
BI ZALOM

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a  v i lá g  f o ly á s á r ó l  é s  a z  e m b e r  a lk o tá s a ir ó l

10. szám. VII. évfolyam. 1936. május 15.

Véget ért a háború.
Győzelmi ünnep egész Olaszországban. A had

műveletek megindulása után hét hónappal Olaszor
szágé az abesszín főváros Minden olasz házon, temp
lomon ma a győztes lobogót lengeti a szél. Minden 
olasz asszony, gyermek és férfi örömünnepet ül ,és 
minden család hálaimája száll Afrikába, az ott élő, 
vagy elesett apa, fiú, fivér felé.

Napok óta már olasz trikolor leng Addisz- 
Abeba — Abesszinia fővárosa, ahonnan az abesszák 
császára a négus elmenekült — császári palotájának 
üszkös romjai felett és azóta egész Olaszország 
örömmámorban ünnepli hadseregét. Amikora Capi- 
tólium történelmi harangja először megszólalt, éppen 
vége volt a hivatalos órának, a hivatalnokok letették 
a tollat, a munkások letették a kalapácsot és az el
végzett napi munka befejezéseképpen végigharsant 
Olaszországon az örömhír: itt a győzelem, itt a 
béke!

Késő este még alig lehet járni a városok ut
cáin. Mindenütt lelkes eneklö, éljenző csoportok 
tolongnak. Néhány órára megszűnt minden közle
kedési szabály, néhány órára azé az utca, azé az 
ország, akinek fáradozása, áldozatkészsége a nagy 
győzelmet megszerezte és magáévá tette: az olasz 
népé. Késő este még egyre zúgnak a harangok, 
Róma körül a hegyek ormán hatalmas lángkoszorú 
jelenti a világnak a győzelmet.

Viktor Emánuel Abesszínia császára.
Az abesszín győzelem után négy nap múl

va, május 9-én Rómában a fasiszta nagytanács és 
a minisztertanács ülését lázas türelmetlenséggel várta 
az olasz nép, amelyet egybehívtak a Palazzo Ve-

nezia előtti térre, hogy a Duce ajkairól hallja a 
határozatokat. A hangszórókat ismét felszerelték az 
ország valamennyi városának főterén, az épületeket 
kivilágították és fellobogózták. Már a kora esti órák
ban hatalmas tömeg gyülekezett mindenütt a hang
szórók körül.

Rómában a Venezia-palola előtti téren már 
8 órakor sűrű tömeg szürkéllctt. A római helyőrség 
csapatai a tér közepén álló hatalmas emlékmű lép
csőin a névtelen katona sírja előtt helyezkedtek el, 
míg lent a téren valamennyi fasiszta szervezet tagjai 
ott állottak zárt sorokban. A térre néző paloták 
ablakai és tetői tömve voltak és a tömeg a kör
nyező utcákat is zsúfolásig megtöltötte.

A Venezia-palota erkélyére kitűzték a fasiszta 
párt lobogóját, az erkély korlátján pedig bíborsző
nyeg függött, amelyre hatalmas arany vesszönyalá- 
bot hímeztek. A haza oltárát 20.000 fáklya borí
totta tündéri fénybe.

M u s s o lin i b e je le n ti  A b e s s z in ia  a n n e x ió já t .

Mussolini miniszterelnök 22 óra. 32 perckor 
jelent meg a Venezia-palota erkélyén. Az óriási lel
kesedés csillapultával a következőket mondotta:

— Tisztek! Altisztek! Katonák! Olaszország 
minden fegyveres ereje Abesszíniában és Olaszor
szágban! Forradalom feketeingesei! Olaszország 
férfiai és asszonyai a hazában és az egész világon! 
Hallgassátok!

— Azzal az elhatározással, amelyet nemsokára 
meg fogtok hallani és amelyet a Nagytanács felki
áltással fogadott el, nagy esemény történik: meg
pecsételjük Abesszinia sorsát május 9-én, a fasiszta 
forradalom tizennegyedik esztendejében.

— A mi elsodró erejű afrikai győzelmünk 
átvágott minden csomót és megszerezte a győzelmet,
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teljesen és tisztán, amint azt az elesett és életben 
maradt légionáriusok tervezték és akarták. Olasz
országnak végre megvan a birodalma!

— Fasiszta birodalom, mert magán viseli 
a római vesszönyaláb hatalmának és akaratának 
eltörölhetetlen jeleit, mert az a cél, amely felé ti
zennégy esztendő alatt igyekezett a remek olasz 
nemzedékek erőteljes és fegyelmezett eneigiája. A 
béke birodalma, mert Olaszország magának és 
mindenkinek a békét akarja és háborúhoz csak 
akkor folyamodik, amikor parancsoló és elkerül
hetetlen életszükségletei erre kényszerítik.

— A műveltség és emberiesség birodalma 
minden abesszíniái nép számára! Az a római béke, 
amely győzelem után hozzáköti a népeket saját 
sorsához.

— íme a törvény olaszok, — folytatta Musso
lini — amely lezárja történelmünk e korszakát és 
megnyit egy másikat, mint egy óriási hágót a jövő 
minden lehetősége felé:

1. Az abesszín császársághoz tartozott min
den terület és minden vidék az olasz királyság tel
jes és tökéletes felségjoga alá kerül.

2. Az olasz király és utódai felveszik az 
abesszin császári címet.

— Tisztek! Altisztek! Katonák és Olaszország 
minden hadereje Afrikában és Olaszországban! Fe- 
keteingesek! Olaszország férfiai és asszonyai! Az 
olasz nép vérével birodalmat teremtett. Munkájá
val meg fogja terménykenyiteni és haderejével min
denki ellen megvédelmezi. Ebben a szent bizo
nyosságban emeljétek fel, óh légionáriusok, a hadi
jelvényeket, a fegyvereket és szíveket és üdvözöljétek 
tizenöt évszázad után a császárság feltámadását 
Róma történelmi dombjai felett. Méltók lesztek erre?

A tömeg dübörgő igen-nel válaszolt, amire 
Mussolini így folytatta:

— Ez a kiáltás olyan, mint egy szent eskü 
(Esküszünk! — kiáltja a tömeg), amely életre és 
halálra kötelez benneteket Isten és az emberek előtt!

— Feketeingesek és légionáriusok, üdv a ki
rálynak!

