
BIZALOM

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

2. szám. XII. évfolyam. 1941. január 15.

Ha az Istent keresed...
Ha az Istent keresed, ne a magasba nézz,
Ott nap ragyog, vagy csillag fénye int.
Magadba nézz. A szívedben keresd.
Kit nem találhatsz meg soha se kint.

Magadba nézve, csendes éjszakán 
. Keresd az Istent, hívő lelkedet.

És ha önmagádban nem találod meg,
Oh mond!? A végtelenben hogy keresheted?

D. 1532.

Tél.
Mogorva, zord idő, testet dermesztő hideg 

ülte meg a tájat, ahol nem rég még virág nyílt 
és madár csicsergett. De ez a természet bölcs rend
je. Aki pedig a természetet igazán kedveli, annak 
vidékeinken alkalma nyílik mind a négy évszakot 
teljes pompájukban csodálni. A természetnek ezen 
külső megnyilatkozásai, ha nagy hatással is van
nak a testre, a lélek azonban képes kivonni ma
gát ezen hatások alól. Gondoljunk csak arra, hogy 
hány lélekben fagy és dermedtség van még a leg
nagyobb nyári melegben is és hány testileg meggyö
tört egyénben még a didergő csontok mögött is 
őrök tavaszban csillogó lélek lakik.

Mint gyermek mindenki természet szerető. De 
aztán jönnek: az élet nehézségei, a mai modern 
világ zajos és poros géprendszerei, a túlzsúfolt 
városok, a fülledt levegőjű lokálok és még sok, sok 
más lélekrontó körülmény, ami a lelket már nem 
teszi többé fogékonnyá a természet szépségei iránt. A

jó és természetes útról ilyképen letért személy már 
csak akkor tekint az ég felé, ha káromkodik, nem 
pedig azért, hogy a csillagos vagy viharos eget 
félelmetes voltában és bámulatos szépségében cso
dálja A hozzá simuló állatot lábbal rúgja és kő
vel dobja meg s a szegény ibolyát dühös lépte 
nem kerüli el. íme egy megdermedt léleknek, egyes 
a természettel szemben való megnyilatkozásai.

Már pedig, hogy a természetet nem szeretjük, 
annak okát csak saját magunkban kell keresnünk. 
A külső nehézségek csak másodlagosak sőt látszó
lagosak, mert a természetszeretete a lélek dolga 
s a lélek az mindig szabad, az mindig kitudja 
vonni magát a külső nehézségek sorvasztó járma 
alul. Ezért lehet egy lélekben örök tavasz, vagy 
örök tél.

Akinek lelkében örök tél lakozik, annak nem 
jut osztályrészül szinte semmi öröm s ez a kevés 
is ami jut csak igen rövid életű.

Akinek a lelkében tavasz lakozik, azaz élet 
küzdelmei és nehézségei között is tud erőt men
teni, igazi örömökre szert tenni és ha kell megbé- 
kült lélekkel belenyugodni a változhatatlanba. És 
ez sok, vagy talán minden ebben a rövid földi 
életben.

. Hogy a lélekben a tél helyébe tavasz köl
tözzék, az függ elsősorban a mi kitartó akaratunk
tól, függ attól a hittől, hogy sorsunkat jó szelle
mi erők irányítják, amelyek várják segítséget ké
rő szavunkat és függ a mindent átfogó szeretettől, 
amit lelkűnkben fejlesztünk. Mert minden törek
vés végcélja a „szeretet" Hiszen Megváltónk leg
szentebb parancsa is a szeretet.

Amikor a szeretet első sugarai lelkűnkbe ha
tolnak, akkor a minket körülvevő természet képe
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is megváltozik; széppé, színessé, magasztossá és 
lélekemelővé lesz. Aztán lehet szeretetet szerezni 
a természet megismeréséből, megfigyeléséből és 
abból a tiszteletből, amit minden lélek érez, ha 
őszintén figyeli a természet titokteljes és csodála
tos munkáját. Így lehet a természet megismerése 
és szeretete biztos út a boldogság felé.

Akármilyen furcsán is hangzik, meg kell még 
emliteni, hogy a legerősebb szeretet a szenvedés
ből fakad. A szenvedés nemesebbé teszi a lelket és 
közelebb viszi azokhoz a javakhoz, amelyeket rozsda 
nem fog és senki el nem vehet.

Örök példaként áll előttünk a világhírű iró 
üscar Wilde esete, aki a szenvedésen át tanulta 
meg, hogy mi is a szeretet és felismerte ennek 
határtalan értékét. Soha író szebben nem írt a szere- 
tetről. Erről tegyenek tanúságot e halhatatlan sorok: 
„Még ha egyetlen barátom sem maradt volna e 
világon; még ha egyetlen ház sem nyílnék meg jó
ságosán előttem; még ha a pőre nyomorgás kol
dustarisznyáját és rongyos köpenyegét kellene is 
osztályrészemül kapnom: mindaddig, amig ment 
vagyok minden bosszúvágytól, keménységtől és 
megvetéstől, sokkal nagyobb nyugodtsággal és ön
bizalommal tudnék szemébe nézni az életnek, mint 
hogyha testemet bíbor és a legfinomabb patyolat 
borítaná, de belül a lelkemet gyűlölet sorvasztaná.

„És bizonyára nem kell majd nehézségek
kel küzdenem. Ha igaz lélekkel vágyakoztok a 
szeretetre, megfogjátok találni, mert vár benneteket."

Nóta. Idézet Oscar Wilde „De Profundís" c. müvéből. 
Fordította: Telekes Béla. Genius kiadás.

Szeretetfalván
az eszményi magyar községben.

Térképen vagy címtárban hiába keresnénk, 
seholse találnánk rá Szeretetfalva nevére. Területi 
vagy közigazgatási beosztása ugyanis nincs, pedig 
öt évvel ezelőtt alapították és azóta is a legnagyobb 
és legideálisabb közigazgatási egységnek bizonyult 
egész Magyarországon. A legnagyobbnak, mert ma- 
már mintegy kétszázötven felvidéki falura terjed 
ki a hatása és a legideálisabbnak, mert törvénytá
rában csak ez az egyetlen egy paragrafus van; sze
retet és rend.

