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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  f o ly á s á r ó l  é s  a z  e m b e r  a lk o tá sa iró l

16. szám. VII. évfolyam. 1936. augusztus 15.

Szent István király ünnepére.
Irta: Lélek Gábor püspöki tanácsos, m. kir. börtönlelkész.

Mikor szent István király ünnepére kondul- 
nak a templom harangjai is a harangzúgás feléb
reszti lelkűnkben nemzeti múltúnk dicsőséggel és 
fájdalommal teli öntudatát: érezzük, hogy bármily 
szomorú is ma a magyar sors, a múltak oly er
kölcsi és hitbeli erőket kölcsönöznek nemzetünk
nek, hogy csak bizalommal, igaz keresztény hittel 
tudunk nézni a jövő elé.

Magyarország, a szegény, ezer sebből vérző 
Magyarország ünnepel. Ünnepli szent Istvánt, az 
első magyar királyt, aki ragyogó hajnalcsillagként 
tűnt fel a pogányság éjtszakájában botorkáló ma
gyarság égboltján. Ünnepeljük Öt, mint a magyar 
haza megalapítóját, ünnepeljük, mint a magyar 
nemzet megteremtőjét. Történelmi igazság, hogy 
el kellett volna pusztulnod, nemzetem, ha István 
király nem vezet keresztül a szakadékon, mely té
ged keresztény szomszédaidtól elválasztott, — el 
kellett volna pusztulnod, el kellett volna veszned, 
nemzetem, ha István király bölcsesége nem for
mált volna át egyetlen emberöltő alatt közömbös 
pogányból hivő kereszténnyé. És igazság az is, 
hogy nem a honfoglaló Árpád vezér, hanem István 
király a magyar állam igazi megalapítója; — hi
szen az Ő isteni kegyelem által megvilágositott 
szelleme rakta le ezeréves nemzeti és erkölcsi 
létünk alapjait.

Magyar testvéreim, ünneplő hazám magyar
jai! Szent István király nagy volt, hatalmas volt, 
mint egyéniség, de a kilenc-száz esztendő távlatán 
keresztül egyéniségének tündöklő vönásai beleol
vadnak abba a gyönyörű eszmébe, melyet már 
életében is ő  képviselt nemzetünk részére. A ki
lenc-száz esztendő távlatából ő  már nem egyéni

ség, hanem ragyogó eszménykép, — útmutató 
fáklya, nemzeti létünkkel szorosan, elválaszthatat
lanul egybeforrt szent fogalom.

Pedig lehetne Őt egyesek elé is állítani, 
mint példaképet. Hiszen férfiúi jelleme szilárd, 
mint az érc, — nemzete javát felismerő törhetet
len akarata porba sújtja a kereszténység ellen lá
zadókat; — atyai szive telve a legnemesebb ne
velői készséggel, hiszen ő  adta szent Imrét ne
künk; — szeretete oly általános és mindent átö
lelő, hogy legfeljebb csak melegebben sugárzik az 
emberi nyomor, betegség, ínség láttára; — s hite 
oly mély, oly igaz, oly meggyőző erejű, hogy mél
tán kiált fel Szilveszter pápa: én csak az aposto
lok utóda vagyok, de István maga is apostol!

Mégis, ha szent Istvánról, az első magyar 
királyról emlékezem, nem elégszem meg azzal, 
hogy példaképül állítom Őt az egyesek elé. Nem, 
— az Ó koporsójához nem egyéneknek, nem a 
példáját követni akaró férfiaknak kell elzarándo- 
kolniok, hanem az egész magyar népnek, drága 
hazánknak!

Midőn meghalt, fehér márvány koporsóját a 
székesfehérvári székesegyház Nagyboldogasszony 
oltára alá helyezték. Én ebben is szimbólumot 
látok, ő  volt az, aki Magyarországot a boldogsá- 
gos szűz Mária oltalmába ajánlotta, s úgy pihen
tek földi maradványai a Nagyboldog Asszony ol
tára alatt, mint ahogyan Magyarország is mindig 
védelmet talált Nagyasszonyának, a Boldogasz- 
szonynak védő ölében. S ez az a gondolat, ez az 
a szentistváni eszme, amely végig vonult nemze
tünk sok évszázados történelmén. Szent István ki
rály Istenhez szárnyaló lelke, lángoló hite nem 
elégedett meg azzal, hogy beoltotta pogány nem
zetünk leikébe a kereszt eszméit, nem elégedett 
meg azzal sem, hogy a pogány bárdolatlanságok
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helyébe beültette a szelíd keresztény erkölcsöket, 
— az Ö hatalmas, prófétai lelke gondolt a jövőre 
is: mintha látta volna a magyarságot fenyegető 
ezer veszedelmet, mintha érezte volna prófétai lel
ke, hogy a magyarság oly árva, oly elszigetelt és 
testvértelen itt, Európa szívében, hogy fennmara
dásához az égiek különös védelmére van szük
sége. Ezért ajánlotta népét a boldogságos szűz 
Mária különös oltalmába, s ezért oltotta nemzeté
be Boldogasszony különös tiszteletét.

Szent István gondolata, szent István lelke él 
a régi, gyönyörű egyházi énekben, mely annyiszor 
szárnyalt az ég felé a magyar milliók ajkáról jó 
és balsorsban:

Boldogasszony anyánk!
Régi nagy pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, 
így szólít meg h a z á n k ,  —
Magyarországról,
Édes hazánkról, —
Ne feledkezzél meg 
Szegény magyarokról!

Magyarország, mint szűz Mária országa, ez 
az a hatalmas gondolat, gyönyörű eszme, melyet 
szent István király ültetett bele a magyar lélekbe, 
s ez az a hatalmas gondolat, amelyen keresztül 
maga István király is eszmévé válik nemzetünk 
lelke előtt.

