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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

19. szám. VII. évfolyam. 1936. október 1.

I s t e n .

Kinek porszem, mi nékünk egy világ 
S egy rebbenés határa az időnek:
Ki, a mi ember-agyban miriád,
Nem olvasod, mert semmiség előtted:
Ki buborék gyanánt elfújhatod,
Mit összehordtak népek, századok:
Minden fűszálban érezlek; de elmém 
Nem bír felfogni, megnevezni nyelvén.
Kit megtagad a léha kétkedő,
Te adtál, ismeretlen ismerős, Te,
Te földi szóval nem nevezhető,
Szívünkbe álmot, eszmét agyvelőnkbe.
Magát tagadja meg, ki megtagad,
Mint a napot, a fényt, a színt a vak,
A por fiához más nem illik itten,
Minthogy Tebenned megnyugodva higyjen.
Ki oda tűzöd a közös napot 
Sugárzó lényed egy parányaképen:
Ki hangodat majd zúgva hallatod,
Majd édes összhang bájos zengzetében;
Ki, hogy megszűnjünk élni, rendeled,
De, hogy meghaljunk, mégsem engeded,
Ki ezt, a bölcs világrendet hoztad:
Megértni vágyó elmém összeroskad.
A tudomány, az ember — bölcseség 
Hadd fejtegesse millió csodáid...
Nyugodtan nézed újabb Bábelét,
A melyen át egedbe nézni áhit.
Engem, tűnődőt, volt-e kezdeted,
Idődnek vége, hogy mikor lehet;
Érzése elfog a parányiságnak 
És leborulva, térdemen imádlak!

R e v ic z k y  G y u la .

A csillagok alatt.
Az ornitológusok* újabban rendkívül érdekes 

megfigyeléseket tettek a költöző madarak vándorlá
sáról. Megállapították többek között, hogy a költöző 
madarak vonulási útja gyakran — ebben a pillanat
ban még — megmagyarázhatatlan okokból eltér az 
egyenes iránytól és olyan zónákon vezet át, ahol 
állandó a hideg és a vihar. Legutóbb egy angol re
pülő, fecskerajjal találkozott. A legnagyobb sebes
ségre, 270 kilométeres óránkénti sebességre kap
csolt, de még így sem sikerült utólérnie a vonuló 
madárcsapatot. Egy másik repülő a Himalája mellett 
csaknem a sztratoszférában találkozott költöző fecs
kerajjal, amely 12.000 méter magasságban repült a 
Himalája zordon csúcsai fölött.

Ki mondhatná meg, micsoda titokzatos erő 
kényszeríti ezeket a madarakat, hogy a levegőég is
meretlen magasságaiban repüljenek másik hazájuk 
felé, micsoda hatalom ruházza föl őket olyan erővel, 
hogy csaknem ugyanolyan sebességgel tudjanak 
tovahasítani a levegőben, akár a puskagolyó, micsoda 
bús és kietlen végzet hajtja őket, hogy elkerülve a 
napfényes enyhe tájakat, az örvényes és sötét régió
kat választják útjokul.

Vájjon bennük is a végtelen hívó kiáltása csen
dül meg, amikor fölhúznak a csillagok alá? Vájjon 
bennünk is az a névtelen magányos vágyakozás ne
szei föl, amely bennünket, embereket száll meg, 
amikor a búcsúzó nyár végsőkig elcsöndesült éj
szakáin megállunk a halkan magába roskadó mezőn 
és föltekintünk az égboltra, amelynek hűvös fényű 
csillagai alatt távoli világok üzeneteit véljük látni. 
Talán halják ők is a csillagok halhatatlanul halk 
énekét, amelyet erre énekelnek a Föld felé, amelyen

* Ornitológusok — madár tudósok.
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a mindenség egyedülvaló árvái tengetik reménytelen 
életüket, álmaikban valónak álmodva az elérhetetlen 
álmot: a világot, amelynek napsütött lankáin min
den búzaszál szárbaszökik és örökké édes marad 
a csók íze.

Ennek a földnek a teremtményei ők is és mit 
sem sejtő lényük mélyén időnként átrezdül a min
denség hivó szava. Ilyenkor felemelkednek a csilla
gok alá, akár képzeletben mi, boldogtalan vágya- 
kozók és amelyik közülünk a legmagasabbra jut, 
átlépi a titkok szféráját, annak kebelében megszűnik 
dobogni a szív és kihűlt, dermedt testtel vissza
hullik a porba.

Vissza földre, amely nem enged el magától 
bennünket.

Lukács evangéliumából.
22; 40.: „Imádkozzatok, hogy 

kísértésbe ne essetek."
Figyeljük meg jól Jézusnak ezt a felszólítá

sát, amellyel^getsemáni küzdelmében tanítványai
hoz fordul. Ö nem egyszerűen azt akarja mondani, 
hogy a tanítványok foglalják imájukba azt a ké
rést, hogy Isten ne vigye őket a kísértésbe, vagy 
ne engedje rájuk jönni a kísértést. Itt egy tény
megállapításról van szó, arról t. i. hogy imádko
zás közben nem érheti őket kísértés. Hogy miért, 
arra megtaláljuk a feleletet, hogy ha felvetjük.a kér
dést: honnan jönnek a kísértések?

Minden kétséget kizáróan kívülről és belül
ről. Igaz, hogy a belülről jövő kísértések, azok a 
sokszor hirtelen és minden megokolás nélkül tá
madt bűnös gondolatok, amelyek előtt szinte meg
torpanunk és megdermedünk, többé-kevésbbé külső 
hatásra vezethetők vissza, ha sokszor nem is va
gyunk ezzel teljesen tisztában. Hogy aztán a kísér
tésnek mindkét formája állandóan körülvesz ben
nünket, azt tapasztalhatjuk önmagunkon, szinte a 
napnak minden órájában. A kísértésnek a jelenléte 
és a kísértésre való reagálás a feléje fordított figyel
münkön keresztül felszívódik bennünk és azután már 
csak kettőről lehet szó: vagy engedünk a kísértésnek, 
vagy ellentállunk neki. (Mindkét esetben lelki küz
delemről van szó, mely rövidebb vagy hosszabb 
időre lelkűnknek békességét megzavarja. A belső 
megrázkódtatás legfeljebb ott marad el, ahol a 
lelkiismeret teljesen elaludt. Ez az állapot azonban 
már a lélek sírjának fejfáját jelenti.)