A sárospataki népfőiskolái tanfolyam gazda- 
ifjai alapították ezt az új magyar községet, amely 
alapításától kezdve esztendőröl-esztendőre egyre 
jobban erősödik és ma már magában foglalja az 
egész tiszáninneni egyházkerület református gazda- 
közönségét. Európa leggazdagabb és legkultúráltabb 
parasztjainak országából, a protestáns Dániából 
indult el a népfőiskola gondolata, s azok mintájára, 
de a hazai adottságok és célkitűzések figyelembe
vételével ültette azt át magyar talajba az ősi sáros
pataki református kollégium dr. Szabó Zoltán teoló
giai profeszszornak, a zempléniek fáradhatatlanul 
munkás országgyűlési képviselőjének a kezdemé
nyezésére.

R en dszeres  n épfő isko láka t!

Öt évvel ezelőtt rendezte meg a kollégium az 
első teljesen ingyenes népfőiskolái tanfolyamot, 
amely akkor még Magyarország úttörő ilyenfajta in
tézménye volt, s olyan életrevalónak bizonyult a 
kezdeményezés, hogy azóta igen sok követője akadt 
az országban a sárospataki példának. Ezidén te
hát már az ötödik népfőiskolái tanfolyam nyílt meg 
az ősi kollégium falai között, amelyre a Felvidék 
és az anyaországhoz visszatért Erdély falvaiból kö
zel kétszázan jelentkeztek, de hely hiányában csak 
hatvan gazdaifjút tudtak felvenni. Öt év óta min
den felvételkor megismétlődik ez a kényszermegol
dás, ami elengedhetetlenül szükségessé teszi a nép
főiskola,! intézménynek kormányzati intézkedéssel 
való végleges rendezését. Eddig ugyanis a sáros
pataki példa nyomán többnyire csak egyházak, in
tézmények, társadalmi egyesületek próbálkoztak 
szórványosan hasonló kezdeményezéssel, de a ma
gyar falvak fiainak a népfőiskolák iránt megnyil
vánuló határtalan érdeklődése parancsolóan köve
teli, hogy a falvak kulturális és szociális felemel
kedését szolgáló népfőiskolák rendszeresítésére 
mennél előbb törvénytervezetet kell kidolgozni.

A gazdaifjak, a magyar falvaknak a városba 
küldött „csizmás legátusai," itt Sárospatakon a 
kollégium internátusaiban laknak, s a diákokkal 
együtt a konviktusban étkeznek. A napirendjük is 
ugyanolyan, mint a diákoké. Reggel hat órakor 
kelnek, frissítő gyakorlatokat végeznek, majd dé
lelőttönként előadásokat hallgatnak, amelyeket, 
országosnevü politikusok, gazdák, közgazdászok, 
írók és művészek tartanak. A harmadik népfőis
kolái tanfolyamot maga gróf Teleki Pál miniszter- 
elnök is meglátogatta és előadást is tartott az if
jaknak. Minden esztendőben ellátogat közéjük Far
kas István püspök és Farkasfalvi Farkas Géza egy
házkerületi fögondnok is.

Az előadások, amelyeknek programját ezidén 
dr Zsíros József közigazgató állította össze nagy 
gonddal és körültekintéssel, a magyar falvak la
kosainak sorsközösségéről, a magyar művészetről. 
A magyar dal lélekformáló erejéről, parasztságunk
nak a nemzet életében való nagy szerepéről szól
nak. Vannak azonban kimondottan gyakorlati értékű 
előadások is, s ezek az egészséges falusi ottho
nok építésének módjait, a tejértékesítés jövedelme
zőségét, tejszövetkezetek létesítésének tervét, a me
zőgazdasági termelés átszervezését ismertetik.

A 300 lakosú óriásfalu.
Az ifjak még a városban sem feledkeznek el 

a faluról, s itt is melegen ápolják sorsközössé
gük és a faluhoz való tartozásuk érzéseit Ezért 
egy jelképes községet alapítottak és elnevezték Sze- 
retetfalvának. A községnek minden jelenlegi és az 
elmúlt években volt népfőiskolás gazdaifju tagja, 
így eddig körülbelül kétszázötven felvidéki köz
ségből majdnem háromszáz lakosa van. Szeretet
falva lakosai állandó érintkezésben vannak egy
mással, mert van egy lapjuk is, a Kerékvágás. A 
Kerékvágás igy a népfőiskolái tanfolyam idején
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naponként, különben csak ritkább időközökben 
jelenik meg és ezen keresztül a község minden 
lakosa beszámol a messzi falvakban lakó társai
nak a tanfolyamon szerzett szellemi értékek hasz
nosításáról, gyakorlati gyümölcsöztetéséről. Meg
tudjuk ezekből a beszámolókból például, hogy az 
egyik ifjút eleinte mindenki, kinevette a faluban, 
mert a buzavetések mennyiségét leszállítva, olajos 
növényeket kezdett termelni. Ezen a nyáron azon
ban hihetetlenül rosszak voltak a terméseredmé
nyek a faluban, egyedül a népföiskolás fiatal gaz
da nem búsult, mert az olajos növények kitünő
en beváltak és legalább ötszörös árat kapott ér
tük, mint amennyit ugyanannyi buzavetés fizetett 
volna. Most aztán már kezdenek ráhallgatni a gaz
dák és ők is próbálkoznak az olajos növények
kel. A másik ifjú tejszövetkezetet alapított, a har
madik pedig egy fürdőszobás, piroscserepes la
kást épített magának teljesen a maga erejéből, a 
két keze munkájával, a népfőiskolán tanult ma
gyaros lakásterv alapján.