Keresztény magyar Testvéreim! Ma szent 
István király ünnepére zúgnak a harangok. Zász- 
lódiszben áll az ország fővárosa, s megindult 
szívvel, meghajtott fővel követik Magyarország 
kormányzójával, a legfőbb hadúrral országunk 
nagyjai s utánuk az egész nemzet a szent jobbot, 
István király útmutató kezét. Ez a kéz volt az, 
mely kivezette a nemzetet a pogányság nyomorú
ságából, ez a kéz volt az, mely a nemzetet elve
zette a Nagyasszonyhoz, s ez a kéz az, mely még 
ma is, kilencszáz esztendő távolából is egyedül 
tudja megmutatni az erő és hit útját a jobb jö
vendő felé.

De a szentistváni eszme nem csak tanít és 
vígasztal, hanem követei is tőlünk. Követeli a 
tiszta erkölcsöt, követeli az igaz és mély vallásos
ságot, követeli, hogy a nemzet úgy jó, — mint 
balsorsban gyermeki alázattal ragaszkodjék az 
igazság és élet egyetlen tiszta forrásához: Krisz
tushoz. A szent király követeli tőlünk, hogy az 
igaz magyarság fogalma egy legyen az igaz hit 
és erkölcs fogalmával, s követeli, hogy Magyaror
szág mindig az maradjon, ami a múltakban volt: 
a boldogságos szűz Mária kiváltságos országa. S 
ameddig hű marad a szentistváni eszmékhez a 
magyar nemzet, addig hiába csillognak a szuro
nyok ezrei az erőszak határain, — mert e szent 
eszme napként ragyog Magyarországnak, Boldog- 
asszony országának egén, s a darabokra zúzott 
hazát összetartják s majdan össze is forrasztják 
újra szent István király karjai. Nemzetünknek ma 
is oly gyermeki bizalommal kell kérnie első szent 
királya pártfogását, mint kérték évszázadokon ke
resztül a régi magyarok: „Hol vagy István király? 
Téged magyar kíván, gyászos öltözetben Te előtted 
sírván . .

B e n c z ú r  G y u l a :
B u d a v á r  b e v é t e l e  1 6 8 6 .  s z e p t ,  2 - á n .

Irta: Dr Mandola Aladár
szegedi ny. tanítóképezdei c. igazgató.

I .

Mikor Budapest 1886-ban 200 éves forduló
ját ünnepelte Buda bevételének, akkor Benczúr 
megfesti ezt a történeti témát. 1686. szept. 2-án 
reggel Lotharingiai Károly és kísérete a vár el
foglalása után belovagol a Bécsi kapun a várba s 
a kapun keresztül a barátságos kék ég egy darab 
idill, mint Vörösmarty két szomszéd-várának kez
dősorai, hol ártatlan bogarak cirpelése nyitja meg 
a szörnyű drámát. A fővezér hirtelen visszarántja 
a ló zabláját mert a kapunál halva látja az utolsó 
budai basát, Abdurrahmánt.

Ez a két föalakja a képnek. Az egyik a lo
von, a másik a porban. Sic transit glória mundi 
(így múlik el a világi dicsőség). Most két tengely
ben vannak sorakozva az alakok. A felső tengely
ben sorakoznak a győzők, az alsóban a legyőzőitek. 
A felső tengelyben a legelső alak gr. Kohári István, 
utána Lotharingiai Károly, a fővezér, utána Szavo- 
lyai Jenő, kiről a Bizalom már megemlékezett, mö
götte gr. Csáky László, mögötte Miksa Emánuel 
bajor választó. Az utolsó Bercsényi Miklós. Lotha
ringiai Károly előtt Petneházi Dávid, Tüzes Gábor 
pap. (Gabrielli Ráfael ). Fiáth János győri ezredes. 
Az alakok négy csoportba oszthatók: 1. győzők, 
2. legyőzöttek, 3. ujjongók (vallonok), 4. a foglyok.

A képnek az értelme: a fővezér parancsot ad, 
hogy nemes ellenfelét, aki hősiesen harcolva, kard
dal esett el, végtisztességben részesítsék. Azért le
takarják a török selyemzászlóval, amely a hőssel 
együtt esett a porba és fölötte emelkedik a kereszt 
Ráfael atya kezében, jeléül annak, hogy a kereszt 
legyőzte a félholdat. Itt elfogtak egy alvezért, aki 
a harcban elvesztette a fél karját, azért Csonka bég
nek hívták és vele kilencéves fiát. Mindkettőt Bécs- 
be vitték, katolizálták. Csonka béget harcolni küld
ték XIV. Lajos ellen a rajnai háborúba. A kilenc
éves fiút osztrák katonának nevelték és később, 
mint br. Sáckendorff táborszernagy fejezi be pálya
futását.

II.
A  f e s tm é n y  b ír á la ta .

Kifogásolták azt, hogy Benczúr az ostrom 
utáni állapotot festi és hogy az egészből csak egy 
epizódot nyújt, azt is a vár egy sarkára koncent
rálva, ahonnan nem nyílik kilátás az egész terepre. 
Az ellenkritika bírálata, hogy idegent és magyart 
egy kalap alá nagyon nehéz venni, azért volt szük
ség a kapu aljára, mert s harctéri terepen egy
mástól elkülönítve harcoltak. Kifogás az is, hogy 
e képen a főhős egy osztrák főúr: Lotharingiai 
Károly. Benczúr mentségül hozza, ellensúlyozás- 
képen mindjárt elébe helyezte Petneházi Dávidot, 
mellé Tüzes Gábort. De különben is a fővezér 
Loharingiai Károly volt. S Benczúr nem hamisíthatja 
meg a történelmet. Kifogás, hogy inkább a ruha
díszletek szerepelnek, selyem, skófium, brokát,
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plüss, bársony, boglárok, kövek, forgók, semmint 
az arcon tükröződő lélek. De Benczúrnak két fes
tői sajátsága volt: 1. kitűnő anyagfestő, ;.ki a gyé
mánt tüzét, a bársony melegségét egyforma tűzzel 
adja vissza, 2. és ez már inkább érdeme, liogy az 
eseményeket a dráma forrpontján mutatja be.' Álta
lában történeti képet festeni a legnehezebb feladat, 
mert sokat kell előtanulmányozni és egy elmúlt 
kornak divatja és eszmeköre sokban korlátozza a mű
vész szabadságát. Benczúr mégis bátran lépett a kín
zó kamrába s Munkácsi nyomasztó képei inán a di
adal felszabadító érzését hozta a magyar festészetbe.