Bármit érzékelünk, bármire gondolunk, min
denben többé-kevésbbé benne rejlik valami kisér
tés. És benne rejlik azért, mert az a felfogókészü
lék, amely a körülöttünk lévő dolgokat és ese
ményeket felveszi, az ember maga, az egyetemes 
bűnnek rabszolgája és bármennyire tiszták azok 
a hangok, melyek kívülről jönnek, az emberben 
uralkodó bűn eltorzítja azokat. Vegyünk csak né
hány példát. Nem bűn az arany és kincs, mert 
hiszen Isten teremtette őket, de kísértéssé és bűnné 
válhatik azonnal, hogy ha az emberben uralkodó 
bűn az önzés, a kapzsiság, az uzsora céljára akarja 
felhasználni. Nem bűn az erő sem, hisz ezt is Is
ten adta, de bűnné vállik azonnal, ha az ember

mások elnyomására, sárbatiprására akarja felhasz
nálni.

Egyetlen állapot az csupán, melyben a kísér
tés távol marad tőlünk, és ez az Istenben való ei- 
merülés: az imádság. Mert amikor imádkozunk, 
amikor a szív beszélget Istenével, akkor minden 
figyelmünk Öreá irányul, minden más érzés és 
minden más gondolat kikapcsolódik, szinte eltör
pül, eltűnik maga az imádkozó is, és marad egye
dül az Isten, a szent, a bűn nélkül való.

Tudtál-e már valaha így imádkozni? Imád
kozni, hogy nem gondoltál sem tested vágyaira, 
sem önző érdekre, hogy harag sem volt benned, 
amellyel ítéletet kérsz embertársadra, elkeseredés 
sem, kételkedés sem? Kíséreld meg ezt az imád
ságot, amelyben eltűnik ég és föld, eltűnsz ma
gad is és imádságod beleolvad az örök Isten di
csőségébe. Több ez, mint kábulatba merülés, több 
mint halál az életben, sőt élet a halál közepette, 
felolvadás egy mérhetetlen boldogságban, melyben 
tested Isten temploma s lelked örök békességet 
hirdető prédikátor.

A gyermek ment előre
a sötétlő föld szennyes útján, és lelkében egy fé
nyes lámpa égett, mely fényt szórt az utakra. Lel
kében a lámpa Isten fényét égette.

Az emberek látták a Gyermeket, és azt is lát
ták, amerre megy, fényes lesz a sötét út. Meglát
ták, de meg nem értették.

A Gyermek haladt előre, szánakozó arccal 
tekintve a mulatozó, bűnös emberekre és szeretet
tel kiáltott feléjök: Emberek . . . enyém a Fény! 
Gyertek utánam, lelkemben az égő lámpa, és lám
pámban Isten örök fénye lebeg. Óh, siessetek utá
nam, ha tovább megyek, sötétben maradtok . . . 
még sötétebb lesz utatok!

Voltak, akik régen keresték a fényt, és las
san a Gyermek után mentek, és szivükbe pattant 
lámpájának szikrája, és lelkűkben lángra kapott a 
Fény, és a Fény — Isten volt.

Kevesen mentek utána, de a sor többé meg 
nem szakadt a sötét úton. Egyik ember a másik 
kezét fogta, s a messze menő gyermek lámpájá
nak fénye egyre szállott a fényt kereső szívekbe, 
és felgyúltak sorba a lelkek örök lámpái.

Ez világítja be a föld útjait már kétezer éve.
Sok ember még ma is kerüli a Fényt, mert 

lelkűkben a Mammon szennyes világa nyugtalanul 
perzsel. Néha azonban kíváncsian tekintenek fel a 
Fény-hordozókra, de ők nem keresik a Fényt, ők 
azt kívánják, hogy a Fény keresse meg őket s hoz
za magával a földi kincseket, földi mennyországot, 
amibe gondtalanul, felelősség nélkül beletemetkez
hetnének.

Ezt a fényt keresik az emberek, és emiatt 
élnek sötétségben. Mert az a fény, amit a földi 
pompa és a külvilág lámpái szórnak, a lélekbe be 
nem világít.

Hát ne nézd a napot, órát, percet, fáradt em
ber, csak a Fényt keresd a végnélküli időben, mely
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a sötétség leple mögött is nagy erővel rejtőzik el, 
— csak keresned kell!

Ha nem is látod, de a tudat benned él, hogy 
a világ sötétsége rgen gyönge lehet ahhoz, hogy 
a fény tudatát lelkedből eloltsa. És ha ezt el nem 
tudja oltani semmiféle eszközzel, akkor a Fény 
tied örökké, Ember, s adj hálát Istennek, Aki maga 
a határtalan Fényesség, Aki lelked lámpájában lán
got vetett.

Ennek a Fénynek hatalmas ereje fölemészti 
a föld anyagias, szennyes hullámait, mely fojtó, 
fekete füstöt szór maga körül és besötétíti még- 
jobban az anyagiasok lelki világát.

Míg az ember az igazi fényesség ajándékával, 
derült arccal jár a tévelygők között és szeme tit
kon sugározza lelkének féltve őrzött lángját, hallja 
a hívó szót:

Emberek . . . enyém a Fény, bevilágítom a 
sötétségben úszó utakat, gyertek utánam oda, ahol 
ti is megtalálhatjátok szomorú szívetek valódi 
táplálékát!

Óh, fogjátok szorosan egymás kezét, Ti, akik
nek lelkében a lámpa ég, s hulljon belőle a fény 
szüntelen, hogy sok megtért lélekben lángot ves
sen. Ebben a Fényben minden benn foglaltatik, 
mert ez a Fény — Isten!

H . P . M .

Négy mondat a Hitvallásból.
Túl a Királyhágón, messze Csikországban, 
Sok-sok ezer magyar szenved a rabságban, 
Reszkető ajkukról egy imádság rebben,
Halk, elcsukló hangon: „Hiszek egy Istenben!"