A királyra kiáltott óriási éljen után a tömeg 
egy emberként Mussolinit kezdte éltetni. Az ün
neplés hosszú perceken át tartott. Mussolini több- 
izben felemelt karral köszöntötte a lelkesen ünneplő 
tömeget. Néhány perccel később Serena, a fasisz
tapárt helyettes főtitkára, a következő határozati 
javaslatot közölte a néppel:

„A fasiszta Nagytanács Mussolininak, a biro
dalom megalapítójának az olasz nép legmélyebb 
háláját fejezi ki.“

A beszédet rádión közvetítették valamennyi 
keletafrikai katonai csapat és az összes olasz 
hadihajóknak is. A beszéd elhangzása után az olasz 
hadihajók és valamennyi olasz erőd 21 ágyúlövés
sel ünnepelte a birodalom megalapítását.

Victor Emánuel király, mint Etiópia császára 
Badoglio tábornagyot, az olasz hadsereg vezérét, 
Etiópia és Abesszínia alkirályává nevezte ki.

Horthy Miklós kormányzó 
ünnepélyesen megnyitotta a XXXI-ik 

Nemzetközi Vásárt.
Minden évben nagy eseménye a magyar iparnak 

és kereskedelemnek a Budapesti Nemzetközi Vásár, 
idén azonban még a szokottnál is ünnepélyesebbé 
és nagyobb jelentőségűvé avatta a Vásárt az a 
körülmény, hogy most volt 40 esztendeje, hogy a 
magyar ipar és kereskedelem eddigi legnagyobb, 
világraszóló megmozdulását, a Milléniumi kiállítást 
megnyitotta I. Ferenc József király. Ugyanazon a 
helyen, ugyanabban a környezetben, a Városliget 
százados fái és tavaszi színekben pompázó virágai 
között sorakoztak fel most a mai kis Magyarország 
termelő-munkájának reprezentáns alkotásai és vállal
kozásai, mint annak idején a Milléniumi kiállításkor, 
amelyre még mindig úgy emlékeznek vissza, akik 
látták, mint az ország legnagyobb eseményére.

Ha ma kifejezéssel igyekszünk jellemezni az 
idei vásárt, akkor azt kell mondanunk, hogy „re
kord-vásár," mert minden vonatkozásban különb, 
nagyobbszabású és nyugateurópaibb, mint az előző 
harminc vásár volt. Igazi meglepetés mindenki szá
mára, de legjobban azok csodálkozhatnak, akik csak 
egy nappal előbb is látták a még csak féligkész 
épületeket, a berendezetlen helyiségekben festő, ka
lapáló, dolgozó munkásokat. Egy nappal előbb még 
olyan volt a helyzet, mintha csak hetek múlva kerül
hetne sor a megnyitásra, pénteken reggel pedig, 
amikor Horthy Miklós kormányzó érkezését jelezték, 
az utolsó szegig készen állt a vásárváros, hogy 
fogadja a megnyitó ünnepség vendégseregét.

Szendy Károly polgármester, a Nemzetközi Vá
sár elnöke fogadta és üdvözölte a kormányzót.

— Negyven évvel ezelőtt — mondotta — ugyan
ezen a területen, ugyanebben az időben nyílt meg 
a boldog Nagymagyarország hatalmas millenáris 
kiállítása, hazánk ezeréves fennállásának emlékére. 
Ez a kiállítás mutatta be először a magyart ország
nak, világnak, mutatta be a mi törekvéseinket, a mi 
tudásunkat, akarásunkat. Most csonka ország va
gyunk, de a mi erőnk és akaratunk csorbítatlan. 
Most nem élünk a régi béke éveiben, országunk 
területe egy harmadára csökkent, de erőnk és mun
kában megnyilatkozó akaratunk csorbítatlan. Ennek 
a jelképe ez a ma megnyíló árumintavásár. Ki
állító, iparos, munkás, adminisztrátor, vállvetve dol
gozott ezen a kiállításon, hogy megmutassa itthon 
és a külföldnek, hogy mit tudunk produkálni, 
hogy mit alkotunk, hogy ezzel is emelkedjék a 
magyarság önérzete.

A vasár egyik legszebb épülete a mintapálya
udvar, amely stílszerűen az idegenforgalmicsoport
nak ad otthont. Öröm látni, hogy a szűkreszabott 
hazai idegenforgalmi lehetőségek milyen nagy fel- 
készültséggel vonultak fel. A kormányzónak is meg
ragadta a figyelmét Kőszeg város stílusos, a híres 
városkaput mintázó kiállítása. A német kiállító cso
portnál von Seeleman budapesti megbízott magya
rázta a vendégeknek az olimpiai előkészületeket és 
mutatta be az olimpiai falu kicsinyített mintaházát.
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Sorban következett a hatalmas arányú „Textil-utca,“ 
majd a magyar udvar, amelyben igen ügyes kézzel 
és szerencsés elgondolással gyűjtötték össze a magyar 
népi és háziipar remekeit és a hazai iparművészet 
csodálatos munkáit.

T ízezer palack kakaót osztott ki a fővá
ros a  gyerm ekjátszótereken a szegény gyer
mekeknek. A Főváros Népművelési Bizottsága má
jus 3-a és 10-e között rendezte a hagyományos és 
népszerű Gyermek Hetet, amelyet az Országos Gyer
mekvédő Liga harmincéves fennállásának ünnepével 
kapcsolatban tartott impozáns díszüléssel nyitottak 
meg a Zeneművészeti Főiskola nagytermében.

A fő p o lg á r m e s te r  e ln ö k i m e g n y itó ja .

Sipőcz Jenő főpolgármester mondotta az el
nöki megnyitót.

A főpolgármester nagy tetszéssel fogadott 
megnyitója után Csatáry Béla belügyminiszteri osz
tályfőnök tartott előadást. „A társadalom feladatai 
a gyermekvédelem terén" címmel. Többek között 
ezeket mondotta:

— A ma kezdődő Nemzeti Gyermekhét célja 
kettős: az általános érdeklődés élesztése a gyermek 
sorsával kapcsolatos kérdések iránt és a gyermekek 
megörvendeztetése, számukra emlékezetes, de egy
ben nevelőhatású élmények szerzése által. „Az egész 
társadalom létének alapja a házasság és annak 
gyümölcse a gyermek" — mondotta a kormányzó a 
baranyai anyák ünnepén.