Szeretetfalva a népfőiskolái tanfolyam ideje 
alatt az ősi kollégium első emeleti termeiben „terül 
e!.“ Van Nagyutcája, Kisutcája, Felvége, Alvége, 
van községi bírája, kurátora, törvénybírája, hitese, 
postása, még kisbirója is, csak úgy, mint minden 
rendes magyar falunk. A községháza falát mázas 
cserepek, finom szőttesek, dúshimzésü varrottasok 
díszítik, amelyeket hazulról hoztak magukkal. Itt 
tartják £ gazdaköri gyűléseket és Kovács Károly 
ezidei bíró elnöklésével itt ülnek törvényt a sze
retet és a rend paragrafusai alapján.

A n ép /ő isko lások  a  fa lv a k  vezető i.

A népfőiskola célkitűzéseit a kollégium ve
zetősége abban foglalta össze, hogy a nép fiait 
összegyűjtse ezen tanfolyamon minden esztendő
ben, de ne szakítsa el a néptől. A népfőiskolás 
munka a földmíves népet öntudatosan, élő erők
kel odaköti egymáshoz és nemzetéhez. Alkalmas
sá teszi, hogy összefogható, szövetkezni, önerejé
ből többre érni tudó, ezáltal anyagilag, gazdasá
gilag is jobban boldoguló réteg legyen belőle.

Az eddigi sárospataki tanfolyamok minden 
várakozást felülmúlóan beváltották a hozzájuk fű
zött reményeket. A faluba visszakerült népfőisko- 
Jások a községi vezetők hivatalos jelentései sze
rint páratlanul értékes vezetőivé váltak a falvak
nak, Tejszövetkezeteket alapítottak, mozgalmas 
gazdakört' életet irányítanak, megszervezik a gyü
mölcs és termény értékesítését. Mindenben saját 
erejükből, bámulatosan friss és merész kezdemé
nyezéssel fognak bele.

n
V ilág  fo lyása .
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Brazíliaiak az erdélyiekért. Tudvalevő, 
hogy a küzködő 60—80 ezer magyar legna
gyobb része Erdélyből került brazil földre. A szep
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temberi erdélyi bevonulás pillanatától kezdve ifj. 
Poór Imre sanpaulói ref. egyházi gondnok indít
ványára gyűjtést kezdtek az erdélyiek megsegítésé
re, amely még most is folyik és szép eredménye
ket mutat fel. A begyült összeget, mint a távolra 
szakadt brazíliai magyarok együttérzésének kifeje
zését, a kormányzóné erdélyi akciójára adják.

H aszn os tudnivalók . l<d
m ____________________________________

Hogyan tanult meg a,z ember repülni?
Irta: Dr. Aujeszky László

Ma már senki sem ámul el azon, ha szép 
tavaszi napon repülőgépet lát meg a kék égbol
ton. A magyar vidék csendjét gyakran veri fel 
az égbe szálló gép hajtó motorjának zúgása. De 
azért sok ember nincs tisztában azzal, hogyan 
is vált lehetségessé, hogy az ember ma már job
ban tud repülni, mint a leggyorsabb szárnyú 
madár.

Miben áll a repülés titka?  A mai repülő
gépek súlya sokkal nagyobb, mint egy jól meg
rakott szénásszekéré. Valóságos légi csatahajókat 
építenek már, amelyek sok embert és nehéz fegy
vereket, bombákat, hatalmas ágyúkat visznek fel 
a magasban. Miként lehetséges ez? A repülőgép 
helyzete hasonlít az úszó emberéhez. Csak akkor 
tudjuk magunkat hosszabb ideig a víz felett tar
tani, ha a vízhez képest mozgunk. Egyhelyben 
úszni álló vízben nem lehet, mert testünk minden 
kilélegzése alkalmával nehezebbé válik, mint a 
víz és ezért el kell merülnie. Kellően gyors moz
gás esetén azonban valósággal rátámszkodhatunk 
a vízre, mert éppen mozgásunk által a vízben 
olyan ellenálló erőt hozunk létre, amely bennün
ket lebegve tud tartani. A repülőgép helyzete 
ugyanilyen. Ha megállna a levegőben (például, 
amikor motorja elromlik), akkor azonnal le kell 
zuhannia. Merész lebegése csupán addig tart, 
inig a levegőhöz képest mozog. Ez a mozgás 
hozza csak létre a levegőben azt az ellenálló 
erőt, amely a gép lebegését biztosítja.

Minél gyorsabban jár a repülőgép, annál 
nagyobb lesz a lebegtető erő. A gyorsjárású repü
lőgép tehát biztosabban lebeg, illetve több terhet 
tud a magasba emelni. A levegőben keletkező 
ellenálló erő okozza azt, hogy a repülőgép indu
láskor egyáltalán fel tud szállni a magasba. Amíg 
lassan megy, addig a talajon fut, mert a szár
nyai még nem létesítenek olyan nagy levegőel
lenállást. amely a gép súlyát meghaladná. De ha 
a sebességet fokozzuk, akkor bizonyos idő múlva 
a gép egészen magától felemelkedik a magasba. 
A mai repülőgépek 80-100 kilométeres órán
kénti sebességgel haladva váltanak ki oly nagy 
légellenállást, amely már a magasba emeli őket.

Az emberiség évezredeken át álmodozott a 
repülésről, de ez az álom csak akkor valósult 
meg, amikor elég gyorsan járó és amellett nem
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túlságosan nehéz repülőgépeket sikerült készíteni. 
A gőzgépek korszakában szó se lehetett még 
repülésről, hiszen a leggyorsabb vonatok sem 
érték el ezt a sebességet, viszont a gőzmozdony 
távolról sem volt elég könnyű ahhoz, hogy az 
elérhető sebességgel a magasba emelkedhetett 
volna. Hiába tettek volna rá akármilyen nagy 
szárnyakat, gőzgéppel repülni nem lehetett. A 
repülés útját csak az automobilmotor (robbanó
motor, pontosabb nevén Ottó-féle finoinolaj-motor) 
felfedezése nyitotta meg. Ez már olyan najtóké- 
szülék volt, amely sokkal könnyebb és sokkal 
kisebb helyre is elfér, mint a gőzgép. A szárnyas 
gőzgép nem tudna repülni, de a szárnyas auto
mobil legyőzi a légtenger szédítő magasságait.