— Messze Csikországból üzenik: Ne féljünk!
A magyar jövőben higyjünk és reméljünk.
Nem csüggednek ők sem a nagy, nehéz gyászban, 
Imádkoznak titkon: „Hiszek egy hazában!"

— Mi is, kik e földön elhagyatva állunk,
Közös nagy munkához tegyük össze vállunk.
— Miénk az igazság!... Mitől kell hát félni?
Ne hagyjuk magunkat halálra ítélni.
Velünk van az Isten, látja szent ügyünket,
Vegyük fel hát újra régi fegyverünket
És hirdessük szerte e bűnös világban:
„Hiszek egy Isteni örök igazságban!"

— Túl a Királyhágón, kik rabságban éltek,
(Kik a láncok között is bíztok, reméltek) 
Jaj-szavatok fel hat az Ég trónusáig,
Hisszük, nem lesztek a rabságban sokáig. 
Legyetek hát készen, majd az első szóra,
Mert szabadulásra fog ütni az óra.
Remény tüze ég sötét éjszakában,
„Hiszek Magyarország feltámadásában!"

Az ökörhajcsár remekel.
A csorda lassan ballagott az országúton s a 

mellettük hirtelen elberrenő autótól megijedtek, hogy 
rémséges zavar keletkezett közöttük.

— Hahó, ne te! — kiabált Ránczos József s 
egy ugráló ökröt csak nagy iiggyel-bajjal tudott visz- 
szaterelni a csordába.

A mészáros végignézte a hajcsár és az ökör 
viaskodását s mikor látta, hogy nem boldogul vele, 
mérgesen rákiáltott:

— Azt a szuszimuszi mindenit keenek! Még 
azzal a nyomorult ökörrel sem bir. Azután azt 
mondja, hogy ö ember... Ember ám, de anyám
asszony ember!

Ránczos József se hagyja magát, a sértésre 
visszaszól. Ebből aztán késhegyig menő vita ke
letkezik. A mészáros kezdi:

— Azt meri mondani, hogy gulyás volt Tol
nában!

— Mondom is, ha akarja — felelte a hajtó.
— Látom, bólint a mészáros — hogyan bá

nik a marhával. Ha gulyás volna tudná a módját, 
hogy az ökör ne ugorjék ki minden szire-szóra a 
csordából.

— Kee tán tudja? — kérdezte a hajtó szik
rázó szemmel.

— Fogja meg azt a furkósbotot, — felelte a 
mészáros — aztán suhintsa vele lépett azt a gyiigye 
ökröt. Tudom, hogy elmegy a kedve a ficánkolástól.

— Hehe! — göcörög erre Ránczos József,
— Kee is érti, amint látom.

Hegyeset sercent az útra, aztán felkapja a fejét:
— Azután mit gondol kee, mi lesz azzal a 

marhával, akit lépen suhintok?
— Nem megy ki a csordából.
— Nem ám, — vagdalódzik a szóval a hajtó

— hanem görcsöt kap, azután perfekt!. . .  Ott hagy
juk az árok szélén. Ugy-e?

— Dehogy hagyjuk — ellenkezik a mészá
ros, aztán vállat von. — Levágom. Előbb-utóbb az 
lesz a sorsa.

— Hm! — göcörög megint a hajtó. — Csak
hogy a levágásra a gyöngébb ökörnek van ám 
elsőbbsége! — Azután bölcselkedni kezdett: — 
Könnyű azt mondani, hogy levágom!... Csakhogy 
azért ember az ember, hogy ember legyen. Aztán 
azért teremtette bele az Isten a szívet, hogy mél
tányos legyen az állathoz.

Pipára gyújtott, aztán más hangnemben 
folytatta:

— Azon kezdem, hogy kee nem is tud mar
hát vágni! csak ostorral.

A mészáros elvörösödött.
— Hogy nem tudok?
— Nem ám! — állította a hajcsár és tovább 

beszélt: — Én már láttam marhát vágni. De nem 
úgy, mint ahogy kee csinálja... Ami a marhavá
gást illetti, ahhoz kee csak fuser!

Erre már a mészáros megmérgesedett:
— Azt nem kee mondja meg, hogy tudok-e!
— Láttam a minap, — vont vállat az öreg

— hogyan kínozta azt a szegény pára állatot. —
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És minden szavát mozdulattal kísérte. — Először 
vágott egyet így... aztán vágott egyet úgy... aztán 
meg einigy.

Magasra kapta a fejét és úgy beszélt.
— Mirevaló az a három vágás?... Vágjon 

oda egyet. De az az egy azután egy legyen!
A mészáros ümmentett egyet:
— Hhl... Csakhogy az ökör feje nem vajból 

van ám, mint a keejé.
— Az is csak csontból van!
— Csonból ám, de ökörcsontból!
— Mindegy az, — vont vállat az öreg — az 

se különb az enyémnél!
A mészáros hahotára fakadt:
— Hát ebbe igazsága van!
— No lássa! — szólt elégedetten a hajcsár, 

aztán büszkén hozzátette: — Ami igaz az igaz!
Majd megmagyarázta:
— Ha én mészáros volnék, megmutatnám, 

hogyan kell levágni az ökröt egy csapásra!
— No, azt magam is szeretném meglátni!
— Meg is láthatnál... Egyet vágnék. De az az 

egy aztán mestervágás lenne. Úgy elnyúlna az a 
marha mint a rétestészta!

A mészárosnak tetszett a dolog, hirtelen ha
tározott:

— Majd ha vágásra kerül a dolog, szólok 
keenek, aztán majd megmutatja, hogyan kell le
vágni a marhát egy csapásra.

— Meg is mutatom!
— De mestervágás lesz?
— Nem is fuseráj!
A mészáros elment, az öreg tovább porosz- 

kált a csorda után.
Másnap a mészáros felkereste az öreget:
— No, öreg — szólt neki. — Előre! Vágjuk 

a marhát. Szeretnénk látni azt a hires mestervágást.
Az öreg felkászálódott a subáról, aztán fel

nézett a mészárosra:
— Hol a marha? — kérdezte foghegyröl.
— A kőbányában.
Az öreg zsebre tette a pipáját, azután meg

szólalt:
— Megyek! — megyek mondta fölényesen s 

a mészárossal elindult a bánya felé.
Az ökör gyanútlanul legelt, de Ránczos József 

láttára felemelte a fejét és elbődült.
A mészárosok összenéztek:
— Érzi a vesztit! — szólt az egyik gúnyosan.
— Az érezheti, — felelte a hajcsár büszkén 

és hozzátette: — de hogy ez egyszer nem kínlódik, 
az is biztos.

