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Havonta kétszer megjelenő szemle
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VII. évfolyam. 1936. július 15.

Életfogytig. . .  soha!

Életfogytig. . tovább már nem igen hallom, 
A testem még itt van, lelkem nem uralom: 
Életfogytig. . . hangzik bíró végső szava 
— Igaz, ez is egy szó, valamint, hogy, soha!

,  *  *
*

Életfogytig. . . lassan mindenkit feledni, 
Előbbi életből mindent eltemetni:
Életfogytig. . .  vágyni anya, hitves után,
Élve haldokolni s látni ezt önmagán, 
Életfogytig. . . hagyni el sok szép emléket, 
Összetörni minden gyermekkori képet, 
Életfogytig . . . fájjon, keserűn nevetni, 
Mindenkit és mindent, feledni szeretni.

Soha nem érezni szabadság mámorát, 
Cél nélkül számolni év, napot és órát, 
Soha nem hallani vigasztaló hangot, 
Cellában kivárni az utolsó napot,
Soha az életben nem látni egyebet, 
Mint égetőn vádló, lenéző szemeket.

Életfogytig. . .  tudni csak egyet melletted, 
Soha el nem hagyó Urad, istenedet.

M .  /.

Oldott kéve,
írta: Herczeg Ferenc.

„Mint oldott kéve széthull nemzetünké Ha 
Tompa bús jóslata nem teljesült még be, ha a 
magyarság nem tűnt még el végérvényesen a föld 
színéről, az bizony nem a kultúrnemzetek szolida
ritásának eredménye és nem a Népszövetség ér
deme, mert azoknak egyelőre csak arra van gond
juk, hogy a trianoni népirtó gépezet fennakadás 
nélkül végezhesse munkáját.

Külföldön majd mindenütt találkozunk már 
hazátlanná lett magyarok szétszórt rajaival. Nem 
szólva az U. S. A. régebbi telepeiről: Délameri- 
kában is folyton szaporodik a munkanélküliség és 
az utódállamok kormányainak zaklatása elől el
bujdosott magyarok száma. A kisantant-kormányok 
népességi statisztikájuk „javítása" érdekében rend
szeresen elősegítik a hatalmuk alá adott kisebbsé
geik kivándorlását és aki ezek közül egyszer le
rázta sarujáról az őshaza porát, az aztán igazán 
a világ árvája, mert a román és cseh diplomácia 
ugyan nem gondol vele többet.

A magyar állam, méltánylandó gazdasági 
okokból, egész Délamerikában csak egy követsé
get tart fenn. Tudomásunk szerint a Buenos-Ai
resben székelő Haydin Albert követ jeles diplo
mata és lelkes magyar ember, de a területnek, 
melyre a hatásköre kiterjed, körülbelül olyan a 
tengelyhossza, mintha a norvég Északi Foktól Af
rika közepéig terjedne, ilyen távolságokon elszórt 
kivándorlókat pedig halandó ember nem, csak ma
ga a jó Isten tudta kézben tartani.

Az utódállamok újabban a propagandájukkal 
valósággal rávetették magukat a délamerikai köz
véleményre. Ez érthető is, mert Délamerika a genfi
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Népszövetségben elég fontos szerepet visz, a Con- 
seil tizennégy tagállama között pillanatnyilag Ar
gentína, Chile és Ecuador bír szavazattal. A ta
pasztalatok, melyeket a kisantant-kormányok a 
marseillei királygyilkosság genfi tárgyalása alkal
mával szereztek, amikor oly sokat vártak és oly 
keveset értek el, kívánatossá tették, hogy jóbará
tokat toborozzanak maguknak a délamerikai tag
államok közül. Szaporították tehát a követségeiket 
és konzulátusaikat, francianyelvű hírlapot indítot
tak és összevásároltak egy csomó amerikai újsá
got. Ezeknek a diplomáciai- és sajtószerveknek 
legfőbb kötelességük, hogy a dunavölgyi helyzetre 
vonatkozóan azt hitessék el a tengerentúliakkal, 
ami Prágának és Bukarestnek kedves és hogy a 
magyar revíziós mozgalomnak, mint a világbéke 
ellen készülő merényletnek, veszett hírét költsék.

A nagy költségvetéssel dolgozó propagandára 
mi magyarok nem ' tudunk milliókat fölemésztő 
agitációval válaszolni; be kell érnünk azzal, hogy 
a védekezést ezen a fronton is a társadalomra 
hagyjuk. Szerencsére találkozott Buenos-Airesben 
egy magyar ember, aki i átran és okosan fölvette 
a harcot és már eddig is meglepően kedvező 
eredményeket ért el. Argentína fővárosában heten
ként háromszor megjelenik a „Délamerikai Ma- 
gyarság“ cimű lap; szerkesztője, Faragó Rezső, 
rászolgált, hogy a csonka országban tisztelettel és 
hálával emlékezzünk meg róla. A jelestollú és 
nagy energiájú hírlapíró a trianoni szerződés alá
írásának tizenhatodik évfordulóján pompásan szer
kesztett kiáltvánnyával „a los pueblos libres de 
América-val,“ fölhívta a szabad amerikai nemzetek 
figyelmét arra az embertelenségre és ostobaságra, 
amelyet a nagyhatalmak a trianoni szerződés ki
kényszerítésével elkövettek és a mai helyzet fenn
tartásával napról-napra újból elkövetnek. Ugyana
zok a hatalmak, amelyek kevés híján tűzbe és 
vérbe nem borították a világot egy félvad, rab
szolgatartó afrikai nép „szabadsága" védelmében.

Faragó Rezső kiáltványa meglepő hatást ért 
el: eddigi adatok szerint kétszáz argentínai, bra
zil, chile, paraguayi és uruguayi hírlap vette át 
teljes szövegében, a legmelegebb együttérzéssel 
kommentálva a magyar igazságért síkraszálló ki
áltványt. Ami újabb bizonyítéka annak, hogy az 
emberek, ha a saját eszük és szívük szavát kö
vetik, általában az igazság és tisztesség felé haj
lanak.

Mi sem természetesebb, minthogy a kisan- 
tant zsoldján élő lapok ádáz haraggal támadnak 
a kiáltványra és annak szerzőjére. A mi meggyő
ződésünk szerint azonban a revízió kérdésének 
minél szélesebb körökben való ismertetése és 
megvitatása magában véve haszonnal jár és ma
gyar érdek. Ebben az ügyben az igazság egészen 
a mi részünkön van, nekünk tehát nem szabad 
kerülnünk, sőt keresnünk kell a nyilvános harcot.

Most is hallani ugyan még azt a kancsal 
bölcseséget, hogy a revízió olyan dolog, amelyre 
mindig gondolni kell, de beszélni nem szabad ró
la. Ez a haszontalan kényelemszeretet, a tapintat 
mögé rejtőző tehetetlenség okoskodása. Hiszen, ha

revanche-háborút készítenénk elő, akkor csaku 
gyan ajánlatos volna a titkolódzás. Mi azonban, 
az igazság békés győzelmétől várjuk sorsunk jobb- 
rafordulását, ennek pedig elkerülhetetlen feltéte t: 
a világ közvéleményének felvilágosítása. Felvilágo
sítani, meggyőzni, megnyerni pedig hallgatással 
senkit sem lehet. A hallgatásunkkal az utódálh- 
mok érdekét szolgáljuk, mert magunk is meger->T 
sítjük azt a hazugságot, melyet propagandájuk o y 
buzgón terjeszt: hogy a Dunavölgyében rend Lg 
csend uralkodik, tehát semmiféle revízióra nincs 
szükség. Ha revíziót kívánunk — és van-e épe
szű magyar ember, aki nem kíván? — akkor be
szélnünk, panaszkodnunk, vádolnunk és bizonyí
tanunk kell, még ha meg is zavarjuk ezzel a 
csendesen emésztök nyugalmát. A népünk életéről 
van szó, nekünk tehát nem lehet nyugodtan és 
hidegvérűen viselkednünk. Mert bizony a magyar
ság életéről van szó!

Mi tehát köszöntjük a délamerikai revizio
nistákat! A buenos-airesi eset megint egyszer vilá
gosan bizonyítja, milyen hasznára tud lenni az 
igazságnak egyetlen ember is, ha hit és bátorság 
él a szívében. Ha a külföldi magyarok idegen 
földön ennyi buzgalommal készítik elő az igaz
ság győzelmét, akkor még valami szomorú hasz
nunk is van abból a lelketlenségből, amely szét
szórta őket a világban, mint oldott kévét.

Fejlődés és forma.
(Folytatás)

A görög kultúra teljességében, Rómában kez
dik az értelmesség korlátái közé szorítani az em
beri törvényeket. A jog az emberi értelmen ala
pul. A paragrafusok nem igen nézik az érzelme
ket, amelyek valamely tettet indokolnak. Az érte
lem könyörtelenül ítél, ha a tett káros a társada
lomra nézve. Az értelemmel azonban nem tudjuk 
a természeti erőket felfogni. A rómaiak már nem 
tudtak az istenek létezéséről, bár hatásukat még 
érezték. A bizonytalan tudatlanság babonás félelem
mel töltötte el őket. A halálon túli életről pedig 
már egyáltalán nem tudtak semmit. Mindenki az 
élet kiélvezésére gondolt. Senki sem törődött a 
másik élvezetével, mindenki maga akart élni. A 
görög-római kultúra az egész akkori világon el
terjedt. Indiától Britanniáig éreztette hatását. Min
den épület a szépség hirdetésére épült. Csupán a 
külsőségek voltak fontosak mindenben. Az oszlop
fő akantuszlevelei lefelé hajoltak, a föld felé. Eb
ben a hajlatban látjuk a földi élet felé való irányu
lást. Az istenek világa lealkonyult és az embei 
magára maradt. A keleti, indiai épületeknél a te
tőzet még ma is fölfelé kunkorodik. A khaldeus 
épületek tetején nyitott terraszok voltak. Az egyipto 
miak lapos tetőzetet építettek. A kúpalakú tető
zetet a görögök hozták divatba. A keresztény esz
me terjedésével érdekes, új tetőformával találko
zunk a római építészetben. A kerek boltozat az 
egyesítési szándékot árulja el. A Pantheont Ti- 
tus római császár építtette Kirsztus után 80- bán. A 
császár egyesíteni akarta birodalma népeit. A ró-
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mai polgárjogot minden nemzetségből valónak 
megadta. A Pantheonban minden nemzetség Iste
nének volt oltára. Még a zsidók „láthatatlan Iste
nének" is. A boltozat bura-formájából a kénysze
rítést is érezzük. Aki a boltozat burája alá kerül, 
nem szabadulhat alóla, míg fejével lyukat nem' 
tor rajta magának. Az egyesítés vallására nyuga
ton az önző Róma nyomta bélyegét, míg keleten 
Mohamed hirdette az egységet, kissé még jobban 
elzárva az őseredet tudatához vezető utat. Az új 
vallás alapja Mózes öt könyvében van letéve, a ko
ronát a krisztusi szeretet van hivatva rátenni. De 
ezt az emberiség most még nem tudja felfogni. 
Sem a rómaiak, sem a mohamedánok nem szere
tettel, hanem erőszakkal akarták egyesíteni az em
beriséget. Az eredményt látjuk.

Az egész emberiség a középkorban a hitben, 
keresett vigaszt az elvesztett tudásért. Aki nem a 
hittel, hanem a tudással élt, az boszorkány volt, 
varázsló: kivégezték. A hit templomai keskenyek 
és sötétek voltak. Boltíves ablakaikon a színes 
üveg csak nehezen engedte át a fényt. A szobrok 
is hosszúak voitak s kezüket gyengéden összetéve, 
imádkoztak. Az imádkozás formáit is érdekes meg
figyelni. Az ókorban állva, széttárt karokkal fogadták 
az Istent. A tudás szünésével az alázat egyre nő. 
A középkorban térdelve imádkoztak, kezek a mel
len voltak összetéve. Az újkorban teljesen össze
kulcsolva szorongunk és kérünk, könyörgünk Isten
hez, hogy legalább hinni engedjen még. A kétel
kedés már utolért. Nem éltető kételkedés, mert 
nem hozott új eszméket, csak a régieket döntötte 
romba.

A mohamedánok teljesen a keleti pompa 
élvezetének adták át magukat. A túlvilágot a jótet
tek jutalmául osztott, földiekhez hasonló kéjek él
vezetének hitték. Mohamed tanításai a földi gondol
kozás^ anyagias perzsiábán és Arábiában hódítot
ták meg az embereket. Az arabok az összes földi 
tudományokat szerették. Az arabokkal jött át Eu
rópába is a materializmus, az anyagiasság. Arab 
tudomány az algebra is, ami nem egyéb, mint a 
számok absztrahálása elvonásai. A világot is egy 
nagy lezárt gömb formájába tömöritették. Ennek 
a tükrözését látni mindenütt az arab építészet ku
poláiban, mely más szerkezetű mit a római boltozat

A földi tudományok Arábiából átjöttek a la
tin világba. Sok olyan_új tételt hoztak, amely el
lentétben áll a hittel, fcgy hívő léleknek tiltva volt 
kutatni az élet után. Áttörték tehát a hit burko
latát és belevetették magukat a világűrbe. Mert a 
világegyetem az ember részére egy ür lett. Az újkor 
embere már nem látja az érzékfeletti világerok te
vékenységét, csak a hatalmas űrben fénylő apró 
csillagokat tudja megfigyelni A renaissance épüle
tein már látjuk a kutatás nyomait jelentkezni. A 
merev égbenyúló tornyok helyett kerek kupolákat 
építettek.