Milyen m agasra szállhat fel a repülő
gép? A légkör magas rétegeiben egyre ritkább 
levegőt találunk. Ez a ritkább levegő egyre kisebb 
ellenálló erőt fejt ki a repülőgéppel szemben. 
Minthogy pedig a gép súlyát az ellenállási erőnek 
kell viselnie, azért világos, hogy minden repülő
gép számára van olyan határ, amelynél magasabbra 
már nem tud felemelkedni. A legnagyobb magas
ság, ahova repülőgéppel fel sikerült jutni, 17.000 
méternyire van a tenger hullámtükre felett.

A repülőgép a  világ leggyorsabb köz
lekedési eszköze. Az utasszállító repülőgépek 
ma már 400 kilométert tesznek meg egy óra alatt. 
Két és félórányi légi utazással Budapestről Párisba 
lehet jutni (holott vasúton majdnem két nap kell!) 
Óriási jövő vár a világtengerek felett való forga
lomban. Európából Amerikába a leggyorsabb ten
gerjáróhajó kereken egy hét alatt viszi el a postát. 
De ezek az óriáshajók csak nagy időközökben 
járhatnak, mert kevés van belőlük. Évekig építik 
őket a munkások ezrei. Egyetlen átkelés folyamán 
valóságos szénhegyeket fogyasztanak el, minden 
utazás befejezésekor pedig alapos javításra szorul
nak. Ezért a repülés előtti időszakban az újvilág 
és óvilág között csak nagyon szórványos volt a 
postaforgalom. Az Amerikából küldött levélre 
olykor csak egy hónapon belül lehetett választ 
is kapni. A repülőgép egyetlen nap leforgása alatt 
át tud jönni Amerikából Európába.

A repülőgép nagy szolgálatokat tesz olyan- 
kur, ha valamely országot súlyos elemi csapás ér: 
földrengés, pusztító szélvihar, árvíz, vagy tűzhányó 
hegyek kitörése. Ilyenkor az országutak járhatat
lanokká lesznek, a sebesülteknek, éhezőknek és 
veszélyben forgóknak régebben senki sem tudott 
segítséget nyújtani. Ma repülőgépen egész orszá
gokat néhány óra alatt át lehet tekinteni, a segít
séget mindenüvé azonnal el lehet juttatni.

Földrajzi ismertetés.
Amerika.

É szak-A m erika .
(Folytatás.)

K a n a d a  Anglia egyik gyarmata. 9.3 millió 
négyzetkilométer 11 millió lakossal. Területéből 
körülbelül két és félmillió négyzetkilométer még

ismeretlen. Földje rendkívül termékeny. A világ 
egyik legfontosabb búzatermő állama. A búza vi
lágtermésének egyhetede itt terem. Ezenkívül na
gyon gazdag szénben, rézben, ezüstben és arany
ban.

K özép-A m erika . Közép-Amerikában nagyon 
kevés önálló ország van. Talán

M exikó  nevezhető ilyennek. Államformája 
független köztársaság. Területe közel kétmilllió 
négyzetkilométer 19 millió lakossal. Nagyon sok 
olaja van és gazdag rézben. Az angol és ameri
kai kapitalisták egyik vetélkedő helye az olajért.

H ondurasz. 154 ezer négyzetkilométer 940 
ezer lakossal. Fővárosa Tegucigalpa. Angolok 
gyarmata. Itt vannak a gazdag kávé-, dohány és 
cukornád ültevények.

G uatem ala. 109 ezer négyzetkilométer, 2.2 
millió lakos, fővárosa Guatemala. Kávé és cukor
nád a legfontosabb kiviteli cikkei.

San S alvador, Harmincnégyezer négyzetkilo
méter területű, 1.6 millió lakossal. Fővárosa San 
Salvador. Itt is főleg kávé, cukor és fűszer terem.

N icaragu a . 118 ezer négyzetkilométer 800 
ezer lakossal. Fővárosa Menagua. Gyapot- és ká
véültetvényeiről híres. Costarica. Ötvenezer négy
zetkilométer területű, 577 ezer lakossal. Fővárosa 
Costarica. Dohánytermelvényei a leghíresebbek.

Ezek a középamerikai országok angol érde
keket szolgálnak. Egyedül független közöttük

P an am a, de ez is csak névleges, mert ez a 
terület viszont az Egyesült Államok legfontosabb 
átjárója, és így annak érdekeit szolgálja. Terüle
té 75 ezer négyzetkilométer, 58 ezer lakos lakja.

A középamerikai szigetek is angol kézben 
vannak. Ezek közül jelentősebbek Brit-Hondurasz. 
Jamaika, Havanna, Trinidád és a többi szigetek 
körülbelül 70—80 ezer négyzetkilométer területben. 
Főbb termény itt is a cukornád, a dohány és a 
gyapot, némely szigeteken a petróleum is.

D él-A m erika .

Másfélszáz évvel ezelőtt Délamerikának csak
nem egész területe a világhódító spanyolok ural
ma alatt állott. Az 1800-as évek elején azonban 
egymásután indultak meg főleg angol támogatás
ra a felszabadulási mozgalmak és 1816—1830 kö
zölt valamennyi délamerikai állam megszerezte ú. 
n. függetlenségét. Azóta minden délamerikai állam 
önnálló köztársaság, de valamennyien az angol
amerikai kapitalizmus érdekeit szolgálják. A világ
háború előtti években Chile és Brazília államok
ban a német kapitalizmus kezdett gyökeret verni. 
A chilei guanotelepek nagy része német kezekben 
volt. Ez a háború után megszűnt Csak a nemze
ti szocialista Németország kezdett újra Dél-Ameri
ka felé figyelni. A világ újra való felosztásáért 
folyó küzdelemben Délamerikára nagy szerep vár.