Azzal levetette a kabátját, az ingje ujját kö
nyökig feltűrte, aztán odaszólt a mosolygó mé
szárosoknak:

— Kössük ki a marhát!
A mészárosok megfogták az ökröt s fejét a 

szarvánál fogva lekötötték a tuskóhoz. Az ökör me
reven állt. Ránczos bácsi megköpködte a markát, 
a földről felvette a taglót, aztán az ökör felé kö
zeledett.

A mészárosok közelebb mentek, hogy job
ban lássanak.

Az ökör ficánkolt, hol jobbra, hol balra rázta 
a fejét.

Az öreg magyar ütésre emelte a taglót és várt.
A mészárosok biztatták:
— Hegyibe!
A hajcsár nyugodtan állta a szót:
— Hadd juhászodjék!
Az ökör azonban, ahelyett, hogy megcsilla

podott volna, mindig vadabbul ugrált. Az öreg 
megunta a várakozást, felemelte a taglót, ugyan
akkor a balszemét behunyta. Célzott. Aztán lábujj
hegyre nyújtózott, összeszedte minden erejét s 
retteneteset vágott, egyenesen az ökör homlokának.

Az ökör látta a gyanús mozdulatot, ő sem 
volt rest, hirtelen elszakította a kötelet s mielőtt 
még a tagló a homlokát érhette volna, a fejét félre
kapta és szörnyű bőgéssel elrohant. A lecsapó tagló 
pedig nyélig beleállt a fatuskóba.

A mészárosok hahotáztak:
— Na, öreg, — szólt az egyik, — ez aztán 

mestervágás volt! Ezzel az ütéssel még... még egy 
ökröt is agyon lehetett volna vágni!.

Ránczos bácsi nagyot nézett, az ökör után 
bámult, majd megcsóválta a fejét, azután kieresz
tette tüdejéből a felesleges levegőt:

— A kirelejszumát! — szólt bambán és lassú 
méltósággal kezte leliúzogatni karjáról a feltűrt 
ingujjat.

Az ökör pedig ment, futott, száguldott s csak a 
harmadik határban tudták kézrekeríteni, úgy estefelé.

N yá ry  A ndor.

Feltámad a „kéziszedés."
M ó ric z  M ik ló s  dr, a  k iv á ló  tu d ó s  é s  p u b lic is ta  ú j, 
g y o r s s z e d é s i  e l já r á s t  ta lá lt  f e l ,  a m e lly e l  a  s z e d ő  

a  le g g y o r s a b b  s z e d ö g é p p e l  is  v e rse n y e zh e t.

Egy találmányról van szó.
Találmányról, amely minden valószínűség 

szerint forradalmasítani fogja a nyomdaipart. A 
feltaláló Móricz Miklós dr s találmányának lényege: 
új szedési eljárás.

Móricz Miklós dr-t nem kell bemutatnunk, 
mert a kiváló tudós publicista és statisztikus mun
kásságát a nagyközönség éppen úgy ismeri, amint
hogy a szakkörök elismerik.

Most .elfogódottan látogattuk meg, amikor 
hírét vettük, hogy a feltalálók sorába lépett. Nem 
éppen a feltalálókkal, de magukkal a találmányokkal 
szemben az ember mindig elfogódott. Úgy néz a 
találmányra, mint a csecsemőre, akiből minden 
lehet: valaki, aki új utakra vezeti a világot, valaki, 
aki romlásba dönti, vagy a legszebb reménységek 
ellenére is csak átlagemberré válik.

Találmánnyal szemben sokszor tévedtek a 
különböző korok szakemberei, hogy csak másokat 
ne említsünk: Stephenson szakértőit, akik határo
zottan állították, hogy a mozdony sebességétől 
megörül a világ s mindenesetre jó lesz a sínek 

- mellé kerítéseket emelni, ami majd valamiképpen 
ellensúlyozhatja a tömeges őrületet.

Találmány jövőjét helyesen megjósolni talán
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éppen olyan dolog, mint azt kitalálni. Nem csoda, 
ha a nyomdai szakkörök óvatoskodnak kijelenté
seikben, de minden óvatosságuk ellenére kicsendül 
véleményükből, hogy igen nagy dologról van szó 
s a találmány alkalmas arra, hogy forradalmasítsa, 
teljesen új alapokra helyezze a nyomdaipart.

A  k é z  u to lé r i a  g é p e t.

Azt ma már mindenki tudja, hogy a betű
szedésnek két módja van; azt is tudja mindenki, 
hogy az vagy kézzel, vagy remek konstrukciójú 
szedőgépekkel történik. A kéziszedő rekeszekre osz
tott szekrényből szedi össze a betűket, a gépszedö 
pedig olyasféleképpen szed, mintha írógépen írna 
s amikor egy sort kiszed, ki is önti a sort egyetlen 
darabbá. A kéziszedö ezerkétszáz korrigált betűt 
köteles kiszedni, az árszabály szerint, egy óra idő 
alatt; a gépszedö a gyakorlatban különböző lelki 
okoknál fogva nem szed ki többet ötezer, ötezer
ötszáznál. így állván a dolgok, az ember első pil
lanatra el sem tudja képzelni, hogy mit lehet még 
ezen a téren feltalálni, amikor az egész szedésügy 
pénzkérdés. Kis nyomda kézzel szedet, nagy nyom
da gépekkel, mert van pénze a drága szedőgépe
ket beszerezni.

Az elképzelhetetlen abban van, hogy a Móricz 
Miklós dr által feltalált új eljárással a kéziszedő 
több mint háromszorosára tudja fokozni munka
teljesítményét, meg tudja közelíteni a szedőgép 
gyorsaságát, mert elérhet 3600—4000 betűs gyor
saságot.

