felöl bizonytalanságban vagyunk, 
nézzünk utána a „Szójegyzék“-ben, ahol bizonyára rá
akadunk a helyes írásformára. Azután pedig olvassunk, 
mégpedig figyelmesen olvassunk, amiből — a szórakozás 
mellett — az a hasznunk is származik, hogy irályunk (stílu
sunk) javul, szókincsünk gyarapodik és — amint már egy 
ízben írtuk — az egyes szavak képe úgyszólván le
rögzítődik az olvasó agyában, olyannyira, hogy későb
ben már minden nehézség nélkül felelevenedik emléke
zetében a keresett szó helyes alakja.

Egy kevés kitartással és szorgalommal többé-kevésbé 
mindenki pótolhatja azt, amitől egyrészt saját könnyel
műsége, másrészt a korai kenyérkereset gondjai megfosz
tották és ne feledjük, hogy ami hasznosat itt megtanu
lunk, az talán az egyetlen ellenérték elveszített éveinkért.

I'elelös szerkesztő és kiadó:
N. GÖLLNER MÁRIA.

Szerkesztőség és kiadóhivatal

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
Budapest, V., Markó-utca 16., 111. emelet 28. ajtó.
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T  ( f o ly ta tá s . )

tettes, -t
teltet: magát, tettetett
tettleges, -ct
tévelygés, -t
tikkad, -t; tikkasztó
tilos, -t (főnév); tilosat (melléknév)
tiltott, -at
tisztességtelen, -t
tisztség, -ct
titkolódz-ik, -ott, -zon v. -zék
tizenként
tó, tavak, tavat
tolattyú, -t
toll, -at
tollászkod-ik, -ott, -jon.v-jék
tolmács, -ot (nem: tollmács!)
tonna, -át
toppan, -t
torkaszakadtából
torkoll-ik, -ott
továbbá
továbbit, -ott, -sad v. -sd 
többé-kevésbé 
többnyire 
többség, -el
tökély, -t (am: tökéletesség)
töméntelen (nem: töménytelen!)
tömött, -el
töpörtyű, -t
tör, -1 (ige)
tör, -t (főnév)
törköly, -t
törött, -ct
törülköz-ik, -ött, -zön v. -zék 
tősgyökeres, -ct 
töviről-hcgyire
tudat, -ot (főnév); tudatalatti 
tudat, -ott (ige), tudassad v. tudasd 
tudniillik
tudtommal, tudtával
tulajdonkép, tulajdonképpen
túlzott, -at
tűnik, tűnni
tiisszcn, -t
tüzzel-vassal

U

uborka, -át (nem: ugorka!)
ucca, -á t; uccu hosszat
ügy, úgy-e?
ugyancsak
ugyanis
úgyhogy
új, -at (melléknév); újabb, újjá 

(pl : újjáalakít) 
uszály, -t 
út, utak, utat 
utánam (nem: utánnam!) 
utánzott, -at

Szójegyzék:
utóbb
ujj, -at (főnév) 
ujjas, -t; ujjatlan 
újjászületik 
ujjong, -ott 
újonnan 
ún, unni, únja 
unott, -at 
úr, urak, urat

Ü
üggyel-bajjal 
ügyefogyott 
ügyesség, -et 
ügyészség, -et 
ülepedik, ülepedett 
üllő, -t
ülő, -t (pl: ülőhely) 
ünnepély, -t
üszög, -üt (a gabonában) 
üszők, iiszköt (parázsló szén) 
ütött-kopott

V
vacak, -ot (am: lim-lom, rongy) 
vacok, vackot (állat fekvőhelye) 
vádlott, -at
vádlottárs (nem: vádlotttárs!) 
vágón, -t (nem: waggon!) 
vájjon ?
vakaródz-ik, -ott, -zon v. -zék
vall, -ott
váll, -at
vállal, -t
vállalat, -ot
vallás, -t; vallásosság
vallat, -ott
vallomás, -t
vállvetve
vályog, -ot
vályú, -t
ványadt, -at (nem: vánnyadl!) 
var, -at (sebluirtya) 
varr, -t (ruhát varr) 
várandóság, -ot (ami vagyont vár 

az ember)
várandósság, - ot ( várandós állapot)
varrott, -at
vásott, -at; vásottság
vatta, vattát
védett, -ct
védtelen, -t
végett, végettem
végkép, végképpen
végzet, -et
végzett, -et; végzettség 
vegyes, -et (pl: vegyeskereskedés) 
vegyest (am: vegyesen) 
veríték, -et (nem: verejték!) 
veritékez, -ett 
vessző, -t; vesszeje

veszély, -t; veszélyeztet 
veszett, -et
vesződ ség, -et (nem; veszötség!) 
veszteség, -et (amit valaki elvesztett) 
vesztesség, -et (valakinek a vesz

tes volta) 
vetélytárs, -at 
vétkesség, -et
vetet, -ett, vetessed v, vetesd
vettet, -ett, vettessed v. vettesd
vezettet, -ett
viasz, -t (nem: viaszk.)
vicc, -et
vigasság, -ot
vigyáz, -ott
vigyázz! (felszólító mód) 
vijog, -ot (nem: vijjog!) 
világosság, -ot 
villa, -át
villám, -ot; villámlik 
villamos, -(; villamosság 
villog, -ot 
villong, -ott 
vinnyog, -ott 
virradat, -ot 
virraszt, -ott, virrasszon 
virsli, -t (nem: virstli!) 
visszafelé 
visszahatás, -t 
visszás, -at 
visszatetsző, -t 
visszér
visszfény (nem: viszfény!)
visszhang, -ot (nem: viszhang!)
viszály, -t
viszketeg, -et
viszontagság, -ot
viszonvád, -at
viszonválasz, -t
vitézség, -et (nem: vitésség!)
vityilló, -t (nem: vityiló!)
voltakép, voltaképpen
vőfély, -t

z
zárkozott, -at 
zegzugos, -at 
zökken, -t 
zörren, -t 
zubbony, -t
zug, -ot (főnév; pl: zugügyvéd)
zúg, -ott (ige); zúgás
zúz, -ott, zúzzad v. zúzd
züllött, -et
zümmög, -ött
zsámoly, -t
zsellér, -t
zsemlye, -ét (nem: zsömle!) 
zsibbadt, -at 
zsibong, -ott 
zsindelyez, -ett

Szerkesztői üzenetek. sét szívességből engedte át a „Bizalom" részére. Ezért
A „Bizalom" szeptember 1-i, 17-ik számában megjelent és sok múltbeli jóságáért Neki a „Bizalom" szerkesztő- 
„Csendes csodák" című gyönyörű verset Rcményik Sándor, sége hálás köszönetét fejezi ki, végtelenül sajnálva, hogy 
a ma élő legnagyobb magyar költők egyike irta, ki ver- neve, a múlt számból, tévedés folytán kimaradt.______

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