— Hogyan is lehetne hát felsorolni a társa
dalom összes kötelességeit a gyermek iránt a gyer
mekvédelem terén. Akkor beszélhetünk majd csák 
tökéletesen gyermekvédelemről, ha a társadalom 
teljesen kiegészíti az állam gyermekvédelmi mun
kásságát, ha teljes lesz az összhang az állami gyer
mekvédelem és a társadalom gyermekvédelmi célú 
fáradozása körül.

„ S o h a  v is s z a  n em  té rő  öröm  é s  é lm é n y “
— A Nemzeti Gyermekhét-mozgalom ez évi 

munkatervének egyik gyújtópontjába a családi ne
velés egyik messzekiható kérdését állította. A fővá
ros összes alsó- és középfokú iskolájában tartandó 
szülői értekezleteknek tárgya szabadság és fegyelem 
a nevelésben.

— A gyermeksereg számára a Gyermekűét vi
dám délutánokat jelentett a játéktereken. Húsz játszó
téren, önzetlenül dolgozó játszótéri nénik, fiatal 
okleveles, állásnélküli, de a munkaszeretettől hevülö 
fiatal leányok, továbbá öregcserkészcsapatok várták 
a gyermekeket, hogy szórakozásaikat irányítsák, 
szabad óráikat derűssé tegyék. A Nemzeti Gyer
mekhét egyik eredménye lesz, hogy a játszótereken 
nemcsak ezen a héten, hanem az iskolák befejezése 
után is, egész nyáron, szakképzett vezetők foglal
koznak a gyermekekkel. A játszótéren a főváros

szociálpolitikai ügyosztálya útján tízezer palack 
kakaó és sütemény kiosztásában részesültek a ját
szóterek szorgalmas kis látogatói. Ezenkívül a tár
sadalom áldozatkészségéből a Gyemekhét alatt to
vábbi tizenöt-húszezer uzsonna és többezer ajándék 
került kiosztásra. A kisgyermekek a Nemzeti Gyer
mekhét alatt ingyen mehettek az Állatkertbe, ba
rátkozni a virágokkal és az állatokkal. A gyerme
kek örömét szolgálták a Népművelés meseszínházai. 
A gyermekkórházakban lábbadozó betegeket is fel
keresték a jótékony hölgyek és ajándékokat vittek 
nekik.

Megtalálták és m egm entették a Líbiai 
sivatagban eltűnt belga repülőgép utasait.
Rómából jelentik: A Líbiai sivatagban május 9-én 
reggel megtalálták az egy hete eltűnt belga repülő
gépet, amely a tripoliszi körrepülési versenyen 
eltévedt a sivatag fölött. A gép felkutatására kikül
dött repülőexpedíciót Tripolisz kormányzója, Balbo 
repülőtábornagy vezette. Nyolcvan kilométer szé
lességben kutatták már át a sivatagot, amikor végre 
szombaton reggel a gadameszi és murzuki bázis 
között megtalálták az eltűnt repülőgépet. A belga 
gép, mint kiderült, homokviharba került és kény
szerleszállást hajtott végre. Négy utasa azóta a 
legnagyobb gyötrelmeket állotta ki, mert a számum 
már napok óta tartott. Mind a négyen még életben 
vannak. A repülőgépet Hensez belga pilóta és 
Alders Vivienné francia pilótanő vezették s két 
utas is volt velük. A mentőexpedíció mind a né
gyüket Tripoliszba vitte.

Éhínség. Szörnyű éhínség fenyegeti a ben- 
gáliai tartomány lakosságát. India történetében még 
nem volt példa arra, hogy millió és millió ember 
ilyen rettenetes nélkülözéseknek nézzen elébe, mint 
most, amikor a bengáliai tartomány három milliós 
lakosságának sem élelme, sem ivóvize nincsen. 
Nyolc bengáliai kerületben — mintegy 6000 négy- 
zetmérföldes területen — több mint harminc hó
napja egyetlen csepp eső sem esett s bár a mon- 
szum-szelek évszaka már hetekkel ezelőtt megkez
dődött, a szelek ezúttal nem hoztak esőt, úgyhogy 
a lakosság a legnagyobb kétségbeeséssel várja a 
jövőt. A talaj teljesen kiszáradt, a kutak teljesen 
kiszikkadtak, a folyók medre kiapadt. Ivóvíz már 
alig van a falvakban s termés sem lesz az idén, 
úgyhogy három millió ember a legborzalmasabb 
szenvedéseknek néz elébe.

Stradivári* titka.
Évtizedeken, évszázadokon át foglalkoztatta 

Stradivari titka a költők, muzsikusok, tudósok, 
hangszerkészítők képzeletét. A cremonai hegedű- 
építőművészet, amely ez istenáldotta művész-mes
terember tehetségében oly csodálatos pompával vi
rágzott ki, Stradivari halála után váratlan hanyat
lásnak indult. Készültek még ő utána is kitűnő, sőt 
remek hangszerek Cremonában, de ezek a hang-

* Világhírű olasz hegedűkészitö, Cremona városá
ban. Egy-egy hegedűje ina is vagyont ér „Stradivárié
nak nevezik a „Stradivari" alkotta hegedűket.
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szerek nemhogy nem homályosították el a Stradi- 
váriusok hírnevét, hanem ezek mellett tűnt csak 
ki igazán Stradivari hangszereinek egyedülálló ér
téke, amely ma már egész vagyonokat jelentő vé
telárakban jut kézzelfogható kifejezésre.

Az emberek Stradivari csodálatos művészeté
ben a „csodát," a csoda emberileg érthető megfej
tését keresték. Nem akarták elhinni, hogy a Stra- 
diváriusok csupán alkotójuk elhivatottságának, te
remtőerejének, utolérhetetlen szakértelmének kö
szönhetik bámulatosan tökéletes szerkezetüket, felül
múlhatatlan szépségű hangjukat. Nem akarták el
hinni, hogy a Stradiváriusok csodája túl van az 
emberi értelem határain, hogy a csoda, magában 
az emberben, az emberi zsenialitásban rejlik.