Eléri minden kapkodás, minden gyorsított, 
izgatott mozdulat nélkül, szépen, nyugodtan, egyen
letesen.

A találmány egy esztendő alatt érte el vég
leges formáját, egy egészen újtípusú betűszedő- 
szekrény alakjában. Alig foglal el nagyobb helyet, 
mint egy írógép. A régi szedőszekrény hatalmas 
tábla, amelynek rekeszéből csak a hosszú kézzel 
megáldott szedő tudott messzeségérzés nélkül nyúlni 
a legtávolabbi sarokba. Itt minden együtt van, alig 
egy kis kézmozdulatra. Szakszerű leírás helyett, 
ami legtöbbször érhetetlenné válik, elégedjünk meg 
annyival: a szedőszekrény helyes kis fadoboz, a- 
melyből jobboldalt sínek bújnak ki s a sínekben 
a betűk. A sínekben, a fadobozba rejtve, egyszerű 
rugók, amelyek segítségével pótolni lehet a fel
használt betűk sorát.

Ennyi az egész?
Ennyi az egész, lényegében, és éppen ez az 

egyszerűség a legcsodálatosabb benne.

Megismerés.
Ha ismernéd a nagy természetet.
Mennyi lenézett szépséget látnál;
A brüsszeli csipke se szebb 
A nyíló bodzavirágnál . . .

V argh a  G yu la .

Világ folyása.
Havazott? Azt olvastuk a lapokban, hogy 

a Mátrában, a Kékesen, sőt itt a Svábhegyen is 
havazott a szeptember 30-ra virradó éjszakán. Sze
rencsére ezt a havazást csak olvastuk, de nem lát
tuk. Még így is eléggé megdöbbentő a dolog, plá
ne ha meggondoljuk, hogy például tavaly még ok
tóber vége felé is vidáman fürödtünk a szabadban 
igazi nyárutó volt. Az idén pedig már szeptember, 
vége télelő volna? Ez az, ami ellen szivünk mé
lyéből tiltakoznunk kell és ez az, ami ellen hiába 
minden tiltakozás, ha egyszer a természet úgy 
akarja. Azaz, dehogy is akarja a természet. A fák 
még le sem vetették lombruhájukat, az erdők még 
csak éppen őszi színpompába öltöznek, alig köl
töztek el a vándormadarak, ősz sem volt még és 
már tél legyen? Oh, milyen rossz erre gondolni 
is! Hiszen ha már most beköszöntene a tél, ak
kor még végtelenebb volna, pedig enélkül is alig 
győzzük a végét várni. Ha már most beköszöntene 
a tél, akkor egész esztendőnk nem állott volna 
csak nyárból és télből, mert tél volt az idei ta
vasz is és télnek ígérkezik az ősz is. Ne még, ne 
még, — így szeretnénk rimánkodni az Egek felé, — 
ha télnek kell lenni, legyen a maga idején, de 
arra, hogy lassan-lassan kiszorítsa helyéből az 
összes évszakokat és egyeduralmát átvegye éle
tünk és világunk felett, arra még ráérünk. A tu
domány szerint legalább néhánymillió évvel.

Ezertagú ének- és zenekarok a Katolikus 
Nagygyűlés ünnepségén. Október 4-én délelőtt 
10 órakor nagy ünnepélyességgel az ügetőverseny
pálya területén nyitotta meg Serédi Jusztinján her
cegprímás a XXVII. Katolikus Nagygyűlést. A 
rendkívül nagyszabású ünnepségen a MÁV 100 
tagú fúvószenekara, a fővárosi templomi ének
karok egyesített 1200 tagú, valamint a fővárosi 
diákság 1000 tagú kórusa adott elő egyházi énekeket. 
Külön érdekessége lesz a megnyitó ünnepségnek, 
hogy befejezésül a falu népviseletének hatalmas 
csoportjai diszfelvonulást tartottak.

Rhodésiában gazdag aranytelepre buk
kantak. A rhodésiai (Délafrika) Bulawayo járvány
kórházának területén gazdag aranytelepet találtak, 
amelynek kőzete szakértők szerint ugyanolyan ma
gas aranytartalmú, mint a híres Rand aranybánya 
vidéke. Miután a járványkórházat magánszemélyek 
nem közelíthetik meg, a délrhodésiai bányaügyi 
minisztérium hivatalos próbafúrásokat rendelt el a 
kórház kertjében 35 méter mélységben és siker 
esetén a kórházat más helyre telepítik át.

Október hatodika. A Magyar Nemzeti 
Diákszövetség hagyományaihoz híven, kegyeletes 
gyászpompával ünneplte meg az aradi vértanuknak 
emlékét. Áz ünnepély a Pesti Vigadó dísztermé
ben, pontosan háromnegyed tizenegy órakor kez
dődött, Előzőleg a szabadságtéri szobroknál volt 
gyászünnepély s a magyar ifjúság felkereste a 
Batthyány-örökmécsest és a nemzet nagyjainak 
a kerepesi temetőben lévő sírjait is.
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á  Hasznos tudnivalók,
______________________________  &$■

A szüret ideje. Hogy mikor érte el a szőlő 
a viszonyokhoz mért legmagasabb érettségi fokot, 
arra mindenegyes vidéken a gyakorlat tanít meg. 
Miheztartás végett tudnunk kell, hogy a bor jövendő 
jósága nagyrészt a must cukortartalmától függ. Mi
nél érettebb a szőlő, minél cukordúsabb a must an
nál jobb bort lehet abból várni. Ezen az alapon a 
következő minőségi osztályokat állíthatjuk fel:

8—14 °/o cukortartalmú mustból lesz gyenge asztali bor,
14 — 16 °/o „ „ „ közönséges asztali bor,
18—20°/o „ „ „jó asztali bor,
22—26°/o „ „ „ pecsenyebor,