A történelmi idők óta a hangadó kultúra a 
Földközi-tenger partja mentén vonult Nyugat felé. 
Az irodalom helyesebben a feljegyzett történelem 
útja Egyptomból veszi eredetét. Izrael népével át
kel a Vörös-tengeren és a Földközi-tenger nyugati

partjain vonulva érkezik Görögországba. Majd az 
Appenineken fekvő Róma veszi át a kultúra irányí
tását. A Földközi-tenger hullámai tovább vitték a 
kultúra hajóját a piraeneusi félszigetre, ahol a mo
hamedán arabok a középkorban híres iskolákat ala
pítottak. A renaissanceban a spanyolok és portu- 
gallok vették át a hatalmat. Mikor a kultúra Eu
rópában a Földközi-tenger sarkára ért, fedezte fel 
a spanyol Kolumbus Amerikát. A latin kultúra 
utolsó akkordja ez, melynek befejező hangja a 
francia rococótól Napóleon bukásáig zeng még, 
hogy aztán átadja a kultúra vezérfonalát az anglo- 
germán népnek.

A germánság a római kultúra idejében, mai 
időszámításunk kezdetével lépett először a történe
lem színpadára. Kultúrális vezetöszerepét azonban 
csak a renaissance végén kezdte átvenni. Az első 
technikai feltalálók a német eredetű hollandok vol
tak. Fizikusaik műszereket találtak fel, hogy ki
kutassák a természet titkait. Ekkor éltek a nagy 
fizikusok és csillagászok, akik korunk boncoló 
tudományának alapjait fektették le. A nyomdát is 
ebben a korban találta fel Guttenberg. A liberális 
szabad gondolkozás, a szabadságeszme szikrája 
először Hollandiában gyulladt lángra a kultúra 
zászlóját csavarták ki vele a spanyolok kezéből. 
A németalföldi kultúra idejében fejlődött ki a vá
rosi polgárság is. A polgári eszmék az építészetben 
is új formát teremtettek. A városokban kis családi 
házak épültek, melyek azt a nagy bizalmatlansá
got mutatják, mellyel az emberek a világba és 
főleg egymásra néztek.

Az első szociális forradalom Angliában volt 
Majdnem száz évvel előzte meg a franciákat. A 
szocializmus angol eredetű eszme. Az angol-ame
rikai szabadságharc adta meg a forradalmi jelszót 
Európának. Az amerikaiak építettek először tömeg
lakásokat. Az angol Stephenson találta fel a vo
natot. A grammofon, film és telefon mind angol ta
lálmány Newton és Darvin, korunk természettudo
mányának apostolai is angolok. A színdarabok még 
ma is Shakespeare drámái szerint épülnek. Az 
angol kultúra művészetébe már nem találkozunk 
közvetlen Istentől sugallt műalkotással. Teljesen a 
gyakorlatiasság, praktikusság uralja a formákat.

Napjainkban a bérkaszárnyákon látni az egyé
niség elfojtására irányuló akaratot. Mindent elgé- 
pesitenek. A modern templomok olyanok mint a 
gyárak, csak a füstölgő kémény hiányzik hozzájuk. 
Áz orvostudomány az embert is mint egy gépe
zetet állítja elénk. A szellemi életet zsákutcába te
relték az újkor kutató módszerei. Mert bár min
dent a legapróbb részletekig boncolgattak és rész
leteztek, a részletes jelenségek között elvesztették 
a mindenséget összefogó kapcsolatot. Goethe volt, 
az első hírnöke annak az új megismerési módnak- 
arnivel a világegyetemmel való összefüggés elvesz
tett tudatát ismét megszerezhetjük. Nem a bon
colás útján vezeti be az embert a természet is
meretébe, nem az egységet rombolja le, hanem 
egész képet ad a természet lényeiről, a természet
ről. Egy ősképre vezeti vissza a növényeket, meg
ismertetve a világot az őskép fogalmával. A Te-
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remtö akaratában már a teremtés előtt elképzelés 
formájában élt a kész növény, amint magából fejlő
dik, levelet, majd virágot hajt és magokat érlel. 
Ez a felfogás nincs nagyon ínyére az analitikus 
gondolkozáshoz szokott világnak. A múlt szá
zadban Goethe tudományos írásait még nem ér
tékelték, csak szépirodalmi művészetét ismerték el.
A nyugati embert azután Darvin örökléstana vég
kép megfosztotta isteni eredetétől. A majomtól való 
származás és a létért való küzdelem eszméje ször
nyű pusztítást visz véghez még ma is az emberek 
gondolkozásában. Ma már sikerült egy német tu
dósnak, dr Rudolf Steinernek, aki Goethe nyomain 
haladt, megdönteni a Darvini tantételt. Hasonló 
csak hasonlóból lehet, tehát szellemnek csak szel
lem lehet az őse. Az ember nem állat, így nem 
származhat állattól. Steiner szerint az ember a 
Teremtő tudatában őskép formájában megvolt már 
a teremtés kezdete óta. Mint ahogy egy órás nem 
ül neki terv nélkül, vaktában egy órát elkészíteni, 
hanem tudatában már előre ott van a kész óra ké
pe, éppen így él a Teremtő tudatában minden ős
kép. A tökéletes ember ősképe felé fejlődik az 
emberiség. A teremtésnél Isten az embert képmá
sára teremtette, ami azt jelenti, hogy alkotóvá. Az 
embernek tehát nem a létért való küzdelem a fela
data, hanem a tökéletes krisztusi szeretet elérése 
és fejlesztése. Ne a nemzetek és a fajok elsőbbsé
géért kiizdjünk, hanem az őskép megvalósításáért. 
Kivétel nélkül minden embernek módjában áll ön
magát fejleszteni és építeni. Aáég a legnyomorultabb 
körülmények között élő ember is részese lehet a 
nagy munkának, ha akarja.

Új forma hirdeti az építészetben a szellem 
hatalmát az anyag felett. Az új formájú építkezés 
Svájcban kezdődött és jelenleg csak ott és Hol
landiában tud még fejlődni, a gyűlölet gátolja a 
többi ország népeit az elevenség érzékelésében.

Aáint már mondtam, a megszilárdult szándék 
a forma. Azt próbáltam az építészetről szóló fej
tegetésemben kimutatni. Szándékainktól függ tehát 
testünknek formája is. Minden formában egy erköl
csi szándék testesül meg. A növényeknek, sőt az 
ásványoknak is van erkölcsük, amely szerint formá
lódnak. Amely növény vét a növekedés törvényei 
ellen, abból korcs növény fejlődik. Amely ember 
vét az emberiség erkölcsi törvényei ellen, az meg
betegszik. A betegség a véteknek természetes ha
tása. Vegyünk példának egy vétket és próbáljuk 
levezetni, milyen rombolást visz véghez az em
berben. Vegyük a hazugságot. Az igazság ellenté
tét ma félnek véteknek nyilvánítani, pedig a leg
elterjedtebb betegségnek, az idegességnek okozója.

A hazugságtól az ember elveszti a tiszta 
látását. Eltéved az élet útjain. A legrövidebb út 
azonban az egyenes út. A hazugok eltévednek az 
úton, útvesztőbe jutnak, belegabajodnak a hazugság 
pókhálójába, melynek az a tulajdonsága, hogy mi
nél mozgékonyabb benne valaki, annál szoro
sabbra fonódik köréje a háló. Egyik hazugság 
szüli a másikat. Szürke szemüvegen át nézve az 
egész világot szürkének látjuk. A hazudozó em
ber hazugnak lát mindent. A hazugság egy romboló

erő. Az ember bizalmatlan lesz tőle. Megcsaltnak 
és kifosztottnak érzi magát. Mindenkit megvet, de 
leginkább önmagát. Türelmetlen lesz. Semmi sem 
elég jó és elég szép neki. Minden izgatja. Nyug
talanságában tehát minden vágya, hogy önmagától 
szabaduljon. Keresi a szórakozást, csakhogy a lelki 
ismeret, vagy modern nyelven az idegesség elől me
neküljön. Soha még annyi ideges ember nem volt, 
mint manapság. Száz év előtt amikor még vallásos 
volt a nép, csak az úri osztálynál ismerték ezt a 
betegséget. Ma az idegesség már a falusi vidéken 
is elterjedt. Az idegesség egy lelki betegség, mi
után az ideg a léleknek az a műszere, amivel a 
külvilágot érzékelés útján a szellem öntudatába 
veszi. Tehát azáltal, hogy az ember valótlan dolgo
kat állít, valótlanságot visz gondolataiba is, ami
től az idegrendszere megzavarodik. Az ember kép
telen egy gondolatot elejétől a végéig becsületesen 
átgondolni. Telítve van öncsalással, s így őszinte 
emlékezése is egyre fogytán van. Életkedvét el
veszíti és semmi sem érdekli többé.

Egy régi német közmondás szerint az ördög 
csak azon az úton képes távozni, amelyiken jött. 
Ha zsákutcába kerültünk, vissza kell menni be- 
löle, hogy utunkat folytathassuk. Ha az idegesség 
ördögétől akarunk szabadulni vissza kell mennünk 
a hazugságból az igazság útjára. A hazugságnak 
köszönhető, hogy az emberiség elfeledte eredetét. 
Lassan elhomályosult az igaz valóság tudata. Most 
a ködös feledés fátyoléba burkoltan várja minden 
ember a szabadítót. A szabadítója pedig mindenki
nek a saját „én“-jében van. Az emberiség célja, 
hogy önmagából a tökéletes embert kiformálja, ki
fejlessze. A tökéletes ember pedig igaz szellemű, 
jóságos lelkű és szépen formált, egézséges testű. 
Minden ember a saját építője. Ha épületünkön 
valami hiba van, nem okolhatunk mást érte, csak 
magunkat. A Tízparancsolattal kezünkbe van adva 
az anyag is, mellyel mindenki egyénisége szerint 
építheti és formálhatja önmagát bölccsé, jóvá é: 
széppé.

Temetővé változtatta a tej jel-mézzel 
folyó Alsóborsodot a jégeső.
A múlt évi kecskeméti jégkatasztrófa volt 

ahhoz hasonlatos, ami most Alsóborsodban történt 
Amerre csak ellát a szem, borzalmasan lecsépelt 
letarolt, lepaskolt földeket lehet látni; amit hosszú 
hónapok verítékes munkája megteremtett, azt ne
gyedóra pergőtűzszerü jégverése teljesen elpusztí
totta. S a virágzó, gazdag termést Ígérő határban 
vad pusztulásnál, siralmas enyészetnél nincs egyéb

Huszonhárom alsóborsodi község határa ma 
egyetlen puszta sivatag, amelyet sár és iszap borít éí 
ebben a piszkos, bűzös masszában fonnyadtan, lekó 
kadtan fekszenek a tönkrevert kukorica, dohány 
répa, borsó és egyéb vetemények megsemmisíti 
százezrei. S a pokolbéli tájképhez hasonló vidékei 
mindenféle síró, jajveszékelő, tébolyult tekintettel 
maguk elé meredő földművesek és asszonyok. Sok 
még mindig értelmetlenül a kezében szorongatja a 
kaszanyelet... le se tette azóta, hogy a jégverés
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idején az aratást abbahagyta... Most már nem lesz 
mit aratnia... mindent learatott a szörnyű jégzivalar.

A  j é g  p e r g ö tü z k é n t i  i r tó z a to s  p u s z t í tá s a .

Elszomorodott kedvel, lesujtottan járjuk a 
tönkrevert vidéket, amely ennek az elemi csapá
sokkal nyolc év óta évről-évre sújtott vármegyének 
legszebb vidéke volt. Mintha holdbéli tájon járna 
az ember: mindenfelé halottá vált életek hevernek. 
Mindenfelé ágaiktól megfosztott, kérgeiktől lehán- 
tott gyümölcsfák, iszapba vert gabonakévék, sárba 
csépelt kukoricaszárak, rongyokká tépett dohány
levelek. A sárga gabonarengeteg helyén piszkos, 
kavargó áradat, amely a jégtől kicsépelt búza szá
rát hajtogatja.

Az árokban millió és millió gyümölcs: félig 
érett sárgabarack és alma, mellettük otrombán fel
fúvódott, oszlásnak induló háziállatok hevernek 
félig az iszapban. Az egyik dülőúton gazdátlan 
kocsi hever a sárban, a hozzátartozó két ló még a 
jégverés borzalmában megvadult és elmenekült és 
azóta sem találták meg. A sárral borított kaszálón 
nyulak holtteste hever tucatjával.

A k in e k  m in d e n e  m e g s e m m is ü lt .