B e n c z ú r  f e s tő i  v ilá g a ,

Michel Angelo szoborvilágából hiányzik a 
mosoly, mert csupa lázadó titánnal találkozunk ot
tan. Benczúrnál fordítva van: az ő világa a mo
soly világa. Mindig kerüli a fájdalmat, az iszo
nyatost „Budavár bevételé“-nél még a halottak is 
oly szépek mintha élnének. Mindig kevés alakkal 
dolgozik és ezzel intimitást visz festményeibe. Ha 
nagyobb tömeggel kényszerül dolgozni, mint a 
„Milléniumi emlékünnepen,“ ki tudja küszöbölni 
a zsúfoltság érzéséi. „Vajk megkeresztelésé“-n sincs 
zsúfoltság. Vajk testszine a vérnek és testnek a 
keveréke. Ezt a mixtumot átviszi majdnem összes 
alakjára. Benczúr, mivel eseményeket fest, epikus 
festő. És oly ékesszólóan adja elő az epikát, hogy 
ö a festői retorikának a megteremtője.

V á g y a k .

Rohansz a lejtőn, 
Kerget a vágyad, 
Pusztulás és könny, 
Marad utánad . . .
Elvakult szemmel,
Kéjjel telített 
Életet hajszolsz,
. . . Sírodat ásod!
Aljas célodért,
Bér: a megtorlás, 
Hitvány tettekért, 
Melybe kergetett,
Űzött.. .  vert. . .  a vágy!

*

Ha nemes, ha szép,
Ha józan a vágy,
Díj jön akkor a, 
Küzdelem után.
Célod gyümölcsét, 
Elérni látod,
Munkád érdemét, 
Boldogságra váltod.
Sorsod fölemel,
S alattad törtetnek,
Kik lejtőn rohanva, 
Mindent eltiporva, 
Mélységbe vesznek!

A z  i s m e r e t le n  c s e l l i s t a ,  a k ib ő l  a  v i l á g  
l e g n a g y o b b  k a r m e s t e r e  le tt .

Manapság kétségkívül Arturo Toscanini a nagy 
olasz karmester, a világ első karnagya. Talán még 
sohasem aratott olyan nagy sikert a nagy muzsikus, 
mint idei nagyszerű produkcióival, ügy newyorki 
folyóirat most a következő érdekes cikket közli róla.

Az 1886. esztendőben egy olasz operatársu
lat vendégszerepeit Délamerikában. A karmestert 
sem a zenekar tagjai, sem az énekesek nem na
gyon szerették s amikor a társulat Rio de Janei- 
róba érkezett, a karmester hirtelen megvált az ál
lásától. Aznap este az Aida szerepelt a műsoron 
és valamennyi jegy elkeli az előadásra. A kétség- 
beesett igazgató álkozódott dühében. Honnan sze
rezzen az utolsó pillanatban új karmestert?

A zenekar néhány tagja fölkereste az igazgatót 
a színfalak mögött s felhívták a figyelmet arra, 
hogy van a zenekarban egy szerény, fiatal gordon
kás, Arturo Toscanini a neve, aki már ismételten 
bebizonyította, hogy igen jól ismeri az „Aida" par
titúráját. Miért ne lehetne rábízni az előadás ve
zénylését? Az igazgató kétségbeejtő helyzetében 
minden elfogadható javaslatra kapható volt s a 
fiatalember így gyorsan és idegesen magárahúzott 
egy neki túlbö frakkot a karnagyi emelvény mö
gött, felugrott a pulpitusra, erélyesen kopogott a 
karmesteri pálcával, azután lendületesen vezényelni 
kezdte az előjátékot, anélkül, hogy csak fel is la
pozta volna az előtte heverő kottát.

A zenészek, valami különös varázs hatása 
alatt, úgy játszottak, mint még soha. Valósággal 
hipnotizálta őket az új, fiatal karmester. A közön
ség még sohasem hallott ilyen Aida-előadást s az 
ismeretlen karmester, aki próba és vezérkönyv 
nélkül dirigált, természetesen egyszerre az érdek
lődés középpontjába került. A művészköréit során 
azután még tizennyolc dalművet vezényelt Tosca
nini, a zenekar és a közönség csodálkozására va- 
lamenyit partitúra nélkül.

így vált híressé Arturo Toscanini neve a ze
nei világban. Azóta egyik diadalt a másik után 
aratta s 1830-ban külföldi létére meghívták a bay- 
reuthi ünnepi játékok vezénylésére is.

Kétségtelen, hogy a világ valamennyi kar
mestere között Toscanini a legnagyobb, aki valaha 
élt, s egyforma művészettel vezényli Mozart, Verdi 
és Wagner müveit. Talán az egyetlen karmester 
a világon, aki még a próbákon sem lapozza fel a 
kottát. Ha például pénteken kap a kezébe egy új 
operát, áttanulmányozza reggelenkint az ágyban 
és hétfőn már kívülről tud minden kottát a próbán.

Ezzel a ritka képességével kapcsolatban a 
következő anekdotta kering róla zenészkörökben: 

Egy nagybőgős fölkereste próba előtt Tosca- 
ninit s elpanaszolta, hogy rossz a hangszere, az 
Es-hangot nem tudja rajta játszani. Toscanini né
hány pillanatig fejét tenyerére támasztva gondol
kozott, aztán barátságosan megveregette a zenész 
vállát:

— Sebaj, barátom, az Es-hang nem is for
dul elő a maga mai kottájában.
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De nemcsak emlékezőtehetsége, a hallása is 
rendkívüli. Hatvan hegedűs közül is észreveszi, ha 
valamelyik egy nehéz helyen hibázik.

E mellett Toscanini a legszerényebb a ma 
élő nagy zenészek között s úgy lép a karmesteri 
emelvényre, mint pap az oltár elé: alázatosan és 
odaadással. A zeneszerző akarata és felfogása 
szent előtte. Vezénylés közben csak a legszüksé
gesebb mozdulatokat végzi, jóformán csak a jobb
kezével dirigál, balkezét a csípőjére támasztja, ér
zelmes részeknél pedig a szívére szorítja.