30 és több % „ „ „ aszú bor.
Tudnunk kell azonban azt is, hogy ugyanaz 

a szőlőfajta bizonyos fekvésekben mindig csak gyen
gébb minőségű mustot és bort szolgáltat, míg más, 
jobb fekvésű helyeken ugyanabból a szőlőfajtából 
jobb minőségű borra számíthatunk. Mindenkor a 
fekvésnek és egyéb viszonyoknak megfelelőleg olyan 
fajtákat kell szaporítanunk, melyeknek megéré- 
sére biztosan lehet számítani. Bizonyos azonban 
az is, hogy egyes vidékeken, egyes fekvésekben 
bármilyenfajtát ültetünk is, csak gyenge, vagy köze
pes minőségű bort szűrhetünk. A természet mos
toha voltát a fajták helyes megválasztása által lehet 
ugyan korrigálni, de csak bizonyos szűkebb határok 
között. Minőségileg gyengébb bort termő helyen a 
szüret késleltetésével sem lehet kierőszakolni, hogy 
olyan bort állítsunk elő, mint a kiváló bortermő 
helyeken. Sőt sokszor a legjobb fekvésekben is hiá
ba késleltetjük a szüretet, mert a mostoha, hideg, 
esős időjárás következtében csak a mennyiség csök
ken, anélkül, hogy a minőség javulna. Jó fekvésben 
mégis az a rendes állapot, hogy a szüret későre 
halasztása mellett a minőség javul, míg közönséges 
bortermőhelyeken a túlérett szőlőn rothadás vesz 
erőt, ez pedig a minőségnek is ártalmára van, a 
mennyiséget pedig lényegesen csökkenti. Minden 
vidék számára megszabja a természet azt a bizo
nyos határt, melyen belül igyekeznünk kell az 
egyes szőlőfajták termésével a lehető legjobbat el
érni. Ne törekedjünk a szüret késleltetésével pe- 
cseuyebor, vagy aszú termelésére ott, ahol a viszo
nyok és a fajta csak asztali bor termelésének ked
veznek. Viszont ne pocsékoljuk el korai szürettel 
finom pecsenye és csemege borainkat. A kellő idő 
megválasztásánál természetesen elsősorban figye
lembe kell vennünk az őszi időjárást. Száraz, meleg 
időjárás mellett kevésbbé kedvező fekvésben is to
vább lehet várni a szürettel, ellenben nedves őszi 
időjárás esetén csak a legkiválóbb fehér bort termő 
helyeken lehet azzal sokáig várni.

Különös említést érdemelnek a homokszölök. 
A homoki szőlőtermelés terén kiválóan fontos sze
repet tölt be a szőlőfajta. Helyes fajválasztás mellett 
a homok nemcsak kellemes asztali bort, hanem 
nemes pecsenye, sőt csemege bort is terem, mint 
azt számos példa igazolja. A homokon tehát külö
nös fontossággal bír a fajtáknak elkülönítése és a

szüretnek fajták szerint történő kivitele. Az egyes 
fajták mustját, borát azután szüretvégeztével öszsze- 
keverhetjük, sőt szükséges is összekeverni, mert 
a szőlőfajták külön-külön kezelve, csak ritka esetben 
adnak oly kiváló minőségű bort, mintha az egy
másnak megfelelő fajták borát helyes arányban 
összekeverjük. Homokon a korai fajták rendszerint 
hamar rothadnak. Ha a rothadás rohamosan terjed, 
a szürettel várni nem tanácsos, viszont azonban 
tartózkodjunk attól a kisbirtokosok körében igen 
gyakori eljárástól, hogy egy-két rothadt fürt láttára 
leszüreteljük az egész, féligérett termést.

A szüret idejének meghatározására legalkal
masabb eljárás az', ha különböző helyekről, fajtánként 
külön-külön több tökét leszüretelünk (kis-, közép- és 
nagytermésü tőkéket arányosan) és meghatározzuk 
az így nyert must cukortartalmát. Ha ez megüti azt 
a mértéket, melyre a fennforgó viszonyok közt szá
míthatunk, akkor megkezdjük a szüretet, ellenkező 
esetben még várunk.

Kiváló jó fekvésekben egyes keményhéjú faj
ták egy gombafajta — a Botrytis cinerea — élőskö- 
dése következtében az úgynevezett nemes rothadásba 
mennek át. Ez lényegesen különbözik a közönséges 
rothadástól, mely csak rombol és a bor minőségét 
rontja. A nemes rothadás következtében sűrűsödik 
a bogyók leve, ezáltal cukordúsabb lesz, másrészt 
azonban a gomba életműködése csökkenti némileg 
a cukor és savtartalmat. Általában a nemes rothadás 
javítja a termés minőségét és annak sajátságos, 
kellemes zamatot ad, mely egyes évjáratok boraira 
jellemző.

Vörös bort adó szőlőnél semmiféle, még a 
nemes rothadás sem kívánatos, mert az ilyen sző
lőből halavány színű bor lesz, amely színét később 
is könnyen veszti. Jó vörösbort csak tökéletesen érett 
és teljesen egészséges szőlőből lehet készíteni. Éret
len szőlőből savanyú és világos színű, zamat nélkül 
való, test nélküli, túlérett szőlőből pedig barnás
színű vörösbor* lesz.

A komlótermelés. A tél, vagy a kora tavasz 
az ideje annak, hogy komlóültetvényünk kezelésé
nek második évére elökészüljünk. Póznákról kell 
tehát gondoskodnunk és pedig annyi darabról, 
ahány komlótövünk van elültetve. A fenyőpóznák 
6—7 méter hosszúak (sajnos, ma ezeknek ára egy 
pengő körül van). A fenyőpóznáknak földbekerülő 
vastagabb végeit karbolineummal, vagy rézgáliccal 
célszerű impregnálni; esetleg tűzben megperzselni. 
Tavasznyíltával a komlótövek mellett 80— 90 cm 
mély gödröket ásunk, vagy ha. elég laza a talaj, 
szőlőültetö-fúróval lyukat tágítunk és azokba függő
legesen, jól lesulykolva beállítjuk a póznákat.