A z  árokparton öreg gazda üldögél és mered
ten, letargikus kétségbeeséssel néz maga elé. Időn
ként megtörüli a szemét. Egész ruhája csupa sár 
és piszok. A jégkatasztrófa óta otthon sem volt... 
Itt ül éjjel-nappal az árok szélen és vár, vár, vár...

Csáti Juhász Barnabás a neve és Igricibe, 
való. Harminc hold földjének minden termését el
verte a jégverés pergőtüze s ő, akinek földjeit nyolc 
év óta következetesen meglátogatták az elemi csa
pások, most a legsötétebb kétségbeeséssel néz a 
bizonytalan sors elé.

— Az idén ki tudtam volna heverni a nyolc 
év csapásait, de most még nagyobb károm van, 
mint eddig összesen — mondja, vagy inkább sut
togja leverten. — A gabonámból egyetlen szem 
sem maradt, a többi terményemet is elpusztította 
az ítéletidő, a szőlőmnek csak a csonkja maradt, 
sőt még a házamnak valamennyi ablakát is ap
róra verte a jég.

Igriciben végigmegyünk a falu máskor virá
gos, zöldlombos főutcáján. A mai kép megdöbbentő! 
Csupa lehántott kérgű, lombját-gallyát vesztett fa 
mindenfelé, csupa iszap és sár, utcán, udvarokon, 
minden ablak beverve, a tetők megtépve, a temp
lom teteje megrongálva... Mintha ellenséges se
reg vonult volna el erre és kegyetlen bosszúszom- 
ját az ártatlan épületeken és növényzeten töltötte 
volna ki.

H u s z o n h á r o m  tö n k re v e r t  f a lu .

Hasonló kép fogad a többi faluban is, mind 
a huszonháromban. Gelej, Ernőd,,Mezőnyék, Mező- 
csát, Mályi, Kistokaj, Sajópéteri, Ónod, Hejőkereszt- 
tur, Hejőszalonta, Szakáid, Hejőbába, Hejőkür 
mind egy ellenséges hadsereg romboló pergőtü
zének szörnyű pusztítását viselik magukon. Az uta
kon a telefon- és sürgönydrótok le vannak szag

gatva, az oszlopok kidőlve s a sodronyok úgy te
kergőznek az úton, mintha akarattal, ravaszul he
lyezték volna el ott, kiszámított akadályul, hogy 
senki ott közlekedni ne tudjon.

A szőlőkben talán legsiralmasabb a pusztu
lás képe. Ezekben a szőlőkben, ahol \ tokajhegy- 
aljai borvidékhez tartozó nemes bort szüretelik, 
most csak torz, szánalmas csonkokat lehet látni, 
a jégkatasztrófa még a venyigéket is leverte a tö
kéről, sőt, sokhelyütt még a karókat is széthaso
gatta, elforgácsolta. A kis borházakat sok szőlőben 
a földdel tette egyenlővé a borzalmas erejű jég
verés. Itt volt az, hogy 55 dekás jégdarabokat mér
tek és ezek a szörnyű jégkalapácsok olyan meny- 
nyiségben zuhogtak alá, hogy a jégverés után még 
negyedóráig lapáttal lehetett hányni a rengeteg 
jeget... Itt semmi sem maradt épen s akárhán, 
fiatal fát izekké forgácsolt szét a jég irtózatos 
ereje— Jaj lett volna annak az embernek, akit ez 
a borzalmas égi pergőtűz a szabadban ér!

í t é le t id ő  H e jö p a p ib a n .

A jégzóna közepe Hejőpapi község volt, a 
Sajó síkságának egyik legbájosabb, leggazdagabb 
községe. Itt nem maradt ablak és háztető épen 
s a határban még a füvet is kiverte a jég. Ebben 
a faluban az idén egyetlen gazdának sem terem 
még annyi gabonája sem, amivel egy galamb csak 
egyetlen egyszer is jóllakhatik... Gazda és munkása 
egyaránt jajveszékelve, könnyes szemmel járják a 
határt és sírva szemlélik a borzalmas pusztulás 
vad képét.

Egy miskolci magánautó, amely a jégverés 
idején éppen Mezőcsátról volt visszatérőben, Igrici 
közelében pontosan a jégverés közepébe került. A 
szörnyű jégverés az autó valamennyi ablakát poz- 
dorjává verte, sőt annyira pusztított, hogy még a 
kocsi lakkozását is teljesen leverte. Az autót most 
úgy bámulják az emberek, mint a csodát...

M e g in d u l t  a  s e g é ly a k c ió .

Vitéz Borbély-Maczky Emil borsodi főispán 
szombat óta állandóan a jégkársujtotta vidéken tar
tózkodik és a szerencsétlen lakosság megsegítése 
iránt szükséges teendőket beszéli meg a járás ve
zetőségével. Az eddigi megállapítások, amelyek 
szerint mintegy hetvenezer hold föld termését pusz
tította el a jég, sajnos, nem bizonyultak valóság
nak, mert ennél jóval többet: hetvenötezer holdat 
tett földdel egyenlővé a borzalmas jégkatasztrófa. 
A kár meghaladja a tízmillió pengőt is és ebből 
biztosítás révén természetesen alig térül meg va
lami, mert csak az uradalmak termése volt előre
látóan bebiztosítva. A főispán sürgősen érintke
zésbe lépett a kormánnyal, hogy a borzalmas anyagi 
csapás enyhítésének módjait megbeszélje és a sú
lyosan sújtott lakosságot a legszükségesebbekkel el
láthassák.

Alsóborsod istenfélő népe kétségbeesetten 
várja a segítséget és nagy megpróbáltatása köze
pette is Istenbe vetett törhetetlen hittel reméli sor
sának jobbrafordulását.
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Éjszaka a Tiszán.
Irta: Pados Pál.

Megcsobbant, a víz.
Először halkan, aztán kétszer gyorsan egy

másután, a csendben élesen hallatszott a csattanás.
— Baksa, — vélte István, az öreg halász.
Nem feleltem, csak a víz irányába néztem,

a csendes víztükör megtörött és a csillagok képe 
vibrálni, remegni kezdett benne.

Este volt, csendes nyári este.
Az ég már sötétkékbe olvadt, millió és mil

lió csillag égett fent sziporkázva. AAessze nyuga
ton még halvány ezüstfehér csík világított, de las
san mindent beborított a sötétség.

Tűz mellett feküdtünk, ketten, István és én. 
Csendes szótalansággal bámultuk a lángok sze
szélyes, meglebbenö játékát és az árnyakat, ame
lyek ott kergetőztek a sötét fűzfák alatt. A tűz fe
lett remegett a levegő és benne az ezüstös levelek, 
a lelógó ágak végén, füst, fehér füst kanyargóit 
felfelé, bele a sötétségbe, az éjszakába.

Olyan jó volt ez a végtelen nagy csend és 
nyugalom, olyan messze volt most tőlem a város, 
az élet, a gond . . .

Már egy hete éltem itt, a Tiszán, az öreg 
halásznál, Istvánnál.

Véletlenül akadtunk össze, de hamar meg
barátkoztunk, már amennyire ilyen csendes, szó- 
talan emberrel barátságot lehet kötni, csak annyit 
tudtam róla, egyedül él, egész életét igy élte le 
füzesekben, Tiszán, ladikban. Szívesen fogadott, 
bár idegen voltam, azelőtt soha nem ismertük 
egymást . . .  és talán többet nem is találkozunk, 
soha . . .

.— Hajnalban kimegyek, pendelyhálóval . . .
Ezt megint István mondta, de csak ennyit, 

mert István olyan hallgatag, magának élő ember 
volt, a beszéd talán nehezére is esett. Tudom, a 
halászok mind csendesek, szótalanok, de István 
hallgatása még nekem is feltűnt.

Istvánra néztem.
Az arca nyugodt, békés. Haja, lelógó baju

sza már fehér. Háta hajlott. De a karja még erős, 
inas. De a szemében, mintha valami mély szomo
rúság hallgatna . . .

Megszólaltam.
— Mondja István, nem rossz igy mindig e- 

gyedül, igy magánosán . . .
— Megszoktam már fiatalúr . . .
A hangja csendes volt, nyugodt, fel se pil

lantott. csak nézett tovább a tűzbe és úgy foly
tatta:

— Hívtak már bandába, Stein úr, a vezsenyi 
halászgazda. Mondta, hogy jól megfizetne. Dehát én 
nem megyek mégse. Többet ér nekem a magam 
szabadsága. Nem adnám én azt semmiért sem . . .

— Régóta él így? . . .
István gondolkozott egy keveset, amíg ki

számolta:
— Most nyáron lesz hamincnyolc esztendeje..
Micsoda idő, egész belecsodálkoztam. Iste

nem, ilyen sokáig igy egyedül . . .

— És nincs senkije se? . . .
— Nincs . . .
A felelet élesen,szinte durván csattant. Vis/.- 

szautasitás, tiltakozás volt benne, gondoltam talán 
megbántottam.

— István, ne haragudjék, csak úgy kérdez
tem . . .

— No no, — felelte.
Újra csend lett.
Messziről madár rikoltozoit, későn járó, éj

szakai halászmadár. Panaszos hang szállt a viz 
felett, beleütődött a túloldali partba, onnan hal
latszott vissza, megszázszorodva. Aztán elhalt a 
hang . . . .

István pipát vett elő, lassan rátömött, a tüz- 
ből parazsat vett ki, csak úgy a kezével, rágyúj
tott és bele fújta a füstöt az éjszakába, a sötétbe.

Megszólalt, először lassan, vontatottan:
— Nem voltam én mindig halász... Apám 

se volt az... A mi családunkból senki... Huszon- 
négyéves koromig falun éltem. Otthon... Régen 
volt...

Szívta a pipát csendesen.
— Parasztlegény voltam, — folytatta, hogy 

egy darabig hallgatott, — ketten éltünk együtt, a 
bátyámmal, Jánosnak hívták... János... Apánk, a- 
nyánk korán meghalt, hát csak ketten gazdálkod
tunk Tizenhét hold volt a főd, kettőnké, meg 
szőlő, rét, ház, jószág... Jól éltünk, békességben, 
szerettük egymást...

Megfordultam, hanyatt, kezemet fejem aló 
téve, néztem a csillagokat. Hogy égtek, hogy re
megtek...

István sóhajtott:
— Békébe éltünk egy darabig. Aztán... Tud

ja fiatalúr, nehéz ezekről beszélni, régen is volt, 
meg aztán másért is... Dehát csak mondom... Én 
huszonnégy éves voltam, a bátyám, János, hu
szonhat... Legénysorban voltunk, de jól benne 
falun ugyancsak megházasodik az ember ennyi 
idős korában... Nekünk is kellett volna az asz- 
szony, mert hogy egyedül éltünk. A gazdaság meg 
asszony nélkül csak bajos. Iszen, főzni csak meg
főztünk, ami kis ruhavarrás akadt, megcsináltat
tuk. De mégis... Asszony csak asszony...

Megint elhallgatott, gondolkozott, mintha csak 
az emlékei között keresett volna, az arca még 
szomorúbb lett, még fájdalmasabb.

— Volt a faluban egy kis árvaleány, Esz
ternek hívták, Hajdú Eszter... Olyan szegény, csi- 
lédsorban élő leánygyerek. Hol itt szolgált, hol 
ott. De szép volt, olyan akár a rózsa. Néha be
széltünk egymással, nem sokat, pár szót csak 
Már ahogy az falun szokás... Én megszerettem 
leányt, azt hittem ö is engem. Mert hogy kedvt s 
volt hozzám, mindig. Arra gondoltam, elveszem. 
Azon a nyáron, amikor mindez történt, Eszter ne: i 
messze lakott tőlünk, talán a harmadik házba , 
ott szolgált. Hát csak gyakran találkoztunk. Egz 
szombat estén, ahogy végeztem, nem mentem I 
hozzá mindjárt, az udvaron szöszmötöltem, Jáno , 
a bátyám, készülődött valahová. Jól van, gondol
tam magamban, így van ez rendjén, nősüljön meg
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ő is. Nyilván leányosházlioz megy... El is indult, 
de nekem oda se köszönt. Ezen elgondolkoztam’. 
Csak nem haragszik talán?... De csakugyan, mint
ha az utóbbi időben szótalanabb lett volna... De 
mi lehet a baja?... Ezen gondolkoztam, ahogy 
Eszterhez mentem, még az úton is. Odaértem. Á 
kerítésnek támaszkodva állt ott János, a másik ol
dalon meg Eszter. Beszélgettek. Megálltam, nem 
hogy hallgatózzak, csak egyszerre, az Isten se 
tudná miért, még az erőm is elhagyott, csak áll
tam.

— Hallod-e, — mondta a bátyám a leány
nak — most már elég sokat gondoltam a dolog
ra, neked is volt időd, felelhetnél, hozzám jössz-e?."..

A leány halkan válaszolta:
— De István...
— Hát aztán, — hallatszott a bátyám hang

ja, — vagy én, vagy ö. válassz...
— Ugyan János, ne légy már ilyen, tudod 

jól, hogy szeretlek, de István szegény...
így felelt néki Eszter...
Én csendesen megfordultam, mentem egye

nest haza. Akkor már tudtam, mit csinálok, hogy 
mit kell csinálnom, hogy megölöm Jánost...