A rgentína. 2.7 millió négyzetkilométer 12.3 
millió lakossal. Nagy mennyiségben terem a föld
jén mindenféle gabonanemű. Fejlett az állatte
nyésztése, a vaj- és sajt készítése.
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B ra zília . 8.5 millió km2. 40 millió lakossal. 
Fejlett az állattenyésztése és a borkivitele. Gabo
nán kívül kávé és kakaó terem nagy mennyi
ségben.

B olív ia . 1.3 millió km2. 3 7 millió lakossal. 
Hegyes ország, hegyeiben rendkívül sok a cin, 
ólom, ezüst és réz.

C hile. 741.000 km2. 4.5 millió lakossal, A. 
világ leghosszabb és legkeskenyebb országa. Itt 
van a legtöbb salétrom, nagyon sok réz és jód. 
Számottevő még a búzatermése és vasbányászata.

C olum bia. 1.2 millió km*. 4.4 millió lakos
sal, kávé-, banán-, bor-, arany- és plalinatermé- 
se jelentékeny.

Cuba. Területe 114.000 km2. 4.2 millió la
kossal. Legfőbb termése a cukornád.

E cuador. 451.000 km2 területű. 7.7 millió 
lakos lakja. Kávé- és kakaóültetvényei a fontosak.

P eru . 1.2 millió km2 területű. 7 millió lakos
sal. Délamerika egyik leggazdagabb országa, bő
ven terem gyapot, cukor nagy mennyiségben ta
lálható olaj, réz, arany, ezüst. Juhtenyésztése ré
vén nagyon sok gyapjút szállít külföldre.

Venezuela. 1 milliókm2területén 3.3 millió lakos 
lakik, olajban gazdag föld. Sok kávé- és kakaó 
terem.

P a ra g u a y . 418.000 km* 941.000 lakossal. 
Állattenyésztése fejlett, nagyon sok bőrt szállít 
külföldre. Jelentős dohány- és narancstermelése.

U ru guay. 186.000 km2. 2 millió lakossal. 
Nagyon sok búzát termel, de ezenkívül jelentős 
az állattenyésztése is. Délamerika legfontosabb 
agrárországa.

Délamerikai gyarmatok.
Jelentős gyarmatállománya van Angliának, 

Hollandiának és Franciaországnak a délamerikai 
félszigeten. A félsziget északi részén van A n go l-  
G u yan a . 731.000 km2 területtel, 323.000 lakossal. 
Nagyon sok cukrot termelnek és ezenkívül renge
teg gyémántot találnak itt. H ollan d-G u yan a , lénye
gesen kisebb, cukor- és kávéültetvényéről híres.

F rancia-G u yan a. 90.000 km2, alig 29.000 
lakossal. Ide szállítják a Franciaországban elítélt 
fegyenceket. Híres aranyidő hely. Anglia gyarmat
vidékéhez tartozik még a délamerika déli csúcsá
nál lévő Falkland-szigetek. 15.000 km2 területű 
ez, 2000 lakossal. Rengeteg sok halat lehet ezen 
a vidéken fogni és Anglia bálnahalászatának ez a 
központja.

Ausztráliai Államszövetség.
A világ egyik legérdekesebb világrésze. Alig 

kétszáz évvel ezelőtt fedezték fel. Első lakói angol 
fegyencek voltak. Területe több mint nyolcmillió 
négyzetkilométer, de csak hétmillió lakos lakik 
rajta. Éghajlatiig is érdekes ország. Öt évből 
három év kimondhatatlanul száraz. Egész éven át 
egy csepp eső sem esik, de a másik két év alatt 
leesik az egész ötévi csapadék. A csapadékkal 
azonban nem gazdálkodnak, hagyják elveszni és 
ezért a föld nagy része sivatag. Mindezek elle

nére földje termékeny, a világ egyik legnagyobb 
búzaszállító állama. Jelentős ezenkívül szarvas- 
marha- és birkatenyészete is. Fővárosa Canbera. 
A világ Iegrendezettebb szociális viszonyai is itt 
vannak. A dolgozó munkásokat nagyon jól fizetik. 
Bevándorolni azonban lehetetlenség. A japánok 
ezt is szeretnék elfoglalni.

U j-Z eelan d . Ausztráliától háromezer kilomé
terre levő két nagy és több kisebb szigetből álló 
államcsoport. 272 ezer négyzetkilométer területe, 
1‘6 millió lakossal. Fővárosa Wellington. Szociális 
viszonyai éppen olyanok, mint Ausztráliának. Gaz
daságilag is nagyon jelentős. Főleg birka- és 
szarvasmarhatenyészete nagyon fejlett.

O ceania. Rengeteg sok apróbb-nagyobb szi
get, Uj-Zeelandtól északkeletre. Ezeken a szigete
ken még ma is valóságos paradicsomi állapotok 
vannak. Jelenleg angol, francia, japán és amerikai 
birtokot képeznek. Területüket felmérni lehetetlen. 
A vidék hátránya, hogy rengeteg tűzhányó van 
itt és azok szinte egyik napról a másikra tüntet
nek el egyes szigeteket, másokat pedig elővará
zsolnak a tenger mélyéből.

Világstatisztikai adatok.
területe km2 lakos.

Európa 11,252.464 530,215.715
Ázsia 41,996.271 1.153.629.741
Afrika 30,070.954 150,984.510
Amerika 40,649.063 272,080.903
Ausztrália 8,551.931 10,582.794

Férfiak és nők arányszáma országonként.
E urópában: ezer férfire esik nö

Belgium 1.023
Bulgária 991
Dánia 1.032
Görögország 1.017
Franciaország 1.071
Jugoszlávia 1.030
Magyarország 1.045
Anglia és Írország 1.086
Norvégia 1.051
Olaszország 1.045
Portugália 1.096
Spanyolország 1.050
Svédország 1.023
Szovjetunió 1.103

Á zsiában : .
Angol birtokokon 940
Japán 994

A frikában:
Portugál birtokok 986
Angol birtokon 1.063
Egyiptom 1.009

A m erikában:
Egyesült Államok 976
Angol birtokok 1.006
Délamerikai államok

átlagban 1.014
A u sztrá liában :

Angol birtokok 969
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A népesség írni-olvasni tudása.