Másik módja is van a komló felfuttatásának; 
ha rendelkezünk elég egyenes és legalább 6 méter 
hosszú fiatal akácfatörzsekkel, melyekből a komlós 
körül megfelelő keretet kell alakítani, s ezeknek 
tetején drótokat futtatunk keresztül, amelyre azután 
zsinóron futtatjuk fel a komlót öt méter magasságra. 
Ennek helyes beállítását azonban okvetetlenül meg 
kell néznünk az uradalmi kómlótelepeken.
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Kora tavasszal, mikor a talaj kezd fölmele
gedni, kibontjuk a komlótöveket és éles késsel 
visszavágjuk a tavalyi szárakat, mégpedig a leg
alsó rügyig. Az új hajtások részint az alsó rügyből, 
részint a rejtett mellékrügyekből fognak előtörni.
A földalatti szárrészek fehéres, halványpirosas töveit 
vagdaljuk el 10—12 cm-es dugványokra, ha sza
porítani akarjuk komlósunkat, vagy ha van reá 
megrendelő, aki szintén komlóst akar telepíteni. 
Ezek a gyenge földalatti szárrészek egyébként spár
gamódra elkészítve, igen jóízű eledelt szolgáltatnak.
A komló múlt évi szára pedig kötöző anyagnak 
használható fel tengeriszár vagy rőzse bekötözésére.

Ezután megkapálva a komló földjét, várjuk 
az új hajtások előtörését, amelyekből két, legfeljebb 
három legszebb hajtást engedünk a póznára felfutni, 
a többit kitördeljük; s most már egyéb dolgunk 
nincs, mint a levelek hónaljaiból előtörő hajtásokat 
mintegy kélméter magasságig visszacsipkedni, hogy 
a főterméshozamot a felső hajtások szolgáltassák, 
melyek fent, sokszorosan elágazva, megkezdik vi
rágzásukat. Időközben, ha gazosodni kezd a kom- 
lós, kétszer, háromszor meg is kell a földjét kapálni.

Szedésre akkor érett a komló, amikor észre
vesszük, hogy a tobzocskák világoszöldes színe 
kezd aranysárgává változni; illetőleg, ha a letépett 
tobozt kétfelé törve, a lupulin jellemző illatát érez
zük rajta, ekkor megkezdődik a komlószüret, vagyis 
itt a szedésnek ideje. Ekkor a póznákat kimoz
gatjuk a földből és lehúzzuk róluk a komlót ter
mésestül; sőt a szárakat tőben el is vághatjuk. Ha 
esős időjárás fenyegetne, a komlókat fedél alá 
visszük és a tobozok szedését ott folytatjuk. A to
bozok szedését mindig úgy kell teljesítenünk, hogy 
egy-két cm-nyi kis száracskát is csípjünk hozzá, 
hogy a tobozok épségben maradjanak és ne hull
janak szét. Egyszerre sokat felszedni amúgy sem 
célszerű, hogy a helyes szárogatást is sikerrel vi- 
hessük keresztül. Ugyancsak a szedés alkalmával 
osztályoznunk is kell a tobozokat, mert a legszebb 
első osztályú minőség mindig jóval drágább a se
lejtesebbnél.

A komló válogatásához és szedéséhez mintegy 
méternyi magas .füzvesszőböl fonott kosarakat 
használunk, melyekben kényelmesen vihetjük és 
szállíthatjuk a szárítóhelyiségbe. A komló száro- 
gatása mindig árnyékos helyen történjék; tehát 
vagy szellős, deszkás padláson, magtárban, vagy 
góréban, esetleg száritószínekben, ahol léckeretekre 
szegeit ritka jutaszöveten szárogatjuk megfelelő 
rámákon, míg teljes száradási fokát el nem éri. 
Vannak fűthető, mesterséges szárítók is. Ezeknek 
beszerzése az esetben fizetödik ki, ha több termelő 
szövetkezik ilyenek beszerzésére.

A megszáradt komlót deszkázott padlásokon, 
vagy magtárban vastagabb rakásokba is önthetjük, 
mégis ügyelve arra, hogy az esetleges hiányos 
szárogatás következtében hőemelkedés elő ne áll
hasson. Miután szedése és szárogatása amúgy is 
két-három hetet vesz igénybe, így azután rövidesen 
a száraz komló szállításra készen áll, s ekkor 
gyapjúszsákokhoz hasonló új komlószsákokba elég

szorosan betaposva elcsomagoljuk és a megren
delt helyre elszállítjuk.

A komlós körülbelül 15—16 évig maradhat 
egy helyen. Ez alatt az idő alatt egyoldalúan ki 
is használja talaját, úgyhogy utána, illetőleg há
rom évvel előbb már el kell készítenünk új kom
lósunkat, mert a hároméves komló adja a legtöbb 
és legtökéletesebb hozamot, mintegy 9—10 évig. 
Azután lassan csökkenni kezd hozama. A felhagyott 
komlós helyén legcélszerűbb takarmányféléket ter
meszteni; de éppenúgy termeszthetünk kalászos 
növényeket is.

Egy kát. hold komlónak hozadéka 600—800 
kg. között variál. Ára pedig 100—500 pengő szo
kott lenni; de nem ritkán eléri az 1000 pengőt is. 
Ha pl. 100 négyszögöl komlósnak termését kal
kuláljuk, akkor az 50 kg-jával és kétszáz pengős 
átlagárral is 100 négyzetölön 100 pengő értékű 
elsőosztályú komlónak felelne meg. A 100 darab 
pózna mai értéke szintén 100 pengő; de ezt 10 
évre elosztva, csupán 10 pengő esnék egy évre. 
Mutatkoznék tehát 100 négyszögölön 90 pengő 
jövedelem, ami kisfarmereink részére elég szép 
mellékjövedelmet jelentene.

A diófa fiatalítása. Fiatalítás alatt a gyü
mölcsfa koronájának erősebb visszavágását értjük 
s akkor van rá szükség, ha a fa koronája vala
milyen oknál fogva már nem felel meg, beteges
kedik, vagy száradásnak indul. Előfordul az, hogy 
a diófa koronaágai a téli nagy hidegben elfagynak 
s a korona részében száradni kezd, vagy elszárad. 
Az ilyen beteg fák magukra hagyva pusztulásnak 
indulnak s idővel mint ipari fa is értéktelenné 
lesznek.

Sűrű ültetésű diósokban is a felnyurgult, fel
kopaszodott, gyér levélzetű fákon szintén csak ifjí- 
tással, a felesleges számú fák kidobásával lehet 
segíteni. A diófa a metszést nem tűri s még inkább 
a durva koronacsonkitást, de a fentemlitett esetek
ben csak a korona kitisztogatása, az erősebb visz- 
szavágás segít.