Hosszú csend szakadt reánk.
A tűz pislogva égett, István dobott rá két 

darab fát, a felragyogó és megint visszahulló szik
raesőben olyan különös, olyan szomorú volt az 
arca...

— Azon az éjszakán nem aludtam el, — 
folytatta István, — vártam a bátyámra. Éjfél után 
jött haza. Jókedvűen, dudorászva. Bent aludtunk 
a szobába, együtt. Meggyujtotta a lámpát és oda
szólt nekem:

— Pista...
Nem feleltem, harag és bosszú fojtogatta a 

torkomat. Még egyszer szólt, oda is jött az ágyam
hoz, éreztem, hogy föléin hajol, én megszorítottam 
kezemben a kisbabát, de úgy tettem, mintha alud
nék. János aztán elfújfa a lámpát, lefeküdt. Én 
vártam. Egy darabig csak forgolódott. Aztán csend 
lett. Elaludt. Én felkeltem. Odamentem az ágyá
hoz. Néztem rá... Eszembe jutott sok minden, a 
gyermekkorunk, az életünk, az anyám is... De 
csak szorítottam a baltát... Megölöm, gondoltam 
magamban, megölöm..; Megmozdult János, meg
roppantak az ágydeszkák. Jaj, ha most felébred... 
már emeltem a kezemet, amikor megszólalt, hal
kan álmában:

Eszter...
Ennek a névnek a felcsendülése magamhoz 

térített. Győzelmes lett bennem a jobbik ember...
Leengedtem a kezemet, elfordultam és ki

mentem a szobából, ki a házból, az udvarból, a 
faluból...

Hallgattam Istvánt, ahogy csendesen, szinte 
csak önmagának elmondta ezt, lehunytam a sze
memet, eltűnt az ég millió csillaga és már így 
csukott szemmel hallottam még, ahogy az öreg 
halász beszél, de most még lassabban, egész hal
kan:

— Azóta nem láttam őket... még feléjük se 
mentem. De azért tudtam róluk... Volt egy kisle

ányuk, Eszter, meg egy fiúk, István... Aztán a 
bátyám meghalt, én haza mehettem volna,... de 
minek... minek?...

A hangja elveszett a végtelen nagy csendben, 
az ég lassan megváltozott, most már keleten lett 
ezüstös, valahol, nagyon messze már hajnalodott.

Hallgattunk.
A tűz pislákolt, hamvadozott. A réten tücskök 

zenéltek, talán üdvözlőt a hajnal elé...

Bihari kesergőj'ét muzsikálja 
a margitszigeti Bodor-kút orgonája.

Az Edinburg Revview angol újság 1825 júliusi 
számában érdekes tudósítás jelent meg Magyar- 
országról.

„Bécsben úgy beszélnek a magyarokról, hogy 
ázsiai módon elmaradottak, mert élhetetlenek és 
nincs hajlamuk a technikai tudományokhoz. Én 
lent jártam Erdélyben, ahol megismertem a cso
dálatos székely népet. Valamennyien fúró-faragó 
ezermesterek, született mechanikusok és feltalálók. 
Láttam egy székely gazdalegényt, aki olyan ördön- 
gös járművet szerkesztett, amely két kerékből áll. 
A masina közepén van a nyeregszerű ülés, ha erre 
ráül az ember és meglöki magát, úgy szalad, mint 
a szélvész. De ez még semmi. Megismertein egy 
negyven év körüli Bodor Péter nevű ezermestert, 
aki húszéves korában bejárta az erdélyi mágnás
kastélyokat, azokban órákat, malmokat, különféle 
gazdasági.eszközöket és gépeket szerkesztett. Csak
hamar akkora híre kelt, hogy pár év múlva reá 
bízták a marosvásárhelyi nagy híd építését. Ez a 
harmincnégy öl hosszú és négy öl széles híd a 
legnépesebb erdélyi országút forgalmát bonyolítja 
le, s arról nevezetes, hogy egyetlen darab vasszeg 
sincs benne. Később beleépítette a vásárhelyi temp
lom tornyába a nyolcvan méteres lépcsőt, de köz
ben olyan prést is szerkesztett, amely tízforintos 
bankókit hullat ki magából, ha valaki rálép a 
műhely küszöbén lévő láthatatlan nyomógombra. 
A bankó a -küszöb alatti présből a pincébe hul
lott, — bár Bodor Péternek nem kellett a pénz, 
mert mint később kiderült, ő csak a dicsőségért 
dolgozott. Érdekes, hogy ily módon Bodor Péter 
vendégei — közöttük a városi főbíró is — a fur
fangos feltaláló cinkostársai lettek. Marosvásárhely 
főterén a legutóbbi időkig a vároldalból odaveze
tett vízzel telt kút állott. A kút süllyedni kezdett 
és a városi magisztrátus Bodor Pétert bízta meg 
az új kút elkészítésével. Ez a székely fúró-faragó 
ember épített is egy háromezer veder vizet tartal
mazó gyüjtömedencét, középső terraszán hat fara
gott oszlopon álló, templomszerü kupola volt, amely 
belsejében rejtette el annak csodálatos, zenélő szer
kezetét. A török muzsika hat óránként szólal meg, 
olyan erős hangon, hogy tízkilométeres körzetben 
is tisztán hallani a hangját.“

A margitszigeti sziklakért közepén a napok
ban avatták fel a marosvásárhelyi Bodor-kút hű 
mását. A kutat — mint már megírta az Új Ma
gyarság — Pál Andor marosvásárhelyi születésű 
gépészmérnök rekonstruálta, Jankó Gyula festőmü-
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vész segítségével. A Bodor-kútról eddig nem so
kat hallottunk, de amint a fentebbi sorokból kitű
nik, már 1825-ben csodájára jártak az emberek. 
A kút felavatása után Pál Andor az alábbiakat 
mondotta a kút eredetéről és Bodor Péter erdélyi 
ezermester életéről:

A trianoni békeszerződés folytán a régi Er
dély emlékei mindjobban és jobban elhal ványod- 
nak a csonkaország lakói előtt. Talán csak azok 
tartják még ébren a szóban és írásban fennmaradt 
emlékeket, akik fiatal korukat Erdély bércei között 
töltötték. Sokan vagyunk a Csonkaországban, akik 
a régi Magyarország jelenleg megszállt területén 
levő városaiból és vidékeiről származunk és gon
dolom, a mi kötelességünk, hogy egy-egy kultúr
történeti emlék felelevenítésével szolgáljunk régi 
hazánknak. Nagy és nemes munkát végez mindenki, 
aki elveszett szülőföldjéről valami érdekeset tud és 
azt nem rejti asztalfiókba, hanem megpróbálja köz
kinccsé tenni. Mennyi, de mennyi magyar zsenit 
rejtegetett az évszázadokba vesző magyar múlt és 
magyar történelem. Hány csiszolatlan gyémántot 
találunk olykor, öreg levéltárak mélyén kutatva, 
melyeket lassan belepett a feledés hamurétege. 
Ettől az elgondolástól vezetve kutattam fel szülő
városom egyik legtehetségesebb emberének — Bodor 
Péteriek múltját, akit méltán helyezhetünk a tudós 
professzor Hatvani vagy Kempelen Farkas mellé. 
Munkásságának koronája a XIX. század elején fel
állított marosvásárhelyi muzsikáló közkút volt, a- 
melynek zenélő szerkezete huszonöt éven keresz
tül szórakoztatta a város közönségét. Az általa 
készített közkút 1911 őszéig állott a város piacán, 
akkor a város lebontatta és csak a gernyeszegi 
Teleki-levéltárban találtam meg a kút rekonstruálá
sára szükséges adatokat.
K i  v o lt  B o d o r  P é te r ,  a  s z é k e ly  L e o n a rd o  d a  V inci.

— Úgy Bodor Péter egyéniségét, mint az 
általa készített kút lényegét legendaszerü homály 
fedi, mert Bodor Péter minden, a szerkezetre vo
natkozó adatot megsemmisített, önmagával meg
hasonulva fejezte be életét marosvásárhelyi magá
nyában. Már születése is az erdélyi havasok bi
zonytalanságába vész, hiszen okmányszerűen bizo
nyított adatok hiányában még a legmesszebbmenő 
kutatások ellenére is lehetetlen kideríteni szárma
zását. Állítólag a régi Marosszék Erdöszentgyörgy 
nevű községében született 1788-ban, de lehet az 
is, hogy tíz évvel korábban, 1778-ban látta meg a 
napvilágot „időkora jeles gépészeinek legkiválóbb- 
ja.“ Bodor Péter a kis erdélyi iskola fapadjai kö
zött tanulta meg az írásvetés mesterségét, később 
apja asztalosmesterhez adta inasnak. Nyugtalan 
lelke már akkor sem tudott a kiszabott munka
órákhoz igazodni és gyakran eltűnt a műhelyből, 
amiért sok verést kapott. Egyszer, mikor a farak
tárban felgyűlt gyaluforgácsot eltakarították, a sze
mét alatt remekül faragott templomi oltárt és egy 
csodálatos szerkezetű "malomgépet találtak. Kide
rült, hogy a kis Péter faragta egyszerű fabicskájá
val, a legkeményebb tölgyfát is. A mester nem 
csodálkozott Bodor Péter leleményességén, mert

a székely mindig fúró-faragó-fajta^ volt s már i?. 
erdélyi gyermekek is saját eszük után indulva hoz
ták létre érdekes játékaikat. Bodor Péter hamar 
otthagyta az asztalosmühelyt, kitanulta az órás
mesterséget, számos faliórát készített, s lassan fel
keltette a vidék érdeklődését is. Az erdélyi mág
nások rájöttek különleges tehetségére és 1806-ban 
a bécsi politechnikumra küldték tanulni. Bodor 
életét ettőlfogva meglehetős homály takarja. A na
póleoni háborúk izgalmai közepette külföldön há
nyódott, bejárta Ausztriát és Németországot, sőt 
állítólag Hollandiában is megfordult. 1815 júliusá
ban Bethlen Lajos gróf kerlesi kastélyában tartóz
kodott, de a főúri levéltárak adatai szerint, hétröl- 
hétre változtatta lakását. De az emberek mégis 
versenyeztek Bodor Péterért, s Czóbel Lajosnál 
kastélyt, gazdasági épületeket és malmokat épített 
és saját bemondása szerint 1818-ban „ötezer rénus 
forint készpénzt gyűjtöttem össze aranyban, ezüst
ben s Kolozsvárott ezenkívül kétezer rénus forin
tom volt kiadva interesre (kamat). Kaptam pedig 
e pénzeket orgona tsinálásért, vízimesterségemért, 
mechanikai, muzsikai, építési és útcsináló mester
ségeimért."

— 1818-ban Marosvásárhelyen telepedett le 
a franciskánus barátok birtokában lévő piactéri 
házban. Ekkor már nevezetes férfiú volt. A városi 
magisztrátus, városi „geométerré" nevezte ki és 
ekkor alkotta — 1821-ben — a híres marosvásár
helyi fahidat. Sok s változatos munkáit eredetiség, 
szolid, tartós megépítés és meglepő találékonyság 
jellemezte. Ő készítette el a Poklos patak szabályo
zását, továbbá az ezzel kapcsolatos város- és utca
rendezést is. 1820-tól 1822-ig épült Marosvásár
hely piacán a híres Bodor-féle zenélökút, amely
nek technikai megoldása még a távoli Angliából 
is sok vendéget hozott a városnak. A kút nemcsak 
a város történetében, hanem az egész európai kul- 
túrtörténelemben is maradandó emléket biztosított 
a tragikus életű Bodor Péternek, aki később sze
rencsétlen dolgokba bonyolódott s szomorúan fe
jezte be életét.

A drágakő.-
(Igaz történet.)

Olaszország évszázadokon keresztül központ
ja volt a művészetnek. Festők, szobrászok, építé
szek, költők és muzsikusok nagy számban szület
tek sok nemzedéken át az olasz ég alatt. Egymást 
csiszolták, fejlesztették, tanították s evvel nem 
csak mind magasabbra emelték a művészetet, — 
hanem mind nagyobb körben szereztek a nagy 
közönség között lelkes híveket és megértő bará
tokat a művészet számára.

így nagyon sok szép alkotás termett és őriz
tetett meg Olaszországban s ma is, minden kis 
istenhátamögötti olasz faluban találni gyönyörű 
épület részt, csodálatos képet vagy szobrot.

A kora olasz festészet nagy volt a szelíd 
angyalcsapatok, az áhítatos égi jelenések megfes
tésében. E korbeli festők közül egyik legneveze
tesebb, egy domonkos rendi barát: Fra Angelicó.
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0  az égi angyalok képeit, nem elképzelés szerint 
festette, hanem valóság után, mert áhítatos szent 
életet élvén, megjelentek neki a magasabb lények,
— helyesebben: megtisztult lelke szemével látta 
őket, kik előttünk, közönséges emberek előtt el 
vannak rejtve.