R a b e m l é k ! .  . .

Messze, egy kis kápolnának 
Színes ablakán ...
Téli reggel betévedt a 
Fényes napsugár.
Mintha csak az Úr akarná, 
Csodálatosképp,
Arra kúszott amerre a 
Pap gyóntatott épp,
Ahol fekve betegágyán 
Könnyezett egy rab...
Akit szegényt fájó szívvel 
Vígasztalt a pap.
És amikor bánva vétkét, 
Feloldozást kért...
Akkor az a parány sugár...
Éppen odaért!
Messze, egy kis kápolnának 
Színes ablakán...
Meghatódva csókolt be a 
Fényes napsugár!...

Orgona szól, száll az ének 
Fel az egekbe!
Egy-egy árva könnycsepp szökken 
Csak a szemekbe...
Egy-egy forró ima hangzik, 
Szegény betegért...
Akire a mostoha sors,
Ilyen csapást mért!
Akit bénán, tehetetlen 
Leszegez az ágy...
Aki mégis bízva-bízik...
Idehoz a vágy...
Gyenge testét nem is bírja 
Felemelni már,
De azért ...O próbálkozik... 
Áldozásra vár!
Messze, egy kis kápolnának 
Színes ablakán...
Bizony sírva tekint be a 
Fényes napsugár!

Elhallgat az orgona is,
Megszűnik a d a l...
A kápolna néma... csendes... 
Semmi... semmi zaj...
Megfordul a lelkipásztor,
A kezébe könyv...

Olvasni kezd, ott az oltár- 
Emelvényen fönt!
Aztán lassan ... széjjeltekint 
A betegre néz...
Pillantása róla fel, a 
Végtelenbe vész...
Beszélni kezd... hangja nyomán 
Nem bírva tovább,
Itt is, ott is felhangzik a 
Csukló zokogás!
Itt is, ott is előtűnik,
Egy-egy kérges kéz...
Amint épp a könnyes arcon,
Könnyet morzsol szét.
Ez az emlék, míg csak élek,
Kísérteni fog...
Oly megható, nem felejtem 
Soha el azt, hogy:
Messze, egy kis kápolnának 
Színes ablakán...
Télen egyszer betévedt a 
Fényes napsugár!

S z e g e d ,  1 9 3 6 . 7 7 1 9 - e s  rab .

M a g y a r o k  a z  o l i m p i á s z  n a p f é n y é b e n .

Augusztus 9-én délután egyszerre mosolygóra 
derült Budapest arca. Egy nagy olimpiai győze
lem híre szaladt szét a városon. Azután hamaro
san jött még egy győzelmi hír és azután még egy. 
Egyetlen napon három olimpiai győzelmet, három 
világbajnoki aranyérmet küzdöttek ki versenyzőink. 
És ez a gondokba-bajokba merült város megfe
ledkezett mindenről, örült, mosolygott, ujjongott, 
mint egy gyermek. A győzelmek híre tovaszállt, 
a rádió hullámain, az újságok hasábjain, szerte az 
országba és az ország is mosolyog, büszke és 
boldog.

Lehet is. Ötven nemzet ifjúsága gyűlt össze 
Berlinben és kezdte meg egy héttel ezelőtt a ne
mes versengést a sport minden ágában a hírért, 
a dicsőségért, az elsőségért. Az emberi képessé
gek semmiféle más területén nincs meg ez a nagy 
erőösszemérés, ez a világraszóló, világokat egybe
foglaló, rendesen megismétlődő gigászi verseny, 
csak egyedül a sport terén. Valószínűleg azért 
van ez, mert a nemzeteknek ez az óriási erőpró
bája a legtetszetősebb, legizgalmasabb. A test kul
túrájának versenye ez, a test kimüveltségéé, az 
izmok, idegek, lélekjelenlét, fegyelmezettség, szí
vósság nagy küzdelmei és nagyszerű teljesítmé
nyei hatalmas arénákban, száz és százezernyi néző 
előtt, a versengésnek olyan módján, amely a maga 
nemében már művészet. A nemzetek testi mű
veltségének legmagasabbfokú megmutatkozásai ezek 
az olimpiai versenyek. A testi kultúráé, amely az 
„ép testben ép lélek" nemzetnevelő igazságának 
felismerése óta egy nemzet életében, fejlődésében 
és jelentőségében igenis érezhető összefüggésben 
van a lelki kultúráltsággal is. Ezt nem úgy értjük, 
hogy például azért, mert egy néger atléta győze
delmeskedik a világ minden más atlétája felett,
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akkor ebből a négerek lelki kulturáltságának veze
tésre hivatott szerepére is kövekeztetni lehet. Úgy 
értjük, hogy azok a nemzetek, amelyek az olimpi- 
ászokon az élen állottak és állanak és a legjobb 
eredményeket érték és érik el minden más téren 
is valóban vezérlő nemzetei a világnak, ezekben 
az országokban a szellem terén is nagy hagyo
mányok, nagy erőfeszítések, nagy eredmények mu
tatnak az illető ország szellemi magasrendűségére, 
nagy életrevalóságára. Anglia, az Egyesült Ál
lamok, Franciaország, Németország, Finnország, 
Svédország, Olaszország és újjabban Japán: ezek 
a nemzetek voltak az eddigi olimpiászok győztesei
nek élén. Szép és sokatmondó névsor, bizonysága 
annak, amit most elmondtunk. Elmondtuk azért, 
hogy megtagadjuk a sport — vagy még helye
sebben: a nemzeti testkultúra — alacsonyrendü- 
ségének itt-ott még ma is élő tévhitét és felmu
tassuk az olimpiászok nagy jelentőségét.