Az emberek a csodák megfejtését, a titkok 
nyitját keresték. A költők mindennapos életében, 
a muzsikusok zenei tehetségében, a hangszerkészítők 
műhelyében, a tudósok hangszereinek felhasznált 
anyagaiban keresték Stradivári titkait és a titkok 
megfejtését. Hiábavaló volt minden. Stradivari liosz- 
szú életének kilencvenhárom eseményszegény 
esztendeje meglepetések nélkül, csupán a szor
gos munka jegyében folyt le. Kiváló muzsikus 
volt ugyan, valamennyi magakészítette hangszer 
művészi alkalmatosságát ömaga próbálta ki, de 
azokhoz az időkhöz mérten valami rendkívüli jelen
ség ebben sem volt. A műhelytitkokról is sorjában 
lehullott a lepel, előkerültek a pácok és lakkok re
ceptjei, amelyeket annakidején még maga Stradivári 
állított össze és őmaga írta le azokat utódai számára. 
És legvégül szétfoszlott a vörösfenyő legendája. 
Stradivari nem egy azóta kihalt fafajta anyagából 
készítette hangszereit, hanem csupa olyan anyagból, 
amely ma is cgytől-egyig rendelkezésre áll a mai 
hangszerkészítőknek.

Századunkban úgy látszott, hogy vége szakad 
már a csodakeresésnek, hogy megelégszünk a Stra- 
diváriusokban a „zseni" csodájával. De ime most 
Németországból érkezik megint a hír, hogy ezúttal 
a legszabatosabb tudomány, a mértan, az algebra, 
a matematika látott hozzá, hogy a Stradiváriusok tit
káról fellebbentse a fátyolt. Előkerültek a legpon
tosabb körzők és mércék, bonyolult képletek és 
arányszámok alakultak ki, végül kiderült, hogy az 
utolsó ízéig lemért Stradivárius vonalaiban ugyan
úgy érvényesül az „arany-szabály" mint a matema
tika tudományának sok más területén. A tudományos 
pontossággal részeire boncolt hangszert az elméle
tileg meghatározott méretek szerint újra lehet tehát 
alkotni és így az új Stradiváriusok egész sora ké
szülhet majd a műhelyekben.

Németország különféle városainak, Berlinnek, 
Majna-Frankfurtnak hegedükészítőműhelyeiben fo
lyik az elemző mérésnek és az újraalkotó utánzás
nak ez a kétségtelen eredményekkel kecsegtető 
munkája. A tudós mesterek egész sora rögzíti vo
nalrendszerekbe a Stradiváriusok tervrajzát és a 
tervrajzok alapján úgy készülnek az új hangszerek, 
hogy méretei a milliméter törtrészéig egyeznek az 
eredetivel. Valósággal Dürer Albert korának mérés
művészete éled újjá ezeknek a tudósmestereknek a

munkájában, a hangszerek újrakészítésében pedig 
Stradivari műhelymunkájának aggodalmas gondos
sága és pontossága.

Gyönyörű formájú, gyönyörű hangú hangsze
rek kerülnek is ki bőven ezekből a tudományos 
felkészültséggel dolgozó hangszerkészítő műhelyek
ből. Maga Stradivari ugyan egész életében nem 
készített két hajszálnyira egyforma hangszert. Min
den alkotása egy-egy „hangszeregyéniség." A mo
dern technika „vívmányai" azonban lehetővé tet
ték a hangszeregyéniségek megsokszorozását. Olya
nok ezek a hangszerek, mintha maga Stradivari 
készítette volna őket, bár sem nem jobbak, sem 
nem rosszabbak a Stradivari óta élt legkitűnőbb 
mesterek legkitűnőbb alkotásainál. De hiába olya
nok, mint a Stradiváriusok,— mégsem azok. Amint
hogy hiába méri le valaki Petőfi verseinek ütem
számát, új Petőfi verset a mérések alapján soha
sem fog írni...

Az én ünnepem.
írta: Raáb Mihály.

Születésnap délelőtt van.
Régóta így élem át:
Kirakom a fiókomat 
S annak emlék holmiját.
Van ott minden gondolható. 
Vas, bádog, szeg, üveg, cserép, 
S csak szívemben hordozható 
Értelemmel egy kis kép.
Isten tudja, honnan tévedt 
Fejembe ily gondolat!
Hogy egy földi pillantással 
Értékeljem holmimat.
A legdrágább holmik ezek 
Mik nálam régről maradtak,
De az áruházból értük 
Engem majdnem kidobtak.
Hiába is mutogattam 
Óraláncom, méltatva;
Hogy azt édesapám orosz 
Területen foglalta.
Az üvegcse, kölnivizes,
Régesrég nem illatos,
De az emlék, amit áraszt,
Óh, az emlék! aranyos.
Húsz év előtt beteg voltam, 
Nagyon beteg, halálos:
Ágyam felett virrasztott az 
Egyetlen, szép, jóságos.
Lázas voltam, fuldokoltam,
És ő mindent kitalált,
Fehér gyengéd kezeivel 
Leküzdötte a halált.
Van ott még sok apróságon 
Rettenetes esemény,
Amit nem lát csak az Isten,
S nem értékel más, csak én.
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A nagy detektív kiterjeszti működését.
Irta: Milgőma.

A nagy detektív, — miután a távoli és kö
zeli nyugaton — világsikert világsikerre halmo
zott: áttette^működése helyét — az ottani kormány 
kérésére — Bécsbe. A császárság restaurációjának 
kísérlete, a tyroli mozgolódások, a Németország
gal való egyesülés szükségességének minden nép- 
rétegben való hangoztatása, oly jelenségek voltak 
az osztrák kormány szemében, melyek a nagy de
tektív meghívását elodázhatatlanná tették. S csak
ugyan a nagy detektív úgyszólván megérkezése 
percétől kezdve napról-napra oly földalatti össze
esküvéseket, messzenyúló titkos szövetségeket lep
lezett le, melyek mindegyike a jelenlegi államha
talom ellen irányult.

A nagy detektivnek tehát igen sok dolga 
akadt s alig ért rá arra, hogy magánéletet éljen. 
Egy mongol szemű amerikai leány, Yvonne néha- 
néha megpróbálta ugyan felderíteni a pihenés rit
ka perceit, de nem sok belső üdülést hozott. A 
nagy detektív azonban fáradt volt elutasítani őt, 
vagy más öröm után nézni.

A nagy detektív jelen pillanatban a bécsi 
körút egyik fontos kanyarodójánál: a Schottentor- 
nál várt az egyik körúti villanyosra, egy kis üveg
házikó előtt. Ép dél volt s a nap a zenitről tűr
hetetlen erővel hajszolta le a hőséget az izzó asz
falton robotoló emberekre. A nagy detektivnek 
komoly oka volt arra, hogy épen az említett vil
lanyos kocsival utazzon, így ha bármily sokáig 
jött is, meg akarta várni, bár valósággal szédült 
már a hőségtől.