A teljesen naggyá kifejlett, érett olasz festé
szet három legnagyobb művelője: Michel Angelo,
— Rafael — és Lionardo da Vinci. Az első: 
Michel Angelo, az ember küzködését, erőfeszíté
sét} rettenetes elhagyatottságát, Isten után való 
vágyódását megrázó erővel ábrázolta. Ő a sors
harc festője.

A másik: Rafael, a világ leghíresebb Mária 
képeit festette meg. (Ezeket olaszosan Madonna 
képeknek szokás nevezni). Képei a béke, a nyu
galom, a bölcseség, a kiegyensúlyozottság szép
séges, boldogító sugárzását árasztják. Ö az erköl
csi győzelem: — a jóságból fakadó boldogító 
béke festője.

Leonardo da Vinci a környező világ hűséges 
pontos megfigyelését vetítette vászonra. A Teremtő 
Isten munkájának hűséges ábrázolója volt. Nem 
csak nagy művész, hanem nagy tudós, gépész és 
feltaláló is.

A művészettörténelemnek nevezett tudomány, 
nemcsak a művészeknek életrajzával, hanem az 
egyes művek (műalkotások) történetével s általá
ban a művészetek titkaival és rejtelmeivel foglal
kozik.

Olaszországban a művészetekkel együtt, a 
müvészettörténelem is naggyá fejlett.

Legutóbbi olaszországi utazásom alatt egy 
igen jeles olasz művészettörténésszel ismerkedtem 
meg. Az ő vezetése és útmutatása mellett jártuk 
be feleségemmel néhány olasz város múzeumait.

Halk szavú, csöndes mosolyú, szerény mo
dorú ember volt a művészetek nagy tudósa s jó
ízű nevetéssel hallgatta feleségem és köztem lefo
lyó vitatkozásokat, arról a kérdésről, hogy az olasz 
szépségrengetegben, melyik festő képei a legtö
kéletesebbek?

Feleségem: Fra Angeliconak adta a pálmát. 
A barát festő, szelíd örömei s a túlvilág levegő
jét árasztó angyal karai, mélységesen áthatották 
női szívét s mindennél szebbnek találta őket.

Én Michel Angeloban láttam a csúcspontot 
s azt mondtam, soha senki még olyan szívettépő 
erővel nem tudta elénk tárni azt a nagy harcot, 
mely mindnyájunkban végbemegy, kik emberek 
vagyunk, — azt a nagy harcot, mit a bennünk 
lakozó magasabbik én, — az isteni, örök értékek 
iránt való ragaszkodástól és vágyódástól áthatott 
én, — vív alacsonyabb természetünk fájdalmaival, 
gátjaival, bűneivel.

Mindketten szerettük volna tudni: feleségem 
is, én is, hogy a nagy tudós melyikünknek ad 
igazat? Kit lát nagyobbnak: Fra Angelikót vagy 
Michel Angelót? De utolsó napig nem mertük ezt 
megkérdezni tőle. Utolsó közös vacsoránkon fele
ségem összeszedte bátorságát és igy szólt hozzá 
tréfás hangon:

— Utolsó este vagyunk ma együtt, legyen a 
bíránk mester? Végighallgatta „művészeti" vitat
kozásainkat. mondja meg melyikünknek volt igaza? 
ítéletében mindketten megnyugszunk, s szivünk 
békével fog eltelni. . . Míg így!!!, — s fenyegető 
mosollyal emelte felém szalvétáját, mintha felém 
akarná dobni.

— Hogy melyiküknek van igaza? minkettő- 
jíiknek!

— Mindkettőnknek?? Az nem lehet!
— De igen! Az Önök ízléséből és vélemé

nyéből koruk és nemük beszél: a viruló női fi
atalság és az érett férfiasság. Mindkettőnek meg
van a maga jogosultsága, tehát mindkettőnek 
igaza van. Ha nézeteik áthidalhatatlanok is, mint 
ahogy a víz és tűz sem egyesülhetnek, mégis je
lentőségben s igazságban egyenrangúak, épúgy 
mint a víz és tűz is azok.

— Ügyes ember! Ravasz bíró!
— Csöppet sem! Szent igaz, amit mondtam. 

— Volt egy kedves Kollégám, kivel éveken át 
együtt dolgoztam, vele sokat beszéltünk erről a 
kérdésről, s ő mindig azt mondta: ha 15 éves 
koromban haltam volna meg, Fra Angelico egyik 
nő alakjának képe jelent volna meg lelkem előtt 
halálom percében. — 18 éves koromban Michel 
Angelo Dávidjáé, 21.-ben Leonardo: II Redentóré- 
ja, 24.-ben pedig Rafaelnek valamelyik Madon
nája. — Mert ezekben az éveimben mindig más 
és más alkotásban láttam és tiszteltem a művé
szet csúcspontját. . .

Hirtelen furcsán elhallgatott.
— Barátja bizonyára ugyanolyan lelkes mű

vészet történész volt, mint ö n !
— Igen!
— S vájjon él-e még? S ha nem, hány éves 

korában halt meg s mi lebegett lelke előtt halála 
percében?

Feleségem ezeket a kérdéseket félve tette 
fel. Nem akart tolakodó lenni, de úgy érezte se
gítségére kell sietnie hallgatag barátunk megnyi
latkozási vágyának.

— Mellette voltam mikor meghalt. 25 éves 
volt akkor.

— Tud valami közelebbit arról, ami végbe
ment benne?

— Együtt voltunk kint a harctéren. Nem az 
első vonalban, hátrább, jó helyen. Azt lehet mon
dani teljes biztonságban. De a kötözőhely nem 
volt messze tőlünk, s éjszakánként, — a tíiztől 
csöndesebb napokon - -  a sebesültek, s haldoklók 
jajgatása metsző élességgel hatolt cl hozzánk.

Ha behunyom a szemem, s be fogom a fü
lem, ma is hallom ezeket a hangokat. — Kínjuk
ban mind az édesanyjukat emlegették.

— Egyik nyári éjszakán régi beszélgetése
inkre való utalással keserűen le is szögezte bará
tom, hogy lám ezek a szerencsétlenek itt haláluk 
keserves pillanatában nem Fra Angelico nő alak
jainak képét látják maguk előtt, sem Michel An
gelo Dávidját, vagy Leonardo Redentóréját, de 
még Rafael Madonnáit sem. — Mind édes any
jukért kiáltoznak!



106 B I Z A L O M

— A teli hold fényében láttam, hogy bará
tom arcán a részvét mély barázdákat vágott. — 
Öreg lett tőlük. Ijesztően öreg. . . S ebben a pil
lanatban egy eltévedt puskagolyó, — ma sem 
tudom honnét jöhetett, — sivított közénk. Halán
tékába fúródott bele és a nyúlt agyán keresztül 
jött újra elő.

— Barátomhoz ugrottam, karomba fogtam, 
roncsolt fejét vállamra fektettem. — Szelíd mega
dással hunyta le szemét, utolsó erejével balkezét 
szivére tette, mintha mutatná, hogy mennyire fáj. 
— Azután boldogan mosolygott, s ezt suttogta: 
„Édesanyám!"

— Ez volt utolsó szava, s mindig azt re
mélem, hogy halála percében mindaz a különbö
ző, — egymással ellentétes, — szépség élmény, 
aminek élete folyása alatt részese volt: földfeletti 
összhangként egységesült édesanyja alakja körül.

Mivel sem feleségem, sem én nem találtunk 
megfelelő szavakat, inkább hallgattunk mindaddig, 
míg olasz barátunk újra meg nem szólalt:

— A halál kiegyenlíti az áthidalhatatlan el
lentéteket is, mert egy olyan világba vezet, ahol 
a különbözőségek értelme békévé és szépséggé 
válik. Az az ember, aki már életében magáévá te
szi a halál gondolatának ilyen nemű értelmezését: 
aki nem az ellentétek kiélezésében, hanem a meg
értés és béke szeretetében találja örömét: már 
földi vándorlása alatt elnyer valamit a túlvilági 
kiengesztelődésböl.

Látszott rajta, hogy evvel kinyilvánította előt
tünk életbölcseségének kulcsát, — finom, szelíd 
lénye legbensöbb titkát.

Hálás szívvel búcsúztunk tőle, s egyéniségé
vel való találkozásunkat életünk örökértékü emlé
kei között őrizzük: mint a szellemi műveltség egy 
nemes faragású, áttetsző kristályú, mély jelképű 
drágakövét.

Léggömbbel az Atlanti-óceánon át.
Az óceánrepülések, a rendszeres dél- és észak

atlanti repülőgép- és léghajójáratok korában meg
döbbentően merész tervei lépett a nyilvánosság elé 
Demuyter belga léghajós. Léggömbbel akarja át
repülni az Atlanti-óceánt Amerikából Európába. 
Méghozzá éppen az óceán időjárási szempontjá
ból legalkalmatlanabb, iegbarátságtalanabb északi 
részén, ahol a csaknem szakadatlanul dúló viha
rok olykor még a nagy óceánjáróknak is nehézsé
geket okoznak. Az Atlanti-óceán déli részén már 
esztendők óta közlekednek rendszeres légijáratok, 
de ezen a dühöngő, orkánoktól szántott északatlanti 
területen csak legújabban sikerült a léghajóközle
kedést rendszeresíteni.

A léghajó, a repülőgép azonban lóerők ezre
ivel küzd az elemek ellen — és így is elég sok
szor jut veszedelmes helyzetbe. Nem őrült fantaszta-e 
— kérdezhetni joggal ezek után —, aki az óce
ánnak éppen ezen a részén mer vállalkozni egy légi 
utazásra — motor nélkül, hajtóerő nélkül, egy ma
gatehetetlen léggömb kosarában, a szelek kénye- 
kedvere bízva? Nos, Demuyter mester éppenség

gel nem nevezhető „őrült fantasztádnak, holmi 
hibbant agyú, feltűnési viszketegségben szenvedő 
különc gazdag embernek, aki egyéb képességei 
híján ilyen értelmetlen, istenkísértő vállalkozásokkal 
akarja elérni, hogy az újságok hasábjaira és a 
mozihíradók képszalagjaira kerüjön. Nem, Demuy
ter egyike a világ leggyakorlottabb lággömbver- 
senyzőinek és letapasztaltabb időjárás-tudósainak, 
aki már világszerte ismert nevet szerzett magának 
a nemzetközi Gordon-Bennett-léggömbversenyek- 
ben. S ha ő ilyen gondolattal foglalkozik, akkor ez 
annyit jelent, hogy a terv — bármily képtelenség
nek tűnjék is — minden valószínűség szerint, ke
resztülvihető.

— De hogyan, miképpen szabhatja ki útját, 
irányát egy légi járómű minden hajtóerő és kor
mányzóeszköz nélkül? — kérdezheti most álmél- 
kodva az olvasó. — Hiszen az Atlanti-óceáni út a 
két part között is legjobb esetben 3—4000 km-es 
utazást jelent ég- és végtelen vízsivatag között; 
Nos, a jelen esetben talán mégsem annyira re
ménytelen a helyzet. Mert Demuyter léggömbjének 
lenne hajtóereje, mely határozott irányban és gyor
sasággal röpítené át Amerikából az Óvilágba: a 
vihar. Ugyanaz a vihar, amely csaknem állandó 
réme és ellenfele az északatlanti részen közlekedő 
hajóknak és légi jármüveknek. Az északatlanti vi
harok ugyanis nagyrészt nyugatkeleti irányúak — 
és éppen erre alapítja tervét a bátor léggömbver
senyző. Azzal számít, hogy felemelkedvén az Egye
sült Államok partján, belekerül egy ilyen, kelet felé 
tartó viharos légáramlatba s azzal aztán 3—4 nap 
leforgása után eléri az európai partokat.

Bizonyos, hogy az Atlanli-qceán északi részén 
többségben vannak és meglehetős szabályosság
gal fújnak a nyugatkeleti irányú légáramlások. Ez 
azonban még korántsem jelenti azt, hogy a merész 
út sikerül. Mert a szelek szabályos járását mind
untalan másirányú áramlatok, légörvények,, oldal
szelek is keresztezhetik, ezek pedig a léggömböt 
késleltethetik, vagy egészen kivethetik eredeti irá
nyából, elsodorhatják a kijelölt útvonaltól messze, 
a nyílt óceánra. Nagy szerepet játszik a napsugár
zás hatása. A naptól felmelegített léggömb felemel
kedik, magasabb rétegekbe jut, este pedig, mikor 
a benne lévő gáz lehűlt, újból alászáll és ilykép 
függélyes irányban is tetemes ingadozásokra kény
szerülhet, amelyek szintén hátráltathatják útjában. 
Azután a kelet felé fúvó viharok sebessége sem 
állandó. Demuyter azt reméli, hogy átlagos 70—80 
km-es óránkénti gyorsasággal repülhet majd a sze
lek szárnyán Európa felé. De mi lesz, ha a szél 
sebessége jóval ez alá süllyed? Ha órákon, esetleg 
félnapokon keresztül csak „szeinélyvonati" sebes
ségre lassul a vihar irama? Ez nem kevésbbé vég
zetes következményekkel járna, mint az elsodródás 
és az irányvesztés az óceán felett, mert nagy időké
sedelemmel jár és minden léggömb csak egy bi
zonyos, korlátozott ideig bír a levegőben maradni. 
S az eső és a jégrétegek, melyek rárakódnak majd 
a gömb burkolatára, meg a kosárra és roppant 
túlsúlyukkal a halálos mélységekbe taszítással fe
nyegetik a iégjárót?
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Ez a vállalkozás tehát a szó betűszerinti ér
telmében cimborázás a halállal. De ha nem tör
ténne is semmi baja a léggömb utasának, akkor 
sem mondható éppenséggel kéjutazásnak napokat 
tölteni a nyitott gondolában, s az óceán felett, vi
hartól űzött esőfelkökben többezer kilométert repülni, 
minden pillanatban készen arra, hogy a vakmerő 
út a tajtékzó hullámokban ér véget.