A németek teljes mértékben átérezve a ren
dezésük alá kerülő olimpiai játékok óriási nemzeti 
és propaganda értékét, példátlanul nagy és töké
letes gépezettel rendezkedtek be a világok mérkő
zésére. A német főváros kétmillió nézőt gyűjtött 
össze a viadalra Európából és a tengereken túlról. 
Megszámlálhatatlan telefón, táviró és dróttalan táv- 
iróvonallal kötötte össze Berlint a világ minden 
tájával. A versenyeken egyszerre tizenöt-húsz rá
dió-bemondó lihegi bele izgatottan a maga külön 
mikrofonjába azon frissiben a mérkőzések esemé
nyeit. És tízmillió és száz millió ember hallgatja 
a híreket, olvassa a frissen ontott újságokban az 
olimpiai eseményeket, Kanadától Ausztráliáig, Dél- 
Afrikától Tokióig.

És ennek a világfigyelemnek, öt világrész 
izgatott érdeklődésének kellős közepén mától kezdve 
ott áll Magyarország a maga tíz olimpiai győzel
mével, közöttük egy igazán világraszóló diadallal. 
Ott áll a kis Csouka-Magyarország a nemzetek 
rangsorában ezzel a tíz győzelemmel a harmadik 
helyen.

Hogyne lennénk büszkék rá! Hogyne lennénk 
boldogok! Nem kell ehhez sportembernek lenni, 
akár ne is értsen valaki a sporthoz, elég, ha az 
ember magyar: megdobban a szíve, íme, itt van 
egy kis ország Európa közepén, egy nemzet ame
lyet úgy széttéptek a sorscsapások, egy náció, 
amelyet annyian ítéltek pusztulásra, egy náció, 
amelyről olyan jól esik megfeledkezni, olyan ké
nyelmes nem figyelni rá, és ez a kis ország, ez 
a maréknyi nemzet a világ valamennyi népének 
ezen a berlini nemes találkozóján, földrengető 
vetélkedésében nem a dicsőség asztaláról lehulló 
morzsákért jelentkezik, hanem odaugrott az ötven- 
milliós és százmilliós nemzetek élére, ott fénylik 
neve, zászlója és diadala ma már az első három 
között!

Minek a bizonysága ez? Életrevalóságunké, 
azé a nemzeti szellemé, amely minden más téren 
is megveti a háttérben kullógást, nem elégszik 
meg a félretoltsággal és semmibevevéssel és helyet 
kér magának a nap alatt. Szerényebb eszközei pe

dig a nagy mérkőzésre kevés nemzetnek voltak, 
mint nekünk. A mi versenyzőink nem kitenyész
tett csodalények, hanem dolgozó és küszködő 
kisemberek, akik kevés szabad idejükben szeré
nyen készülődtek a berlini nagy találkozóra. Kö
szöntjük őket szívünk egész melegével. A derék 
birkózókat, Kárpáthyt, Zomboryt, Lőrinczet, akik 
egyetlen sportágban három aranyérmet hódítottak 
el. A világ nővivóit végigverő Elek Ilonát. Azt a 
fiatal asszonyt, Kádárné Csák Ibolyát, akinek a 
magasugrás világbajnoki győzelme után egyetlen 
vágya volt, az az egyszerű, emberi, kedves sóhaj: 
most már szeretne otthon lenni az első házassági 
évfordulóján.

És a hatodik győztes, akinek a győzelme 
már nem is magyar nemzeti ügy, hanem az euró
pai ember diadala, sőt a fehér faj váratlan, pom
pás, mindenfelé ujjongással fogadott győzedelme 
a rettegett sárgák felett. Egy budapesti diák ütötte el 
a holtbiztos elsőségtől a japán úszókat minden idők 
legklasszikussabb úszóversenyében, a százméteres 
gyorsúszásban. Négy éven keresztül készítette elő 
Japán három csodálatos úszótehetségét erre a ver
senyre. Vonatok és hajók hozták a japán nézőket 
a Csendes-óceán szigetországából Berlinbe, hogy 
tanúi legyenek a három japán vitathatatlan győzel
mének ebben az egy percig sem tartó küzdelem
ben. A világ minden szakértője, az olimpiász min
den nézője bizonyos volt abban, hogy a leggyor
sabb úszók versenyét nem nyerheti más, csak a 
japánok.

Csik Ferenc, a kis magyar egyetemi hallgató 
azonban elvette tőlük az elsőséget. Tőlük és Ame
rika és Németország leggyorsabb úszóitól. Győ
zött, mert ő volt a legnyugodtabb — és mert ő 
volt a legjobb. És talán mert azon az utols'ó pár 
méteren, abban az utolsó pár pillanatban ott a 
berlini úszómedence hideg vizében arra gondolt, 
hogy ő magyar és maréknyi nemzete most szív
szorongva, reménykedve gondol rá. Igen éreznie 
kellett ezt a feléje sugárzó aggodalmas szeretetet, 
nemzetének ezt a szorongó, buzdító szeretetét, azok
ban a gyöngéd és kedves percekben már, amikor 
a Magyar Úszó Szövetség fiatal elnöke ifj. Horthy 
Miklós érte ment az olimpiai faluba a nagy ver
seny előtt és gépkocsiján maga vitte ki Csik Fe
rencet az úszóstadionba. A gondoskodásnak, a 
féltésnek, a szeretetnek ez a jele a verseny előtt 
csak befejező pillanata volt ifj. Horthy Miklós lel
kes, gondos, nagyszerű munkájának, amelyet a 
magyar úszósport élén évek óta kifejt, csak bizony
sága volt annak a mélyen átérzett nemzeti szel
lemnek, amellyel ő ezt a magyar sikerekben gaz
dag sportágat annyi lelkességgel és áldozatkész
séggel vezeti, Igen, így lehet sikereket elérni va
lamely sportban, ha ennyire az egész leikével, 
minden aggodalmával szeretetével és gondosságá
val ott áll a sportvezér a versenyző mellett, mint 
ahogy ott volt Csik mellett vasárnap délután a 
fiatal Horthy Miklós, aki aztán a győzelem má
moros, ujjongó, tomboló pillanatában elsőnek nyúj
totta le boldogan és büszkén kezét a medence 
széléről a fiatal magyar győztesnek.
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Magyar olimpiai bajnokok és bajnoknők, 
magyar hölgyek és magyar fiúk olt a berlini győ
zelmek dobogóján, álltak büszkén, egyenesen, föl
emelt fejjel és nézünk benneteket és az egész vi
lág néz benneteket ma is. És látja rajtatok és ál
talatok, hogy van egy Csonka-Magyarország, mely 
él, erős, büszke és életre való. És élni akar. Az 
elsők közt akar élni, mert arra hivatott.