Magyarország
Olaszország
Brazilia
Egyesült Államok
Belgium
Bulgária
Egyiptom
Franciaország
Görögország
Mexikó
Portugália
Spanyolország
Szovjetunió

ezer ember közül 
olvasni-irni nem tud

8.8
• 21 

69.1 
6
7.5

89.7
85.7 
5.9

42.3
64.9
67.8 
43 
23

A kereső népesség foglalkozás szerint 
százalékban.

-Egyesült Áll.

T3
OÜ-

22.0
Ausztrália 22.9
Belgium 17.1
Bulgária 81.1
Chile 37.8
Délafrikai Unió 69.6
Franciaország 35.6
Görögország 53.8
Japán 50.3
Magyarország 51.8
Anglia 5.6
Norvégia 35.3
Olaszország 47.3
Spanyolország 56.1

-oT3<D
u V)<v

JX.O OnwroQ.
V-o No n=CbC

31.8 18.2 9.1 1.9
32.4 17.4 7.3 1.7
48.1 21.5 7.0 3.8
9.2 2.8 1.3 1.9

27.9 12.2 5.6 1.8
12.6 4.9 2.1 1.9
34.3 12.7 7.2 0.8
17.7 8.2 4.7 3.1
19.7 -20.2 6.8 7.0
23.0 8.0 3.0 3.2
46.0 19 0 7.9 5.5
26.5 12.6 8.9 4.3
35.2 8.4 4.3 0.9
20.9 5.0 2.8 3.1

szarvasmarha
A világ állatállománya.
ló öszvér juh kecske sertés

e z e r  d a r a  I) b á n
Belgium 1.783 263 — 158 187Bulgária 1.817 482 212 8.739 1.256Dánia 3.884 552 — 187 21
Franciaország 15.755 2.742 300 9.965 1.447
Görögország 986 359 586 8.440 5.514Jugoszlávia 4.047 359 141 9.568 1.906Magyarország 1.749 798 5 1.484 36Anglia 8639 1.103 8 25.541 40Hollandia 2.627 300 _____ 608 313Németország 20.469 3.430 7 4.687

1 s j

2.618Olaszország 7.286 796 1.225 9.095 1.802Spanyolország 3.569 150 450 21.750 12.180Svédország 2.963 1.921 620 405Szovjetunió 51.000 16.200 702 66.600Ázsiában 133.000 4.000 2.600 36 500 46.000Afrikában
Amerikában

26.500
197.000

14.000
32500

3.100
12.500

68.000
128.000

27.000 
23 000Ausztrália 18.000 2.000 13 142.000 180

Kcnyérmagvakkal bevetett terület ezer liekt.

1.054
1.002
3.063
7.157

609
3.331
2.642
4.500 
1.460

23.870
2.814
4.500 
1.300

25.000
38.000 

932

200

Belgium
búza
172

rozs
152

árpa
35

zab
282

Bulgária 1.039 241 218 211
Dáma 129 139 369 777
Franciaország 5.206 663 714 3.218
Görögország 857 71 229 168
Magyarország 1.500 606 467 238
Anglia 473 6 367 930
Németország 2.000 4.156 1.714 2.850
Olaszország 5.188 105 78 293
Portugália 442 438 1.513 785
Románia 3.552 437 1.800 549
Spanyolország 4.350 212 103 642
Ázsia 20.000 354 6.500 265
Afrika 5.100 60 3.800 250
Amerika 45.000 2.000 6.400 26.100
Ausztrália 5.600 — 200 700

A tengerivel, burgonyával és cukorrépával 
bevetett terület ezer hektárban.

Európa
tengeri burgonya répa
12.500 11.000 23.000

Magyarország 1.200 295 47
Ázsia 2.000 350 50
Afrika 3.500 22
Amerika 51.000 15.000 340
Ausztrália 133 59

A dohánytermés.
Európában 2.3 millió mázsa (Magyarorszá

gon 204 ezer mázsa), Ázsiában 7 millió mázsa. 
Afrikában 200 ezer mázsa, Amerikában 7 millió 
mázsa, Ausztráliában 7000 mázsa.
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A kávéterm és.
Ázsiában 1.3 millió mázsa, Afrikában 1.2 

millió mázsa, Amerikában 17 millió mázsa, Auszt
ráliában 55 ezer mázsa.

Teaterm elés.
Indiában 1.7 millió mázsa, Ceylonban 990 

ezer mázsa, Holland-Indiában 756 ezer mázsa, 
Japánban 500 ezer mázsa, Kínában 380 ezer mázsa, 
a többi országokban összesen 300 ezer mázsa.

Vége.

Székely bosszú.
írta: Molter Károly

Egymás mellett ballagtunk a temetési menet
ben. Nyütt hócipőben, megkopott kabátban kisér
tük a decemberi halottat, kortársunkat aki boldog im
már. Vájjon boldog-e? Elek barátom, a farcádi szé
kely, akinek oldalán lépkedtem most, fojtott düh
vei tüzelt a gyászsorban:

— Hogy várta szegény a szabadulást!
— A halált várta? Szívbaja miatt?
— Ugyan kérlek, — várta, hogy ezek innét 

kitakarodjanak!
— Négy esztendeje, hogy a piacon végigkí

sértük utolsó útján Gyurkát a inosoni birtokost. 
Mind a százhúsz holdját kisajátították az „obstások," 
a városba vetődött volt román frontharcosok szá
mára, mert vitézségük kétségtelen vala a védtelen 
magyar gazdákkal szemben. Nagyon fölzaklatott 
bennünket Gyurka balsorsa, váratlan halála, me
lyet bizonyára siettetett a kegyetlen vagyonfosztás, 
a várható koldusbot. Többször tanyáztunk kint nála, 
kitűnő székély népvezetőnek tartottuk és jó ember
nek, mi városi toliforgatók, akik Szabolcsira Mihály 
társaságában jól éreztük magunkat a kúriáján.