Demuyter mégis szilárdul eltöleélte, hogy mi
hamarabb útnak indul az Egyesült Államokból. Új
ságíróknak tett nyilatkozatában kijelentette, hogy 
ismeri az északatlanti rész időjárási veszélyeit, és 
az út halhatatlan kockázatát, de nem fél tőle és 
szembeszáll vele. Különben is — mondotta — meg
osztja kosarát egy neves francia meteorológussal, 
aki elkíséri útjára és minden bizonnyal hasznos 
segítségére lesz az időjárás megfigyelésében.

Érdekes, hogy legutóbb egy hamburgi lég
gömbös, dr Zinner is hasonló óceánrepülés gon
dolatával állott elő. A német sportember azonban 
Afrika és Amerika között, tehát az óceán déli ré
szén szándékozik átkelni, az északkeleti passzátok 
segítségével. Veszély ugyan itt is bőven leselkedik 
a levegő utasaira, mégis, az időjárási viszonyok 
jóval kedvezőbbek, mint északon. Az utazás, a 
számítások szerint, nyolc napig is elhúzódhatik.

Ezek a tervek alapjábanvéve azt mutatják, 
hogy már az ezer veszéllyel fenyegető óceánnak 
sincsen tekintélye az ember szemében, mióta át- 
repülése sikerült. Mindkét vállalkozás olyan nagy
arányú és istenkisértö, hogy, ha sikerül, korszakal
kotó eseményt fog jelenteni a légisport történetében.

Savoyai Jenő
halálának 200-ik évfordulója alkalmából.

Most kétszáz éve, hogy Bécsben, 1736 ápri
lis 21-én, a hajnali órákban örök nyugalomra 
szenderült Savoyai Jenő, a törökverő hős, Ausz
tria legnagyobb hadvezére. Napóleonon és Caesáron 
kívül alig tudunk hadvezért, aki annyi nagy ütkö
zetet megnyert volna, mint ö. Neve korszakos 
jelentőségű a magyar nemzet történetében is, an
nak a nemzetnek történetében, melyet ö, mint a 
központosító monarchia és a császári -abszolutiz
mus híve nem nagyon szeretett.

Savoyai Jenő nem volt osztrák, még német 
sem, születésére nézve francia (Párisban született 
1663-ban), Jenő Aáóric savoyai hercegnek volt a 
fia és Mazarinnak, a bibornoknak és államférfiúnak 
unokaöccse. A kis vézna ember papi pályára ké
szült, de mégis elhatározta, hogy katona lesz és 
jelentkezett a Napkirálynál, XIV. Lajosnál, aki 
azonban nem sejtve benne a későbbi nagy had
vezért, igénytelen külseje miatt elutasította. Ki 
gondolta volna akkor, hogy az egyszerű abbéra 
nagy hivatás vár; ő fogja majd később tönkreverni 
Hochstádtnél a francia haderőt, s ezzel eldönti a 
spanyol örökösödési háború sorsát.

Savoyai Jenő 1. Lípót. 1. József és VI. Károly 
császárok udvarának a legnagyobb szelleme s orosz
lánrésze volt abban, hogy Ausztria Buda vissza
foglalása után Európa egyik legtekintélyesebb nagy

hatalmává emelkedett. Jenő herceg akaratlanul is 
jót tett Magyarországgal, mert ö szabadította fel 
hazánk déli részét a török uralom alól; természe
tesen nem a magyaroknak, nem Szent István or
szágának, hanem Ausztriának, illetve császárának 
foglalta vissza. Nemcsak hadvezér, kiváló szervező 
tehetség is volt, megáldva nem mindennapi állam
férfiúi tulajdonokkal.

Már húsz esztendős korában tiszt 1. Lipót 
császár egyik lovasezredében. Részt vett Bécs vá
ros 1683-iki felszabadításában, jelen volt mint 
ezredparancsnok s meg is sebesült Budavár 1686-iki 
ostrománál. Először Miksa Emánuel Hadseregében 
kapott beosztást, amely az ostrom megkezdése 
előtt azzal a feladattal volt megbízva, hogy Vácról 
lefelé indulva Pest várost elfoglalja, A várost, me
lyet a törökök elhagytak, Jenő herceg szállotta 
meg, egy zászlóaljjal. Később részt vett az összes 
harcokban, jelen volt a második mohácsi csatában 
(1687 augusztus 12.) 1688-ban Belgrádinál harcolt 
már mint altábornagy; azután az olasz, majd a fran
cia harctérre vonult. Az olasz háború bevégeztével 
Lipót császár öt nevezte ki a törökök ellen har
coló hadsereg fővezérévé. Mint hadvezér vasfegycl- 
met teremtett s azóta, hogy a fövezérletet átvette, 
a különböző nemzetekből álló csapatot egységes 
szellem hatotta át s ezt a hadsereget azután győ
zelemről győzelemre vezette Zcntánál, Belgrádnál, 
Péterváradnál, és a spanyol örökösödési háború 
folyamán: Hochstádtnél, Turbinái, Malplaquet-nál. 
Világraszóló nagy hadvezér akkor lett, amikor 
1697 szeptember 11-én a . nagy török hadsereget 
Zentánál tönkreverte, aminek a következménye az 
lett, hogy 1699 január 26-án megkötötték a szul
tánnal a korszakos jelentőségű karlovici békét.

Az európai népek első nagy világháborújá
ban, a spanyol örökösödési háborúban a fővezér 
Malborugh volt, aki azonban megosztotta Jenő her
ceggel a hadvezetést. A döntő jelentőségű hoch- 
stiidti csatát 1704 augusztus 13-án együtt nyerték 
meg s közös győzelem volt az Oudnaard-nál ara
tott győzelem 1705-ben. Vendöme francia tábor
nokot azonban Cassanonál 1705-ben Jenő herceg 

.verte meg. Toulon-nál Villars-ral szemben csatát 
vesztett, de Franciaország ebben az időben már 
annyira kimerült s a két nagy hadvezér annyi 
győzelmet aratott, hogy XIV. Lajos hadserege régi 
erejét többé vissza nem nyerhette. Az 1715-iki 
rastatti béketárgyalásokon ö képviselte a császárt 
és ö írta alá a békeszerződést. A közel másfél 
évtizedig tartó élethalálharc, a Franciaország ellen 
szövetkezett hatalmak győzelmével végződött. A 
pénzügyileg, katonailag tönkrement Franciaország 
aránylag igen jó békét kötött. Ausztriának a győ
zelemből nem volt sok haszna, de annál nagyobb 
haszna volt Angolországnak, amely kihasználta a 
Franciarszágon aratott győzelmet gyarmatbirodal
mainak gyarapítására.

Jenő herceg a spanyol örökösödési háború 
lezajlása után a törökökön még három hatalmas 
döntő jelentőségű győzelmet aratott. Az egyiket Pé
terváradnál 1716-ban, ahol a lovascsapatokat Pálffy 
János tábornok vezette. Ezután következett Temes
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vár elfoglalása s megkoszorúzta Jenő herceg ad
digi összes győzelmeit belgrád elfoglalásával, 1717- 
ben. Ez volt a zentai mellett a nagy hadvezérnek 
legnagyobb és legdicsőbb győzelme. Utána Szend- 
rőt, Sabácot, Orsovát szállta meg. A nagy győ
zelmek eredménye az 1718 július 21-én megkötött 
passzarovici béke, amelyben a szultán Belgrádról, 
Szerbia, Bosznia nagy részéről és az Olt folyóig 
terjedő romániáról lemondott.

A győzelmes hadvezér bármilyen államforma 
mellett is a legnagyobb hatalom minden ország
ban. Mint a haditanács elnökének nemcsak kato
nai, hanem a politikai kérdésekben is döntő szava 
volt Jenő hercegnek. 1711-ben, amikor Rákóczi 
Ferenc kurucai már kimerültek, az ő indítványára 
küldték Magyarországra Pálffy János tábornagyot, 
hogy kezdje meg Rákóczival a béketárgyalásokat. 
Hogy az egyezményes béke 1711-ben Szatmáron 
létrejött és hogy a magyar szabadságharc nem 
leveretéssel, hanem megegyezéssel végződött, az 
részben Jenő hercegnek az érdeme. Jenő herceg 
ellenfele volt Rákóczinak, de viszont ö volt az, 
aki a haditanácsban tiltakozott az ellen, hogy a 
Lengyelországban tartózkodó fejedelmet méreggel 
tegyék el láb alól.

Sok szép emberi tulajdonsága volt Jenő her
cegnek, megérdemelte az „Edle Ritter" (nemes 
lovag) jelzőt, amellyel őt az ismert Prinz Eugenius- 
ballada felruházta. Szerette a tudományt és ked
velte a művészeteket. Levelezésben állott kora két 
legnagyobb bölcselőjével: Montesquieu-vel és Leib- 
nitz-cal. ő  építette Bécsben a Belveder-palotát, 
amely később az uralkodóház birtokába jutott, 
csepelszigeti birtokán pedig a ráckevei kastélyt. 
Remek könyvtár maradt utána, amelynek értékét 
százötvenezer forintra becsülték. Palotái tele voltak 
műkincsekkel, szobrokkal. VI. Károly császár 1724- 
ben Németalföld helytartójává nevezte ki, de nem 
sokáig maradt, ismét visszatért Bécsbe. Mint had
vezér a lengyel örökösödési háborúban jelent meg 
utoljára a csatatereken, de a 71 éves öreg embert 
visszahívták.

A természet Jenő herceget csak hadvezéri 
tehetséggel, művészi és tudományos érzékkel ál
dotta meg, de nem megnyerő külsővel. Egykorú 
képei csúnya embernek mutatják. Hadserege mégis 
bálványozta, uralkodói megbecsülésük minden je
lével elhalmozták, kortársai elismerték nagyságát 
és rendkívül tisztelték. A Habsburgok neki köszön
hették a Franciaországon aratott győzelmet, ami 
a nagyhatalmi állást biztosította, Magyarország 
neki köszönheti, hogy felszabadult a másfélszázados 
török uralom alól.

Csendes óra.
Nem az, akinek megvan, amire vágyik, de 

az, aki arra nem vágyik, amije nincs: az a bol
dog.

*
Azok a legnagyobb érdemek, melyeket min

denki ismer, melyekről mindenki hallgat, melyeket 
senki meg nem jutalmaz. (J ó k a i.)

Talán a türelem az, amire leginkább szüksé
günk van. Azt mondjuk, hogy Istentől várunk min
dent, de a háttérben sokszor ott rejtőzik a kétség, 
hogy Ö ennek a várakozásnak nem fog megfelelni.. 
Pedig az Isten mindig pontos. Sohasem késik. 0  
találkozót ad nekünk és azt betartja. Mi azonban, 
nagy sietségünkben, sokszor előbb jelentkezünk, 
és őt hibáztatjuk, hogy késik. Sok feszültséget ki
venne az életünkből, ha megtanulnánk csöndes 
türelemmel várni reá, hogy Isten véghezvigye az 
ő terveit velünk, nemcsak az ö módja szerint, de 
az ő idejében is. Mert neki mindnyájunkkal meg
van a szándéka, amit kimondhatatlan szeretettel
tervezett ki számunkra. (W . M .)

*

Nem teljesedett mégsem a kérésed?
A te részed tán nincs megtéve még?

*
Mért akarod holnapra halasztani jószándékod 

megvalósítását? Állj talpra, fogj hozzá azonnal és 
mondd: Itt a cselekvés ideje, itt a harc ideje, itt 
a javulásnak alkalmas ideje. (K e m p is  T a m á s )

*
A legjobb dolgok vannak legközelebb: levegő 

a tüdőnkben, világosság a szemünkben, virágok a 
lábunk alatt, kötelességek a kezünk ügyében és az 
Isten útja egyenest előttünk. Hát ne akarjuk a 
csillagokat elérni, hanem végezzük az élet egysze
rű munkáját, ahogy jön, tudva azt, hogy a min
dennapi kötelesség és a mindennapi kenyér az
élet legédesebb dolgai. (S te v e n so n .)

*

Jó módja annak, hogy szívünk békességét 
megőrizzük, a következő: sohase tegyünk semmit 
sietve; mindig nyugodtan cselekedjünk, zavar és 
aggodalom nélkül. Nem kívánja tőlünk senki, hogy 
sokat tegyünk, csak azt, hogy jól dolgozzunk. Az 
utolsó napon az Isten nem azt fogja nézni, hogy 
sok dolgot műveltünk-e, de azt, hogy munkaköz
ben megszentelődött-e a szívünk. (J ó k a i.)