K a r d c s a p a t u n k  b r a v ú r o s  k ü z d e le m  
u t á n  i s m é t  o l im p ia i  b a j n o k .  M a g y a r -  

o r s z á g — O l a s z o r s z á g  1 0 : 6 .

Az olimpiai küzdelmek egyik legklasszikusabb 
versenyágában, a kardvívásban, nagy reménység
gel és bizakodással küzdelembe állított csapatunk 
megvédte olimpiai bajnokságát. A küzdelem, amely
ben világraszóló győzelmét megvívta, méltó volt 
a múlthoz és a hagyományokhoz. A magyar csa
pat már az előmérkőzések során bebizonyította, 
hogy az olimpiai babérral sokszor koszorúzott ma
gyar kard ereje és fénye töretlen, a magyar kard
vívóképesség leleményességben, lelki és fizikai 
felkészültségben maradéktalanul magával hozta az 
elődök hagyatékát, amelynek megőrzése immáron 
nemzeti feladat az olimpiai küzdelmekben.

A mostani küzdelem utolsó összecsapásánál, 
— épúgy mint a múltban, — a két legerősebb ví
vónemzet, a magyar és az olasz állott egymással 
szemben. A magyar győzelem megérdemelt, biztos 
győzelem volt. De Olaszország, a régi nemes el
lenfél is megmutatta, hogy tudása egy vonalban 
áll a győztes tudásával, hogy a kardvívásnak min
den fortélyát, művészi tökéletességét meg tudja 
csillogtatni. Hogy a győzelem mégis felénk intett: 
az kétségkívül a küzdenitudás, az esélyek adott 
pillanatban való legjobb kihasználásának bizony
sága, amiben a magyar csapat kerekedett felül.

A kardvívás magyar hőseit túláradó boldog
sággal, meghatott örömmel köszöntjük, s ugyan
ekkor meghajtjuk az elismerés zászlaját az olasz 
csapat felé is, amely ismét alkalmat adott a ma
gyar képességek megmutatására a méltó ellenfél
lel szemben.

N in c s  t ö b b é  lú d ta lp .

M a n n in g e r  p r o f e s s z o r  e l já r á s t  ta lá l t  f e l  a  lú d ta lp  
m e g e lő z é s é r e  é s  g y ó g y í tá s á r a .

Érdekes és nagyjelentőségű találmányt jelen
tett be szabadalmaztatásra a szabadalmi bíróság
nál Manninger Vilmos dr egyetemi tanár, a hites 
sebészprofesszor. Találmánya: eljárás a lúdtalp 
megelőzésére és gyógyítására a gyengébb részek 
megtámasztásával és a lesüllyedt csontok föleme
lésével és visszacsavarásával. Az úgynevezett sza
badalmi igénypontok szerint a feltaláló Röntgen
kép vagy [Röntgen-rajz alapján megállapított he
lyeken levegőnek átjárható rugalmas alaplemezre 
ugyancsak rugalmas anyagból készült támasztó
szervet rögzít és erre az igy kialakított felületre 
vékony bőrből készült talpat erősít, amelynek sarki

részén rugalmas réteggel bélelt, kérges bőrből ké
szült, sarokcsontot rögzítő, a láb középcsontjáig 
előre nyúló támasztórészt helyez el. Emellett a le
süllyedt rész emelésére, illetve visszacsavarására 
rugalmas, de keményebb anyagból készült ékeket 
rendez el a fémbetétekkel ellenállóvá tett cipötalp 
és betét közé.

Találmányáról Manninger professzor a követ
kezőket mondja a szabadalmi bejelentésben:

— Eddig a lúdtalpbetétnek nem volt más 
szerepe, mint hogy a lábcsontok lesüppedt bolto
zatát alátámassza és ferde sik létesítésével a láb
szárcsontok és a bokacsont közt létrejött szegletet 
kiegyenlítse. A merev anyagból készült betétnek 
más célja nem is lehetett, mert amint valóban ha
tásos kiegyenlítésre törekedett, a kemény csont és 
a kemény betét közé beszoruló és minden ráne- 
hezedéskor összenyomuló lágy részek — szalagok, 
idegek, vérerek, — olyan fájdalmat okoztak, hogy 
az emelést csökkenteni kellett. De még a legki
tűnőbb, nagyrészt rugalmas anyagból készült és 
fokozatos emelést biztosító betét is legfeljebb némi 
emelést érhet el, de az elcsavarodási sem ez, sem 
a többi hasonló szerkezetű betét megjavítani nem 
tudja. A lúdtalpat rögzítő izomösszehúzódás sú
lyosabb formáit eddig csak úgy lehetett megszün
tetni, hogy a lábat gipszkötésbe téve, a beteget 
lefektették. Minden súlyosabb fokú lúdtalpas kény
telen volt életében egyszer vagy többször néha 
heteket igénybevevő pihenőt tartani, ami az álló 
foglalkozásúaknak munkamegszakitást és munka
képesség-csökkentést, a biztosító társaságoknak pe
dig évi sokmillió pénzáldozatot jelentett.