Oldalról közeledett valaki feléje — a nagy 
detektív nem fordult arra. Az illető azonban cél
tudatosan, kopogó lépésekkel pontosan az ő háta 
mögé ment s ott állott meg. „Úgy látszik árnyé
komban keres menedéket“ gondolta magában, mi
közben érezte nyúlt agyán a mögötte álló lény 
tekintetét. „Nő“ állapította meg. „Szűkös körül
mények között élő, kispolgári mentalitású, aki 
évek során át ránevelte magát arra, hogy minden 
apró lehetőséget kihasználjon, amit az élet potyán 
nyújt. E tekintetben való rutinja és céltudatossága 
bizonyítja, hogy nem fiatal. Tekintetének ereje 45-re 
mutat." Hátra akart fordulni, hogy megállapításait 
ellenőrizze, azonban feje megmozdításával épen 
szembe kapta a napot, teljes vadságában. Ez majd 
meg vakította, majd földre terítette őt. Mig egyen
súlyáért küzdött, úgy érezte, hogy a mögötte levő 
üvegfalú várakozó csarnok tetején cirádák, faragá
sok és dombormüvek keletkeznek, belőlük kacska- 
ringós csúcs nő ki . . .  róla imbolygó vonalmene
tek hullámoznak minden irány felé. Megtörésük, 
összetorlódásuk ritmusa addig, addig formálja a 
négyszögletű, kalickaszerű építményt, míg az át 
nem alakul egy kínai pagodává . . .

Ám ugyanebben a pillanatban egy gyászhin- 
tó vonul végig a körút aszfaltján. Négy méltóság
teljes fekete paripa, — strucctoll dísz leng fejük 
tetején. A koporsó teteje átlátszó, — üveg, —

mint egykor Hófehérkéé. Oldaláról aranybetük hir
detik: élt 25 évet. A halott benne: egy kínai le
ány. Sárga bőrén, szén fekete haján az enyészet 
még nem látszik. De milyen furcsa: megmereve
dett mandula szemét elfelejtették lezárni. S mi
lyen ismerős ez a holtra vált tekintet . . .!

„Csak nincs valami baja?“ szólal meg a 
mögötte álló nő.

„ El vakított egy pillanatra a túlerös napfény" 
hangzik a válasz. A pagoda, a gyászhintó cs Yvon
ne holtteste eltűnnek.

„Azt hittem clszédül, — egészen megijed
tem." A beszélő asszony 40 éves lehet, de 45-nek 
látszik. Külseje a nagy detektív láthatatlanban tett 
megállapításait igazolja. Arcának kendőzetlen volta, 
keztyűinek kopottsága, termetének mérete, hajszál
nyira olyan, amilyennek ö az előbb elképzelte. 
Mosolya finom. Bizonyára egy magasrangú hiva
talnok felesége.

„Engedje meg, hogy megköszönjem érdek
lődését és bemutatkozzam."

A nagy detektív, gyorsan hadarja el nevét. 
Nem lehet megérteni, — de végre jön a várva 
várt kocsi. Együtt szállnak be, egymás mellett 
kapnak ülőhelyet s együtt utaznak 45 egész percig. 
A végállomás Bécs egyik külvárosa. Egyiknek jobbra, 
a másiknak balra van dolga. De annak elvégzése 
után a kicsi város főterén véletlenül összetalálkoz
nak, ép abban a pillanatban, mikor a férfi autóba 
száll. Beinvitálja az asszonyt is. A belvárosig 
együtt jönnek. Ott a nő sósperecet vesz kisfiának. 
(A villanyosjegy árán! gondolja a férfi.)

Most már nem búcsúzom el mint ismeret
lentől!! Jöjjön fel hozzánk. Ismerje meg családo
mat. Uram és három fiam van! mondja az asz- 
szony elváláskor.

„E percben képtelenség, de lehetne holnap 
este?" hangzik a válasz.

„Holnap este egy előadásra megyekV“
„Szabad lenne nekem is?"
Notesz, ceruza, cím, időpont. Az eső mege

red, mindketten futva igyekeznek egymással ellen
tétes irányban levő céljaik felé.

** * /
A nagy detektív aznap este megmondta 

„Yvonne-nak," hogy nem akarja többet látni, mert 
nem bírja tovább nézni kifestett arcát, mestersé
ges vágású szemöldökét, mandula vágású szemét. 
Vásárolt egy csokor mezei virágot, azon legeltette 
tekintetét. A természet tiszta szép erői után vá
gyódott.

Másnap eszébe jutott tegnap tett ígérete s' 
hűségesen elment a megadott címre. A mi Keleti 
Pályaudvarunk környékének megfelelő, a külső 
Maria Hilfer Strassc egy kaszárnyájának bérbe
adott termében találta magát néhányszáz tagból 
álló közönség közepette, mint egy amateur színi 
előadás nézője. Jobbra tőle a tegnap megismert 
asszony. Azontúl annak gyermekei. Egyetlen isme
rős arcot sem tud felfedezni, semmiféle klikk vagy 
pártszerüség nem teszi egyöntetűvé az ittlévöket.
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De egy közös vonás talán mégis van rajtuk. Sen
ki sem gazdag ezek között.

Az ideiglenes színpad függönyének kékje 
szomorúan fakó. Színéről a római katakombák 
kopott falai jutnak eszébe. Azok a föld alatti fo
lyosók, hová az első keresztények rejtőztek el 
pogány üldözőik elöl. Itt tartották istentiszteletei
ket és itt is temetkeztek. A zenét szolgáltató fúvós 
és pengetös hangszerek között van egypár, amit 
nem ismer és sem a szavaló kórus, sem a tánchoz 
szavalt szövegek németjét nem érti. Nemcsak hang
zásuk érthetetlen, — nemcsak tartalmuk idegen —, 
de az egész hangulat, amit árasztanak borzonga
tóan ismeretlen.

Egy nagy színpadi mű következik. Az egyip
tomi „halottak könyve" egyes jeleneteinek színpadi 
ábrázolása. Ezt a „halottak könyvét" Ó-Egyiptom- 
ban sok ezer évvel ezelőtt írták s arról szól, hogy 
a halál után nehezen magáhoztérö halott lélek sze
retne a túlvilág királya, a napisten Ozirisz színe 
elé jutni.