— Te, — sóhajtott Elek — nem tudom a pil
lantását elfelejteni, mikor a reform után beköltö
zött ide és én megkérdeztem tőle: „Gyűlölöd őket?*

— S mi volt a válasza?
— A hideg futott végig a hátamon: „Mert el

vették apám sírhelyét is."
— Rettentő... és aztán...
— És hozzátette a boldogult, hogy Isten nem 

büntet gépfegyverrel, csak az ember. De ha valami 
jócselekedettel megalázhatná őket!

—S most meghalt. Érthetetlen a földi sors. 
Se pogány, se keresztény bosszút elő nem segít. 
Hacsak a másvilágon nem.

— Te hiszel benne?
Ránéztem Elekre, akinek nagybátyja püspök 

volt. A szeméből olvastam ki, hogy ő is hiszen benne. 
De majd két évtizedes kisebbségi iga után folyton 
pörlekedik magával: minek hisz, minek remél egy 
nem földi elégtételt, brutális megaláztatásai közt? 
Minek remélt Gyurka is, aki most holtan nem lát 
ki az üveges hintóból, azok a futóbetyárok pedig 
vígan vannak az ebülszerzettben, — ó, gyalázat!

Már a vár alatti feszületnél haladt el a hosszú- 
keserű menet. Száz lépés ide a temető. Halkan me
séltem, ami éjszaka történt otthon. Kis fiam fölriadt 
álmából és vizet kért. De az ivóvíz a hideg szom

széd szobában volt és mi féltréfásan küldözgettük 
egymást a feleségemmel. „Erigy te, te vagy a férfi!"
— „De te jóval fiatalabb vagy!" — A feleségem 
zsörtölődött: „Én vagyok talán a gyönge nő, nem 
te!" — Erre megszégyenített a kicsi fiú félálomban : 
„Nem baj, édesapám, nem kell a viz, majd iszom
— álmomban!" — Lám, a gyermek, ő hiszen egy 
másik létben, ahol eleget tesznek neki. Mi felnőt
tek meg, —

Eleket ingerelte ez a példázat, itt, a halott 
nyomában. Fölkapta finom fejét és úgy morogta: 
„Megitatnám én ezeket a tolvaj-gazembereket!"

Megálltunk. Nehezen kaptattak fel a Hegynek 
a fekete toliforgós lovak. Komor zsoltár zendüit fel 
itt a Klastrom-utca sarkán és Elekből ömleni kez
dett megint a panasz. Hogy milyen nehéz neki, aki 
mint állami tanár ott dolgozik a többségiek, sovi
niszta, gőgös környezetében. S életének minden 
órája pokol meg gyötrelem...

' Elfordította fejét. Hogy ne lássak elsötétülő 
szemébe? És — jaj, mi történt vele? — most meg
futamodott. — A mellettünk lévő állami gimnázium 
felé szaladt, ahol egy gyermek támaszkodott a falnak, 
véres orral, megvérzett szájjal és homlokkal. Valaki 
alaposan helybenhagyhatta verekedés közben s most 
szédülten maradt ott, minden támogatás nélkül. Elek 
barátom már mellette volt és — románul beszélt 
hozzá: „Drága fiam, mi bajod? Ki bántott?" — és 
kirántotta zsebkendőjét, megtörölte a fiatal véres 
homlokot, kifújta a diák orrát és odakiáltott hozzám 
a temetési menetbe:

— Gyorsan keríts kocsit! Azonnal.
Hiába ráztam a fejem útközben, a Petőfi-térig, 

ahol fiákerre bukkantam. Mire visszakerültem, 
Gyurka koporsója már a temetőkertbe ért — nél
külünk. Elek pedig ott ült a líceum lépcsőjén a síró 
román fiúval. Valahonnan már vizet is kerített, s a 
fiú nagyokat kortyolt a findzsából. Homlokán a szé
kely ellenség vizes zsebkendőjével, melynek durva 
kötése alól szivárgott a vér. A tanár úr fölsegítette a 
magatehetetlen gyermeket a kocsiba, aztán leült 
melléje, a hátsó ülésen:

— Menj és imádkozz helyettem is a Gyurka 
nyitott sírjánál. Én azalatt eljutok ezzel a fiúval a 
kórházba....

Nem tudom, hogy nézhettem az induló kocsi 
után, mert Elek kihajolt és felém kiáltotta rekedten: 
—„Mert más a szó és más a tett!"

Elgondolkozva botorkáltam a temető kapuja 
felé. Eszembe jutott a jelenet egy népközösségí 
estén. Fiatal székely kisgazdák fújták a székely ba
kanótát:

Megyen a nap lefelé,
Bé Románia felé.
Most gyünnek a székelyek,
A huszonegyévesek,
Bé Románia felé,
Jaj, Istenem, Istenem!
Mi lett már én belőlem!
Bocskor van a lábamon,
Sarkantyú a bocskoron,
Sírhatsz már, galambom!
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Mikor aztán kissé beborozva fölszedelőzköd- 
tek, két detektív vallatta őket az ajtónál. A szóvi
vőjük, Torday András, széles mozdulattal kacagott: 
„A gróf is velünk énekelte, hé!“ — Egyszerre csoda 
történt, mert a detektív szelíden szólt, rá Tordayra: 
“Maga az, Torday úr? Magát nagyon szeretem!"

— Engem? No lám, hát ugyan biza miért?
— Mert egyszer megcsúsztam az utcán, bele

vágtam a fejem az aszfaltba, maga meg fölkapott 
és az öliben vitt be a szövetkezeti boltba, ahol 
fölmosott.