A professzor a szabadalmi bejelentésben az
után leírja találmányát, a lúdtalpat megelőző és 
gyógyító lúdtalpbetétet, majd igy folytatja:

— Az így elkészült betét a készülő lúdtalp 
további fejlődését megakadályozza. Serdülő, gyor
san növő gyermekeken akár két-három havonkint 
a betét alá esetről-esetre akár puha gumilapokból, 
akár vékony bőrből készült réteggel a láb fejlő
désének utána mehetünk. A már kifejlődött süly- 
lyedés emelésére, a boka- és a sarokcsont között 
létrejött elcsavarodás visszafejlesztésére ugyancsak 
rugalmas, de keményebb anyagból szabványosított 
ékalakú alátételeket használok. Az ék tengelyének 
forgatásával nemcsak milliméter pontossággal emel
hetjük a süllyedt boltozat csúcspontját, de egyben 
esetről-esetre egyenesítve — individualizálva — a 
csavarodást is visszafejleszthetjük. Mennél érzéke
nyebb a láb, annál alacsonyabb ékkel kell kezde
ni a boltozat emelését és a csavarodás kiegyenlí
tését. Újabb és újabb ékalakú darabkák aláragasz- 
tásával hetek alatt, a legsúlyosabb esetekben hóna
pok alatt sikerül a még csontosán nem rögzített 
lúdtalp visszafejlesztése. Hogy az újabb emelés 
mikor és mily mértékben engedhető meg, azt csak 
szakorvos tudja helyesen megítélni, bár az intel
ligens beteg maga is kipróbálhatja a fokozatos 
emelést, ha az emelőék helyét és alakját az első 
alkalommal Röntgen-kép alapján szakorvos állapí
totta meg.
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63. Vizesedény.
65. Japán vallás.
67. Mexikói indiántörzs.
68. Napszak.
69. Budapesti látványosság István király napján, 

melynek csodálására ezren és ezren jelennek 
meg este a Dunaparton.

72. Családfő.
73. Azonos mássalhangzók.
74. Oltalmazza.
75. Nyomorék.
77. Van ilyen unoka, apa, vagy anya.
78. ellenséges lengyel herceg, akit Szent István 

többször visszaűzött hazájába. Ennek a lengyel 
hercegnek készítette II. Szilveszter pápa azt a 
koronát, amelyet István királynak küldött; mivel 
álmában Isten angyala erre szólította fel.

Függőleges sorok:

1. Szent István és a keresztyén hit ellen fellázadt 
pogányhad vezére, akit István király bevándorolt 
német lovagok segítségével legyőzött, testét négy 
darabra hasiitatta és az ország négy különböző 
részén tűzette ki elrettentő például.

2. Igekülő.

Vízszintes sorok:
I. A bessenyök fejedelme; többször az országba tört, de 

Szent István legyőzte.
5. Szent István anyja.

10. István kiiály egyetlen fia, aki ifjan meghalt, vadászaton 
kapott sebében.

14. Ha ez beáll, a szép fehér hóból hamarosan locs-pocs lesz.
16. Előidézett.
18. Történelmi múltú város: itt koronázták királlyá Szent 

Istvánt.
21. Orseoló velencei herceg és István király nővérének fia 

kinek érdekei kívánták a 42. vízszintest megvakitani, 
azaz uralkodásra képtelenné tenni, s így ö követte 
Szent Istvánt a trónon.

24. Vissza: délkelet-európai tenger.
25. Széchenyi István könyve (1830), mellyel forrásba hozta 

az egész nemzet életét és megindította a megújulást.
28. Férfi név; az első férfi neve.
30. Durva — németül.
32. Szent István neve — keresztelés előtt.
33. Jugoszláv város.
34. Gondol, sejt.
36. Néha az arcba szökik.
38. Rögtönben van. .
39. Vissza: kettösmássalhangzó.
40. Délben az állatcsorda a pusztán.
42. Szent István apja testvérének fia, kit István király utód

jául választott, de a királyné gonosz tanácsosokra hall
gatva: kiszúratta szemeit, füleibe ólmot öntetett, hogy 
uralkodásra képtelen legyen.

44. Vadállat.
45. Szent István atyja.
46. Soma mássalhangzói.
48. A 21. vízszintesnek, mint magyar királynak egyik taná

csosa, aki a 42. vízszintes megvakitását végrehajtotta, 
de akit Aba Sámuel, Szent István sógora (kit az clé- 
gületlenek királlyá választottak) több tanácsossal együtt 
megöletett.

49. Hazárdjáték.
50. Klasszikus skálahang.
52 Abrsk
54. Valaminél távolabb, valamin messzebb.
56. Ének hang.
57. Magyar és lengyel szabadsághös, 48-as tábornok.
58. Dal.
60. Hajlék. .
62 Adriaparti város, melyet nem egyszer foglaltak el a 

magyarok. Legelőször Könyves Kálmán csatolta Ma
gyarországhoz.

3. Ünnepély, ahol az arra hivatottakat hivatásuk gyakor
lásara felszentelik, (ékezet felesleges)

4. Buzdító szócska.
5. Vízinövény.
6. Kakukfajta.
7. Amerikai állam; az Egyesült-Államokban.
8. Bokáig érő ruha. é̂kezet hiány)
9. Régies ürmérték.

10. Lekvár.
11. Hétfő — németül.
12. Kereskedelmi rövidítés.
13. Ahol a „hét vezér" vérszerződést kötött: Árpád fejede

lem megválasztásakor.
15. Német névelő.
17. Lomha közepe.
19. Termés fele.
20. Őz — németül.
22. Női név. (ékezet felesleg)
23. Fonetikus betű.
26. Papirinérték.
27. Repülőgépen van ilyen ernyő.
29. Szomorú, búskomoí.
31. Szent István felesége.
31. Irányit.
35. Alá s fel.
30. Olasz város, (ékezet hiány)
37. Hazárdjáték.
40. Szolnok-Doboka székhelye.
41. Figyel.
42. Qtlegel.
43. Ékezettel; élet.
46. Öskoronázó város: Szent Istvánt itt temették cl. (a nyíl 

után!)
47. Ritka férfinév.
50. Alászáll, leszáll.
51. Majomfaj (névelővel) Jáva és Szumatra szigetén.
53. Benn.
55. Pengetős hangszer.
57. Község Tolnamegyében.
59. Kina mássalhangzói.
60. Ötvenkettő — római számmal.
61. Raktárban van.
62' Azonos mássalhangzók.
64. Hely (névelővel).
65. M-mel a végén; indiai állam, a fehér elefántok hazája.
66. Férfinév.
67. Idegen területmérték.
70. Hadsereg van ilyen (Krisztus katonái).
71. Van ilyen hárfa.
74. Fonetikus betű.
76. Kettösmássalhangzó. K . T.
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V ilá g  fo ly á sa .

B lériot m eghalt.' ,Louis Blériot, a modern 
légirepülés úttörője," a La Manche-csatorna első át- 
repülője, vasárnap 64 éves korában meghalt.