Oda vezető útján más istenek vezetik öt, de 
Ozirisznek, — az egyiptomi főistennek, az ég ki
rályának, a nap istenének — kapuját csak akkor 
lépheti át, ha a feladott kérdésekre felelni tud.

A válaszokat az éppen elmúlt földi élet jó
ságai, erőfeszítései, éberségei sugalmazzák. Jaj an
nak a léleknek, aki egy kérdésre is nem tud vá
laszolni! Nem kerülhet a napisten elébe, sötét
ségben kell bolyongania!

Megrázó erővel szakadnak rá a hallgatók 
lelkére a feltett kérdések: szelíden, szilárdan, ébe
ren a megváltó válaszok. Egyszerű józanság és 
titkos szertartás eggyé fonódva remegteti meg azo
kat, akik követni tudják a 6 ezer év előtti ember 
útját, a halál kapuján túl úgy, ahogy az akkori sok- 
istenhívő egyiptomi költő elképzelte.

A nagy detektív feszeng, idegenül érzi ma
gát, s végül is magára eszmél. Mi értelme van 
annak, hogy ö itt ül s ezt a gyermekes játékot 
nézi, melyet a kereszténység kezdete, Krisztus szü
letése előtt írtak? Mi köze neki mindezekhez!!??

Villámként csap bele az elhatározás, hogy 
ezeket a régi dolgokat ő bizony nem fogja tovább 
nézni. Mint erősen földhözcsapott, jó gyártmányú 
gumilabda, hatalmas lendülettel ugrik fel s vil
lámgyorsan elrohan, az előadás kellő közepéről. 
Még a kapu előtt kitépi noteszából és összeszag
gatja a nő címét, nevét. Azonnal el is felejti, so
ha többé nem akarja őt látni, nehogy mégegyszer 
egy ilyen helyre kelljen miatta eljönnie. Ezután 
azonban 3 napig nem tud aludni. Bágyadt és szé
dül s mindig visszhangzanak a lelkében azok a 
kérdések, melyekre a halott lelkeknek felelniük kell 
ha nem akarnak sötétben maradni. De a vála
szokat csak akkor tudják megadni, ha földi éle
tükben minden erőfeszítést elkövettek a jó felé...

A negyedik reggel már az orvosnál van a 
részletes vizsgálat. „Nincs ennek a remek test
alkat egy porcikájának sem baja."

„Az idegek?"
„Tökéletes állapotban."

„Dehát mégis, honnét származnak ezek a 
tünetek?"

„Miután testi eredetűek" mosolyog valami 
különös mosollyal a professzor „megmagyarázásuk 
nem az én dolgom, hanem az öné. Hisz kettőnk 
között, ön a senki által ki nem kutatott rejtélyek 
megfejtője, — a nagy detektív — , nem pedig én!"

Barátságosan kezet szorít s elmerül a vára
kozó paciensek tengerében.

Mosolya csúfondárosan követi, bosszantja, 
ingerli a tökéletesnek, egészségesnek minősített 
nagy detektívet.

„Ennek az orvosnak az arcfintora, fogadok, 
hogy arra célzott, hogy szerelmes vagyok s abból 
származnak tüneteim... Ó ha tudná!"

Pontosan maga elé képzelte új ismerősét. 
Haja fakó, keze agyondolgozott, termete igazán 
nem karcsú, ruhája szegényes, alakja fáradt, ré
gies, arca tesvérekközött is 45-öt mutat, tehát ö- 
nála legalább 10—15 évvel idősebb. Nincs férfi, 
aki emiatt a nő miatt ne tudna aludni, aki emiatt 
járna őskori színpadi előadásokat nézi, modern 
katakombákba... Nem nem! Az orvos rossz nyo
mon van! Ha látná a szóbanforgó nőt, maga is 
elismerné, hogy ez az asszony nem lehet előidé
zője ekkora változásoknak!!

S ha mégis? De nem, mint asszony, hanem 
mint ember!

A nagy detektív detektívi vénája lázba jön. 
Mégegyszer maga elé képzeli a polgárias, szürke 
nő arcát s világosan látja, hogy abban időnként 
miként csillan fel valami csillagszerű tündöklés, 
pillanatokra. Azután elalszik megint.

Ez az első emberi arc, akiről ilyen világosan 
olvashatja le a benne rejlő két én váltakozását: a 
hétköznapi én és a magasabbrendű én megnyil
vánulásait. Az első emberi szempár, amelyik ha
csak ritkán is, hacsak futó villanásként is, de meg
csillogtatja az emberben lakó örökkévalóság szik
ráját. Azt a valamit aminek létezésében ő azért 
nem hitt eddig sohasem, mert nem tapasztalta, 
látta még semerre sem.

Eddig ö csak azt hitte, hogy az ember egy 
különleges fajta állat s működésének sikere azon 
alapult, hogy meg bírta találni, fel bírta fedezni min
den előkerülő esetben a mélységesen, az ügyesen 
elrejtett állati érzületet s az abból fakadó állati tet
teket le tudta leplezni.

Eddigi meggyőződése az volt, hogy a halál 
pillanatában az ember épúgy elpusztul teljes egészé
ben, mint az állat. Azt, hogy az ember. lehet va
lami, ami a halált túléli, ami nemesebbé formál
hatja még az állati ösztönöket is, eddig remélni 
sem tudta, mert felcsillanását senkiben sem vette 
észre.

De most megváltozott látóköre. Az öregedő 
asszony tekintete megtanította őt arra, hogy „más" 
is lakik az emberben az állaton kívül. S elhatá
rozta, hogy ezentúl nem csak az elrejtett állatot 
fogja az emberhen keresni, hanem ezt a „mást" is.

Hisz nincs is egy nagy detektivhez méltóbb 
feladat, mint keresni, kutatni és megtalálni a em
berben lakó azon magasabbrendű én-t, mely ké-
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pes legyőzni az állatot, mert az örökkévalóság rej
telmeit s erőit hordozza magában.

Szeme kigyullad, tüdeje tágul! Igen, detek- 
tivi működését ki fogja terjeszteni a halhatatlan 
emberi lélek megismerése is. Vizsla zsenijével rá 
fogja magát vetni annak felkutatására, ami az em
beren túléli a halált...