A diófa ifjitását még a lombhullás előtt, nyár 
végén kell elvégezni azért, hogy a diófa nedvének 
kicsorgását megakadályozzuk s hogy a seb biztosab
ban behegedjen. Minél kisebb sebet ejtünk a fán, 
annál gyorsabban fog a seb behegedni, mégis a 
beteg, elfagyott, elszáradt ágakat, gallyakat az egész
séges részig kell levágni s a sebeket simára fa
ragva, gondosan faviasszal kezelni. A nagyobb 
súlyosabb ágak lefürészelésénél elővigyázatosak le
gyünk, hogy azok lezuhanáskor a törzset be ne 
hasítsák. Először a levágandó hely felett 50—60 
cm-re az ágat előbb alulról bcfürészeljük s aztán 
a fürészelést felülről lefelé folytatjuk. Miután az el- 
távolitandó ág nagyobbik részét így lefűrészeltük—a 
visszamaradt csonkot hasonlóképpen lefürészeljük 
és a sebet kezeljük.

A megfiatalított fa ágaiból tavasszal hajtások 
törnek elő, sokszor igen nagy számban s igen erő
teljes növekedésüek, amelyekből aztán e fa új koro
nájának kiképzéséhez a legalkalmasabbakat meg
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tartjuk, a feleslegeseket pedig két-három év alatt 
eltávolítjuk. Ha a megfiatalított fának törzse, gyö
kérzete egészséges, akkor a fa sok évre meg van 
mentve és teremni fog.

Különösen a helytelenül telepített fiatal dió
sokban gyakran előfordul, hogy a még fiatal fák 
alig fejlődnek, gyér lombozatot hoznak és sokszor 
a fák gallyai már ilyen fiatal korban mohával, zuz
móval vannak borítva, növekedésük megáll. Az 
ilyen fák nem betegek ugyan, de már vénülni kez
denek s ezen a bajon lehetőleg segíteni kell. Az 
ilyen fákat először is meg kell szabadítani a mo
hától, zuzmótól, — ahol elérhető, a törzset, ágakat 
lekeféljük s aztán pedig, mint a legjobb fatisztító
szerrel, a fa nyugalmi állapotában mészkénlével 
alaposan megpermetezzük, megmossuk a fát. Továb
bá a talajt művelés alá vesszük, felássuk, felszá
ntjuk és kapáljuk azt, s a sovány talajokat pedig 
rendszeresen trágyázzuk. A fa teljes ápolás után meg
fiatalodva, biztosan erős növekedésnek fog indulni.

Memento.
Nem hoztunk magunkkal semmit e világra, 
Csupaszok voltunk, mint a lombját vesztett fa. 
Tiszta volt a lelkünk, tiszta volt a szívünk, 
Miért van hát mégis, hogy mi bűnbe estünk? 
Ezer vágy, kívánság torlódott fel bennünk, 
Világi önzéssel tele lett a szívünk.
Nem nézzük a célt, csak az eszköznek élünk, 
S a bűnt halomra elkövetni nem félünk! 
Nincs gondunk semmire, csak a testnek élünk, 
Kegyelmet Istentől? Nem! Óh, dehogy kérünk. 
És mily sokan mondják: ki ö? Nem ismerem! 
Mégis ránk borul a megtartó kegyelem.

Felelős szerkesztő é» kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA
E jótékonysági folyóirat szerkesztősége és kiadóhivatala :

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE 
Budapest, V., Markó-utca 27. földszint 6. szám.

Vízszintes sorok:

1 Kezdetleges.
7 A „Bánk bán* szerzője.

12 Nyílás.
13 Veszteség.
14 Gyümölcsöt hoz.
15 Idehaza.
17 Karmonádli.
18 Olasz névelő.
19 Húz.
20 Égtáj.
21 Testrész.
22 Mérges gáz.
24 Kőnnyezés.
25 öntudatlan.
26 Egy — németül.
27 Pihen.
28 Munka — tótul.
29 Igen — olaszul.
30 Könnyen ellenséggé válhat.
31 Vadállat.
32 Decemberben.
33 Ruhadarab.
35 Növény része.
36 Csavargó.
37 Kicsinyítő képző.
38 Földalatti vezeték.
39 A brahmanizmus szent

könyve.
40 Madár.
41 Cukrozott.
42 Gyógyszer fonetikusan.
43 Vlzijármü.
44 Vörös — németül.
45 Vármegye.
46 Ásvány.
47 Azonos betűk.
48 A vízszintes 24. ikerszava.
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49 Kegyetlen.
51 Fejlődés. 1
52 Harap. 2
53 Angol ital. 3
54 Rendszerint kenyérsütés- 4

kor készül.
55 Déligyümölcs és kínai fő- 5

rang. 6 Tenger.

Függőleges sorok:

Hercegnő.
Mező.
Vajk — keresztelése után. 
Bizánci stílű miniatűr 
szentkép.
Talán — népiesen.

7 Kutat.
8 Gazda teszi nyáron.
9 Tápszer.

10 Autómárka.
11 Ázsiai hegy, ahol'Noé ki

kötött.
14 Régi ruhadarab.
16 Haza.
17 Kép illik bele.
18 Munka — latinul.
20 Óhajt.
21 Öntudatlanná tesz.
23 Három — Rómában.
24 Sokaság.
25 Növényiden.
27 Mindenkit elér.
28 Börtön lakói.
30 Gazdasági munkás.
31 Buda része.
32 Ázsiai medence.
33 Koldus — népiesen.
34 Magyar feltaláló.
35 Ügyész teszi.
36 Kéntartalmú.
37 Spion.
38 Esdekelve kér.
39 Szúrófegyverrel történik.
40 Abesszínia egykori fővá

rosa.
42 Nem elég.
43 Ásvány.
45 Magához intő, ékezet hiány.
46 Fegyver.
48 Göröngy.
49 Nem nélkülözzük.
50 Törők férfinév, ékezet fe

lesleg.
51 Névtelen adakozó aláírása.
52 Ezen a napon.

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdái ában.