Blériot 1872-ben született Cambrai városában. 
1901-ben építette az első modern értelemben vett 
repülőgépet és számos kísérleti repülés után 1909 
június 25-én átrepült a La Manche-csatornán. Ez a 
repülés valóban új korszakot nyitott a közlekedés 
történetében. Annakidején Blériot teljesítményéről 
még szenzációsabb beállításban írtak, mint mosta
nában az óceánrepülésekről.

Amikor a La Manche-csatorna átrepülése si
került, az angol lapok első oldalaikon csak a követ
kező néhány szóból álló mondatot közölték, amely 
azonban betöltötte az egész oldalt: „Sikerült a csa
torna átrepülése: Anglia már nem szigetország!"

Blériot nagy sikere után 1909 október 18-án 
Budapestre is ellátogatott, ahol tiszteletére repülő
napot rendeztek, amelyen a világhírű francia avia- 
tikus 80—100 méter magasságban körrepülést vég
zett Budapest fölött és valósággal lázba hozta a 
közönséget;

A háború alatt Franciaország jórészt a Blériot- 
tipusú hadi-repülőgépeket használta, a háború után 
pedig Blériot repülő-gépgyárat alapított, amely ma 
is egyike a legnagyobb francia ipari vállalatoknak.

Blériot leánya, Simoné különben magyar em
berhez, Ruber Bélához ment feleségül s Blériot az 
ő révén jól ismerte Magyarországot, amelyről mindig 
a legnagyobb lelkesedéssel beszélt.

A nagy repülőnek már régóta szívbaja volt. 
Szívszélhüdés ölte meg, halála mégis megdöbben
tette egész Franciaországot. Budapesten is nagy 
részvéttel fogadták Blériot halálának hírét.

Ú jjáépítik Addisz-Abebát. Addisz-Abeba 
Abesszínia fővárosa újjáépítésének terve szerint az új 
főváros három nagy negyedből áll majd: az európai 
negyedből, a bennszülött városrészből és az ipari 
negyedből. Az európaiak városnegyede a régi csá
szári palota körül épül majd föl, a bennszülött 
városrész a jelenlegi kereskedelmi negyedben, míg 
az ipari épületeket a vasúti állomást környező nagy 
síkságon építik fel. A bennszülött negyed és az 
európaiak városrésze között épül fel az új keres
kedelmi negyed, amelynek alapjai és körvonalai 
kezdenek kibontakozni.

Az olasz fővárosban az egyes hatóságok hosz- 
szas tárgya'ások után megállapították a Kelet-Af- 
rikában való letelepedés módját. Mindazok akik, 
Kelet-Afrikában akarnak letelepedni és ott ipari, 
kereskedelmi, szállítási, kézművesi, művészi téren 
szándékoznak dolgozni, jelentkezni tartoznak a tar
tományi testületügyi tanácsnál, amely a szükséges 
adatok beszerzése után a jelentkezők kérelmét to
vábbítja az illetékes keletafrikai kormányhoz és ott 
döntenek véglegesen a jelentkezés elfogadása felől. 
A testületügyi tanácsok közbenjötte biztosítja, hogy

Nyomatott a váci kir. orsz.

túlságosan el ne lepjenek egyes munkaágakat és 
senkinek se legyep monopolisztikus helyzete.

A gyarmati és telepítési kormánybiztosságnak 
külön bizottsága működik Kelet-Afrikában, amely 
az alkirályság szükségleteinek megfelelően a munka 
elosztásáról gondoskodik. Ugyancsak ez a bizott
ság felügyel a munkaadók érdekeinek biztosítására 
a legszorosabb együttműködésben a fasiszta párt
tal, amely a munkások védelméről gondoskodik, 
mint ami politikai működésnek legelső feladati.

A letelepedésre vonatkozó általános rendel
kezéseken kívül külön rendelkezés állapítja meg 
azoknak a katonáknak a helyzetét, akik végigkiiz- 
dötték a hadjáratot. Az általános irányelv ezzel 
kapcsolatban az, hogy a katonák mind az állami 
hivatalokban, mind a magánvállalkozásoknál el
sőbbségben részesülnek.

H a sz n o s  tu d n iv a ló k .
_______________________________________ &&

Az angoranyúl tartása . Az angoranyúl 
tartása az állat igénytelenségénél fogva nagyon 
egyszerű és olcsó. A nyúlakat naponta kétszer: reg
gel és este etetjük.

Reggel 3 dekagramm szemeseleséget adunk, 
ez lehet zab, árpa, tengeri, köles, szójabab, len
vagy cirokmag is. Továbbá 3—4 dekagramm szé
nafélét, lucerna vagy hereszéna, zabosbükköny 
vagy jóminőségü rétiszéna. Vagy a széna helyett, 
vagy egy része mellé: zöldeleséget. Ugyanazt mint 
a fentiek csak friss állapotban, vagy kertizöldség 
hulladék is lehet (káposztalevelet csak keveset 
adjunk). Etetés után rövid időre vizet is teszünk 
a ketrecbe.

Esti adag: 4 dekagramm lágykeverék, amely 
álljon főtt burgonyából kevés tengeridarával és víz
zel s egy csipetnyi sóval szemcsésre összekeverve. 
Utána megint víz.

Vemhes és szoptatós anyák és növendék
állatok lágyeleségét a következő arányban keverjük:

• 3 rész főtt burgonya, 2 rész szójadara, 1 rész 
tengeridara, 1 rész korpa vagy árpadara. Só 5 ezre
lék és 2 százalék szénsavas mész.

A csupán gyapjútermelésre beállított álla
toknál célszerű, ha egész kevés lenmaglisztet ke
verünk a lágyeleségbe, amitől a gyapjú mennyisége 
és minősége javul. Az ivartalanított bakok elese- 
géhez tengeridarát vagy tengerit ne adjunk, hogy 
el ne hízzanak.

A takarmányozás költsége, ha az vásárolt 
takarmányból áll, állatonként 4—6 pengőt tesz ki 
évente. Ha a zöldeleséget is vesszük valamivel 
többe fog kerülni az évi takarmányozási költség.
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