így f°gja szolgálni az emberiséget.

A bajtársi szerétéiről.
A mai kor embere részére szörnyűséges az a 

körülmény, ha egyedül van. Reménytelenkedik és 
mindenről lemond. Általában már érdemesnek se 
tartja, hogy törődjön az emberekkel és az emberek 
alkotásaival. Az egyedüllét minden nyomasztósága 
reája nehezül. Úgy érzi, hogy idegenné vált és kilö- 
ketett a világból. Fél, hogy abban az ürességben, 
abbán a kietlenségben, mely ráborul, elveszti ma
radék kitartását. Félelme mellett nem tartja érde
mesnek környezetvilága megértését s így nincs módja 
meggyőződni arról, hogy a világ nem lök ki senkit, 
hanem ő maga az, ki elidegenedett a világtól.

A mai ember lelki nyugtalansága általában 
épp abban leli magyarázatát, hogy a legtöbb ember 
nélkülözi a jó, meghitt, elég szeretettel, jó példával 
elöljáró bajtársakat. Ez egy holt pontja a jelen kor
beli ember életének. Igazság szerint azonban ez a 
pont igen helyénvaló. Annyira az, mint amennyire 
helyénvaló pl. minden fájdalomérzés. Az emberek 
nem tudnának megélni fájdalom nélkül. Fájdalom 
nélkül nem vennénk észre semminemű ellenállást. 
Akkor lesz nyilvánvaló, midőn fáj, hogy környezet
világunk a lelkünkre milyen hatással van. Az igazi 
érzéseket a lélekkel érezzük. Egyúttal felszólít a fáj
dalom, arra hogy mellőzzük azt, ami a fájdalmat 
előidézi. Fájdalom nélkül észre se vennénk, hogy 
környezetünkbe vagy bennünk valami nincs rend
ben, hogy van ott valami, amin változtatni kell. 
Minden fájdalom így beszél az emberhez: „Változ
nod kell."

Ha eme felszólításnak eleget teszünk, és a 
kívánt változtatást elvégezzük, akkor a fájdalom is 
megszűnik bennünk: az embertársaink iránti szere
tetünk, — azok iránt való megértésünk pedig erőre 
kap, — visszhangra talál! A lelki egyedüllét falai 
összeomolnak!

Igyekezzünk hát fájdalmaink megértésére, azok 
által kívánt változtatások elvégzésére s szeressük 
felebarátainkat, hogy ők is szerethessenek minket!

Hasznos tudnivalók.ses m
A méhész tavaszi és nyári teendői. Az

időjárás kedvezőre fordultával a kasok és kaptárok 
népe mindinkább szaporodik; egyúttal szaporodik 
viasz- és mézkészlete is. Amikor a család népe 
már túlságosan megsokasodott, a lakásban alig fér 
el, rajzásra készül. Eleinte heréket nevel, majd a 
lépek széleire anyabölcsőket épít, melyeket az anya

bepetéz. Ezekből a petékből kikelő ivadékokat ki
váló gonddal ápolják a dolgozók. Minél érettebb 
lesz az anyabölcsö, az öreg anya annál nyugtala
nabb, mintha érezné, hogy léte nincs biztonságban. 
Azért pártot gyűjt magának és népével valamely 
szép csendes, derült napon mint előraj elhagyja 
otthonát.

A kivonult raj rendszerint valamely közeli fa 
ágai közé telepedik. A méhész feladata mármost 
az, hogy egy jól kitisztított és méhfüvel (Melissa 
officinalis) megdörzsölt kasba a fa ágának meg- 
koppantásával a rajt befogja. Ekkor a kast lassan 
a földre borítja, s egyik széle alá kis háromélű fács- 
kát helyez, hogy a még kivülrekedt méhek könnyen 
a kasba találjanak. Ha kasban akarjuk tenyészteni 
a rajt, legjobb az estét bevárni és alkonyatkor ki
szemelt helyére állítani a kast. De lehet állandó 
helyére vinni azonnal is. Ha kaptárban szándéko
zunk a rajt elhelyezni, a kaptárt is alaposan ki 
kell tisztítani és 5—6 pár lépkezdéssel ellátott ke
retet belefüggeszteni. Ezután megvárjuk, míg be- 
alkonyodik és ekkor a kasba fogott rajt kissé meg
füstöljük és hígított mézzel megpermetezzük s 
mostmár a kast csúcsára állítjuk, kissé megzök
kentjük, hogy a méhek egy csomóba essenek össze 
és a kaptárra illesztett seprögaratba öntjük, melyből 
a raj szépen a kaptárba vonul és felhúzódik a ke
retekre. Ekkor az ablakot föltéve, reggelig háborí
tatlanul hagyjuk őket. antikoris aztán a szükséges 
rendezést elintézzük. Később, midőn már gyarap
szik a raj, egész mülépekkel beragasztott kereteket 
rakunk mindig két fiasitásos lép közé. Mindig any- 
nyi kerete legyen a kaptárnak, amennyit a méhek 
ellepnek. Az ablakot pedig a keretig kell tolni.

Aki a természetes rajokra várni nem akar, 
már május közepe előtt is műrajokat készíthet. Mű
rajt csak a legerősebb törzsekből a főhordás előtt, 
rendszerint a délelőtti órákban készíthetünk, amikor 
a legtöbb öreg méh kint jár. A müraj készítésének 
módja a következő: A kiszemelt erős család kere
teit szedjük ki a lépbakra és elsősorban az anyát 
keressük meg. A keretet, melyen az anyát megta
láljuk, hat érett fiasitásos léppel tehát olyannal, 
amely pár nap múlva kikelne és két mézesléppel, 
a rajtuk lévő méhekkel együtt, az evégböl elkészített 
üres kaptárba fiigesszük be. Hogy az anya ne le
gyen megakasztva a szaporításban, a lépek beag- 
gatásakor mindjárt mézeslépeket és műlépeket is 
osszunk be. Ezután a többi fiasitásos keretről sö- 
pörjünkamürajhoz meglehetős számú dolgozó méhct. 
Ezek amúgyis belső munkások, tehát megmaradnak 
a mürajnál. Míg a kint levő dolgozók amúgyis 
visszatérnének régi helyükre. Hogy a műrajnál levők 
vissza ne menjenek, ezért este hat óra tájban meg 
kell etetni a műrajt s elegendő vízről is kell gon
doskodni. A műraj akkor mondható sikerültnek, ha 
a kiegyenlítődés után anyacsaládjával egyenlő né
pességű.