A titokzatos folyadék.
A víz, ez a hétköznapi színtelen, íztelen, át

látszó anyag — hát még a víz is titkokat, prob
lémákat rejt? — hangzik bizonyára az álmélkodó 
kérdés. Bizony rejt, talán többet is, mint „bölcsel
münk álmodni képes." Mégpedig éppen azokban 
a jelenségekben, melyeket mindennap ezerszer is 
megfigyelhetünk. Vájjon ki nem tapasztalta már pél
dául, mint képződik vékony, fehéres páraréteg a 
hideg csészébe öntött forró tea felett? Ebbe a fehér 
ködpárába — hajók szoktak belepusztulni! Persze, 
nem holmi liliputi hajók a teáscsészében, hanem 
odakinn, az Atlanti óceánon, a Golf-áram tájékán. 
Minden hajóskapitány ismeri azokat a félelmes köd- 
felhőket, melyek a tengernek e részén olykor bi
zonytalanná teszik a hajózást. Oka mindkét jelen
ségnek egy és ugyanaz: a folyadék felett levő meleg, 
páratelt levegő lehűl és párája köd alakjában ki
csapódik. Csészénkben alig látható párafoszlány 
lesz belőle, ám odakinn, a végtelen víz-sivatagon, 
mint sűrű köd, ezrek életét veszélyeztetheti.
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Azt valószínűleg ön is tudja, hogy a köd is, 
miriádnyi apró vízcseppekből áll. De vájjon van- 
e fogalma róla, mekkorák is tulajdonképpen ezek 
a cseppek?... Górcsövi vizsgálatokkal megállapí
tották, hogy a ködöt alkotó cseppecskék átmérője 
átlagban 0.005 mm.-től 0.1 mm.-ig terjed. Amiből 
egyszeriben megvilágosul, miért maradnak a fel
hők lebegve a magasban és miéri nem szakadnak 
le az ember fejére. Apró cseppecskéik súlya olyan 
elenyésző, felületükhöz viszonyítva, hogy a földről 
állandóan felfelé törő légáramlatok miatt nem ke
rülhetnek lejjebb. Csak ha több cseppecske össze
olvad, akként, hogy átmérőjük meghaladja a tized- 
millimétert, híznak meg akkorára, hogy többé már 
nem tudják magukat fenntartani és mint esőcsep
pek aláhullanak. Átmérőjük akkorára már 7 mm.- 
re, súlyuk 0.2 gr.-ra is felszaporodhat.

Általában a víz, mint más folyadékok is, köny- 
nyen szakad cseppekre. Ki töprengett volna már 
olyan közönséges jelenségen, mint az ablakon do
boló eső, amely tömérdek apró cseppecskével szórja 
tele az üvegtáblát. Vagy azon, hogy miért olyan 
nehéz tiszta vízzel kezet mosni, mert a víz, ahe
lyett, hogy jól benedvesítené, picinyke cseppek a- 
lakjában ül meg a bőrön. És miért, hogy szappan
nal meg olyan könnyen megy a mosdás? Miért, 
hogy a vízcsepp többé-kevésbbé makacsul golyóa
lakú? Hogyan lehet ez?

Mindennek közös oka van: a — szerelem. 
Vagy helyesebben: egy csodálatos, összetartó, ra
gaszkodás, mely nemcsak az élők világában kap
csolja egymáshoz a szerető szíveket, de az élettelen 
természetben is az anyagok legkisebb részecskéit, 
molekuláit. A molekulák szerelme, az összetartó erő 
— a rideg tudomány nyelvén: kohézió — legna
gyobb a szilárd anyagoknál. Folyadék-részecskék 
„szerelme" már gyengébb, de még elegendő arra, 
hogy a csak kissé nyitott vízcsapból egyetlen, ösz- 
szefüggő sugárban csurgassa ki a vizet. Ha a csa
pot annyira elzárjuk, hogy éppen alig hogy át
ereszti a vizet, az összefüggés már megszűnik, beáll 
a „csepegés," de még élénkebbé válik a csepp- 
képződés, ha éppen ellenkezőleg: teljesen kinyitjuk 
a csapot és engedjük, hogy a víz a hálózat teljes 
nyomásával áradjon ki rajta. Ekkor a nagy nyomás, 
a gyors, áramlás, a kizuhogó víztömeget részben 
cseppekké szaggatja. A porlasztórózsából nagy nyo
más alatt kiáradó vízsugár finom cseppekké bo- 
molva terjed szét a levegőben. Mármost, képzel
jünk el egy apró vízmolekulát, valahol az edény 
belsejében. Társai minden oldalról, felülről épúgy, 
mint alulról, ugyanakkora kohéziós erővel kapcso
lódnak hozzá s az egyenlő nagy, de ellentétes erők 
szépen ellensúlyozzák egymást.

De egészen más a víz felszínén tartózkodó 
molekula* helyzete.Erre csak oldalvást és alulról hat
nak kohéziós erők, felülről nem, hiszen ott levegő 
van. Következésképp az erők egy része kiegyen
súlyozatlan marad és ez a felszínt alkotó mole
kulákat szorosan együvé kapcsolja, mintegy vékony, 
szívós hártyával vonván be a viz felületét. Ennek 
a hártyának az ellenálló ereje akkora, hogy azt a 
tudomány külön névvel tisztelte meg: elkeresztelte

felületi feszültségnek. Akkora ez az erő, hogy pél
dául a víz színére óvatosan ráhelyezett üveglapot 
sem engedi lesüllyedni; a vízbe hatoló, fényes, 
sima acéltü alatt a hártya kissé behajlik, mint a 
rugalmas bailonburkolat, mikor keresztülszúrják. A 
felületi feszültség mindig kisebbíteni, zsugorítani 
igyekszik a folyadék felszínét — és teszi is; leg
nagyobb látható sikerrel akkor, ha a folyadék ki
csiny tömegű, azaz, ha nincs több belőle egy csepp- 
revalónál. Ámde azonos térfogat mellett a gömb 
felülete a legkisebb — ime, ez az egyszerű ma
gyarázata a csepp gömbölyűségének. Nen mindig 
pontosan gömbalakú a csepp, oh nem! Mielőtt le
hullana, hosszúkás orsóalakot ölt; hullás közben 
is változtatja alakját és ha megül, akkor is többé- 
kevésbbé eltorzul, a külső körülmények szerint. De 
hacsak módja van rá, bámulatos csökönyösséggel 
ragaszkodik természeti törvények-szabta gömbalak
jához.

A felületi feszültség-létesitette szilárd, elvá
lasztó vízhártya teszi, hogy a kezet — különösen, 
ha az még zsíros is — a tiszta viz nem nedvesíti 
be, hanem cseppekben oszlik meg rajta. A szap
pan azonban csökkenti a felületi feszültséget és 
részben ez magyarázza a szappanos víz tisztító ha
tását. Felületi feszültség játszik közre a szappan- 
buborék keletkezésénél és kialakulásánál és általában, 
a mosdásnál, anyagok oldódásánál és minden víz
zel kapcsolatos jelenségnél a bonyolult fizikai és 
kémiai folyamatok olyan sora pereg le, melyek 
mélyrehatón nyúlnak bele testünk legrejtettebb élet- 
folyamataiba.

SZA*)

Világ folyása. <LK ^\

Július 15: A szankciók* megszűnésének 
napja. A Népszövetség összeegyeztető bizottsága 
hétfő délelőtti ülésén határozati javaslatot fogadott 
el, amely szerint az Olaszország ellen életbelépte
tett megtorló intézkedéseket, szankciókat július 
15-ével megszüntetik. Ezek tudvalevőleg nem vol
tak képesek arra, hogy az olasz-abesszín háborút 
beszüntessék. Az tovább folyt az olaszok győzel
méig. A szankciók tehát hatástalanoknak és siker
teleneknek bizonyultak.

A határozathozatalt megelőző vitában több 
állam részéről elvi nyilatkozatok hangzottak el. 
Kolumbia, Chile és Panama megelégedésüket fe
jezték ki a szankciók felfüggesztése fölött. Len
gyelország megbízottja rámutatott arra, hogy a len
gyel kormány ugyan már napokkal ezelőtt felfüg
gesztette a szankciókat, ebből azonban nem há
ramlik kár más államokra, mert az olasz-lengyel 
kereskedelmi forgalom jelentéktelen. Madariaga spa
nyol megbízott leszögezte, hogy a szankciókat a 
Népszövetség annakidején egyhangúan fogadta el, 
egyetlen államnak sem szabad tehát azokat ünké-

•Szankciók azok a megtorló intézkedések, melyekkel 
a Népszövetség Olaszországot a háború abbahagyására 
akarta kényszeríteni.
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nyesen felfüggesztenie. A szankciók megszüntetése 
csak közös harározattal, egyidőben történhet meg. 
Ruiz Guinazu argentin fömegbízott hosszabb be
szédben szögezte le, hogy az argentin kormány 
csak azért járult hozzá a szankciók felfüggesztésé
hez, mert a helyzet ma már egészen más, mint 
volt akkor, amikor elrendelték a megtorló intézke
dések alkalmazását.

A svéd, bolíviai, kínai és belga megbízott 
rövid felszólalása után a bizottság egyhangúan ki
mondotta a szankciók július 15-ével történő fel
függesztését. Együttes angol-francia javaslat alap
ján még azt is kimondották, hogy jelentést készí
tenek a kilenchónapos szankciós hadjárat eredmé
nyeiről, illetve eredménytelenségének okairól. Fel
szólítják az összes tagállamok kormányait, hogy 
terjesszenek október 31-éig emlékiratot a Népszö
vetség elé, amelyben összefoglalják a szankciók 
alkalmazásánál szerzett tapasztalataikat. Minden 
tagállam egy-egy szakértőt küld ki s ez a szakér
tői bizottság a beérkezett emlékiratok alapján össze
foglaló jelentést készít a szankciós rendszer első 
alkalmazásának tanulságairól, hogy a jövőben hat
hatósabb intézkedéseket lehessen tenni a háborúk 
elkerülésére.

A négus az abesszák elmenekült föld
nélküli császára Londonban. Géniből jövet Pá
rizson át a négus hétfőn délután Londonba érke
zett. Környezete kijelentése szerint nagyon fáradt. 
Alig féltucatnyi barátja búcsúzott el tőle Genfben, 
midőn elutazott. A Daily Express szerint csak 
egyetlenegy hang éltette, midőn fáradt és megtört 
alakja feltűnt perronon. Genfi tartózkodása alatt 
valósággal megöregedett.

A Kassza herceg kíséretében érkező négust 
a londoni Victória-pályaudvaron Martin dr. londo
ni abesszín követ a követség tisztviselőivel és az 
angol Külügyi Hivatal egyik képviselője fogadta.

A vonat megérkezést- után rendőrök és tit
kos rendőrök gyűrűje vette körül a különkocsiját. 
A pályaudvarról az abesszín követségre hajtatott 
a négus. Martin dr. szerint a négus tervei még 
bizonytalanok. Meglehet, hogy valamelyik előkelő 
londoni szállodában fog lakni, vagy abban a ház
ban ahol genfi útja előtt lakott.

Harmadfélezer olasz halt hősi halált az 
abesszíniái harctereken. A legutóbb közzétett 
hivatalos jelentés alapján Keletafrikában 1935. 
január 1-től június 30-ig szolgálatának teljesítése 
közben, betegség vagy egyéb okokból 1229 egyén 
halt meg. 1935 október 3-tól 1936 május 30-ig a 
különböző harcokban 1164-en haltak hősi halált; a 
csatában szerzett sebesülés következtében 130-an 
haltak meg és ez alatt az idő alatt harmincán 
tűntek el. Ezek alapján összesen 2553 katona az 
olasz hadak teljes vesztesége. A hősi halottakat a 
hadszíntereken teljes katonai pompával és tiszte
letadással hántolták el.

Öregek iskolája. Az amerikai Oklahoma- 
Cityben van egy iskola, ahová csak hetven éven 
felülieket vesznek föl. Majdnem ezer „növendéke"

van ennek a különös iskolának, amelynek legfőbb 
és egyetlen célja: a száz esztendő elérése. Hogy 
az ötlet mennyire finom és kedves, az mutatja, 
hogy az öregek pompásan érzik magukat a meg
felelő környezetben! Mindenekelőtt: egymásközött 
vannak. Nem érzik azt a nagy különbséget, amely 
a diadalmas ifjúság és a lassan lépegető hajlott 
kor között v a n ...!  Az ifjúság előre néz. Az öreg
kor a múltba. Az ifjúság tervez. Az öregkor emlé
kezik...! De önkéntelenül is felmerül a kérdés: 
nem volna-e szebb, jobb és tökéletesebb, a kettőt 
összeegyeztetni. Az öregkor derűjére és bölcsesé- 
gére kinek van legnagyobb szüksége? Az ifjúnak! 
Akármilyen jól érzik a kedves öregek magukat 
egymásközött.. . mégis itt van nekik a helyük. Az 
életben, a száguldásban, az előretörésben. Az ok- 
lahomai iskola sikere bizonyára csak látszólagos 
lehet, mert a szép derült öregkor nem az iskolában 
bontakozik, hanem az életben! A nemes acél a 
tűzben edződik... márpedig lehet-e nemesebb, 
mint az élet boldogságától és szenvedésének fü
zétől megacélosodott lélek? A bölcs öreg embert 
csak tanítónak tudjuk elképzelni, nem pedig tanít
ványnak; olyan tanítónak, aki már levizsgázott a 
legnehezebb iskolában, az Élet iskolájában, és már 
bizonyos messzeségből, az alkony derűjéből nézi 
lehiggadva a dolgokat...!