— Én-e? Az meglehet. De ha tudtam volna, 
hogy az úr detektív, vagy finánc, akkor — és elhall
gatott a gazda, kicsit pirosabb is lett a boros arca.

— Akkor nem keltett volna életre?
— Mit tudom én, — no Isten áldja! más a 

beszéd és más amit az ember megtesz, ha teheti...
Bent a hegyoldalon, a nyitottsírnál, már hang

zott a pap ajkán a hiszekegy. A sírkert csupa ezüst 
volt, megcsípte a dér, az adventi hófíóka. Úgy érez
tem akkor, talán Elek barátom, a farcádi székeiy 
és Torday András, a hajdúivadék közelsége miatt, 
hogy érdemes hinni a karácsonyt. Mégis megszü
letik itt a gyermek-jézus, ezen a földön, ahol egyet
len ártatlanul vérző fiúcska, ha ellenség fia is, elfúj 
minden gyűlütetet.

A látszat.
Végre hajnali három órakor, földrengésszerű 

lökéssel és nagy zakatolással megindult az órán
kénti húsz kilométeres sebességgel száguldó sza- 
mosvölgyi gyors. A másodosztályú fülkében ket- 
len vagyunk. Társam egy hatalmas termetű 
a pamlagot egészen elfoglalva, befelé fordulva al
szik, vagy szundikál. Én mint egy ázott gólya 
meghúzódom egy sarokban, didergek a hidegtől 
vagy talán a láztól. Utam szomorú célja Kolibica, 
ahol a fenyves levegőn megrongált tüdőmet sze
retném egy kicsit rendbehozni. Sorsom mostoha- 
sága ingerülté, zugolódóvá tesz. Persze — gondolom 
magamban — ez a szembenfekvő bikacrejü ember 
nem tüdöbajos, vígan éli életét, boldogan alszik, 
amikor nekem már az altató sem használ, s rá
adásul talán csak egy léhűtő.

Dühömben rágyújtok az utolsó cigaretták 
egyikére, mert hegyek között aztán vége a bagó
zásnak. Pár füst után társam • csendesen köhint 
s lassan feltápászkodik. Előttem áll egy szőke és 
kékszemii óriás, aki engedelmet kér, hogy az 
ablakot kinyithassa. Első szavai elárulják a hang
hordozás után, hogy orosz. Kinyitja az ablakot 
aztán csendesen letelepedik. Arca naiv és szomo
rú, az én arcomnak pedig, ítélve a lelkiállapotom 
után, durcásnak és akaratosnak kell lennie. 
t Beszédbe kezd és a hajnali tájat dicséri. 

Érdeklődésemre, hogy orosz, igennel felel. Aztán 
csendes, monoton hangon végig kell halgatnom 
orosz, millió orosz tragédiák egyikét. Jobb pol
gári család. Tervezgetések az egyetlen fiú jövő

jére nézve. Aztán forradalom. Az apa elesik. Anya 
és fia menekülnek Romániába. Jelenleg a kolozs
vári opera karénekesse. Kevés fizetés, nyomorgás. 
Tüdőbajos, vérömlések, kaverna. A klinikán fe
küdt. Most Kolibicára megy ahol egy jótékony- 
sági egylet tartja el egy hónapig ingyen. Igen 
megörvendett amikor megtudta, hogy én is oda
megyek és hogy ismerem az utat is.«

Belső feszültségem engedett s helyét a saj
nálat vette átt. Hiszen nekem nem volt tüdővér
zésem, nincs kavernám, a fizetésem háromszor 
akkora mint az övé, nem kellett menekülnöm, 
árva én is vagyok, de nem teljesen hontalan, az
tán én a saját zsebemre megyek nyaralni, nem 
szorultam senki jótékonykodásaira. De azért ő mé
gis az erősebb, majd kétszer akkora mint én és 
könnyebben le fogja győzni a bacilusokat. Aztán 
ki tudja talán nem is igaz minden amit mond, 
hiszen színész. De nem, nem ez nem helyes okos
kodás. Azok a nagy szomorú kék szemek nem 
hazudhatnak. És valahányszor fájóbb részleteket 
mondott el mindig kitekintett az ablakon, talán 
azért, hogy visszaszorítsa az előretörő könnyeket.

Kolibicán amikor a lovasszekérből, hosszas 
döcögés után kiszálltunk, szívélyes kézszorítás 
pecsételte meg tüdőbajos kollégaságunkat. Ö vet
te útját egyedül a jotékonypavilonok felé, engem 
pedig darócnadrágos „londiner" várt mint fi
zető urakat.

Egy hét sem telt el, amikor egy - reggel kis 
diák kéret, hogy látogassam meg orosz barátomat, 
akinek éj folyamán erős tüdővérzése volt.

A . keskeny, szűk, fenyődeszka ágyban fe
küdt, nagy hatalmas teste és melle nehezen lé
legzett a jégzacskó alatt Egy pár karénekes ba
rátja ül körülötte, akiknek szaggatott mondatok
ban anyjáról beszél. Én megilletődve állok az 
élet nagy titka előtt. Kék szemei még nagyobbak 
lettek s ragyogóak, beesett arcát pír borítja el. 
Kollégái bátórítolták, hiszen jól néz ki. De én 
tudtam, hogy minden csak az emésztő láz müve. 
Kezének a szoriításában, szemeinek sóvárgásában 
kérelem volt. Mintha tőlem, tőlem az összezsugo
rodott testűtől kérne egy parányi életerőt, élet
mentőt az ő hatalmas teste számára.

Aznap délután mégegyszer kitört forrón a 
piros életnedv s másnap hajnalban örökre lecsu
kódtak kék szemei. Óriásteste nem tudta legyőzni 
a bacilusokat.

Szomorú élmény maradt számomra és örök 
intő példa, hogy ne ítélkezzem elhamarkodva s 
különösen pedig nem a látszat után.
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