Az öreg törzs kereteit rakjuk rendben vissza; 
ha a nép árvaságának tudatára jut, csakhamar több 
anyabölcsőt épít és van eset, hogy két hét múlva 
rajzik is. Ezt lehetőleg ne engedjük, mert csak 
gyenge családokat nyernénk. Ezért be sem várva
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a két hetet, már 8—9 nap elteltével, a két legszebb 
anyabölcsö kivételével a többit vágjuk ki. Ezeket anya
nevelésre, vagy müraj készítésre felhasználhatjuk.

Akinek már 5—6 családra menő méhészete 
van, annak célszerű gondoskodni arról, hogy az 
öreg, vagy kimerült anyákat kicserélje frissekkel, 
hogy az elanyátlanodási eset be ne következzék. 
Ezért fiatal tartalékanyákat kell készletben tartani. 
Erre a célra szolgálnak az 5—6 keretre készült 
kisebb kaptárok, melyeket anyanevelőknek nevezünk.

Ezeknek benépesitési módja az, hogy vala
mely népes család anyáját egy födött fiasífásos lép- 
pel, egy üres dolgozóssal és egy mézessel a lé- 
peken levő méhekkel együtt befüggesztjük a jól 
kitisztított anyanevelő kaptárba és még 2—3 lépröl 
dolgozókat is seprűnk hozzá, hogy elég népes ra- 
jocska legyen. Ez a kis rajocslta csakhamar anya- 
bölcsőket épít, melyek mindegyikével nyolc nap 
múlva, mikor az anyabölcsök már be vannak fedve, 
ugyanannyi anyanevelö kaptárt népesíthetünk be. 
Apróbb rajok is alkamasak az anyanevelő kaptárok 
benépesítésére. Amint a fiatal anyák az anyaneve
lőkben petézni kezdenek, a kis népecskéknek ki
építésére való lépkezdéssel ellátott kereteket kell 
adnunk.

Az így nevelt anyákat árva népek anyásítá- 
sára, öreg anyák kicserélésére és műrajkészítésre 
használhatjuk. Egyébként az anyanevelő-telepek 
szép dolgozós-lépeket is építenek; Hasításukkal pe
dig a gyengébb családokat erősíthetjük fel.

Fásítás. Nemcsak a Nagy Magyar Alföldön 
kell minden erőnk megfeszítésével a fásításhoz 
látnunk, Hazánk minden vidékén vannak még, 
sajnos, elég bőven olyan területek, amelyek most 
semmi hasznot sem hoznak s amelyek a fásításra 
felette alkalmasak.

Nedves, mélyen fekvő', patjk szélekre, vizes
árkok szélére, nedves rétek mentén való a nyárfa, 
különösen a kanadai nyárfa, amely mint furnérfa 
az asztalosiparban nagyon keresett. Az égerfát is, 
amelyet nemrég még értéktelen fának minősítettek, 
furnérnak keresik és jól megfizetik. A nedves te
rületen eddig annyira kedvelt és gyakran előforduló 
fűzfa e két előbbinek az érléke mögött messze 
elmarad. Kopár és száraz domboldalon, homokon, 
út-, árok- és töltés mentén az akác van helyén. 
Gyors növésű, korán értékesíthető. Kivált, ha nem 
várjuk be teljes kifejlődését, hanem már fiatal ko
rában karót faragunk belőle.

Kisebb terület befásításánál különösen latba 
esik egyrészt az, hogy mily gyorsan és mily áron 
értékesíthető a fa, míg természetesen tekintetbe 
kell vennünk azt is, hogy azon a vidéken, talajon, 
miféle fa díszük és fejlődik aránylag gyorsan.

Fagyelleni védekezés a zöldségeskertben.
Nálunk nem ritkán előforduló késői tavaszi fagyok 
a zöldségesben nagy kárt okozhatnak. Némileg 
azonban védekezhetünk ellenük. Elsősorban is min
dig annyi palántánk legyen a melegágyban, vagy 
legalább is éjjelre fagymentesen letakarva, hogy 
az esetleg elfagyottakat rögtön újakkal pótolhassuk. 
Szereti a kertész, ha minél előbb terem zöldsége, 
főzelékféléje, hiszen minél korábban hozhatja pi
acra, annál jobb árt érhet el. Ezért korai palán
táról gondoskodik. Néha aztán, ha különösen ked
vez az időjárás, oly buja s nagy lesz a palánta, 
hogy korábban kell kiültetnie, mintahogy eredeti
leg a kertész akarta és amint a kiültetés az idő
járás miatt ajánlatos volna. Ezért a gondos ker
tész mindig 2—3 ízben veti a palántának valót, 
hogy legyen miből pótolni azt, amit esetleg vala
mi baj — többnyire fagy ért.

A kiültetett palántát is védhetjük a fagy el
len. Mélyedésbe, sekély árokba ültetjük és amikor 
fagytól tartunk, a palánta fölé papírt rakunk, ame
lyet kétoldalt lefektetett karókkal rögzítünk le. 
Uborkát, babot, tököt, paprikát, stb. így védünk 
meg könnyen még 2—3 fokos hideg ellen is. A 
paradicsom köré papírzacskót illesztünk, amelyet 
földdel, kővel szintén lerögzítünk. Ahol sok száraz 
homok áll rendelkezésre, azzal is befedhetjük a 
fiatal zöldség-növényeket. Egy-két napig homok
kal fedve s aztán óvatosan kitakarva sem éri kár 
a zsenge növényeket. Ha szalmával takarjuk, na
gyon kell vigyáznunk a kitakarásnál, hogy el ne 
törjenek a fiatal palánták.

Figyelembe kell vennünk azt, hogy a fagy a 
talaj mentén a legerősebb, úgy, hogy még akkor 
is okozhat kárt a zöldségesben, amikor 1—1 */* 
méternyi magasban mérve, a hőmérő nem süllyed 
a fagypont alá s ezért a gyümölcsvirágban nem is 
esik kár. Ez a magyarázata annak is, hogy amíg 
az egyik zöldségesben nincsen fagykár, addig a 
közelben levő kissé mélyebben fekvő kertben a 
kényesebb fiatal palánták elfagynak. A zöldség
kertész a hőmérőjét tehát közvetlenül a talaj felett 
helyezze el.
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