Az új cseh államvédelmi törvény me
gint végtelen szenvedési láncolatot hoz, a megszál
lott területek magyar lakóira. Lényege, hogy a 
határtól 80 km. körzeten belül lakó mindenegyes 
magyar embertől bírói tárgyalás és vizsgálat nél
kül elvehetik tulajdonát akkor, ha „magatartása 
államellenes"... Ez új törvény igazságtalansága 
nem csak Magyarországon, hanem más művelt 
államokban is nagy felzúdulást kelt. Az angol kép- 
viselöházban is felszólaltak már ellene. Herczeg 
Ferenc a jeles magyar író lapunk mai cikkében 
bővebben foglalkozik hatásaival.

ig  H a sz n o s  tu d n iv a ló k , f e

Gyümölcsszedés. A gyümölcs akkor jó, ha 
tökéletesen érett. Nemcsak az ize a zamatja töké
letes ilyenkor, hanem a vitaminok is csak az egé
szen érett gyümölcsben találhatók fel. Ezt a leg
jobb és lgtökéletesebb gyümölcsöt az élvezheti, aki 
maga szedi, válogatja a fáról és ott fogyasztja, 
helyben, otthonában. Azt a gyümölcsöt, amelyet 
többé-kevésbbé távoli helyre szállítva, piacra hoz
nak, természetesen nem szedhetik le az érés utolsó 
fokán; hiszen akkor, mire rendeltetési helyére ér, 
megpuhulna, megposhadna, megromlanék, mielőtt 
a fogyasztóhoz kerülne. A szállításra és piacra 
szánt gyümölcsöt tehát kevésbbé érett állapotban 
kell leszednünk. Egyúttal arra is kell ügyelnünk, 
hogy minél óvatosabban szedjék s hogy a gyü
mölcs a szedés, válogatás, csomagolás közben mi
nél kevesebb kézen át jusson a ládába, amelyben
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szállításra kerül. A nagy kaliforniai öszibarackte- 
lepeken például a fák már oly távolságra vannak 
egymástól ültetve hogy közöttük teherautók ké
nyelmesen járhassanak. A fákról úgy szedik a 
barackot, hogy azt kézzel nem is érintik, hanem 
egv-egy darab selyempapírral fogják meg s abba 
göngyölik, így helyezik el az autón lévő ládákba.
A láda háromféle, egyikbe jön az elsőrendű a 
másikba a másodrendű a harmadikba a selejtes 
őszibarack. A szedők természetesen elég gyakorlot
tak arra, hogy szedés közben ki tudják válogatni 
a különböző minőségű gyümölcsöt.

Legjobb ha sima, nem hajlékony oldalú edé
nyekbe szedik a gyümölcsöt, tehát nem vessző- 
kosárba, hanem ládákba vagy vödrökbe. Horgany
zott vedret elég olcsón lehet beszerezni, kis ládát 
otthon is lehet készíteni mégpedig úgy, hogy fo
gantyúja, füle is legyen. Igen célszerűek az ame
rikai gyümöcsszedö edények. Ezeknek szilárd fe
nék helyett vitorlavászon vagy zsákvászon van úgy 
az edény alján az oldalához odakapcsolva, hogy 
azt, amikor az edény megtelt, le lehessen kapcsolni 
s a gyümölcsöt lassan óvatosan beereszteni a na
gyobb gyűjtőedénybe. így sokkal kevésbbé nyomó
dik a gyümölcs, mintha kosárból töltjük, vagy rak
juk át kézzel a másik edénybe. Ezt a szedöedényt 
is otthon készíthetjük el.

A gyiimölcsszedö létrák legyenek könnyűek, 
hogy egyik fától a másikhoz egy ember könnyen 
elvihesse. A kétágú úgynevezett duplalétra nehéz 
és nem is férünk vele kényelmesen az ágak közé, 
közönséges létra, amelyet az erősebb ágakhoz tá
maszthatunk, vagy az olyan amelyet két erős, hoz- 
záerösitett doronggal magasabbra vagy alacso
nyabb állíthatunk, sokkal célszerűbbek.

Szállítóládának minden lágy gyümölcs részé
re, paradicsomnak is, legjobb a hollandi láda, 
amelyben két, legfeljebb három sor gyümölcs fek
szik egymás fölött és az egymásra rakott ládák 
oldalán elég levegő kerül a szállítmányhoz, hogy 
az akármilyen távolságra megy is nem fülledhet 
meg és nem romolhat el. Az ilyen hollandi lá
dákban le is hüthetjük szállítás előtt a gyümölcsöt 
a ládákat akár a pince vagy hűtőkamra legtetejéig 
is egymásra rakva.

Cseresznyénél, — bár az igen tetszetős — ke
rüljük a tükörcsomagolást, amikor is a felső sorba 
nem kerül szár, hanem egyik szem cseresznye, vagy 
meggy jön a másik mellé. így a felső réteg an
nyira zárt, tömött felületű, hogy az alatta levő gyü
mölcs nem kap levegőt és ennek következtében 
nagy százaléka megromlik szállítás közben.

Mindennél fontosabb — mint már említettük, 
— az óvatos szedés és csomagolás, hogy e köz
ben a gyümölcs ne ütödjék, törődjék, mert az ütö- 
dési foltoknál hamar romlani kezd. Csomagolás 
közben ezenkívül gondosan ki kell válogatni a 
hibás repedt, rothadtfoltú, vagy bárminő más ok
ból selejtes gyümölcsöt és csak az épet, szépet 
és egyenlő érési álláspotban levőt csomagoljuk be 
továbbszállításra. Az így kezelt gyümölcs biztosan 
hibátlan állapotban fog rendeltetési helyére érkezni.

M ézpergetés. Az erdők, rétek, gyümölcsö
sök közelében, vagy ott, ahol repcét termesztenek, 
május első felében már oly gazdagok a méhcsalá
dok, hogy mézfölöslegüket el lehet szedni. Az em
lítetteken kívül legtöbb mézet szolgáltatják az akác, 
vadgesztenye, hárs, hajdina, tisztesfü vagy taróvi- 
rág, lucerna, lóhere stb. Ahol ezekből a dúsan 
mézelő fákból vagy növényekből kevés van, ültesse, 
szaporítsa és termessze azokat a méhész, hogy 
egyúttal mezőgazdaságának és kertészetének érté
két, jövedelmezőségét fokozza, s méhészetéből is 
nagyobb haszonra tehessen szert.

Ha az időjárás kedvező és alkalmas, az em
lített méhlegelökröl bámulatos gyorsasággal töltik 
meg kaptáraikat a méhek és gondviselőjük csekély 
fáradozását bőségesen jutalmazzák.

Mézpergetéskor mindig tekintettel kell lennünk 
a méhcsaládok jövőjére és így a legszebb beföde- 
lezett lépesmézből 3 —4 keretet feltétlenül hagyjunk 
a méztirben, csak a többi mézes keretet szedjük 
el és- pergessük ki. A szabadban, tehát nem zárt 
méhesben levő kaptárokból leginkább a kora reg
geli órákban szedjük ki a mézet, hogy a méhek 
erősebb röpködése alkalmával rablásra ne vetemed
jenek. A pörgetést mindig zárt helyen végezzük, 
hová a méhek ne tudjanak odaférközni, mert a 
méz illata odacsalja őket és dolgozás helyett rab
lásra ingerelné. A kipergetett üres lépeket vízzel 
hintsük meg és úgy adjuk be a családoknak, ezzel 
fokozottabb gyűjtésre serkentjük őket.

A pergetöböl mindig szűrön át csurgassuk 
a mézet valamely tiszta edénybe. így mire a per- 
getéssel készen vagyunk, a méz is szépen meg- 
szürődött. Legcélszerűbb azután a mézet bádog
edénybe önteni és ha a tetejére gyűlt habot leszed
tük róla, a mézesedény nyílását zárjuk el és tart
suk hűvös, de száraz, szellös helyen.

A hordás csökkenésével nem szabad többé 
pergetni. A röplyukat szűkítse el a méhész, hogy 
se a mézet kutató, tehát rabolni szándékozó mé
hek, se a méheknek ellenségei, melyek úgy a mé- 
heknek, mint méhésznek csak bosszúságot okoznak 
— ilyenek a darazsak és a halálfejű lepke, — be 
ne furakodhassanak. Esténkint a békák is a méhes 
előtt ólálkodva sok méhet elkapkodnak. Bozótot 
se tűrjünk a méhes körül, mer odatanyáznak a pó
kok, és sok méhet elfognak hálójukkal. Általában 
a méhes környékét tartsuk állandóan tisztán.

A méhészet ügykörébe vágó bármiféle útba
igazításért és felvilágosításért mindenki, akár leve
lezőlapon is, teljes bizalommal fordulhat a méhé
szeti szakközegekhez, akik készségesen és azonnal 
megadják a kívánt felvilágosításokat. Sőt a méhész
kedőknek segítségére vannak a méhcsaládok be
szerzésénél, kaptárok és eszközök megrendelésénél. 
Továbbá méhesek felállításának tervezésében is a 
kívánt útbaigazításokat díjtalanul megadják.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a szőllök- 
ben szabad-e méhészkedői. Erre vonatkozóan több 
miniszteri rendelet intézkedik, mely a méhészkedést 
a szöllöben nem tiltja, abból az okból, hogy a 
méheknek sokkal gyengéb rágószervei vannak, mint 
a darazsaknak és azzal a szöllőszemet felnyitni
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képtelenek. így a mellek csupán a darazsak által 
felnyitott szőllőszemekböl szedik a mustot, mely 
így mézzé feldolgozva nem megy veszendőbe, 
mert nemzetgazdasági szempontból új értékekkel 
gyarapítja a közvagyont.

Ezért tehát az egyes hegyközségeknek eset
leg a méhek tartását tiltó rendelkezése egyáltalá
ban semmi tudományos alappal sem bír és ilyes
mi a méhészkedők elkedvetlenítésére hatással nem 
lehet.
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Vízszintes sorok:

1. Az amerikai Egyesült-Államok legnagyobb elnöke, a 
rabszolgaság eltörlője

[4. Közismert latin mondás (imádkozzál és dolgozzál)
15. Helylialározó rag
16. Bicegős
17. Azonos mássalhangzók
18. Ijed
20. Francia igerag
21. Alattomos
23. Határozószó
24. Kés része
25. Vadállat névelővel
27. Személyes névmás
28. Fém
29. Igekötő és névutó
30. Fitestvér 
32. Hímállat 
34. Tenger
36. Após
39. Határozószó
41. Gyermek lehet ilyen ragályos beteg
42. Amerikai állam
43. Azonos magánhangzók
44. Ragadozó madár
45. Partján fekszik Innsbruck
46. Európai tenger
49. Azonos mássalhangzók
50. Egyforma betűk
51. Társasjáték
53. Fehérnemű
54. Szélvész 
56. Mondatrész

58. Személyes névmás
59. Festék (ékezet felesleg)
61. Báró rövidítése
62. Női név

'64. Két magyar király, János és Ferdinánd között kötői; 
békeszerződés (1538)

Függőleges sorok:
1. Hős temesi gróf, aki hosszú ostrom után szabad elvo

nulás feltétele mellett feladta Temesvárt, de Ahmed 
pasa megtámadta az elvonulókat és fejét vétette a 
hősnek. (1552)

2. Ezernyolcszázkilencvenkettöben meghalt neves politikus
3. Norvég származású sarkutazó
4. Halfajta
5. Vissza: a szerelmi költészet görög múzsája
6. Azonos mássalhangzók
7. Víziállat
8. Férfinév
9. Ahol II. Rákóczi Ferenc született

10. Azonos betűk
11. Svájci folyó
12. Amper-óra
13. Itt halt meg és itt van eltemetve IV. Károly magyar

király
19. Kettő — római számmal
22. Elégült, megelégedett — németül
26. Szoba — németül
29. Idegen férfinév
31. Rag
33. Vissza: amerikai állam 
35. Vissza: kötőszó
37. Nemes ásvány
38. Mintsem — németül 
40. Írószer
46. Szúrófegyver névelővel
47. Azonos magánhangzók
48. Régi stílű 
50. Rözse
52. Olasz sziget, Napóleont elsöízben ide száműzték
55. Folyékony 
57. Y. E. B.
60. Vissza: dátumrag
63. Fonetikus betű

K. T.

A helyes megfejtését augusztus hó 15-i (16.) 
számunkban közöljük.

M. I. Baja Szeretnénk, ha máskor is kül
dene.
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